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Δηζαγσγή
Μηά απφ ηηο πηφ επηθίλδπλεο ζχγρξνλεο αηξέζεηο, πνπ εκθαλίζηεθαλ ζηελ ηζηνξία ηεο Δθθιεζίαο καο, είλαη
ε αίξεζε ηνπ Οηθνπκεληζκνχ. χγρξνλνο άγηνο ηεο Δθθιεζίαο καο, ν άγηνο Ηνπζηίλνο ν Πόπνβηηο,
ραξαθηήξηζε ηελ αίξεζε απηή σο Παλαίξεζε : «Ο Οηθνπκεληζκόο είλαη θνηλόλ όλνκα δηά ηνύο
ςεπδνρξηζηηαληζκνύο, δηά ηάο ςεπδνεθθιεζίαο ηεο Γπηηθήο Δπξώπεο. Μέζα ηνπ επξίζθεηαη ε θαξδία όισλ ησλ
επξσπατθώλ νπκαληζκώλ κέ επηθεθαιήο ηόλ Παπηζκό. Όινη δέ απηνί νη ςεπδνρξηζηηαληζκνί, όιαη αη
ςεπδνεθθιεζίαη δέλ είλαη ηίπνηε άιιν παξά κία αίξεζηο παξαπιεύξσο εηο ηήλ άιιελ αίξεζηλ. Σό θνηλόλ
επαγγειηθόλ όλνκά ηνπο είλαη ε παλαίξεζηο»1. Μηά κεγάιε νζηαθή κνξθή ηεο επνρήο καο ν Γέξνληαο Παΐζηνο
ν αγηνξείηεο ζε ζπλάμεηο κνλαδνπζψλ έιεγε : «Οηθνπκεληζκόο θαη Κνηλή Αγνξά, έλα θξάηνο κεγάιν, κηα
ζξεζθεία ζηα κέηξα ηνπο. Απηά είλαη ζρέδηα δηαβόισλ»2. Παξαζέηνπκε επίζεο ηελ καξηπξία ηνπ νζίνπ
γέξνληνο θαη κεγάινπ Ρψζνπ αγηνξείηνπ αζθεηνχ, ηδξπηνχ ηεο Ηεξάο Μνλήο Σηκίνπ Πξνδξφκνπ ηνπ Έζζεμ
Αγγιίαο, αξρηκ. σθξνλίνπ αράξσθ, ηελ νπνία δηαζψδεη ν εβ. Μεηξνπνιίηεο Ναππάθηνπ θαη Αγίνπ
Βιαζίνπ θ. Ηεξφζενο ζην βηβιίν ηνπ «Οίδα άλζξσπνλ ελ Υξηζηώ» : «Χο Οξζόδνμνο εκπεηξηθόο ζενιόγνο δελ
κπνξεί λα δερζεί ηνλ πεξηνξηζκό ηεο Οξζνδόμνπ Δθθιεζίαο θαη ηελ ζεσξία ηνπ Οηθνπκεληζκνύ, ηνλ νπνίν
ζεσξεί ‘σο κία από ηηο πην επηθίλδπλεο αηξέζεηο’. Ζ πξνζπάζεηα κεξηθώλ λα δεκηνπξγήζνπλ κηά „παγθόζκηα
θαη απνζηνιηθή εθθιεζία‟ είλαη κηα πιαλεκέλε πξνζπάζεηα» 3.Ο νκφηηκνο θαζεγεηήο ηεο Θενινγηθήο ρνιήο
ηνπ Α.Π.Θ. αηδεζηκνινγηψηαηνο πξσηνπξεζβ. π. Θεόδσξνο Εήζεο, κεγάινο αγσληζηήο θαη πνιέκηνο ηνπ
Οηθνπκεληζκνχ, παξαηεξεί ζρεηηθά κε ηελ αίξεζε απηή φηη «ν θίλδπλνο απηόο (εθ ηνπ Οηθνπκεληζκνύ)
απνβαίλεη κεγαιύηεξνο εθ ηνπ γεγνλόηνο, όηη ε απεηιή δελ είλαη κόλνλ εμσηεξηθή. Γελ πξνέξρεηαη δειαδή κόλνλ
από ηνλ Παπηζκό θαη ηνλ Πξνηεζηαληηζκό, νη νπνίνη αληηκεησπηδόκελνη παιαηόηεξα σο αηξέζεηο, είραλ
ειάρηζηεο, ζρεδόλ κεδακηλέο δπλαηόηεηεο λα αζθήζνπλ επηξξνή ζηνπο Οξζνδόμνπο πηζηνύο. Ο θίλδπλνο ηώξα
είλαη πνιιαπιαζίσο κεγαιύηεξνο, δηόηη δξά εθ ησλ έζσ. Πνιινί πνηκέλεο, ησλ νπνίσλ βαζηθή απνζηνιή είλαη
λα δηώθνπλ ηνπο ιύθνπο ησλ αηξέζεσλ θαη ησλ πιαλώλ, όρη κόλνλ δελ βιέπνπλ λα ππάξρνπλ ιύθνη, γηα λα ηνπο
εθδηώμνπλ, αθνύ ζεσξνύλ, όηη ν Παπηζκόο θαη ν Πξνηεζηαληηζκόο δελ είλαη αηξέζεηο, αιιά „ζεβάζκηεο
εθθιεζίεο‟, „αδειθέο εθθιεζίεο‟, ζπλδηαρεηξίζηξηεο ηνπ αγηαζκνύ θαη ηεο ζσηεξίαο ησλ πηζηώλ, αιιά
κεηαβάιινληαη θαη νη ίδηνη ζε ιύθνπο. Καηαζπαξάζζνπλ θαη απηνί, επεηξεαζκέλνη από ηηο αηξέζεηο, ηα πγηή
δόγκαηα θαη κεη‟ απηώλ ηα αλύπνπηα πνίκληα, πνπ δύζθνια, ρσξίο επαξθή πιεξνθόξεζε, κπνξνύλ λα
θαηαιάβνπλ, όηη νη θύιαθεο θαη θξνπξνί έρνπλ κεηακνξθσζή ζε θιέπηεο θαη ιεζηέο»4. Σέινο, ν καθαξηζηφο
γέξνληαο αξρηκαλδξίηεο π. Υαξάιακπνο Βαζηιόπνπινο ιέγεη ζρεηηθά: «Ο Οηθνπκεληζκόο είλαη έλα Κίλεκα
παγθόζκηνλ ηνπ Γηεζλνύο ησληζκνύ θαί έρεη σο κνλαδηθόλ ζθνπόλ ηήλ πνιηηηθήλ θαί ζξεζθεπηηθήλ θαηάθηεζηλ
ηεο Οηθνπκέλεο! Ο Οηθνπκεληζκόο είλαη κηά θνβεξά ιαίιας, πνύ πξνεηνηκάδεηαη λά μεζεκειηώζε, όπσο
θαληάδεηαη, ηήλ „Μίαλ, Αγίαλ, Καζνιηθήλ θαί Απνζηνιηθήλ Δθθιεζίαλ‟ ηνπ Υξηζηνύ. Δίλαη άγξηνο ηπθώλ ησλ
δπλάκεσλ ηνπ ζθόηνπο, πνύ ζπγθεληξώλεη ηήλ θαηαζηξνθηθή ηνπ καλία ελαληίνλ θπξίσο ηεο Οξζνδνμίαο, κέ ηόλ
ζθνηεηλό πόζν λά ηήλ εθκεδελίζε θαί λά ηήλ αθαλίζε»5.
Οη ζθνηεηλέο δπλάκεηο ηνπ Γηεζλνχο ησληζκνχ επηδηψθνπλ εδψ θαη αηψλεο, ζε πνιηηηθφ κελ επίπεδν, κέζσ
ηεο Παγθνζκηνπνηήζεσο, λα ηδξχζνπλ έλα παγθφζκην θξάηνο, κία παγθφζκηα ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, κε
παγθφζκην λφκηζκα θαη παγθφζκηα νηθνλνκία, ζε ζξεζθεπηηθφ δε επίπεδν, κέζσ ηνπ Οηθνπκεληζκνχ, λά
ελψζνπλ φιεο ηίο ζξεζθείεο θαί φιεο ηίο αηξέζεηο ζέ κία παγθφζκηα ζξεζθεία, δηαγξάθνληαο ηηο ραψδεηο
δνγκαηηθέο δηαθνξέο, πνπ ρσξίδνπλ ηελ Οξζνδνμία απφ ηηο άιιεο ρξηζηηαληθέο νκνινγίεο θαη ζξεζθείεο.
ηηο 24 επηεκβξίνπ ε.ε. ζηελ πχιε εθθιεζηαζηηθψλ εηδήζεσλ amen.gr δεκνζηεχζεθε άξζξν ηνπ
ειινγηκσηάηνπ θαζεγεηνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Graz θ. Γξεγνξίνπ Λαξεληδάθε (ζην εμήο θ. Γ. Λ.) κε
ηίηιν «Σν παπηθό πξσηείν θαη ν Οηθνπκεληθόο Παηξηάξρεο Αζελαγόξαο». Δπεηδή απφ ηελ κειέηε ηνπ
άξζξνπ απηνχ δηαπηζηψζακε πνιιέο αλαθξίβεηεο, ιάζε θαη παξαιείςεηο θαη επεηδή εθθξάδνληαη θαζαξά
δηαρξηζηηαληθέο νηθνπκεληζηηθέο ζέζεηο, μέλεο πξνο ηελ Οξζφδνμε δηδαζθαιία θαη Παξάδνζε, κε απνηέιεζκα
λα δηαζηξεβιψλεηαη ε αιήζεηα θαη λα παξαπιεξνθνξείηαη ν πηζηφο ιαφο ηνπ Θενχ, γη’ απηφ ζεσξήζακε ρξένο
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καο λα πξνρσξήζνπκε, κε ηελ επινγία ηνπ εβαζκησηάηνπ Μεηξνπνιίηνπ καο θ. εξαθείκ, ζηελ κειέηε, πνπ
αθνινπζεί, κε κνλαδηθφ ζθνπφ ηελ αλαηξνπή ηεο πιάλεο, ηελ ελεκέξσζε θαη πεξηθξνχξεζε ησλ πηζηψλ απφ
ηνλ θίλδπλν ηεο θνβεξήο απηήο αηξέζεσο. ηε κειέηε απηή δελ δίδεηαη απιψο κηα «απάληεζε» ζην ελ ιφγσ
άξζξν, αιιά γίλεηαη κηα θάπσο εθηελέζηεξε αλαθνξά ζε νξηζκέλεο πιεπξέο ηνπ Οηθνπκεληζκνχ, ψζηε ν
αλαγλψζηεο λα έρεη κηά πιεξέζηεξε θαη ζαθέζηεξε εηθφλα ηεο αηξέζεσο απηήο. πσο πάληνηε ηνλίδνπκε ζηα
άξζξα θαη ζηηο παξεκβάζεηο καο, φζα αθνινπζνχλ παξαθάησ δελ έρνπλ ραξαθηήξα πνιεκηθήο
αληηπαξαζέζεσο ελαληίνλ πξνζψπσλ. ζα γξάθνληαη, γξάθνληαη κε πφλν ςπρήο θαη κε ηελ εθηελή δέεζε
πξνο ηνλ Κχξηνλ : «Κύξηε, ηνπο πεπιαλεκελνπο επαλάγαγε θαη ζύλαςνλ απηνύο ηε αγία ζνπ θαζνιηθή θαη
απνζηνιηθή Δθθιεζία»6. Σνλ ελ Υξηζηψ αδειθφ καο θ. Γ. Λ. αγαπνχκε σο εηθφλα ηνπ Θενχ θαη σο κέινο
ηνπ ζψκαηνο ηνπ Υξηζηνχ, δελ κπνξνχκε φκσο λα δερζνχκε ηηο αληνξζφδνμεο θαη πεπιαλεκέλεο απφςεηο ηνπ,
φηαλ κάιηζηα απηέο πξνβάιινληαη φρη σο πξνζσπηθέο ηδηθέο ηνπ απφςεηο, αιι’ σο ζέζεηο ηεο Οξζνδφμνπ
Δθθιεζίαο. Δπρφκεζα θαη πξνζεπρφκεζα ε ηαπεηλή απηή εξγαζία καο λα θέξεη θαξπφλ πλεπκαηηθφλ, λα γίλεη
αθνξκή αλαλήςεσο θαη κεηαλνίαο, αθνξκή αιιαγήο πνξείαο πιεχζεσο ή ηνπιάρηζηνλ ελφο γφληκνπ
πξνβιεκαηηζκνχ, ηφζνλ ηνπ αγαπεηνχ αδειθνχ θ. Γ. Λ., φζσλ θαη εθείλσλ ησλ αδειθψλ καο, πνπ έρνπλ
κπιερζεί ζηα δίρηπα ηεο θνβεξήο απηήο αηξέζεσο.
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Ο Οηθνπκεληθόο Παηξηάξρεο θπξόο Αζελαγόξαο
ην άξζξν ηνπ θ. Γ. Λ. γίλεηαη ιφγνο ελ πξψηνηο γηα ην πξφζσπν ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηάξρνπ θπξνχ
Αζελαγφξα, ν νπνίνο ραξαθηεξίδεηαη σο κέγαο : «ελζπκνύκαη…ηνλ κεγάιν καο Οηθνπκεληθό Παηξηάξρε
Αζελαγόξα», «κε ηηο πξσηνβνπιίεο… ηνπ Μεγάινπ Οηθνπκεληθνύ Παηξηάξρνπ Αζελαγόξα», «ηνλ κεγάιν εθείλν
εγέηε…», «ε ηζηνξία ηνλ έρεη θαηαγξάςεη κέγα…», θ.ιπ. Ήηαλ, φκσο, φλησο κέγαο; Πνιιέο θαη εθ δηακέηξνπ
αληίζεηεο απφςεηο δηαηππψζεζαλ ζρεηηθά κε ην πξφζσπν ηνπ, αλάινγα κε ηα θξηηήξηα, κε ηα νπνία
εμεηίκεζαλ απηφλ θαη ην έξγν ηνπ. Πνιινί, θπξίσο Οηθνπκεληζηέο, ηνλ αμηνιφγεζαλ κε θνζκηθά θξηηήξηα,
δειαδή αμηνιφγεζαλ ηελ δηεζλή ηνπ αθηηλνβνιία θαη αλαγλψξηζε, ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή ηνπ
θαηαμίσζε, ηελ δηπισκαηηθή ηνπ δεηλφηεηα θαη επζηξνθία, ηελ πξφζδνζε θχξνπο θαη πξνβνιήο ζην Φαλάξη
θαη άιια αλάινγα. Αλ, φκσο, αμηνινγεζεί κε πλεπκαηηθά θξηηήξηα, δειαδή κε γλψκνλα ηελ Οξζφδνμε πίζηε
θαη Παξάδνζε, ηελ Αγία Γξαθή, ην Ηεξφ Πεδάιην θαη ηνπο Αγίνπο Παηέξεο, ηφηε φρη κφλνλ κέγαο δελ κπνξεί
λα ραξαθηεξηζηεί, αιι’ σο κία αμηνζξήλεηε πξνζσπηθφηεηα, σο ηνλ πξσηφπνξν ζηνλ νιηζζεξφ θαηήθνξν
ηνπ Οηθνπκεληζκνχ, σο ην πξφζσπν εθείλν πνπ θαη’ εμνρήλ πξνψζεζε ηελ θνβεξή απηή αίξεζε, πξάγκα ην
νπνίν ηζνδπλακεί κε πξνδνζία ηεο πίζηεσο. Σελ δε Παηξηαξρείαλ ηνπ σο θαη’ εμνρήλ θαηαζηξεπηηθή. Σνλ
ραξαθηεξηζκφ «κέγαο» έδσζε ε Δθθιεζία ζε νξηζκέλνπο αγίνπο (Μέγαο Αζαλάζηνο, Μέγαο Αληψληνο,
Μέγαο Δπζχκηνο, Μέγαο Φψηηνο, Μέγαο Ησαλλίθηνο, Μέγαο Ηιαξίσλ θ.ιπ.), φρη απιψο κφλνλ δηφηη αλέβεθαλ
ηελ θιίκαθα ησλ αξεηψλ θαη έθζαζαλ ζηελ ζέσζε, φπσο βέβαηα φινη νη άγηνη, αιιά επηπιένλ γηα κηα
ηδηαίηεξε πξνζθνξά θαη δηαθνλία ηνπο κέζα ζηνλ ρψξν ηεο Δθθιεζίαο. Ο Μέγαο Αζαλάζηνο, γηα παξάδεηγκα,
ραξαθηεξίζηεθε Μέγαο θαη ζηχινο Οξζνδνμίαο, ζχκθσλα κε ην απνιπηίθην ηνπ «ηύινο γέγνλαο
Οξζνδνμίαο…», θπξίσο γηα ηνπο κεγάινπο αγψλεο ηνπ ελαληίνλ ηεο αηξέζεσο ηνπ Αξεηαληζκνχ. Δίλαη κεγάιν
εθθιεζηνινγηθφ ιάζνο λα ζπεχδνπκε κε πνιιή πξνρεηξφηεηα θαη επηπνιαηφηεηα λα απνδψζνπκε έλαλ ηέηνην
ραξαθηεξηζκφ, ηνλ νπνίνλ κφλνλ ε Δθθιεζία κπνξεί λα απνδψζεη αιάλζαζηα, βαζηδνκέλε ζηελ άλσζελ
καξηπξία ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο, ζηελ καξηπξία δειαδή πνπ δίδεη ν ίδηνο ν Θεφο γηα ην πξφζσπν απηφ, κε
ζαχκαηα, πνπ ελεξγεί δηά κέζνπ απηνχ, είηε ελ δσή είηε κεηά ζάλαηνλ (δηά ηνπ αγίνπ ιεηςάλνπ ηνπ). Θα
πξνζπαζήζνπκε ζηε ζπλέρεηα λα ζθηαγξαθήζνπκε, κε βάζε ηηο ππάξρνπζεο πεγέο, νξηζκέλεο πηπρέο απφ ηε
δσή θαη ηα έξγα ηνπ θπξνχ Αζελαγφξνπ, αξρίδνληαο απφ ηελ εθινγή ηνπ ζηνλ Παηξηαξρηθφ ζξφλν ηεο
Κσλζηαληηλνππφιεσο.
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α) Ζ εθινγή θαη ε Παηξηαξρεία ηνπ
Ζ εθινγή ηνπ θπξνχ Αζελαγφξνπ, φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ηηο πεγέο, ππήξμε απνηέιεζκα σκήο
επεκβάζεσο ηεο ακεξηθαληθήο πνιηηηθήο ζηα εζσηεξηθά ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ θαη σο εθ ηνχηνπ
αληηαθαλνληθή θαη παξάλνκε. πσο κάο πιεξνθνξεί ζε ζρεηηθφ άξζξν ηνπ ν παλνζηνινγηψηαηνο αξρηκ.
Ησάζαθ Μαθξήο, αδειθφο ηεο Ηεξάο Μνλήο Μεγάινπ Μεηεψξνπ, «θνξπθαία όζν θαη θαζνξηζηηθή εθδήισζε
ηνπ ελεξγνύ ελδηαθέξνληνο θαη ελαζρνιήζεσο ηεο ακεξηθαληθήο πνιηηηθήο κε ηηο ππνζέζεηο ηνπ Οηθνπκεληθνύ
Παηξηαξρείνπ, είλαη ε επηινγή θαη επηβνιή ην 1948 ζηνλ ζξόλν ηεο Κσλζηαληηλνππόιεσο ηνπ κέρξη ηόηε
Αξρηεπηζθόπνπ Ακεξηθήο Αζελαγόξα. Δίλαη ν κνλαδηθόο Παηξηάξρεο, πνπ εθιέγεηαη ζηνλ Οηθνπκεληθό Θξόλν,
ρσξίο λα έρεη ηελ ηνπξθηθή ππεθνόηεηα, όπσο πξνβιέπεηαη από ηελ πλζήθε ηεο Λσδάλεο. Δίρε πξνεγεζεί ν
εμαλαγθαζκόο ζε παξαίηεζε ηνπ Παηξηάξρε Μαμίκνπ ηνπ Δ΄ θαί ε δηαγξαθή από ηελ ηνπξθηθή θπβέξλεζε όισλ
ησλ Ηεξαξρώλ ηεο ελδεκνύζεο ζπλόδνπ από ηνλ θαηάινγν ππνςεθίσλ. Ζ αλαγθαζηηθή παξαίηεζε ηνπ
Παηξηάξρε Μαμίκνπ ηνπ Δ΄, πνπ επηζήκσο απνδόζεθε ζε ιόγνπο πγείαο, απνδίδεηαη ζε ακεξηθαληθή απόθαζε
γηα αλαραίηηζε ησλ πξσηνβνπιηώλ ηνπ Παηξηαξρείνπ ηεο Μόζραο θαη ησλ νβηεηηθώλ κε ηελ ζεσξνύκελε
αλνρή ηνπ Παηξηάξρε. „Σν 1945 ην Παηξηαξρείν Μόζραο ζπγθάιεζε κία Παλνξζόδνμε Γηάζθεςε, ζηελ νπνία
ζπκκεηείραλ θαη νη Παηξηάξρεο Αιεμαλδξείαο Υξηζηνθόξνο θαη Αληηνρείαο Αιέμαλδξνο. Δθεί ηέζεθαλ νη λέεο
βάζεηο γηα ηελ Παλνξζόδνμε ελόηεηα θαη καξηπξία. Όια έγηλαλ ελ αγλνία ηεο Δθθιεζίαο ηεο
Κσλζηαληηλνύπνιεο θαη ηνπ Πξνθαζεκέλνπ ηεο. Σν γεγνλόο ζνξύβεζε ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, θαζώο ν
Φπρξόο Πόιεκνο βξηζθόηαλ ζηελ αξρή, θαη πνιινί έβιεπαλ όηη νη νβηεηηθνί, ηξνπαηνύρνη από ηνλ Β΄
Παγθόζκην Πόιεκν, ζθόπεπαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην Παηξηαξρείν ζηε πξνζπάζεηα δηείζδπζεο ζε λέεο ζθαίξεο
επηξξνήο. Οη απόςεηο απηέο εληζρύζεθαλ έλα ρξόλν αξγόηεξα όηαλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελζξόληζήο ηνπ, ν
Παηξηάξρεο Μάμηκνο ν Δ΄ ηίκεζε κε εμαηξεηηθό ηξόπν ηνλ νβηεηηθό πξέζβπ, ηνλ νπνίν ππνδέρζεθε σο
εθπξόζσπν ηεο Σζαξηθήο Ρσζίαο, ελώ ππάξρνπλ θαη πιεξνθνξίεο όηη θάπνηα ζηηγκή ηαμίδεςε καδί κε ηνλ
Ρώζν δηπισκάηε ζην απηνθίλεηό ηνπ. Έηζη, νη ΖΠΑ απνθάζηζαλ λα ιάβνπλ κέηξα. Ζ εθινγή ηνπ θπξνύ
Αζελαγόξα, ε άθημή ηνπ κε ην αεξνζθάθνο ηνπ Ακεξηθαλνύ Πξνέδξνπ Υάξη Σξνύκαλ, ε παξαρώξεζε ηεο
ηνπξθηθήο ππεθνόηεηαο κε ην ζθεπηηθό όηη, όηαλ γελλήζεθε, ην ρσξηό ηνπ ζηελ Διιάδα απνηεινύζε κέξνο ηεο
Οζσκαληθήο επηθξάηεηαο, ήηαλ κεξηθέο κόλνλ από ηηο θηλήζεηο, πνπ δξνκνιόγεζε ε Οπάζηγθηνλ‟7. Έλα δε
επηπιένλ ζηνηρείν, πνπ επηβεβαηώλεη ηα παξαπάλσ είλαη ην γεγνλόο όηη, ελώ ζηελ εθινγή Μαμίκνπ ν Ννκάξρεο
Κσλζηαληηλνππόιεσο είρε δειώζεη ζηελ παηξηαξρηθή αληηπξνζσπεία, πνπ ηνλ επηζθέθζεθε, όηη νη αξρηεξείο ηνπ
Φαλαξίνπ κπνξνύζαλ λα εθιέμνπλ όπνηνλ ζέινπλ, ζηελ εθινγή ηνπ θπξνύ Αζελαγόξα έζεζε ζέκα απνθιεηζκνύ
απ‟ απηήλ όισλ ησλ αξρηεξέσλ, ιέγνληαο ην πεξίθεκν „νπδείο εμ πκώλ‟. Κη απηό, γηαηί, γηα ηελ ηνπξθηθή
θπβέξλεζε, ζπκθσλνύλησλ θαη ηεο ειιεληθήο θαη ηεο ακεξηθαληθήο, κνλαδηθόο ππνςήθηνο ήηαλ ν Ακεξηθήο
θπξόο Αζελαγόξαο.
Ζ ππνςεθηόηεηα ηνπ θπξνύ Αζελαγόξα πξνθάιεζε αληηδξάζεηο ηόζν ζηελ ύλνδν ηνπ Παηξηαξρείνπ, όζν θαη
ζηελ Ηεξαξρία ησλ Νέσλ Υσξώλ ζηελ Διιάδα. Σόηε εθδειώζεθε αλνηθηή ππνζηήξημε πξνο ηνλ ππνςήθην ηόζν
από ηελ ειιεληθή, όζν θαη θπξίσο από ηελ ηνπξθηθή θπβέξλεζε. Παξάιιεια άξρηζαλ νη πηέζεηο από ηνλ
Ννκάξρε Κσλζηαληηλνππόιεσο πξνο όζνπο αληηδξνύζαλ. Αθόκε ε ππνςεθηόηεηά ηνπ παξαβίαδε ηνλ Σεζθεξέ
ηνπ 1923, ζύκθσλα κε ην νπνίν νη Οηθνπκεληθνί Παηξηάξρεο έπξεπε λα είλαη Σνύξθνη πνιίηεο. Παξά ηαύηα όρη
κόλν έγηλε δεθηόο, αιιά, κεηά ηελ εθινγή ηνπ, ηνύ δόζεθε ε ηνπξθηθή ππεθνόηεηα θαη, όηαλ έθηαζε ζηελ
Κσλζηαληηλνύπνιε, ν Ννκάξρεο ηνύ παξέδσζε ηελ ηαπηόηεηα. Με ηνλ ηξόπν απηό άξρηζε ε παηξηαξρία ηνπ
θπξνύ Αζελαγόξα, πνπ θξάηεζε γηα 24 ρξόληα. Μηα κεγαιεηώδεο Παηξηαξρία, (θξηλνκέλε βέβαηα κε θνζκηθά
θξηηήξηα), πνπ παξνπζίαζε ηεξάζηην έξγν ζην Γηνξζόδνμν θαη Γηαρξηζηηαληθό ρώξν θαη αλέδεημε ην Φαλάξη
δηεζλώο. Υαξαθηεξηζηηθά γηα ηελ πιεζσξηθή πξνζσπηθόηεηα ηνπ Παηξηάξρε θπξνύ Αζελαγόξα είλαη ηα
αλνίγκαηά ηνπ πξνο ηηο αηξέζεηο ηνπ Παπηζκνύ θαη ηνπ Πξνηεζηαληηζκνύ, πνπ κεηέηξεςαλ ην απνκνλσκέλν
Παηξηαξρείν ζε θέληξν ηνπ παγθόζκηνπ ελδηαθέξνληνο»8. Απφ ηεο εκέξαο ηεο αλαδείμεψο ηνπ ζηνλ
Παηξηαξρηθφ ζξφλν κέρξη ηεο θνηκήζεψο ηνπ ζα έρεη πιένλ ην βιέκα ηεο ςπρήο ηνπ δηαξθψο εζηξακκέλν
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πξνο ηελ Γχζε, ε δε ηξαγσδία ηεο δηαζπάζεσο ηεο Υξηζηηαλνζχλεο θαη ε κέξηκλα γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο
ρξηζηηαληθήο ελφηεηνο ζα απνηειέζεη ην θέληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ, ηελ ζπληζηακέλε φισλ ησλ ελεξγεηψλ
ηνπ, ηελ θαηεπζπληήξηα γξακκή ηεο εθθιεζηαζηηθήο ηνπ πνιηηηθήο, ζε ζπλδπαζκφ πάληνηε βέβαηα κε ηελ
πξφζδνζε θχξνπο θαη δηεζλνχο αθηηλνβνιίαο ζηνλ ζεζκφ ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ. «Από απηή ηελ
θαηάζιηςε, ζηελ νπνία δνύκε εδώ επί αηώλεο», έιεγε ζε θάπνηα θαη’ ηδίαλ ζπλάληεζε θαη ζπλνκηιία ηνπ κε
ηνλ ηφηε Αξρηεπίζθνπν Ακεξηθήο θπξφ Ηάθσβν, «δελ είλαη δπλαηόλ λα καο βγάιεη θαλείο. Πξέπεη λα βγάινπκε
εκείο ηνλ εαπηό καο, θνηηάδνληαο πξνο ηελ Γύζε, πξνο ηελ Δπξώπε γεληθά θαη ηηο Δθθιεζίεο ηεο Γύζεσο»9.
Πνιχ ελδηαθέξνπζεο καξηπξίεο ζρεηηθά κε ην πξφζσπν θαη ηελ Παηξηαξρεία ηνπ εθδεκήζαληνο
Παηξηάξρνπ κάο δίδεη ν αείκλεζηνο Καζεγεηήο ηνπ Καλνληθνχ Γηθαίνπ ηεο Θενινγηθήο ρνιήο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θ. Κσλ/λνο Μνπξαηίδεο ζην πεξηζπνχδαζην έξγν ηνπ «Οηθνπκεληθή Κίλεζηο˙ ν
ζύγρξνλνο κέγαο πεηξαζκόο ηεο Οξζνδνμίαο» : «Γηά ηνλ θνηκεζέληα Παηξηάξρε ε ηξαγσδία ηεο δηαζπάζεσο ηεο
Υξηζηηαλνζύλεο ππήξμε ν κέγαο πεηξαζκόο θαη ε κεγάιε δνθηκαζία, ελ ηε ελλνία όηη ηελ επίιπζηλ ελόο ζέκαηνο,
ην νπνίνλ εληάζζεηαη εηο ην κέγα κπζηήξηνλ ηεο ελζάξθνπ νηθνλνκίαο θαη ηεο πξνλνίαο ηνπ Θενύ δηά ηελ
ζσηεξίαλ ησλ αλζξώπσλ θαη ζπλπθαίλεηαη ηόζνλ απόιπηα κε ηελ δηαθζαξείζαλ αλζξσπίλελ θύζηλ θαη ηνλ
ζπλερή θαη αδηάθνπνλ αγώλα ηεο ελ ησ θόζκσ ζηξαηεπνκέλεο Δθθιεζίαο θαηά ησλ κεζνδηώλ ηνπ
αλζξσπνθηόλνπ, θαηέζηεζελ ζρεδόλ αηνκηθήλ ηνπ ππόζεζηλ, ηελ επίιπζηλ κάιηζηα ηεο νπνίαο δελ
επεδίσμελ σο ώθεηιελ εληόο ησλ πιαηζίσλ ηεο δηαθνλίαο ηνπ σο «ππεξέηνπ Υξηζηνύ θαη νηθνλόκνπ
κπζηεξίσλ Θενύ», ζπκθώλσο δεινλόηη πξνο ηελ Ιεξάλ Παξάδνζηλ, ηελ Γνγκαηηθήλ θαη Καλνληθήλ ηάμηλ
ηεο Μίαο Αγίαο Καζνιηθήο θαη Απνζηνιηθήο Δθθιεζίαο Οξζνδόμνπ ηνπ Υξηζηνύ Δθθιεζίαο.
πλεπαξκέλνο από ην όξακα ηεο ελώζεσο ησλ «Δθθιεζηώλ», ελόκηζελ όηη ζα εδύλαην λα παξαθάκςεη ηα κέρξη
ηνύδε αλζξσπίλσο σο αλππέξβιεηα εκθαληδόκελα εκπόδηα θαη λα θαηαιύζεη ηνπο θξαγκνύο, επηθαινύκελνο σο
παλάθεηαλ ηελ «αγάπελ»! Μίαλ αγάπελ, ηελ νπνίαλ εζεώξεη σο δεδνκέλελ θαη επί ηε βάζεη απηήο σθνδόκεη ηελ
πξνζπάζεηάλ ηνπ! Αιιά, βεβαίσο, ε αγάπε είλαη εληόο ηνπ κπζηηθνύ ώκαηνο ηνπ Υξηζηνύ ην ζπλερώο
ηειεζηνπξγνύκελνλ θαη ηειεηνύκελνλ εηο ηνπο θνηλσλνύο ηεο ζπζίαο ηνπ Δζηαπξσκέλνπ Θενύ ηεο αγάπεο. Δίλαη
ν πνιύηηκνο έζραηνο θαξπόο ησλ νδνηπόξσλ ηεο ζηελήο πύιεο θαη ηεο ηεζιηκκέλεο νδνύ ηνπ Κπξίνπ, ε νπνία
δηέξρεηαη κόλνλ δηά ησλ πιαηζίσλ αζθαιείαο ηεο Δθθιεζίαο, ηα δόγκαηα θαη ηνπο Ηεξνύο Καλόλαο, νπδέπνηε δε
δηά ηεο ελζπλεηδήηνπ πεξηθξνλήζεσο απηώλ εθηόο ή αληηζέηνπο πξνο απηνύο! Ο Παηξηάξρεο Αζελαγόξαο
ππεζηήξημελ όηη ε ηξαγσδία ηεο δηαζπάζεσο ηεο Υξηζηηαλνζύλεο ζα εδύλαην δη‟ νξηζκέλσλ παξαρσξήζεσλ θαη
ππνρσξήζεσλ θαη ζπκβηβαζκώλ ελ πλεύκαηη αγάπεο λα ππεξληθεζεί θαη λα απνθαηαζηαζεί ε ρξηζηηαληθή
ελόηεο! Έηη κάιινλ! Δπίζηεπελ όηη αξθεί ε ζπκκεηνρή εηο ην θνηλόλ πνηήξηνλ δηά λα απνθαηαζηαζεί de facto ε
έλσζηο ησλ Δθθιεζηώλ θαη λα ιεζκνλεζνύλ ελ ζπλερεία αη κεηαμύ απηώλ δηαθνξαί! Ο ίδηνο, πξνηξέρσλ θαηά
πνιύ ησλ γεγνλόησλ, δελ εδίζηαδε λα δηαθεξύηηε, όηη ‘αλήθεη εηο όιαο ηαο Δθθιεζίαο…’!10 Έβιεπε ηνλ
εαπηόλ ηνπ νπρί ηόζνλ σο ηνλ θνξπθαίνλ ηεο Οξζνδόμνπ Καζνιηθήο Δθθιεζίαο, αιι‟ σο ηελ δώζαλ
ελζάξθσζηλ θαη ζπληζηακέλελ, σο ηνλ θνξέα θαη απόζηνινλ παζώλ ησλ ρξηζηηαληθώλ νκνινγηώλ ελ ησ ζπλόισ
απηώλ. Καη ράξηλ απηήο ηεο ελώζεσο ήην πξόζπκνο λα πξνβή εηο πάζαλ ππνρώξεζηλ, παξαρώξεζηλ ή θαη
παξάθακςηλ ηεο αιεζείαο (σο π.ρ. εηο ηελ πεξίπησζηλ ηνπ Παπηθνύ Πξσηείνπ). Ζ πξνβνιή ηεο Οξζνδνμίαο ελ
άιιαηο ιέμεζηλ, δελ ήην ην πξνέρνλ εηο ηελ ζθέςηλ θαη ηαο επηδηώμεηο ηνπ Παηξηάξρνπ θπξνύ Αζελαγόξνπ, αιιά
ε έλσζηο ησλ ρξηζηηαληθώλ νκνινγηώλ, ράξηλ ηεο νπνίαο επίζηεπελ όηη επηβάιιεηαη ε παξάθακςηο παληόο
θξαγκνύ (νύησο εζεώξεη θαη ηνπο ζρεηηθνύο Ιεξνύο Καλόλαο θ.ιπ.), ηεο Ιεξάο Παξαδόζεσο ηεο
Οξζνδόμνπ Καζνιηθήο Δθθιεζίαο θαη πάζεο ζπζίαο εθ κέξνπο ηεο Οξζνδνμίαο»11!
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β) Ζ ζπλάληεζή ηνπ κε ηνλ Πάπα Παύιν η΄ ζηα Ηεξνζόιπκα
ρεηηθά κε ηελ ζπλάληεζε απηή, πνπ παξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1964, πνιχηηκεο φζν θαη
απνθαιππηηθέο πιεξνθνξίεο κάο δίδεη ν νκφηηκνο Καζεγεηήο ηεο Θενινγηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Αζελψλ αηδεζηκνινγηψηαηνο πξσηνπξεζβ. π. Γεώξγηνο Μεηαιιελόο ζηε κειέηε ηνπ «Οη δηάινγνη ρσξίο
πξνζσπείνλ» : «Καη μαθληθά κία εκέξα ηνπ Γεθεκβξίνπ ηνπ 1963 αλέγλσζα εηο ηνλ Σύπνλ όηη ν Πάπαο
απεθάζηζε λα κεηαβή εηο ηα Ηεξνζόιπκα θαη ρνξνζηαηώλ εηο κίαλ Δθθιεζίαλ εδώ γεηηνληθήλ αλεθνίλσζα όηη ζα
δεηήζσ λα ηνλ ζπλαληήζσ. Ήιζα εδώ θαη εμέδσθα αλαθνηλσζέλ δηά ηνπ Associated Press λα ζπλαληεζώκελ. Ο
ζηαζκόο ηνπ Βαηηθαλνύ απήληεζε θαη ηελ 5ελ Ηαλνπαξίνπ 1964 ζπλεληήζεκελ εηο ηα Ηεξνζόιπκα, ηελ 9ελ ηεο
λπθηόο εηο ηελ θαηνηθίαλ ηνπ Πάπα. Κη‟ όηαλ είδε ν έλαο ηνλ άιιν, αη ρείξεο καο ήλνημαλ απηνκάησο. Ο έλαο
εξξίθζε εηο ηελ αγθάιε ηνπ άιινπ. Όηαλ κάο εξώηεζαλ πώο εθηιεζήθακελ, αδειθνί, ύζηεξα από 900 ρξόληα; Δξσηάο πσο; Δπήγακε νη δπό καο ρέξη κε ρέξη εηο ην δσκάηηό ηνπ θαη είρακε κίαλ κπζηηθήλ νκηιίαλ νη δπό
καο. –Ση είπακε; Πνηόο μέξεη ηη ιέγνπλ δύν ςπρέο όηαλ νκηινύλ! Πνηόο μέξεη ηη ιέγνπλ δύν θαξδίαη, όηαλ
αληαιιάζζνπλ αηζζήκαηα! –Ση είπακε; Δθάκακε θνηλόλ πξόγξακκα, κε ηζνηηκίαλ απόιπηνλ, όρη κε
δηαθνξάλ. Καη έπεηηα εθαιέζακε ηαο ζπλνδείαο εκώλ, αλεγλώζακελ έλα θνκκάηη από ην επαγγέιηνλ θαη είπακε
ην «Πάηεξ εκώλ» θαη πξνζεθώλεζα εγώ πξώηνο. Καη είπακε όηη ήδε επξηζθόκεζα εηο ηελ νδόλ εηο Δκκανύο θαη
πεγαίλνκελ λα καο ζπλαληήζεη ν Κύξηνο ελ ησ θνηλώ αγίσ Πνηεξίσ. Ο Πάπαο απαληώλ, κνύ πξνζέθεξε
Άγηνλ Πνηήξηνλ. Γελ ήμεπξελ όηη εγώ ζα κηινύζα δη‟ Άγηνλ Πνηήξηνλ, νύηε ήμεξα όηη ζα κνύ πξνζέθεξε Άγηνλ
Πνηήξηνλ! Ση είλαη; πκβνιηζκόο ηνπ κέινληνο»12. Σν κπζηηθφ πεξηερφκελν, βεβαίσο, ηεο «ζπλνκηιίαο ησλ
ςπρψλ» Πάπα-Παηξηάξρε θαη ησλ αηζζεκάησλ, πνπ αληήιιαμαλ, δελ αλαθνηλψζεθε πνηέ, νχηε ζηηο πλφδνπο
ησλ ηνπηθψλ Οξζνδφμσλ Δθθιεζηψλ, νχηε ζην νξζφδνμν πιήξσκα. Σν πιεξνθνξνχκαζηε φκσο, ζηαδηαθά
απφ ηφηε, θαζψο παξαθνινπζνχκε ηελ πξνδηαγεγξακκέλε θαη πξναπνθαζηζκέλε απφ ηφηε νηθνπκεληζηηθή
πνξεία πξνο ηελ «έλσζε». Απηφ ην «θνηλό πξόγξακκα», πνπ θαηαξηίζηεθε ζε κηά κπζηηθή ζπλάληεζε δχν
αλδξψλ, ήηαλ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο αξρηθέο δειψζεηο θαη αλαθνξέο, πνιχ πηφ πξνρσξεκέλν απφ απηφ, πνπ
ηειηθά παξνπζηάζηεθε. Δπξφθεηην γηα ζαθή ζπκθσλία γηα «έλσζε ζην θνηλό πνηήξην», φπσο ηνχην θαίλεηαη
ζαθέζηαηα απφ φζα πξνζζέηεη παξαθάησ: «…θαη πεγαίλνκελ λα καο ζπλαληήζε ν Κύξηνο ελ ησ θνηλώ αγίσ
Πνηεξίσ». πσο επηζεκάλζεθε13 «επηζπκνύζε δε (ν Παηξηάξρεο θπξόο Αζελαγόξαο) ζηελ ζπλάληεζε απηή λα
ζπκκεηάζρνπλ θαη νη εγέηεο ηνπ Πξνηεζηαληηζκνύ κε ζθνπό κηα παγρξηζηηαληθή πξνζέγγηζε, πνπ ζα νδεγνύζε
ζηελ έλσζε. „Γελ εξθέζζε δε κόλνλ εηο ηνύην. Δπξόηεηλε ηαπηνρξόλσο ίλα θαη νη Παηξηάξραη θαη Πξόεδξνη ησλ
εθαζηαρνύ Απηνθεθάισλ Οξζνδόμσλ Δθθιεζηώλ πνξεπζώζηλ όινη νκνύ εηο Ηεξνζόιπκα, ζπλαληεζώζη κεηά ηνπ
Πάπα θαη δηεμαγάγσζη κεηά ηνύηνπ ζπδήηεζηλ πεξί ηεο ελώζεσο ησλ Δθθιεζηώλ‟14», ζρνιηάδεη ν ηφηε
Αξρηεπίζθνπνο Αζελψλ θαη πάζεο Διιάδνο θπξφο Υξπζφζηνκνο Β΄. «Πξόθεηηαη γηα πξσηόγλσξεο πξαγκαηηθά
απνθάζεηο, πνπ αλέηξεςαλ κέζα ζε κηα ζηηγκή θάζε δεδνκέλν ηεο Οξζνδόμνπ Δθθιεζίαο, Ηεξνύο Καλόλεο,
πλνδηθόηεηα, Αγηνπαηεξηθή Παξάδνζε, δνγκαηηθή θαη εθθιεζηαζηηθή ζπλείδεζε θαη ηόζα άιια. Καη λα ζθεθηεί
θαλείο πσο πξόθεηηαη γηα απνθάζεηο ελόο θαη κόλνλ αλδξόο, ρσξίο θακκία πξνεγνύκελε παλνξζόδνμε
απόθαζε, νύηε θαλ ελεκέξσζε επ‟ απηώλ! „Αη άλσ απόςεηο ηνπ Οηθνπκεληθνύ Παηξηάξρνπ... εδεκηνύξγεζαλ
παξά ηνηο Οξζνδόμνηο αιγεηλήλ εληύπσζηλ... Σό απνθαζηζηηθόλ ηνύην θαη απξόνπηνλ βήκα ηνπ Παηξηαξρείνπ
έδεη λα θαηαζηή αληηθείκελνλ θνηλήο ζπζθέςεσο θαη απνθάζεσο ησλ θαηά ηόπνπο αγίσλ Οξζνδόμσλ
Δθθιεζηώλ‟»15, παξαηεξεί κε απνγνήηεπζε ν Μαθαξηψηαηνο Αξρηεπίζθνπνο Αζελψλ θαη πάζεο Διιάδνο
θπξφο Υξπζφζηνκνο Β΄. «Ζ ζπλάληεζε Πάπα-Παηξηάξρε ζηάζεθε κία ππνδεηγκαηηθή εθαξκνγή ηεο
πξναπνθαζηζκέλεο νηθνπκεληζηηθήο ηαθηηθήο, πνπ πξναλαθέξακε. Δπέλδπζε ζπζηεκαηηθά ζηελ δύλακε ηεο
εηθόλαο, ηνπ ζπκβνιηζκνύ θαη ησλ εληππώζεσλ. Ο Παηξηάξρεο θπξόο Αζελαγόξαο, άιισζηε, εμόρσο
πιεζσξηθή θαη ραξηζκαηηθή πξνζσπηθόηεηα, δηέζεηε ηδηαίηεξε επρέξεηα ζηελ επηθνηλσληαθή ηαθηηθή θαη κε ηηο
δειώζεηο ηνπ θέξδηζε ακέζσο ηνλ δεκνζηνγξαθηθό θόζκν. „Σέηνηεο θνπβέληεο ήζειαλ νη δεκνζηνγξάθνη θη
έηξεμαλ πνηόο πξώηνο ζα πξνιάβεη λα ζηείιεη ην ηειεγξάθεκά ηνπ. Οη άιινη, νη πνιινί, πνπ αθνινύζεζαλ ηνλ
Πάπα, πνπ δελ ήηαλ θαζόινπ πξνζηηόο θαη πνπ δελ είπε νύηε ιέμε, άξρηζαλ θη απηνί λα ηξέρνπλ πίζσ από ηνλ
Αζελαγόξα‟»16.
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γ) Ζ θαιιηέξγεηα ζρέζεσλ κε ην Βαηηθαλό θαη νη πξνζπάζεηέο ηνπ
γηα ηελ έλσζε Οξζνδνμίαο θαη Παπηζκνύ
Μία απφ ηηο πξσηαρξηθέο κέξηκλεο ηνπ Παηξηάξρνπ θπξνχ Αζελαγφξνπ, ακέζσο κεηά ηελ αλάιεςε ησλ
θαζεθφλησλ ηνπ, ήηαλ ε πξνψζεζε ηεο παλρξηζηηαληθήο ελφηεηνο. Γηαθαήο πφζνο θαη επηζπκία ηνπ ππήξμε
πάληνηε ε απνθαηάζηαζηο ηεο ελφηεηνο κεηαμχ Οξζνδνμίαο θαη Παπηζκνχ ελ ησ θνηλψ Πνηεξίσ παξά ηηο
ππάξρνπζεο πάκπνιιεο δνγκαηηθέο δηαθνξέο κε ηνλ Παπηζκφ, δειαδή ζε κηα νπληηηθνχ ηχπνπ έλσζε,
ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Β΄ Βαηηθαλήο πλφδνπ. Οη δνγκαηηθέο δηαθνξέο κε ηνλ Παπηζκφ
νπζηαζηηθά ήηαλ αλχπαξθηεο γηα ηνλ θπξφ Αζελαγφξα, δηφηη νθείινληαη ζε έιιεηςε αγάπεο. Μέζα ζηα
πιαίζηα απηήο ηεο εθθιεζηαζηηθήο ηνπ πνιηηηθήο εληάζζνληαη ε κέξηκλά ηνπ γηα ηελ ζχγθιεζε
Παλνξζνδφμσλ Γηαζθέςεσλ, νη ζπληνληζκέλεο ελέξγεηέο ηνπ γηα ηελ άξζε ησλ αλαζεκάησλ (γηα ηελ νπνία ζα
γίλεη ιφγνο εθηελέζηεξα παξαθάησ), ε θαιιηέξγεηα ζηελψλ ζρέζεσλ αγάπεο θαη θηιίαο κε ην Βαηηθαλφ, ε
επηδίσμή ηνπ λα ζπλαληεζεί κε ηνλ Πάπα Παχιν ηνλ Σ΄ ζηα Ηεξνζφιπκα θαη λα έρεη ηηο πξψηεο κπζηηθέο
επαθέο καδί ηνπ, ε θαζηέξσζε ηνπ ιεγνκέλνπ «Γηαιφγνπ ηεο Αγάπεο» θαη ηεο «θαηαιιαγήο», δειαδή κηάο
καθξάο πεξηφδνπ απφ ην 1965 έσο ην 1980, πνπ πξνεγήζεθε ηνπ Θενινγηθνχ Γηαιφγνπ θαη απνζθνπνχζε
ζηελ θαηάιιειε ςπρνινγηθή πξνεηνηκαζία κε ηελ δεκηνπξγία θιίκαηνο θαιψλ ζρέζεσλ θαη θηιίαο θαη ηέινο
ν επίζεκνο Θενινγηθφο Γηάινγνο.
Μεηά ηελ πξψηε ζπλάληεζε ησλ δχν εγεηψλ ζηα Ηεξνζφιπκα αξρίδνπλ νη αληαιιαγέο επηζθέςεσλ
Ηεξαξρψλ ηνπ Οηθνπκεληθνχ Θξφλνπ θαη Καξδηλαιίσλ πξνο ην Βαηηθαλφ θαη ην Φαλάξη αληίζηνηρα.
Μνηάδνπλ πεξηζζφηεξν κε δηπισκαηηθέο απνζηνιέο πνιηηηθψλ εθπξνζψπσλ δχν ρσξψλ γηα ηελ ζχλαςε
δηαπξαγκαηεχζεσλ πξνο επίηεπμηλ ελφο θνηλνχ ζθνπνχ. πσο αλαθέξνπλ νη πεγέο17 : «Ο πξώηνο επίζεκνο
απεζηαικέλνο ηνπ Φαλαξίνπ ζην Βαηηθαλό ήηαλ ν κόιηο εθιεγκέλνο ηόηε Αξρηεπίζθνπνο Ακεξηθήο θπξόο
Ηάθσβνο, ν πξώηνο Οξζόδνμνο Ηεξάξρεο, πνπ ζπλαληήζεθε κε ηνλ Πάπα κεηά από αηώλεο. ηελ ζπλάληεζε,
πνπ είρε κε ηνλ Πάπα Ησάλλε ΚΓ΄ θαηά ην έηνο 1959, ν Αξρηεπίζθνπνο Ακεξηθήο ηνύ κεηαθέξεη πξνζσπηθό
κήλπκα ηνπ Παηξηάξρε θπξνύ Αζελαγόξα : „Αγηώηαηε. Ζ Α. Θ. Παλαγηόηεο ν Παηξηάξρεο, κνη αλέζεζε ηελ
πςίζηελ ηηκήλ λα επηδώζσ πξνο ηελ Τκεηέξαλ Αγηόηεηα, όρη ελ γξάκκαζηλ αιι‟ ελ ηε δώζε, ην εμήο κήλπκα :
„εγέλεην άλζξσπνο απεζηαικέλνο παξά Θενύ, όλνκα απηώ Ησάλλεο‟. Γηόηη πηζηεύεη όηη Τκείο είζζε ν δεύηεξνο
Πξόδξνκνο, ν επηθνξηηζκέλνο παξά ηνπ Θενύ κε ηελ εληνιήλ επζείαο λα πνηήζεηε ηαο ηξίβνπο Απηνύ‟18. ηελ
απάληεζή ηνπ ν Πάπαο απνθαιύπηεη ηηο πξνζέζεηο ηνπ Βαηηθαλνύ ελ όςεη ηεο Β΄ Βαηηθαλήο πλόδνπ, πνπ
επξόθεηην λα μεθηλήζεη ηηο εξγαζίεο ηεο. „θνπόο ηεο λέαο πλόδνπ είλαη ε επαλέλσζηο ηεο Δθθιεζίαο‟ δειώλεη
ζηνλ Αξρηεπίζθνπν θαη ζπκθσλνύλ από θνηλνύ όηη „ε έλσζε ησλ εθθιεζηώλ‟ πξέπεη λα ζηεξηρζεί ζηηο αξρέο ηεο
Γαιιηθήο Δπαλαζηάζεσο‟19. „Δάλ δελ επηθξαηήζε ην ζύλζεκα ηεο Γαιιηθήο Δπαλαζηάζεσο : ειεπζεξία, ηζόηεο,
αδειθόηεο, νύηε εηξήλε ζα ππάξμεη κεηαμύ ησλ εζλώλ, νύηε έλσζηο κεηαμύ ησλ Δθθιεζηώλ‟20. Σέινο, ν Πάπαο
νξίδεη ηηο βαζηθέο αξρέο απηήο ηεο „ελώζεσο‟ : „Ζ έλσζηο ζα είλαη έλσζηο θαξδηώλ. Έλσζηο πξνζεπρήο. Έλσζηο
– θαξπόο αλαδεηήζεσο ηνπ ελόο ππό ηνπ άιινπ‟21, δειώλεη ζηνλ Αξρηεπίζθνπν θπξό Ηάθσβν θαη ζεκαηνδνηεί
έηζη ηελ λέα νηθνπκεληζηηθή πνιηηηθή ηνπ Βαηηθαλνύ έλαληη ηεο Οξζνδνμίαο. ην παξαπάλσ απόζπαζκα
απνθαιύπηνληαη εκθαλώο νη αξρέο θαη ηα θξηηήξηα επί ηε βάζεη ησλ νπνίσλ νξακαηίδνληαη νη δύν πιεπξέο λα
νηθνδνκήζνπλ ηελ έλσζε ησλ «Δθθιεζηώλ». Δίλαη δε απηά «νη αξρέο ηεο Γαιιηθήο επαλαζηάζεσο, ειεπζεξία,
ηζόηεο, αδειθόηεο». Γειαδή θξηηήξηα θνζκηθά, κε έρνληα θακκίαλ ζρέζηλ κε ηελ αιήζεηαλ ηεο Οξζνδόμνπ
πίζηεσο θαη κε ηελ πξό ηνπ ζρίζκαηνο αξραία θνηλή Πίζηε θαη Παξάδνζε Αλαηνιήο θαη Γύζεσο ησλ επηά
Οηθνπκεληθώλ πλόδσλ. Ζ λέα νηθνπκεληζηηθή πνιηηηθή, πνπ εγθαηληάδεη ην Βαηηθαλό, ζα ιάβεη ηελ επίζεκε
κνξθή ηεο κε ηηο απνθάζεηο ηεο Β΄ Βαηηθαλήο πλόδνπ (1963-1965) θαη ην πεξίθεκν ‘Γηάηαγκα πεξί
Οηθνπκεληζκνύ’, ζα επηβιεζεί δε ζην εμήο ζηνλ δηάινγν κεηαμύ Οξζνδόμσλ θαη Παπηθώλ, αθνύ ζα γίλεη δεθηή
θαη εθ κέξνπο ηνπ Οηθνπκεληθνύ Παηξηαξρείνπ. Πξόθεηηαη γηα ηελ γλσζηή νπληηηθνύ ηύπνπ ‘ελόηεηα’, κε ηνλ
ακνηβαίν εκπινπηηζκό ησλ δύν παξαδόζεσλ, ηελ ελόηεηα ελ ηε πνηθηιιία, ε νπνία πξνπαγαλδίδεηαη θαηά θόξνλ
θαη ζηηο κέξεο καο. Δλόηεηα, όρη ζηελ πίζηε θαη ηελ αιήζεηα, αιιά κία ζπγθξεηηζηηθνύ ηύπνπ ζπγρώλεπζε, κία
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απνξξόθεζε νπζηαζηηθά, ηεο Οξζνδνμίαο ζηνλ παπηζκό, ρσξίο απηόο λα απνβάιεη θακκία από ηηο αηξεηηθέο
πιάλεο ηνπ»22. Δμ’ άιινπ γηα κηά ηέηνηνπ (νπληηηθνχ) ηχπνπ ελφηεηα νκίιεζε ν Πάπαο Παχινο ν Σ΄ ζηελ
νκηιία, πνπ έδσζε θαηά ηελ επίζθεςή ηνπ ζην Φαλάξη ηνλ Ηνχιην ηνπ 1967, ηελ νπνία κλεκνλεχεη ζην άξζξν
ηνπ ν θ. Γ. Λ. θαη ηελ νπνία πξνθαλψο απνδέρεηαη, αθνχ δελ θάλεη ηνλ θφπν λα ηελ αλαηξέςεη :
«Αλαθαιύπηνπκε νινέλα θαη πεξηζζόηεξνλ», ιέγεη ν Πάπαο, «ηελ βαζείαλ ηαπηόηεηα ηεο εκεηέξαο πίζηεσο θαη
νη ππάξρνπζεο δηαθνξέο δελ πξέπεη λα εκπνδίζσζηλ εκάο, ίλα αληηιεθζώκελ ηελ βαζείαλ ηαύηελ ελόηεηα» (ζει.
2).
Ο Καζεγεηήο Γ. Σζάθσλαο, ζχγρξνλνο ηνπ θπξνχ Αζελαγφξα, έλαο απφ ηνπο θνξπθαίνπο ζαπκαζηέο ηνπ
Παηξηάξρε, ζην βηβιίν ηνπ «Αζελαγόξαο ν Οηθνπκεληθόο ησλ λέσλ ηδεώλ», παξαζέηεη θάπνηνλ δηάινγν ηνπ
Οηθνπκεληθνχ Παηξηάξρνπ θπξνχ Αζελαγφξα κε ηνλ Καξδηλάιην Willenbrans, πξφεδξν ηνπ Παπηθνχ
πκβνπιίνπ γηα ηελ ρξηζηηαληθή ελφηεηα, ζην Φαλάξη. Απφ ηνλ δηάινγν απηφλ απνθαιχπηεηαη φρη κφλνλ ε
πιήξεο δηαζηξνθή ηεο εθθιεζηαζηηθήο ηζηνξίαο ππφ ηνπ εθδεκήζαληνο, αιιά θαη ην ηί θαηά βάζνο επίζηεπε
ζρεηηθά κε ηα αίηηα ηνπ ζρίζκαηνο : «„Από ηί πξνήιζε ην ρίζκα‟; ξώηεζε ν Παηξηάξρεο ηνλ Βίιελκπξαλο. Ο
Καξδηλάιηνο πξνζπάζεζε κ‟ επγέλεηα λ‟ αλαθέξεη ηηο δνγκαηηθέο δηαθνξέο ησλ δύν Δθθιεζηώλ. Ο θπξόο
Αζελαγόξαο (όπσο αξγόηεξα κνπ δηεγήζεθε) ηόικεζε λα πεη νιόθιεξε ηελ αιήζεηα ζηνλ έθπιεθην Οιιαλδό
Καξδηλάιην. „Άγηε Αδειθέ, ην ρίζκα δελ έγηλε από ηα έλδπκα θαη ηα άδπκα. Αλ ην Άγην Πλεύκα πλεη ζηα έλδπκα
θαηά ηνλ ίδην ηξόπν πλεη θαη ζηα άδπκα. Η αληίζεζηο δελ ήηαλ ζενινγηθή, αιιά κόλν πνιηηηθή. Ήηαλ ε
αληίζεζηο ηεο Ρώκεο κε ηελ Αζήλα. εηο εθπξνζσπνύζαηε ηελ Ρώκε θη εκείο ηόηε ηελ Αζήλα‟. Ο θαξδηλάιηνο
θνθθίληζε από ληξνπή. Δλαληίνλ ηνπ θαηεζηεκέλνπ, ν θπξόο Αζελαγόξαο δελ εδίζηαζε λα δηαηππώζεη νιόθιεξε
ηελ αιήζεηα, αληίζεηα κε ηελ επίζεκε δηδαζθαιία θαη ησλ δύν Δθθιεζηώλ. Γελ ηνπ άξεζε λα εμαπαηά ηα
εθαηνκκύξηα ησλ πηζηώλ ηνπ κε ηζηνξηθά ςεύδε... Θεσξνύζε πην ηίκην λα κελ αιιαμνπηζηεί θαλείο, αιιά κέζα
ζην θάζηξν ηεο Δθθιεζίαο ηνπ λα πνιεκά γηα νηθνπκεληθόηεηα, αδειθνπνηΐα θαη δηεύξπλζη» 23.
Ο αηδεζηκνινγηψηαηνο πξσηνπξεζβ. π. Γεώξγηνο Μεηαιιελόο κάο δίδεη νξηζκέλεο αθφκε πιεπξέο ηνπ
πξνζψπνπ θαη ησλ ελσηηθψλ πξνζπαζεηψλ ηνπ θπξνχ Παηξηάξρνπ : «Ο Παηξηάξρεο θπξόο Αζελαγόξαο
ζπλέδξακε ρσξίο αλαζηνιέο ζηελ πξνώζεζε ησλ ζηόρσλ ηεο Β΄ Βαηηθαλήο πλόδνπ (1962-1965), πνπ δελ ήηαλ
άιινη από ηελ ππνηαγή ηεο Οξζνδνμίαο ζηνλ Παπηζκό, ππό ην πξόζρεκα ηεο ελώζεσο… Από ηνλ Παηξηάξρε
θπξό Αζελαγόξα, πεπεηζκέλν θήξπθα απηήο ηεο πνξείαο, κε ηηο Παλνξζόδνμεο Γηαζθέςεηο ηεο Ρόδνπ (1961 θαη
1963) θαη κηά ζεηξά πξνζσπηθώλ ηνπ ελεξγεηώλ (όπσο ε πεξίθεκε ζπλάληεζή ηνπ κε ηνλ Πάπα Παύιν ηνλ Σ΄
ζηα Ηεξνζόιπκα ην 1964) θαη παξά ηηο αληηδξάζεηο θπξίσο ηνπ Αζελώλ θπξνύ Υξπζνζηόκνπ Β΄, ην
θαζνξηζκέλν ζε ζπλεξγαζία κε ην Βαηηθαλό ζρέδην, πξνσζήζεθε θαη επεβιήζε, νδεγώληαο ζηελ θαηάζηαζε
ησλ εκεξώλ καο. Από ηνλ „Γηάινγν ηεο Αγάπεο, εθεύξεκα παξαπιαλεηηθό ηεο Β΄ Βαηηθαλήο πλόδνπ θαη ηνπ
νπνίνπ ν κεγαιύηεξνο πξνπαγαλδηζηήο ππήξμε ν θπξόο Αζελαγόξαο, πξνρσξήζακε βεβηαζκέλα ζηνλ Θενινγηθό
Γηάινγν, ρσξίο όκσο λα εθπιεξσζεί ν βαζηθόο όξνο ηεο Οξζνδνμίαο, ε άξζε δειαδή ηνπ Παπηθνύ Πξσηείνπ
θαη Αιαζήηνπ, δεδνκέλνπ όηη ν Παπηθόο Θεζκόο ζπληζηά ηελ ηξαγηθόηεξε αιινίσζε ηνπ Δπαγγειίνπ ηνπ
Υξηζηνύ θαη ην ζεκαληηθόηεξν εκπόδην ζηελ ελ αιεζεία ζπλάληεζε Ρσκαηνθαζνιηθηζκνύ θαη Οξζνδνμίαο»24.
Απνθαιππηηθφ είλαη επίζεο θαη ην «ληνθνπκέλην», ην νπνίν παξαζέηεη ν π. Γεώξγηνο ζην ίδην έξγν ηνπ, ην
νπνίν κάιηζηα έρεη δεκνζηεπζεί ζηελ εθεκεξίδα «Οξζόδνμνο Σύπνο» (ηεο 13.7.1979), θαη ην νπνίν θαηά ηνλ
ζπγγξαθέα εθθξάδεη φρη κφλνλ «ηνλ ηδενινγηθό θόζκν ηνπ θπξνύ Παηξηάξρνπ θαη ην πλεπκαηηθό ππόβαζξό
ηνπ, ησλ νηθνπκεληζηηθώλ ελεξγεηώλ ηνπ, αιιά θαη ηηο ππνζήθεο ηνπ, πνπ „επθαίξσο αθαίξσο‟ άθελε ζηνπο πεξί
απηόλ, πνπ απνδεηθλύνληαη πξνγξακκαηηθέο θαη ακεηάζεηεο»25 : «… Δδώ ηελ 15ελ Ηνπιίνπ ηνπ 1054 έλαο
Καξδηλάιηνο Οπκβέξηνο θαηέζεθελ εηο ηελ Αγίαλ Σξάπεδαλ ηεο Αγηάο νθηάο, πνπ ζα επηζθεθζείηε αύξηνλ έλα
ιίβειιν, θαηά ηνπ Παηξηάξρνπ Μηραήι Κεξνπιαξίνπ. Καη ν Κεξνπιάξηνο απήληεζε, δελ εμεύξσ θαιά αλ έθακε
λα απαληήζε ή όρη, αιι‟ ελ πάζε πεξηπηώζεη απήληεζε. Καη απηνί νη δύν ιίβειινη, απηά ηα δύν γξάκκαηα,
νλνκάζζεζαλ ζρίζκα. ρίζκα νπδέπνηε εθεξύρζε, κήηε από ηελ Ρώκε, κήηε από ηελ Αλαηνιή, αιιά ην
εδήζακε 900 ρξόληα! Υσξίο λα έρεο αδειθόλ, λα ηνύ ιέο πόζν ηνλ αγαπάο!... Σν ’65 εζεθώζακελ ην ζρίζκα
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εηο ηελ Ρώκελ θαη εδώ, κε αληηπξνζώπνπο καο εθεί θαη αληηπξνζώπνπο εθείζελ εδώ. Καη ηνλ Ηνύιηνλ ηνπ
‟67 ήιζελ ν Πάπαο εδώ. Δπθνιόηεξνλ λα κεηεθηλείην έλα βνπλό από ηελ Ηηαιίαλ, ιόγνπ ράξηλ ηα Απέλληλα, θαη
λα έιζνπλ εδώ, παξά λα έιζεη ν Πάπαο εδώ. Γηά πξώηελ θνξάλ εηο ηελ ηζηνξίαλ. Ήιζνλ θαη άιινηε Πάπαη,
αιιά αηρκάισηνη. Δγέλνλην ηειεηαί εηο ηνλ Παηξηαξρηθόλ λαόλ, ηνλ ππεδέρζελ επάλσ εηο ην γξαθείνλ κνπ, ην
νπνίνλ ζα ην δείηε θαη εθεί είρακελ άιιελ νκηιίαλ θαη ζπλεθσλήζακελ λα ζπλαληεζώκελ κίαλ εκέξαλ εθεί, όζελ
εμέβεκελ. Έσο ην 1054 είρακε πνιιάο δηαθνξάο. Καη εηο ηνύην θαη εηο ην άιιν. Σν θηιηόθβε. Ζ πξνζζήθε εηο ην
„Πηζηεύσ‟ έγηλε ηνλ 6νλ αηώλα θαη ην εδέρζεκελ επί έμη αηώλαο. Καη ηόζαο άιιαο δηαθνξάο. Αιιά, εγαπώκεζα.
Καη όηαλ αγαπώληαη νη άλζξσπνη, δηαθνξαί δελ ππάξρνπλ. Αιιά ην 1054, πνπ επαύζακε λα αγαπώκεζα, ήιζαλ
όιεο νη δηαθνξέο. Ζγαπώκεζα θαη είρνκελ ην ίδηνλ κπζηήξηνλ. Σν ίδηνλ βάπηηζκα, ηα ίδηα κπζηήξηα θαη
ηδηαηηέξσο ην ίδην Άγηνλ Πνηήξηνλ. Σώξα πνπ μαλαγπξίζακελ εηο ην 1054, δηαηί δελ μαλαγπξίδνκελ θαη εηο ην
Άγηνλ Πνηήξηνλ; Τπάξρνπλ δύν δξόκνη : Ο Θενινγηθόο δηάινγνο. Καη έρνκελ ηνπο Θενιόγνπο εθαηέξσζελ, νη
νπνίνη κειεηνύλ ην δήηεκα ηεο επαλόδνπ εηο ηα παιαηά. Καη επεηδή δελ έρσ πνιιέο ειπίδεο από ηνλ Θενινγηθόλ
Γηάινγνλ (λα κε ζπγρσξήζεηε νη Θενιόγνη, είζζε θάκπνζνη ζενιόγνη εδώ κέζα), δη‟ απηό εγώ πξνηηκώ ηνλ
Γηάινγν ηεο Αγάπεο. Να αγαπεζνύκε! Καη ηί γίλεηαη ζήκεξα; Πλεύκα κέγα αγάπεο εμαπιώλεηαη ππέξ ηνπο
Υξηζηηαλνύο Αλαηνιήο θαη Γύζεσο. Ήδε αγαπώκεζα. Ο Πάπαο ην είπε : απέθηεζα έλαλ αδειθό θαη ηνπ ιέγσ ζ‟
αγαπώ! Σν είπα θαη εγώ : Απέθηεζα έλαλ αδειθό θαη ηνπ είπα ζ‟ αγαπώ! Πόηε ζα έιζεη απηό ην πξάγκα; Ο
Κύξηνο ην μέξεη. Γελ ην μέξνπκε. Αιιά, εθείλν ην νπνίνλ μεύξσ είλαη όηη ζα έιζεη. Πηζηεύσ όηη ζα έιζεη. Γηόηη,
δελ είλαη δπλαηόλ λα κελ έιζεη, δηόηη ήδε έξρεηαη. Γηόηη, ήδε εηο ηελ Ακεξηθήλ κεηαιακβάλεηε πνιινύο από ην
Άγηνλ Πνηήξηνλ θαη θαιά θάλεηε! Καη εγώ εδώ, όηαλ έξρνληαη Καζνιηθνί ή Πξνηεζηάληαη θαη δεηνύλ λα
κεηαιάβνπλ, ηνύο πξνζθέξσ ην Άγηνλ Πνηήξηνλ! Καη εηο ηελ Ρώκελ ην ίδην γίλεηαη θαη εηο ηελ Αγγιίαλ θαη εηο
ηελ Γαιιίαλ. Ήδε έξρεηαη κνλαρό ηνπ. Αιιά, δελ θάλεη λα έιζεη από ηνπο ιατθνύο θαη ηνπο ηεξείο. Πξέπεη λα
είλαη ζύκθσλνο θαη ε Ηεξαξρία θαη ε Θενινγία. Γη‟ απηό ινηπόλ πξνζπαζνύκε λα έρνκελ θαη ζενιόγνπο καδί,
δηά λα έιζε απηό ην κεγάιν γεγνλόο ηνπ Παλρξηζηηαληζκνύ. Καη καδί κε απηό ην κεγάιν γεγνλόο, ζα έιζεη κίαλ
εκέξαλ ην όλεηξόλ καο, ηεο Παλαλζξσπόηεηνο. Δγώ έδεζα επηά πνιέκνπο. Καη είδα πνιιάο θαηαζηξνθάο, πνιύ
αίκα λα ρπζεί. Καη όινη νη πόιεκνη είλαη εκθύιηνη, αδειθηθνί… Καη ε έιεπζίο ζαο εληαύζα κνύ εληζρύεη απηήλ
ηελ πίζηηλ όηη ε κεγάιε εκέξα θαη επηθαλεο ηνπ Κπξίνπ, ε ζπλάληεζηο εηο ην ίδηνλ Άγηνλ Πνηήξηνλ ζα
έιζεη…»26. ρνιηάδνληαο ηελ παξαπάλσ πξνζιαιηά ηνπ θπξνχ Παηξηάξρνπ ν π. Γεψξγηνο κεηαμχ άιισλ
παξαηεξεί : «… Ζ εξκελεία ηνπ ζρίζκαηνο ηνπ 1054 δελ αληέρεη αζθαιώο ζε ζνβαξά θξηηηθή θαη δείρλεη άγλνηα
ε παξαπνίεζε ηεο ηζηνξίαο. Άιισζηε ν καθαξηζηόο Παηξηάξρεο, όπσο θαίλεηαη θαη ζην θείκελν, δελ…
ζπκπαζνύζε πνιύ ηνπο δηαιόγνπο, ηα δε δόγκαηα όπσο ζπρλά δηεθήξπζζε, κπνξνύζαλ λα ηεζνύλ ζην
„ζεζαπξνθπιάθην‟ ή θαη ην „κνπζείν‟… Γελ είλαη, ινηπόλ, πεξίεξγν πνπ θαη πξό ηεο ελάξμεώο ηνπ ν Θενινγηθόο
Γηάινγνο ηεο πίζηεσο ππνηάζζεηαη από ηνλ καθαξηζηό Παηξηάξρε ζηνλ Γηάινγν ηεο Αγάπεο, ησλ θαιώλ δειαδή
ζρέζεσλ θαη ησλ ζπλαηζζεκαηηζκώλ. ‟ απηή ηε κνξθή „Γηαιόγνπ‟ ν Παηξηάξρεο ζεκειηώλεη θαη ην „θνηλόλ
Πνηήξηνλ‟, ηελ κπζηεξηαθή δηαθνηλσλία, ε νπνία θαηά ηελ νκνινγία ηνπ, είρε γίλεη πηά θαηάζηαζε ην 1971»27.
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δ) Σα αηξεηηθά Οηθνπκεληζηηθά ηνπ θξνλήκαηα
Πέξαλ ησλ φζσλ κέρξη ηψξα αλεθέξζεζαλ, απφ ηα νπνία ν αλαγλψζηεο κε επρέξεηα κπνξεί λα δηαθξίλεη ηα
αηξεηηθά νηθνπκεληζηηθά θξνλήκαηα ηνπ εθιηπφληνο Παηξηάξρνπ θαη ηελ πιήξε δηαζηξνθή ηεο ηζηνξίαο, ζα
πξνζζέζνπκε νξηζκέλεο αθφκε καξηπξίεο, γηα λα έρνπκε κηα πιεξέζηεξε εηθφλα ηνπ ηδενινγηθνχ ηνπ
θφζκνπ : «Απαηώκεζα θαη ακαξηάλσκελ (έιεγε), εάλ λνκίδνκελ όηη ε Οξζόδνμνο πίζηηο θαηήιζελ εμ
νπξαλνύ θαη όηη ηα άιια δόγκαηα είλαη αλάμηα. Σξηαθόζηα εθαηνκκύξηα αλζξώπσλ εμέιεμαλ ηνλ
Μνπζνπικαληζκόλ δηά λα θζάζνπλ εηο ηνλ Θεόλ ησλ θαη άιιαη εθαηνληάδεο εθαηνκκπξίσλ είλαη
Γηακαξηπξόκελνη, Καζνιηθνί, Βνπδηζηαί. θνπόο θάζε ζξεζθείαο είλαη λα βειηηώζεη ηνλ άλζξσπνλ»28. «Δηο
ηελ θίλεζηλ πξνο ηελ έλσζηλ δελ πξόθεηηαη ε κία Δθθιεζία λα βαδίζεη πξνο ηελ άιιελ, αιι’ όιαη νκνύ λα
επαληδξύζσκελ ηελ Μίαλ, Αγίαλ, Καζνιηθήλ, θαη Απνζηνιηθήλ Δθθιεζίαλ, ελ ζπλππάξμεη εηο ηελ Αλαηνιήλ
θαη ηελ Γύζηλ, όπσο εδώκελ κέρξη ηνπ 1054, παξά θαη ηαο ηόηε πθηζηακέλαο ζενινγηθάο δηαθνξάο»29. «Ο αηώλ
ηνπ δόγκαηνο παξήιζε»30. «Καινύκεζα λ’ απαιιαγώκελ ηνπ πιέγκαηνο ηεο πνιεκηθήο θαη ηεο
αληηξξήζεσο ελ ηε Θενινγία θαη λα εθνδηάζσκελ απηήλ δηά ηνπ πλεύκαηνο ηεο δεηήζεσο θαη ηεο δηαηππώζεσο
ηεο αιεζείαο ελ ηε αγάπε θαη ηε ππνκνλή. Ο Υξηζηηαληζκόο έρεη αλάγθε ζήκεξνλ κηάο Θενινγίαο ηεο
θαηαιιαγήο»31. Απφ ηηο παξαπάλσ καξηπξίεο θαίλεηαη μεθάζαξα πφζν εζθαικέλνο είλαη ν ηζρπξηζκφο ηνπ θ.
Γ. Λ. φηη δήζελ ν πξψελ Παηξηάξρεο ήηαλ «πηζηόο ηεξεηήο ηεο Οξζνδόμνπ δηδαζθαιίαο θαη παξαδόζεσο»
(ζει.1).
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ε) Ζ άξζε ησλ αλαζεκάησλ
Σν φξακα ηνπ Παηξηάξρνπ θπξνχ Αζελαγφξα θαη ν δηαθαήο πφζνο ηνπ γηα ηελ έλσζε ζην θνηλφ Πνηήξην
επηρεηξήζεθε κε ηελ άξζε ησλ αλαζεκάησλ κεηαμχ Βαηηθαλνχ θαη Φαλαξίνπ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ
Γεθέκβξην ηνπ 1965. Ζ άξζε ησλ αλαζεκάησλ εζήκαηλε θαη γηα ηηο δχν πιεπξέο ηελ άξζε ηνπ ζρίζκαηνο.
Σνχην θαίλεηαη μεθάζαξα απφ φζα ν Παηξηάξρεο θπξφο Αζελαγφξαο απεθάιπςε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1971 :
«ην ‟65 εζεθώζακελ ην ζρίζκα, εηο ηελ Ρώκελ θαη εδώ, κε αληηπξνζώπνπο καο εθεί θαη αληηπξνζώπνπο εθείζελ
εδώ…», αιιά θαη απφ ηελ δηαβεβαίσζε ηνπ Πάπα Παχινπ ηνπ Σ΄, ν νπνίνο ην 1972 εδήισζε φηη «κεηά ηεο
Οξζνδόμνπ Δθθιεζίαο επξηζθόκεζα ζρεδόλ εηο ηειείαλ θνηλσλίαλ»32. Σν πξσηφηππν γαιιηθφ θείκελν ηεο
ζπκθσλίαο ηνπ 1965 αλαθέξεη φηη ν Πάπαο Παχινο ν Σ΄ θαη ν Παηξηάξρεο θπξφο Αζελαγφξαο αίξνπλ ηελ
«αθνηλσλεζία» κεηαμχ ησλ δχν Δθθιεζηψλ. πγθεθξηκέλα ε ζσζηή κεηάθξαζε ηεο παξαγξάθνπ 4, εδάθην
β΄ ηεο ζπκθσλίαο, ιέγεη ηα εμήο : «απνδνθηκάδνπζηλ σζαύησο θαη αίξνπζηλ από ηεο κλήκεο θαη εθ κέζνπ
ηεο Δθθιεζίαο ηαο απνθάζεηο αθνηλσλεζίαο (=les sentences d’ excommunication), ώλ ε αλάκλεζηο
επελεξγεί κέρξη ζήκεξνλ σο θώιπκα εηο ηελ ελ αγάπε πξνζέγγηζηλ, παξαδίδνπζη δε απηάο ηε ιήζε» 33! Ο
αείκλεζηνο θαζεγεηήο π. Ησάλλεο Ρσκαλίδεο επηζεκαίλεη φηη «νη New York Times κεηέδσζαλ ηελ από
θνηλνύ αγγειίαλ ηνπ Βαηηθαλνύ θαη ηνπ Φαλαξίνπ ηεο 7εο Γεθεκβξίνπ 1965 δηα ηελ άξζηλ ηνπ excommunicatio
(ηεο αθνηλσλεζίαο ηνπ Λαηηληθνύ θεηκέλνπ) εηο ηελ πξώηελ ζειίδα, σο ην ηέινο ηνπ ζρίζκαηνο ηνπ 1054 θαη σο
ηελ επαλέλαξμηλ ηεο κπζηεξηαθήο θνηλσλίαο, πνπ είρε ηόηε δήζελ δηαθνπεί. Φαίλεηαη πιένλ ζαθώο όηη ην
Διιεληθόλ θείκελνλ, πνπ αλαγγέιεη ηελ „άξζηλ ησλ αλαζεκάησλ‟, ήην ηερλεέλησο παξαπιαλεηηθόλ. Φαίλεηαη
είρε ζθνπόλ λα ακβιύλε ελδερνκέλαο αξλεηηθάο αληηδξάζεηο ησλ Οξζνδόμσλ Δθθιεζηώλ»34. Απφ ηα παξαπάλσ
ζπκπεξαίλνπκε φηη ηνπιάρηζηνλ γηα ην Φαλάξη (απφ Οξζνδφμνπ πιεπξάο), φπσο θαη γηα ην Βαηηθαλφ,
«αθνηλσλεζία», «ζρίζκα», πιένλ δελ πθίζηαηαη θαη ε έλσζε ησλ Δθθιεζηψλ ήδε έγηλε, αιιά δελ είλαη αθφκε
‘ηειεία’. Απηφ ζα γίλεη φηαλ Πάπαο θαη Παηξηάξρεο «θνηλσλήζνπλ» απφ ην «θνηλφ Πνηήξην», φπσο ήδε
θνηλσλνχλ κεηά ην 1965, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο θιεξηθνί θαη ιατθνί απφ ηηο δχν «Δθθιεζίεο» ηνπο. Με απηά
ηα δεδνκέλα νη ιαηηλφθξνλεο Παηξηάξρεο, Αξρηεπίζθνπνη θαη ινηπνί πνηκέλεο, παξνπζηάδνπλ ζηαδηαθά ηελ
έλσζε, πνπ απνθαζίζζεθε ην 1965. Πηζηεχνπλ φηη έηζη ζα απνθεπρζνχλ αλεπηζχκεηεο ζε βάξνο ηνπο
αληηδξάζεηο, γηα ηελ πξνδνζία ηνπο απηή απφ ηνλ πηζηφ ιαφ ηνπ Θενχ. Σελ ςεπδνέλσζε απηή, πνπ
απεθαζίζζε θαη ππεγξάθε κεηαμχ Βαηηθαλνχ θαη Φαλαξίνπ κε ηελ άξζε ησλ αλαζεκάησλ, απνθαιχπηνπλ θαη
ζρνιηάδνπλ εθθιεζηαζηηθέο πξνζσπηθφηεηεο θαη αθαδεκατθνί δηδάζθαινη, πνπ αζρνιήζεθαλ θαη εξεχλεζαλ
εηο βάζνο ηα ζπγθινληζηηθά απηά γεγνλφηα ή ειαβαλ κέξνο ζηνπο κεηά ηαχηα γελνκέλνπο ζενινγηθνχο
δηαιφγνπο. Έλαο εμ’ απηψλ ν καθαξηζηφο θαζεγεηήο Ησάλλεο Καξκίξεο παξαηεξεί : «Ο Πάπαο Παύινο ν
Σ΄ θαη νη πεξί απηόλ Ρσκαηνθαζνιηθνί ζενιόγνη εμεπόλεζαλ ελ θαιώο κειεηεζέλ επξύηαηνλ πξόγξακκα
ξσκαηνθεληξηθνύ Οηθνπκεληζκνύ, ζύκθσλνλ πξνο ηελ Λαηηληθήλ Δθθιεζηνινγίαλ»35. Ο νκφηηκνο θαζεγεηήο
ηεο Θενινγηθήο ρνιήο ηνπ ΑΠΘ αηδεζηκνινγηψηαηνο πξσηνπξεζβ. π. Θεόδσξνο Εήζεο επηβεβαηψλεη ηελ
ίδηα πξαγκαηηθφηεηα : «Δθείλνη (νη Λαηηλόθξνλεο) εζρεδίαζαλ θαη εράιθεπζαλ κε θξπθέο ζπκθσλίεο ηελ
έλσζε, ρσξίο λα ελεκεξώλνπλ όια ηα κέιε ηεο αληηπξνζσπείαο, γηα λα κελ ππάξρνπλ αληηδξάζεηο, όπσο δελ
ελεκεξώλεηαη ζήκεξα ν πηζηόο ιαόο θαη δελ αληηιακβάλεηαη γη‟ απηό, όηη ε έλσζε γίλεηαη ήδε ζηαδηαθά, έρεη
πξνρσξήζεη νπζηαζηηθά κε ζπκπξνζεπρέο, ζπιιείηνπξγα θαη ακνηβαία εθθιεζηαζηηθή αλαγλώξηζε, εηο ηξόπνλ
ώζηε ην θνηλό Πνηήξην, όηαλ έιζε επηζήκσο λα απνηειεί απιώο κία επηζθξάγηζε θαη επηθύξσζε ηεο γελνκέλεο
ήδε ελώζεσο»36. Ο αγσληζηήο θαη καρεηηθφο ηεξάξρεο αείκλεζηνο Μεηξνπνιίηεο Φισξίλεο θπξφο
Απγνπζηίλνο Καληηώηεο επηζεκαίλεη : «Ζ έλσζηο, ε ςεπδνέλσζηο, έρεη απνθαζηζζή. Έρεη απνθαζηζζή εηο
κπζηηθά δηαβνύιηα Αλαηνιήο θαη Γύζεσο, δηαβνύιηα πνιηηηθήο, νηθνλνκηθήο θαη ζξεζθεπηηθήο θύζεσο, σλ
εγθέθαινο ν Πάπαο! Σν ζρέδηνλ πξνο πξαγκαηνπνίεζηλ ηνπ ζθνπνύ εμειίζζεηαη θαηά θύζεηο θαη ζηάδηα ελ
αγλνία ηνπ Οξζνδόμνπ ιανύ, ν νπνίνο έθπιεθηνο κίαλ πξσΐαλ ζα αθνύζε όηη ε έλσζηο επεηεύρζε! Γελ είλαη
ππεξβνιή εάλ είπσκελ όηη επξηζθόκεζα εηο ην θύθισκα θνβεξώλ εκεξώλ δηά ηελ Οξζόδνμνλ πίζηηλ.
πληειείηαη εηο βάζνο θαη έθηαζε πξνδνζία, ηελ νπνίαλ δελ δπλάκεζα λα θαληαζζώκελ»37! Ο
Καζεγνχκελνο ηεο Ηεξάο Μνλήο Οζίνπ Γξεγνξίνπ Αγίνπ ξνπο παλνζηνινγηψηαηνο αξρηκ. π. Γεώξγηνο
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Καςάλεο παξαηεξεί : «Πάληα ηα αλσηέξσ δεινύλ όηη ην Οηθνπκεληθόλ Παηξηαξρείνλ δελ ζεσξεί πιένλ ηνλ
Πάπαλ θαη ηελ Ρσκαηνθαζνιηθήλ Καζνιηθήλ Δθθιεζίαλ σο αηξεηηθνύο, ζρηζκαηηθνύο θαη πιαλσκέλνπο, εθ‟
όζνλ δέρεηαη ηελ Παπηθήλ Δθθιεζίαλ σο „αγίαλ‟, ηνλ δε επηθεθαιήο απηήο σο „άγηνλ‟, „καθαξηζηόλ‟, ππέξ νύ
ηειεί θαη επηκλεκόζπλνλ δέεζηλ. εκαίλνπλ, επίζεο, όηη ε έλσζηο ζρεδόλ έρεη γίλεη θαη απνκέλεη ε κεζόδεπζηο
ηεο ηειείαο κπζηεξηαθήο θνηλσλίαο, πξνο ηελ νπνίαλ βαίλνκελ νινηαρώο…»38. Σν γεγνλφο εμ’ άιινπ φηη ν
θπξφο Αζελαγφξαο εκλεκφλεπε ηνλ Πάπα ζηελ Αγία Πξφζεζε θαη ζηε Θεία Λεηηνπξγία, επηβεβαηψλεη ηελ
επηρεηξεζείζα κε ηελ άξζε ησλ αλαζεκαησλ ςεπδνέλσζε. ε επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ Πάπα Παχιν ηνλ Σ΄
ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1968 έγξαθε : «Δλ ηε θνηλσλία ηαύηε ηεξνπξγνύληεο κεηά ηεο ρνξείαο ησλ πεξί εκάο
ηεξσηάησλ Μεηξνπνιηηώλ θαη ππεξηίκσλ, κλεζζεζόκεζα από ησλ δηπηύρσλ ηεο θαξδίαο εκώλ ηνπ ηηκίνπ
νλόκαηόο νπ, αδειθέ , Αγηώηαηε ηεο Πξεζβπηέξαο Ρώκεο Δπίζθνπε, ελώπηνλ ηεο αγίαο αλαθνξάο απηνύ
ηνύηνπ ηνπ ηηκίνπ ώκαηνο θαη απηνύ ηνύηνπ ηνπ ηηκίνπ Αίκαηνο ηνπ σηήξνο ελ ηε ζεία ηνπ αγησηάηνπ
πξνθαηόρνπ εκώλ Ησάλλνπ ηνπ Υξπζνζηόκνπ. Καη εξνύκελ ηε αγία εκέξα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ ελώπηνλ ηνπ
αγίνπ ζπζηαζηεξίνπ θαη ιέγνκέλ ζνη : ηεο Αξρηεξσζύλεο ζνπ κλεζζείε Κύξηνο ν Θεόο, πάληνηε λύλ θαη αεί
θαη εηο ηνπο αηώλαο ησλ αηώλσλ»39.
Πεξηηηφλ βέβαηα λα ηνληζηεί φηη ε ελέξγεηα απηή ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ ήηαλ αληηθαλνληθή θαη
παξάλνκε, δηφηη απνηειεί κνλνκεξή ελέξγεηα ελφο κφλνλ Παηξηαξρείνπ, ρσξίο δειαδή λα έρεη πξνεγεζεί
Παλνξζφδνμε χλνδνο θαη νκφθσλε απφθαζε φισλ ησλ Παηξηαξρείσλ θαη ησλ ινηπψλ Απηνθεθάισλ
Δθθιεζηψλ, φπσο βέβαηα ζα έπξεπε γηα έλα ηφζν κεγάιεο ζεκαζίαο ζέκα. ηελ απζαηξεζία απηή ηνπ
Οηθνπκεληθνχ Θξφλνπ άκεζε ππήξμε ε αληίδξαζε ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο, ε νπνία «κε πνιιήλ
δπζκέλεηαλ επιεξνθνξήζε ηελ πξσηνβνπιίαλ ηνπ Οηθνπκεληθνύ Παηξηάξρνπ Κσλζηαληηλνππόιεσο θπξνύ
Αζελαγόξα. Οπδείο έρεη ην δηθαίσκα λα πξνβαίλε εηο παξνκνίαο πξάμεηο. Σν δηθαίσκα έρεη κόλνλ νιόθιεξνο ε
Οξζνδνμία»40, θαζψο εδήισζε ν ηφηε Αξρηεπίζθνπνο Αζελώλ θαη πάζεο Διιάδνο θπξόο Υξπζόζηνκνο Β΄.
ε άιιε δήισζε ηνπ Αζελψλ θπξνχ Υξπζνζηφκνπ ηνπ Β΄, πνπ έρεη θαηαρσξεζεί ζηα «Πεπξαγκέλα»41 ηνπ,
αλαθεξφκελνο ζηνλ θπξφ Αζελαγφξα ιέγεη: «Ο Αζελαγόξαο Α΄ νπδέλ πξεζβεύεη, εηο νπδέλ πηζηεύεη, εη κε
κόλνλ εαπηώ δνπιεύεη θαη ηελ απαζαλάηηζηλ ηνπ νλόκαηόο ηνπ επηδηώθεη, έζησ θαηά Ηξόζηξαηνλ, δηά ηεο
θαηαζηξνθήο ηεο Δθθιεζίαο»42.
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Ο ζεζκόο ηνπ Οηθνπκεληθνύ Παηξηαξρείνπ
Οκηιεί ν θ. Γ. Λ. ζην ελ ιφγσ άξζξν ηνπ γηα ην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν ζε ζρέζε πάληα κε ηνπο
Παηξηάξρεο, πνπ ην εθπξνζσπνχλ. Κάλεη ιφγν γηα «…πνηθηιόκνξθα βέιε από δηάθνξεο „δηαθαλείο‟ θαξέηξεο
θαηά ηνπ Οηθνπκεληθνύ Παηξηαξρείνπ θαη ησλ Οηθνπκεληθώλ Παηξηαξρώλ» (ζει.1). Δπίζεο, φηη ν Πάπαο
Παχινο ν Σ΄ «…ζην πξόζσπν ηνπ Παηξηάξρε Αζελαγόξα έβιεπε ην Οηθνπκεληθό Παηξηαξρείν θαη όιε ηελ
Οξζνδνμία» (ζει.1). ηηο παξαπάλσ θξάζεηο δηαθξίλεηαη κηα εζθαικέλε, θαηά ηελ γλψκε καο, πξνζπάζεηα
ηαπηίζεσο ηνπ ζεζκνχ ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ κε ηα πξφζσπα, πνπ ην εθπξνζσπνχλ, έηζη ψζηε θάζε
θξηηηθή πξνο ηα πξφζσπα λα ζεσξείηα απηφρξεκα πνιεκηθή ελαληίνλ ηνπ ζεζκνχ. Ζ εζθαικέλε απηή
αληίιεςε έρεη θαηαληήζεη κφληκν ζχλζεκα ησλ νηθνπκεληζηψλ, θνηλφο ηφπνο ζηελ αθαδεκατθή ζενινγία.
Καη’ αξρήλ ν ζεβαζκφο, ε εθηίκεζε θαη ε αγάπε φισλ καο πξνο ηνλ ζεζκφ ηνπ Οηθνπκεληθνχ
Παηξηαξρείνπ ππήξμε πάληνηε απνδεδεηγκέλε, αδηακθηζβήηεηε θαη απαξακείσηε. Γελ ζα πξέπεη, φκσο, λα
ζπγρένληαη ν ζεζκφο κε ηα πξφζσπα, πνπ ηνλ δηαθνλνχλ. Άιιν ν ζεζκφο θαη άιιν ηα πξφζσπα. Δάλ ηα
πξφζσπα δελ δηαθνλνχλ επάμηα θαη δελ εθθξάδνπλ ηελ καθξαίσλε θαη δηαρξνληθή παξάδνζε ηνπ επηνχ
Κέληξνπ, δελ θξαηνχλ δειαδή αλφζεπηε ηελ Οξζφδνμε πίζηε, επφκελνη θαη αθνινπζνχληεο ηνπο ανηδίκνπο
πξνθαηφρνπο ησλ Αγίνπο Παηξηάξραο, σο ν άγηνο Ησάλλεο ν Υξπζφζηνκνο, ν Μέγαο Φψηηνο, ν Άγηνο
Γξεγφξηνο ν Δ΄ θ.ά., ηφηε απηά ηα ίδηα ηα πξφζσπα πξνζβάιινπλ θαη ακαπξψλνπλ ην θχξνο ηνπ παληέξνπ
ζεζκνχ ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ. Δμ’ άιινπ ν ζεζκφο δελ είλαη ππεξάλσ ηεο Δθθιεζίαο, νχηε
ππεξάλσ ηεο πίζηεσο. Πξνεγείηαη ε Δθθιεζία θαη έπεηαη ζεζκφο, φπσο ηνχην ζπλέβε ζηα Απνζηνιηθά
ρξφληα, φπνπ ππήξρε κελ ε Δθθιεζία, δελ ππήξρε φκσο αθφκε ν ζεζκφο. Δάλ δηαθπβεχεηαη ε αθεξαηφηεο ηεο
πίζηεσο είλαη πεξηηηφο ν ζεζκφο. Δίλαη ζπγθινληζηηθή ελ πξνθεηκέλσ ε επηζηνιή ηνπ καθαξηζηνχ,
ραξηζκαηνχρνπ Γέξνληνο π. Δπηθαλίνπ Θενδσξνπνύινπ, ηελ νπνία απέζηεηιε πξνο ηνλ Οηθνπκεληθφ
Παηξηάξρε θπξφ Αζελαγφξα ην 1965. ε έλα ζεκείν ηεο επηζηνιήο ηνπ ν αείκλεζηνο Γέξσλ παξαηεξεί :
«Παλαγηώηαηε˙ κπξηάθηο πξνηηκόηεξνλ λα εθξηδσζεί ν ηζηνξηθόο ηεο Κσλζηαληηλνππόιεσο ζξόλνο θαη λα
κεηαθπηεπζεί εηο ηηλά έξεκνλ λεζίδα ηνπ πειάγνπο, αθόκε δε θαη λα θαηαπνληηζζεί εηο ηα βάζε ηνπ Βνζπόξνπ ή
λα επηρεηξεζεί έζησ θαη ειαρίζηε παξέθθιεζηο από ηεο ρξπζήο ησλ Παηέξσλ γξακκήο, νκνθώλσο βνόλησλ :
„Οπ ρσξεί ζπγθαηάβαζηο εηο ηα ηεο πίζηεσο‟»43. Απηή δε ε εζθαικέλε λννηξνπία δπζηπρψο θπξηαξρνχζε ζηε
ζθέςε θαη ζηηο ελέξγεηεο ηνπ θπξνχ Αζελαγφξα. Να ηνπνζεηεί δειαδή ηα ζπκθέξνληα, ηελ αίγιε θαη ην
γφεηξν ηνπ Οηθνπκεληθνχ Θξφλνπ πάλσ απφ ηηο αιήζεηεο θαη ηα δφγκαηα ηεο πίζηεσο. Καη απηή ε λννηξνπία
ζπλερίδεηαη δπζηπρψο κέρξη ζήκεξα απφ ηνπο δηαδφρνπο ηνπ, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχλ ηφλ ζεζκφ, γηά λά
πξνσζήζνπλ ηελ παλαίξεζε ηνπ Γηαρξηζηηαληθνχ θαη Γηαζξεζθεηαθνχ Οηθνπκεληζκνχ. ηήλ πεξίπησζε
ινηπφλ απηή, πνχ ηά πξφζσπα, πνχ εθπξνζσπνχλ ηήλ Μεηέξα Δθθιεζία, ππνλνκεχνπλ ηα ίδηα ηνλ ζεζκφ ηνπ
Παηξηαξρείνπ, θεξχηηνπλ έηεξνλ επαγγέιηνλ θαί πξνδίδνπλ ηήλ Οξζφδνμε πίζηε, ζά πξέπεη λά ειέγρνληαη
απζηεξφηαηα κέ εθθιεζηαζηηθφ θαί παηδαγσγηθφ ηξφπν νη πξνδνηηθέο πξάμεηο θαί ελέξγεηέο ηνπο.
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Ζ αίξεζε ηνπ Παπηζκνύ σο «Δθθιεζίαο» κε έγθπξε Ηεξσζύλε, Μπζηήξηα θαη Υάξηλ
ε πνιιά ζεκεία ηνπ άξζξνπ ηνπ ρξεζηκνπνηεί ν θ. Γ. Λ. ηνλ φξν «Δθθιεζία», γηα λα ραξαθηεξίζεη ηελ
αίξεζε ηνπ Παπηζκνχ, πξάγκα ην νπνίν είλαη ηειείσο μέλν πξνο ηελ Παξάδνζε ηεο Δθθιεζίαο καο : «…ησλ
αξρεγώλ ησλ δύν Δθθιεζηώλ» (ζει.1), «…νη Αξρεγνί θαη Ηεξάξρεο ησλ δύν Δθθιεζηώλ νθείινπλ λα
αλαγλσξίδνπλ θαη λα ζέβνληαη αιιήινπο εληόο ησλ πιαηζίσλ θαη ησλ νξίσλ ηεο δηθαηνδνζίαο εθάζηνπ σο
πνηκέλαο ηεο εκπεπηζηεπκέλεο εηο απηνύο κεξίδνο ηνπ πνηκλίνπ ηνπ Υξηζηνύ» (ζει.2). Δπίζεο, ν ηξφπνο
πξνζθσλήζεσο ηνπ Παηξηάξρνπ θπξνχ Αζελαγφξα πξνο ηνλ Πάπα Παχιν Σ΄ ζην Φαλάξη ζηηο 25-7-1967,
ππνλνεί φηη ηνλ ζεσξεί σο επίζθνπνλ θαλνληθήο (Οξζνδφμνπ) Δθθιεζίαο : «Αγηώηαηε θαη ιίαλ αγαπεηέ
αδειθέ…», «Ρώκεο Δπίζθνπνλ…», «Χο επ παξέζηεο, αδειθέ άγηε, ηνπ Πέηξνπ δηάδνρε, ηνπ Παύινπ νκώλπκε
θαη νκόηξνπε, αγάπεο θαη ελόηεηνο θαη εηξήλεο άγγειε» (ζει.2-3). Πξνθαλψο ν αξζξνγξάθνο νκηιεί πεξί ηνπ
Παπηζκνχ σο Δθθιεζίαο, δηφηη δελ ηνλ ζεσξεί σο αίξεζε. Χζηφζν ε αίξεζε, σο έθπησζε θαη αιινηξίσζε απφ
ηελ αιήζεηα ηεο Δθθιεζίαο, σο απνμέλσζε απφ ην ψκα ηεο Δθθιεζίαο, παχεη λα έρεη νπνηαδήπνηε
εθθιεζηαζηηθή ππφζηαζε. Βαζηθή θαη ζεκειηψδεο δνγκαηηθή δηδαζθαιία ηεο Δθθιεζίαο είλαη φηη ν Υξηζηφο
ίδξπζε Μία θαη κφλνλ Δθθιεζία, φπσο νκνινγνχκε ζην ύκβνιν ηεο Πίζηεσο : «Δηο Μίαλ, Αγίαλ,
Καζνιηθήλ θαη Απνζηνιηθήλ Δθθιεζίαλ», ε νπνία ηαπηίδεηαη κε ηελ Οξζφδνμε Δθθιεζία. Ζ Δθθιεζία είλαη
Μία θαη κνλαδηθή, δηφηη Έλαο θαη Μνλαδηθφο είλαη ν Κχξηνο, Έλα είλαη ην ψκα Σνπ, ηνπ νπνίνπ Απηφο είλαη
ε Κεθαιή. Μία θαη Μνλαδηθή ε αιήζεηα, ηελ νπνίαλ εθήξπμε. Γελ ππάξρνπλ πνιινί Κχξηνη, πνιιέο πίζηεηο,
πνιιέο αιήζεηεο, πνιιά βαπηίζκαηα, ζχκθσλα κε ηνλ ιφγνλ ηνπ Απνζηόινπ Παύινπ «εηο Κύξηνο, κία πίζηηο,
ελ βάπηηζκα»44. Καηά ηνλ άγην Δηξελαίν, «ν Θεόο έζεην ελ απηή (ηε Δθθιεζία) απνζηόινπο, πξνθήηαο,
δηδαζθάινπο θαη ηελ θαζνιηθήλ επελέξγεηαλ ηνπ Πλεύκαηνο. Γη‟ απηό δε όπνπ Δθθιεζία, εθεί θαη ην Πλεύκα
ηνπ Θενύ. Καη όπνπ ην Πλεύκα ηνπ Θενύ, εθεί ε Δθθιεζία θαη πάζα Υάξηο»45. Ο άγηνο Νηθόδεκνο ν
Αγηνξείηεο ειέγρεη φζνπο αλαγλσξίδνπλ ηηο αηξέζεηο σο Δθθιεζίεο. Δξκελεχνληαο ην ςαικηθφ ρσξίν «ίλα ηί
ππνιακβάλεηε όξε ηεηπξσκέλα»46; ζεκεηψλεη φηη ν ζείνο Γαπΐδ ιέγεη απηφλ ηνλ ιφγνλ πξνο ηνπο ερζξνχο ηεο
Δθθιεζίαο, ξσηψληαο ηνπο : Γηαηί εζείο λνκίδεηε πσο ππάξρνπλ άιια φξε ζηεξεά θαη άζεηζηα έμσ απφ ηελ
Μία Δθθιεζία ησλ επζεβψλ Οξζνδφμσλ Υξηζηηαλψλ; Γειαδή, γηαηί λνκίδεηε πσο νη άιιεο ζπλαγσγέο θαη ηα
ζπζηήκαηα ησλ αζεβψλ θαη θαθνδφμσλ είλαη φξε ζηεξεά θαη αθίλεηα, ελψ δελ είλαη; Παξαζέηεη επίζεο θαη
ηελ καξηπξία ηνπ αγίνπ Κπξίιινπ Αιεμαλδξείαο, ν νπνίνο ιέγεη : «επηηηκά νπλ ηνηο ηαο ησλ αηξεηηθώλ
Δθθιεζίαο ππνιακβάλνπζηλ είλαη ηεηπξσκέλαο, ήγνπλ ζπλεζηεθπίαο θαη ζηεξεάο. Οπδέλ γαξ απηαίο ην
δπλάκελνλ ηξέθεηλ εηο έμηλ πλεπκαηηθήλ»47.
Aθνχ, ινηπφλ, ην Πλεχκα ην Άγηνλ ππάξρεη θαη ελεξγεί κφλν κέζα ζηελ Δθθιεζία, κφλνλ απηή είλαη
δπλαηφλ λα νδεγήζεη ηα πηζηά κέιε ηεο ζηελ ζσηεξία. Δπνκέλσο, κφλνλ φζνη αλήθνπλ ζηελ Δθθιεζία θαη
κεηέρνπλ ηεο κπζηεξηαθήο δσήο απηήο ελεξγψο θαη αμίσο, δχλαληαη λα κεηέρνπλ ηεο Υάξηηνο ηνπ Πλεχκαηνο.
«Καηά ζπλέπεηα ηνύησλ, παο αηξεηηθόο, σο δηαζπαζηήο ηεο εθθιεζηαζηηθήο ελόηεηνο, απνξξίπηεηαη εθ ηεο
Δθθιεζίαο θαζ‟ όζνλ σο „κε ηεξώλ ηελ εθθιεζηαζηηθήλ ελόηεηα, δελ ηεξεί ηνλ λόκνλ ηνπ ζενύ‟. Καη σο εθ
ηνύηνπ δελ δύλαηαη λα αλακέλε ηηο επελέξγεηαλ ηεο ζείαο Υάξηηνο εηο ηαο αηξεηηθάο νκάδαο. Γηά ηνπ ηξόπνπ
ηνύηνπ ν Κππξηαλόο πεξηνξίδεη ηα ραξηζκαηηθά όξηα ηεο Δθθιεζίαο απνθιεηζηηθώο εηο ηα θαλνληθά απηήο
όξηα»48. «Πάληα ηαύηα ινηπόλ καξηπξνύλ, όηη ε αιήζεηα θαη ε ζσηεξία επξίζθνληαη κόλνλ εληόο Δθθιεζίαο,
ελώ πάζα αίξεζηο θαη πιάλε επξίζθεηαη εθηόο απηήο. Δπαθόινπζνλ ηνύηνπ είλαη ε πεπνί-ζεζηο, όηη ε Δθθιεζία
κόλε θαηέρεη ηελ νξζήλ πίζηηλ θαη ηελ ζώδνπζαλ πιήξε αιήζεηαλ θαη θαηά ζπλέπεηαλ εθηόο απηήο δελ ππάξρεη
ζσηεξία»49.
Δμ’ άιινπ, εάλ νη αηξέζεηο είραλ εθθιεζηνινγηθή ππφζηαζε θαη κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ηνλ άλζξσπν
ζηε ζσηεξία, ζα ήηαλ πεξηηηνί θαη άζθνπνη νη αγψλεο ησλ Αγίσλ Παηέξσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζή ηνπο, ζα
ήηαλ άζθνπνη νη αλαζεκαηηζκνί θαη νη αθνξηζκνί ησλ θαηά ησλ αηξεηηθψλ. Δλψ ινηπφλ, ε δηδαζθαιία ησλ
Αγίσλ Παηέξσλ είλαη μεθάζαξε θαη θξπζηάιιηλε πάλσ ζην ζέκα απηφ θαη είλαη αδηαλφεηε ζηελ
εθθιεζηαζηηθή καο Παξάδνζε ε ζεψξεζε ηεο αηξέζεσο σο Δθθιεζίαο, απηφ ην αδηαλφεην, έγηλε δπζηπρψο
16

δηαλνεηφ θαη απνδεθηφ κέζα ζηνπο θφιπνπο ηνπ Οηθνπκεληζκνχ, ηεο παλαηξέζεσο απηήο ηνπ 20 νχ αηψλνο,
φπνπ θπξηαξρεί ην πλεχκα ηνπ ζξεζθεπηηθνχ ζπγθξεηηζκνχ θαη φπνπ πιένλ γθξεκίδνληαη ηα φξηα θαη
θαηαξγνχληαη νη νξηνζεηηθέο γξακκέο, πνπ ρσξίδνπλ ηελ Δθθιεζία απφ ηελ αίξεζε. Σψξα πιένλ ζπγρένληαη
ηα πάληα, ψζηε λα κελ κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε, κέρξη πνχ θζάλεη ε Δθθιεζία θαη απφ πνχ αξρίδεη ε
αίξεζε. Ζ θνβεξή απηή αίξεζε θαηφξζσζε κέζα ζε κεξηθέο δεθαεηίεο, κε φξγαλά ηεο ην ιεγφκελν
«Παγθφζκην πκβνχιην ησλ Δθθιεζηψλ» (ΠΔ), πνπ ζηελ νπζία είλαη Παγθφζκην πλνλζχιεπκα ησλ
Αηξέζεσλ θαη Παγθφζκην πκβνχιην ηνπ ΠΔπδνπο θαη ηνπο πνιπκεξείο δηαιφγνπο, λα δηαβξψζεη ζε ηέηνην
βαζκφ ηελ εθθιεζηνινγηθή απηνζπλεηδεζία ησλ Οξζνδφμσλ, ψζηε λα καο ηαπηίζεη θαη λα καο ηζνπεδψζεη κε
φινπο ηνπο παξαπάλσ αηξεηηθνχο.
Δηδηθφηεξα εηο φ,ηη αθνξά ηνλ Παπηζκφ, ππάξρεη έλα πιήζνο Οξζνδφμσλ πλφδσλ, πνπ ηνλ έρνπλ
θαηαδηθάζεη σο αίξεζε. Αλαθέξνπκε ελδεηθηηθά νξηζκέλεο : Σελ χλνδν ηνπ 879 ζηε Κσλζηαληηλνχπνιε επί
Μεγάινπ Φσηίνπ. Ζ χλνδνο απηή, πνπ ζηελ ζπλείδεζε ηεο Δθθιεζίαο ζεσξείηαη σο ε Ζ΄ Οηθνπκεληθή,
επεηδή ζ’ απηήλ ζπκκεηείραλ εθπξφζσπνη φισλ ησλ Παηξηαξρείσλ θαη ηνπ Πάπα ηεο Ρψκεο θαη νη απνθάζεηο
ηεο έγηλαλ νκφθσλα απνδεθηέο, θαηαδίθαζε σο αηξεηηθή ηελ δηδαζθαιία ηνπ Filioque. H δηδαζθαιία απηή
επεθξάηεζε δπζηπρψο σο επίζεκε δηδαζθαιία ηνπ Παπηζκνχ απφ ηηο αξρέο ηνπ 11 νπ αηψλνο (1014) κέρξη
ζήκεξα. Ζ θαηαδίθε απηή ηζρχεη θαη’ επέθηαζηλ θαη γηα ηηο αηξεηηθέο νκνινγίεο ησλ Πξνηεζηαληψλ, επεηδή
θαη απηέο απνδέρνληαη ηελ αηξεηηθή απηή δηδαζθαιία. Ο Παπηζκφο, απνδερφκελνο εθ ησλ πζηέξσλ, κεηά απφ
έλαλ αηψλα θαη πιένλ, κηα αηξεηηθή δηδαζθαιία, πνπ είρε ήδε θαηαδηθάζεη καδί κε ηα άιια Οξζφδνμα
Παηξηαξρεία, απηναλαηξείηαη θαη απηνθαηαδηθάδεηαη σο αίξεζε. Πέξαλ ηνχηνπ φιεο νη επφκελεο Οξζφδνμνη
χλνδνη, φπσο νη ελ Κσλζηαληηλνππφιεη χλνδνη ηνπ 1170, 1341, 1450, 1722, 1838, 1895, απεξίθξα-ζηα
θαηαδηθάδνπλ ηνλ Παπηζκφ σο αίξεζε50. Δπίζεο, εθηφο απφ ηνλ Μέγα Φψηην, φινη νη κεηά ην ζρίζκα ηνπ
1054 άγηνη, φπσο ν άγηνο Γεξκαλφο Παηξηάξρεο Κσλζηαληηλνππφιεσο, ν άγηνο Γξεγφξηνο ν Παιακάο, ν άγηνο
Μάξθνο ν Δπγε-ληθφο, ν άγηνο πκεψλ Θεζζαινλίθεο, ν άγηνο Νηθφδεκνο ν Αγηνξείηεο, ν άγηνο Κνζκάο ν
Αηησιφο, ν άγηνο Νεθηάξηνο Πεληαπφιεσο, ν άγηνο Ηνπζηίλνο Πφπνβηηο θ.ά.51, νκφθσλα θαηαδηθάδνπλ ηνλ
Παπηζκφ σο αίξεζε.
Δπίζεο, ηά κπζηήξηα ησλ Παπηθώλ ζεσξνχληαη σο άθπξα, δηφηη σο αηξεηηθνί ζηεξνχληαη ηνπ Αγίνπ
Πλεχκαηνο, ιφγσ ησλ αηξέζεσλ θαη ηεο απνθνπήο ηνπο απφ ηελ Οξζφδνμε Καζνιηθή Δθθιεζία. Καηά ηφλ
NZ΄ Ηεξφ Καλφλα κάιηζηα ηεο ελ Καξζαγέλε πλφδνπ ηα κπζηήξηα ησλ αηξεηηθψλ ζπληεινχλ ζηελ θαηαδίθε
ηνπο : «ελ ή (ηε κηά εθθιεζία) πάληα ηά αγηάζκαηα ζσηεξησδώο αηώληα θαη δσηηθά πεξηιακβάλνληαη άηηλα ηνηο
επηκέλνπζηλ ελ ηε αηξέζεη, κεγάιελ ηεο θαηαδίθεο ηελ ηηκσξίαλ πνξίδνπζηλ, ίλα, όπεξ ελ απηνίο ελ ηε αιεζεία
πξνο ηελ αηώληνλ δσήλ αθνινπζεηένλ θσηεηλόηεξνλ, ηνύην γέλεηαη απηνίο ελ ηε πιάλε ζθνηεηλόηεξνλ θαη πιένλ
θαηαδεδηθαζκέλνλ˙ όπεξ ηηλέο έθπγνλ θαί ηεο εθθιεζίαο ηεο θαζνιηθήο κεηξόο ηα επζύηαηα επηγλόληεο, πάληα
εθείλα ηα άγηα κπζηήξηα θίιηξσ ηεο αιεζείαο επίζηεπζαλ θαη ππεδέμαλην».
χκθσλα κε ηνλ Καλφλα, ηνλ νπνίνλ ζπλέηαμε ε ηνπηθή χλνδνο ηεο Καξρεδφλνο, δελ ππάξρεη αιεζέο
βάπηηζκα θαη ρξίζκα έμσ απφ ηελ Καζνιηθή Δθθιεζία, δειαδή ζηνπο αηξεηηθνχο, επνκέλσο θαη ζηνπο
Παπηθνχο : «Αζθαιώο θξαηνύκελ, κεδέλα βαπηίδεζζαη δύλαζζαη έμσ ηεο θαζνιηθήο εθθιεζίαο˙ ελόο όληνο
βαπηίζκαηνο θαη ελ κόλε ηε θαζνιηθή εθθιεζία ππάξρνληνο˙… όζελ νπ δύλαηαη ρξίζκα ην παξάπαλ παξά ηνηο
αηξεηηθνίο είλαη». Ο ιφγνο είλαη πξνθαλήο˙ «παξά δε ηνηο αηξεηηθνίο, όπνπ εθθιεζία νπθ έζηηλ, αδύλαηνλ
ακαξηεκάησλ άθεζηλ ιαβείλ» θαη «νπ γάξ δύλαηαη ελ κέξεη ππεξηζρύεηλ˙ εη εδπλήζε βαπηίζαη, ίζρπζε θαη Άγηνλ
Πλεύκα δνύλαη˙ εη νπθ εδπλήζε, όηη έμσ σλ, Πλεύκα Άγηνλ νπθ έρεη, νπ δύλαηαη ηνλ εξρόκελνλ βαπηίζαη, ελόο
όληνο ηνπ Βαπηίζκαηνο θαη ελόο όληνο ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο θαη κηάο εθθιεζίαο ππό Υξηζηνύ ηνπ Κπξίνπ εκώλ,
επάλσ Πέηξνπ ηνπ Απνζηόινπ αξρήζελ ιέγνληνο ηεο ελόηεηνο ηεζεκειησκέλεο˙ θαη δηά ηνύην ηα ππ‟ απηώλ
γηλόκελα ςεπδή θαη θελά ππάξρνληα, πάληα εζηίλ αδόθηκα» 52. Ο Καλφλαο απηφο δελ απνηειεί θάηη ην
θαηλνθαλέο ζηελ Δθθιεζία. Δίλαη απήρεζε ηεο εθθιεζηνινγίαο ηνπ Απνζηφινπ Παχινπ˙ «ελ ζώκα θαη ελ
Πλεύκα, θαζώο θαη εθιήζεηε ελ κηά ειπίδη ηεο θιήζεσο πκώλ˙ εηο Κύξηνο, κία πίζηηο, ελ βάπηηζκα»53. Κάζε
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άιιε ζεψξεζε ζά αλέηξεπε απηή ηελ εθθιεζηνινγηθή βάζε54. Γηαηί απφ ηε κηά, αλ κία είλαη ε Καζνιηθή,
Οξζφδνμε Δθθιεζία θαη έλα είλαη ην αιεζέο Βάπηηζκα, πψο κπνξεί λα είλαη αιεζέο ην Βάπηηζκα ησλ
αηξεηηθψλ, αθνχ απηνί δελ είλαη κέζα ζηελ Καζνιηθή Οξζφδνμε Δθθιεζία, αιιά απεθφπεθαλ απφ απηή δηά
ηεο αηξέζεσο; Απφ ηελ άιιε, αλ είλαη αιεζέο ηφ Βάπηηζκα ησλ αηξεηηθψλ, είλαη αιεζέο θαη ηφ Βάπηηζκα ηεο
Οξζνδφμνπ Καζνιηθήο Δθθιεζίαο, ηφηε, ινηπφλ, δελ είλαη έλα βάπηηζκα, θαζψο ν Απφζηνινο Παχινο ιέγεη,
αιιά δχν, ην νπνίν είλαη αηνπψηαην.
ρεηηθά κε ηελ ρεηξνηνλία θαη ηελ ηεξσζύλε ησλ Παπηθψλ ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε θξάζε ηνπ ΞΖ΄
Καλφλνο ησλ Αγίσλ Απνζηφισλ : «…ηνπο γαξ παξά ησλ ηνηνύησλ (ησλ αηξεηηθώλ) βαπηηζζέληαο ή
ρεηξνηνλεζέληαο, νύηε πηζηνύο, νύηε θιεξηθνύο είλαη δπλαηόλ». Δξκελεχνληαο ν άγηνο Νηθφδεκνο ν Αγηνξείηεο
ηνλ ελ ιφγσ Καλφλα, ιέγεη φηη απηνί, πνπ βαπηίζζεθαλ ή ρεηξνηνλήζεθαλ απφ αηξεηηθνχο, δελ κπνξνχλ
θαζφινπ λα είλαη Υξηζηηαλνί κε ην αηξεηηθφ απηφ βάπηηζκα ή θαιχηεξα κφιπζκα, νχηε ηεξείο θαη θιεξηθνί κε
ηελ αηξεηηθή απηή ρεηξνηνλία. Γη’απηφ απηνί αθηλδχλσο θαη βαπηίδνληαη απφ ηνπο Οξζνδφμνπο ηεξείο θαη
ρεηξνηνλνχληαη απφ ηνπο Οξζνδφμνπο Δπηζθφπνπο. Γη’ απηφ θαη ν Μ. Βαζίιεηνο, γξάθνληαο πξνο ηνπο
Νηθνπνιίηεο, ιέγεη, φηη δελ ζα ζπλαξηζκήζεη πνηέ καδί κε ηνπο αιεζείο ηεξείο ηνπ Υξηζηνχ, εθείλνλ πνπ
ρεηξνηνλήζεθε θαη έιαβε πξνζηαζία ιανχ απφ ηα βέβεια ρέξηα ησλ αηξεηηθψλ πξνο αλαηξνπή ηεο Οξζνδφμνπ
πίζηεσο. Πξνζζέηεη ν Άγηνο Νηθφδεκνο θαη ηελ καξηπξία ηνπ ζρνιηαζηνχ Βαιζακψλνο, ν νπνίνο ιέγεη φηη,
αλ αηξεηηθφο ηεξεχο ή δηάθνλνο βαπηηζζεί (ή κπξσζεί), ε πξνηέξα ηνπ ηεξσζχλε, επεηδή είλαη κηαξνζχλε,
ινγίδεηαη σο αλχπαξθηε. Αλ, φκσο, κεηά απφ απηά βξεζεί άμηνο, γίλεηαη θαί ηεξεχο θαί αξρηεξεχο. Δπεηδή,
ινηπφλ, ζχκθσλα κέ ηφλ παξφληα Απνζηνιηθφ Καλφλα, νη αηξεηηθνί δέλ έρνπλ ηεξσζχλε, άξα θαί ηά
ηεξνπξγνχκελα απφ απηνχο είλαη θνηλά θαί άκνηξα Υάξηηνο θαί αγηαζκνχ55. πσο αλαθέξεη θαη ν Καζεγεηήο
ηεο Θενινγηθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ. θ. Γεκήηξηνο Σζειεγγίδεο : «Ζ Ηεξσζύλε ζηό πιαίζην ηεο Δθθιεζίαο
είλαη ε ηεξσζύλε ηνπ ηδίνπ ηνπ Υξηζηνύ, αθνύ ν ίδηνο ν Υξηζηόο ηειεί ηά κπζηήξηα ηεο Δθθιεζίαο Σνπ δηά ησλ
επηζθόπσλ θαη ηεξέσλ Σνπ. Ζ ηεξσζύλε, όπσο άιισζηε θαη όια ηά κπζηήξηα, απνηειεί ιεηηνπξγηθή θαλέξσζε
ηεο Δθθιεζίαο (Ζ Δθθιεζία “ζεκαίλεηαη ελ ηνίο κπζηεξίνηο”, θαηά ηνλ Άγην Νηθόιαν Καβάζηια). Σνύην
ζεκαίλεη όηη, γηά λα ππάξρνπλ κπζηήξηα, πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα ππάξρεη ε Δθθιεζία. Σά κπζηήξηα είλαη ζαλ
ηά θιαδηά ελόο δέλδξνπ. Εσληαλά θιαδηά, πνύ αλζνύλ θαί θαξπνθνξνύλ, κπνξνύλ λα ππάξρνπλ κόλνλ, όηαλ
απηά είλαη νξγαληθή πξνέθηαζε ηνύ δέλδξνπ, όηαλ δειαδή είλαη νληνινγηθά ζπλδεδεκέλα κε ηόλ θνξκό ηνπ
δέλδξνπ»56.
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Μαξηπξίεο εθθνζκηθεύζεσο θαη εθθπιηζκνύ ηεο αηξεηηθήο παπηθήο παξαζπλαγσγήο
Πέξα, φκσο, απφ ηηο παξαπάλσ αδηάζεηζηεο καξηπξίεο, πνπ απνδεηθλχνπλ ηεηξαγσληθά φηη ν Παπηζκφο σο
αίξεζε, δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο Δθθιεζία, ζα ζέιακε ζηελ παξνχζα ζπλάθεηα λα πξνζζέζνπκε κεξηθέο
αθφκε ζχγρξνλεο καξηπξίεο, πνπ καξηπξνχλ ηελ πιήξε εθθνζκίθεπζε θαη ηνλ εθθπιηζκφ ηεο ζξεζθεπηηθήο
απηήο παξαζπλαγσγήο, καξηπξίεο θξαπγαιέεο, πνπ πξνθαινχλ θξίθε θαη απνηξνπηαζκφ θαη κφλν ζηα
άθνπζκά ηνπο, θαη νη νπνίεο, βέβαηα, κάο απνκαθξχλνπλ αθφκε πεξηζζφηεξν απφ ηελ ζεψξεζή ηεο σο
Δθθιεζίαο. Γεκηνπξγνχλ δε εχινγα ηελ απνξία, πψο νη ζεκεξηλνί Οηθνπκεληζηέο, Παηξηάξρεο θαη
Αξρηεπίζθνπνη, εζεινηπθινχλ, ηηο πξνζπεξλνχλ αδηάθνξνη, ζπλερίδνπλ πεηζκαηηθά λα νλνκάδνπλ ηνλ
Παπηζκφ Δθθιεζία θαη λα δηαιέγνληαη καδί ηνπ. Υαξαθηεξηζηηθέο πεξηπηψζεηο απηήο ηεο εθθνζκηθεχζεσο
θαη ηνπ εθθπιηζκνχ, κεηαμχ πνιιψλ άιισλ είλαη θαη νη εμήο :
α) Σν παγθνζκίσλ δηαζηάζεσλ ζθάλδαιν ηεο παηδεξαζηίαο απφ Καξδηλαιίνπο θαη άιινπο θιεξηθνχο, πνπ
μέζπαζε ηα ηειεπηαία ρξφληα κέζα ζηνπο θφιπνπο ηνπ Παπηζκνχ θαη ην νπνίν έγηλε αηηία εθαηνληάδεο
ρηιηάδεο πηζηνί λα εγθαηαιείςνπλ ηνλ Παπηζκφ θαη λα πξνζρσξήζνπλ ζε άιια δφγκαηα θαη νκνινγίεο. Σν
Ηξιαλδηθφ θαη Οιαλδηθφ Κνηλνβνχιην κε ςεθίζκαηά ηνπο νκφθσλα θαηαδίθαζαλ ηίο θαθνπξγεκαηηθέο θαί
αίζρηζηεο απηέο πξάμεηο ησλ Ρσκαηνθαζνιηθψλ ζξεζθεπηηθψλ ιεηηνπξγψλ, πνχ κεζνδηθά ζπλεθάιπςε ν
πξφζθαηα «καθαξηνπνηεζείο» Πάπαο Ησάλλεο-Παχινο Β΄. Θά ιεζκφλεζε θαίλεηαη ν θ. Γ. Λ. ηίο ζπλερείο
απνινγίεο ζηφ δηαδίθηπν ησλ «Καξδηλαιίσλ θαη Αξρηεπηζθφπσλ» ζηίο Ζ.Π.Α. θαί ηά εθαηνκκχξηα δνιιάξηα
ησλ απνδεκηψζεσλ ζηά ζχκαηα ηεο θξηθψδνπο παηδεξαζηίαο ηνπ Ρσκαηνθαζνιηθνχ «ρξηζηηαληθνχ ήζνπο».
β) ηηο 29.4.2012 ζηελ Απζηξία ζηελ πφιε Hartberg έγηλε παπηθή παζραιηλή παηδηθή «Λεηηνπξγία» κε
θνχλειν57.
γ) Παπηθφο ‘ηεξέαο’ ληπκέλνο θιφνπλ. «ε θσηνγξαθία ληπκέλνο θιφνπλ ν Ρσκαηνθαζνιηθφο ‘ηεξέαο’
Grze-gorz Wita θαη Καζεγεηήο ηνπ ηκήκαηνο Οηθνπκεληθήο Θενινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο ηιεζίαο ζην
Καηνβίηζε (Katowicach) Πνισλίαο. Ζ θσηνγξαθία είλαη απφ ζπλέδξην γηα ηελ ηεξαπνζηνιή ζηνπο λένπο.
Μάιηζηα ζηηο 19.12.2010 είρε πξαγκαηνπνηεζεί θαη παπηθή ιεηηνπξγία, θαηα ηελ νπνία νη ζπκκεηέρνληεο, απφ
ηνλ ‘ηεξέα’ κέρξη θαη ηνλ ηειεπηαίν πηζηφ, ήηαλ ληπκέλνη ζαλ θιφνπλ, δηαθνζκψληαο αθφκε θαη ηνλ ίδην ηνλ
λαφ κε κπαιφληα θαη άιια ζχλεξγα, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ νη θιφνπλ, γηα λα δηαζθεδάδνπλ ηα κηθξά
παηδηά»58.
δ) Μήπσο κπνξεί λα κάο πιεξνθνξήζεη ν θ. Γ. Λ. γηαηί ηήλ ζηηγκή πνχ ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Ηηαιίαο
Bank Italia ζπκπεξηέιαβε ηφ IOR (ηδηνθηεζίαο ηνπ Βαηηθαλνχ) ζηνπο εμσθνηλνηηθνχο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο
νκίινπο, πνχ ζά πξέπεη λα ειέγρσληαη κέ βάζε ηήλ Ννκνζεζία γηά ηήλ θαηαπνιέκεζε ηεο αλαθχθισζεο
βξψκηθνπ ρξήκαηνο, ηφ Βαηηθαλφ απέζπξε ηά θεθάιαηά ηνπ απφ ελλέα ηηαιηθέο ηξάπεδεο, γηά λά ηά κεηαθέξεη
ζηήλ Γεξκαλία (παηξίδα ηνπ λπλ Πάπα); Ζ ηηαιηθή δηθαηνζχλε είρε δεζκεχζεη ηά εθαηνκκχξηα Δπξψ ηνπ
IOR, πνχ ηαμίδεπαλ ρσξίο ηίο λφκηκεο δηαδηθαζίεο απφ ηφ ζεζαπξνθπιάθην ηνπ Βαηηθαλνχ ζηήλ JP Morgan
Frankfurt θαί ηήλ Banca Fuccino, ελψ ε Σξάπεδα Banco Artigiano είρε εηδνπνηήζεη ηίο εηζαγγειηθέο αξρέο φηη
ηφ IOR είρε δεηήζεη ηήλ πξαγκαηνπνίεζε δχν ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ, απνθεχγνληαο ηίο λφκηκεο
δηαδηθαζίεο.
ε) Μήπσο κπνξεί λα κάο πιεξνθνξήζεη ν θ. Γ. Λ. γηαηί ην Ακεξηθαληθφ Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ
πξνεηδνπνίεζε φηη ηφ Βαηηθαλφ είλαη «επάισην» ζηφ μέπιπκα βξψκηθνπ ρξήκαηνο θαί ηφ θαηέηαμε καδί κέ
ηελ Τεκέλε, ηήλ Ρνπκαλία θαί ηφ Βηεηλάκ;
ζη) Γλσξίδεη ν θ. Γ. Λ. φηη, ζχκθσλα κέ ηελ Απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Ρψκεο ηφ 2010, ε Cosa Nostra
(ηηαιηθή καθία) είρε κεγάιεο θαηαζέζεηο ζηφ IOR θαί ζηήλ Banco Ambrosiano ηνπ Βαηηθαλνχ;
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δ) Γλσξίδεη φηη ηφ IOR θπιάζζεη ηά νηθνλνκηθά κπζηηθά ηνπ Βαηηθαλνχ ζηφλ θνξνινγηθφ παξάδεηζν ησλ
λήζσλ Kaiman ηεο Καξατβηθήο θαη φηη ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηνπ Βαηηθαλνχ APSA έρεη πάξεη ηφ πξάζηλν θσο
γηά ηελ έθδνζε θεξκάησλ ζέ Δπξψ, παξά ην φηη δέλ παξέρεη θαλέλα ερέγγπν δηαθάλεηαο; Απηά, φκσο, είλαη ηά
απφηνθα θαί ηά νςψληα ηεο ζράζεσο απφ ηφ ζψκα ηεο Δθθιεζίαο59.
Έρνπλ, ινηπφλ, «ηεξσζχλε» απηνί, πνπ ληχλνληαη ζαλ θαξλάβαινη; Έρνπλ ηζρχ ηα «κπζηήξηά» ηνπο, φπσο
ζέινπλ λα καο πείζνπλ ν θ. Γ. Λ. θαη νη νηθνπκεληζηηθνί θχθινη ζηελ Οξζφδνμε Δθθιεζία; Μπνξνχκε λα
ηαπηηζηνχκε κε αηξεηηθνχο, νη νπνίνη κεηαηξέπνπλ ηνπο λανχο ηνπο ζε ζέαηξα κε ρνξσδίεο, ηξαγνπδηζηέο,
ζθχινπο θαη ηψξα θαη θιφνπλ; Πψο λα εξκελεχζνπκε κεηά απφ φζα αλαθέξακε, ηελ πξνθιεηηθφηαηε θαη
πξνδνηηθή γηα ηελ Οξζνδνμία ελέξγεηα ηνπ εβ. Μεηξνπνιίηνπ Γεξκαλίαο θ. Απγνπζηίλνπ λα δερζεί ρξίζκα
απφ παπηθφ «Αξρηεπηζθφπν» θαη απφ αγγιηθαλή ηέξεηα60; Απηή είλαη ε καξηπξία ηεο Οξζφδφμνπ πίζηεσο, ηελ
νπνία δήζελ θαπράηαη φηη δίδεη ην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν θαη γηα ηελ νπφηα πιεζσξηθά νκηιεί, φηαλ
έξρεηαη ζηελ Διιάδα θαη ζην Άγηνλ ξνο, ν λχλ Οηθνπκεληθφο Παηξηάξρεο θ. Βαξζνινκαίνο;
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Ο όξνο «Καζνιηθή Δθθιεζία»
Υξεζηκνπνηεί ν θ. Γ. Λ. ζην άξζξν ηνπ ηνλ φξν «Καζνιηθή Δθθιεζία», γηα λα ραξαθηεξίζεη ηνλ Παπηζκφ :
«Πξνηείλεη επίζεο ν Πάπαο λα αξρίζεη ε κειέηε γηα ηνλ ηξόπν απνθαηαζηάζεσο ηεο „ηειείαο θνηλσλίαο‟ κεηαμύ
ηεο Οξζνδόμνπ θαη ηεο Καζνιηθήο Δθθιεζίαο…» (ζει.1). Καη πηφ θάησ : «δηαπηζηώλνπκε ινηπόλ, όηη ν Πάπαο
δελ νκηιεί πιένλ πεξί „επηζηξνθήο‟ ησλ Οξζνδόμσλ ζηελ Καζνιηθή Δθθιεζία…» (ζει.1). Χζηφζν, ν φξνο
απηφο αλήθεη ζηελ Οξζφδνμν Δθθιεζία, φπσο άιισζηε ηνχην νκνινγνχκε ζην ύκβνιν ηεο Πίζηεσο : «Δηο
Μίαλ, Αγίαλ, Καζνιηθήλ θαη Απνζηνιηθήλ Δθθιεζίαλ». Καηά ηνλ άγην Μάμηκν ηνλ Οκνινγεηή ε Καζνιηθή
Δθθιεζία ηαπηίδεηαη πξνο ηελ νξζή νκνινγία ηεο πίζηεσο : «Καζνιηθήλ Δθθιεζίαλ ηελ νξζήλ θαη ζσηήξηνλ
ηεο πίζηεσο νκνινγίαλ, ν Κύξηνο είλαη εηπώλ»61. Ζ Καζνιηθή Δθθιεζία βξίζθεη ηελ θαζνιηθή ηεο έθθξαζε
κφλνλ εληφο ηεο Οξζνδφμνπ Δθθιεζίαο, δηφηη κφλνλ εληφο απηήο δηαζψδεηαη αιψβεηνο θαη απαξαράξαθηνο
νιφθιεξνο ν ζεζαπξφο ηεο ζείαο απνθαιχςεσο. Καηά ζπλέπεηαλ, δηά ηεο Καζνιηθφηεηνο απηήο ε Οξζφδνμνο
Δθθιεζία αληηδηαζηέιιεη θαη δηαρσξίδεη εαπηήλ απφ θάζε άιιε ρξηζηηαληθή νκνινγία ή ςεπδή εθθιεζηαζηηθή
θνηλφηεηα, ε νπνία δελ δηαθπιάηηεη αθεξαία θαη αλφζεπην ηελ Οξζφδνμν πίζηε θαη ηελ απνζηνιηθή
παξάδνζε.
Ζ έλλνηα ηνπ φξνπ «Καζνιηθή Δθθιεζία» απνζαθελίδεηαη απφ ηνλ άγην Κύξηιιν Ηεξνζνιύκσλ, ν νπνίνο
παξαηεξεί φηη «Καζνιηθή κέλ νπλ θαιείηαη (ε Δθθιεζία) δηά ηό θαηά πάζεο είλαη ηεο νηθνπκέλεο, από πεξάησλ
γεο έσο πεξάησλ˙ θαί δηά ηό δηδάζθεηλ θαζνιηθώο θαί αλειιηπώο άπαληα ηά εηο γλώζηλ αλζξώπσλ ειζείλ
νθείινληα δόγκαηα, πεξί ηε νξαηώλ θαί ανξάησλ πξαγκάησλ, επνπξαλίσλ ηε θαί επηγείσλ˙ θαί δηά ηό παλ γέλνο
αλζξώπσλ εηο επζέβεηαλ ππνηάζζεηλ, αξρόλησλ ηε θαί αξρνκέλσλ, ινγίσλ ηε θαί ηδησηώλ˙ θαί δηά ηό
θαζνιηθώο ηαηξεύεηλ κέλ θαί ζεξαπεύεηλ άπαλ ηό ησλ ακαξηηώλ είδνο, ησλ δηά ςπρήο θαί ζώκαηνο
επηηεινπκέλσλ˙ θεθηήζζαη δέ ελ απηή πάζαλ ηδέαλ νλνκανκέλεο αξεηήο, ελ έξγνηο ηε θαί ιόγνηο θαί
πλεπκαηηθνίο παληνίνηο ραξίζκαζηλ»62. Ζ θαζνιηθφηεο ηεο Δθθιεζίαο πξναλαγγέιεηαη ππ’ απηνχ ηνχηνπ ηνπ
Κπξίνπ, ν νπνίνο, κεηά ηελ Αλάζηαζηλ, δίδεη ηελ εληνιή ζηνπο καζεηάο Σνπ, ίλα «πνξεπζέληεο καζεηεύζσζη
πάληα ηα έζλε». Καη αιινχ πάιη δηαθεξχζζεη φηη «ην επαγγέιηνλ ηεο βαζηιείαο θεξπρζήζεηαη ελ όιε ηε
νηθνπκέλε»63. Απφ ηνπο Αγίνπο Παηέξεο ηεο Δθθιεζίαο πξψηνο ν άγηνο Ηγλάηηνο Αληηνρείαο ρξεζηκνπνηεί
ηνλ φξν απηφλ ζηελ πξνο κπξλαίνπο επηζηνιή ηνπ : «όπνπ αλ ή ν Υξηζηόο εθεί ε Καζνιηθή Δθθιεζία»64. ηε
ζπλέρεηα, ν φξνο απηφο θαζηεξψλεηαη απφ φινπο ζρεδφλ ηνπο Αγίνπο Παηέξεο θαη εθθιεζηαζηηθνχο
ζπγγξαθείο (ζρ. βι. Δπζέβηνλ Καηζαξείαο65, Κχξηιινλ Ηεξνζνιχκσλ66, Πξνθφπηνλ Γαδαίνλ67, Iσάλλελ ηνλ
Γακαζθελφλ68, Πνιχθαξπνλ κχξλεο, εηο ην Μαξηύξηνλ, ηνπ νπνίνπ νλνκάδεηαη «πνηκήλ ηεο θαηά ηελ
νηθνπκέλελ θαζνιηθήο Δθθιήζίαο»69, Γξεγφξηνλ Νπζζεο70, Σεξηπιιηαλφλ71 θ.ά.). Καηφπηλ, ν φξνο απηφο
«εηζαρζείο εηο πάληα ηα παιαηόηεξα ζύκβνια, ήηνη ηόζνλ εηο ην ιεγόκελνλ Απνζηνιηθόλ, όζνλ θαη εηο ην ελ ηαηο
Καηερήζεζη ηνπ Κπξίιινπ, θαζώο θαη εηο ην παξ‟ Δπηθαλίσ ζύκβνινλ, έσο νύ θαζηεξώζε επηζήκσο ππό ηεο ελ
Κσλζηαληηλνππόιεη δεπηέξαο Οηθνπκεληθήο θαη ελ ησ ζπκβόισ ηεο Νηθαίαο»72.
πσο νξζά παξεηεξήζε «ε θαζνιηθόηεο ηεο Δθθιεζίαο δελ πξνζδηνξίδεηαη κόλνλ από ηελ εμσηεξηθήλ
έθηαζηλ, δελ είλαη δειαδή θαζνιηθή κόλνλ δηόηη είλαη κία νληόηεο, ε νπνία πεξηβάιιεη ηνπο πάληαο, αιιά δηόηη
ελώλεη πάληα ηα κέιε απηήο θαη πάζαο ηαο ηνπηθάο εθθιεζίαο, θαη αθόκε δηόηη είλαη θαζνιηθή κέρξη ηνπ
κηθξνηέξνπ κέξνπο απηήο εηο πάζαλ πξάμηλ ή γεγνλόο ηεο δσήο ηεο. Ζ Δθθήζία είλαη θαζνιηθή, δηόηη σο ώκα
Υξηζηνύ είλαη ελόηεο απνηεινύζα ηε πςίζηελ νιόηεηα άκα θαη πιεξόηεηα. Δπνκέλσο, ε θαζνιηθόηεο ζπλάπηεηαη
ακεζώηαηα πξνο ηελ ελόηεηα ηεο Δθθιεζίαο θαη θαηά ζπλέπεηαλ είηε κίαλ Δθθιεζίαλ ιέγνκελ είηε Καζνιηθήλ,
νπζηαζηηθώο έλ θαη ην απηό πξάγκα ιέγνκελ. Γηόηη, ε κία ηνπ Υξηζηνύ Δθθιεζία εθθξάδεη ηελ ελόηεηα απηήο σο
θαζνιηθόηεηα, ήηνη ελόηεηα πίζηεσο, ιαηξείαο, δηνηθήζεσο, ε νπνία ζπλάπηεη εηο έλ ηαο θαηά ηόπνπο
Οξζνδόμνπο Δθθιεζίαο… Ούησο ε Δθθιεζία δελ επηδηώθεη λα θαηαζηή θαζνιηθή δηά ηεο ηεξαπνζηνιηθήο
δξαζηεξηόηεηνο απηήο, αιι‟ επεηδή ηπγράλεη εθ θύζεσο θαζνιηθή θαη παγθόζκηνο αλαπηύζζεη ηεξαπνζηνιηθή
δξαζηεξηόηεηα»73. Καηά ηνλ π. Γεώξγην Φισξόθζθπ «ε αιεζήο θαζνιηθόηεο είλαη ε έζσ θαζνιηθόηεο,
εζσηεξηθή ηδηόηεο ηεο Δθθιεζίαο, ηεο νπνίαο ε έμσ θαζνιηθόηεο νπδόισο είλαη αληίιεςηο ρώξνπ ή
εθηάζεσο»74. Οη θαηά ηφπνπο ππάξρνπζεο ζε δηάθνξεο πφιεηο ή πεξηνρέο Δθθιεζίεο ηνπ Υξηζηνχ απνηεινχλ
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έθθξαζε θαη θαλέξσζε ζε ζπγθεθξηκέλν γεσγξαθηθφ ηφπν ηεο φιεο Καζνιηθήο Δθθιεζίαο σο ζψκαηνο
Υξηζηνχ. Δπνκέλσο, ν πιεζπληηθφο «Δθθιεζίαη», ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο παχιεηεο θαη άιιεο επηζηνιέο
ηεο Κ.Γ. δελ ζεκαίλεη ηίπνηε άιιν, παξά ηελ δηαζπνξά ηεο κηάο Δθθιεζίαο ζε δηάθνξνπο γεσγξαθηθνχο
ηφπνπο.
Καηφπηλ φισλ ησλ παξαπάλσ εθηεζέλησλ γίλεηαη πιένλ ζαθέο, πφζν εζθαικέλα απνδίδεηαη ν φξνο απηφο
απφ ηνπο Οηθνπκεληζηέο θαη ηνλ θ. Γ. Λ. γηα λα πξνζδηνξίζνπλ ηελ αηξεηηθή παπηθή παξαζπλαγσγή. H
αιεζήο Καζνιηθή Δθθιεζία είλαη κφλνλ ε Οξζφδνμνο, νη δε Παπηθνί νχηε «Καζνιηθή» νχηε
«Ρσκαηνθαζνιηθή Δθθιεζία» είλαη, θαζ’ φζνλ εμέπεζαλ πιένλ κεηά ην νξηζηηθφ ζρίζκα ηνπ 1054 ζηελ
θαηάζηαζε ηεο αηξέζεσο.
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Οη ζπκπξνζεπρέο
πσο αλαθέξεη ζην άξζξν ηνπ ν θ. Γ. Λ., θαηά ηελ ππνδνρή ηνπ Πάπα Παχινπ ηνπ Σ΄ ζην Φαλάξη ζηηο
25.7.1967, έγηλε δνμνινγία ζηνλ Ηεξφ Ναφ ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ, εμεθσλήζεζαλ πξνζθσλήζεηο, ππήξμε θνηλή
επινγία, αληαιιαγή δψξσλ κε ζπκβνιηζκφ ηελ θνηλή ηεξσζχλε θαη ηνλ ιεηηνπξγηθφ πφζν, δειαδή είρακε
ζπκπξνζεπρέο. Πέξαλ ηνχηνπ έρεη εθδφζεη βηβιίν κε άιινπο νκφθξνλέο ηνπ 75, ζην νπνίν δηαηππψλεη κεηαμχ
άιισλ ηελ αληίιεςε φηη επηηξέπεηαη ε ζπκπξνζεπρή κεηαμχ Οξζνδφμσλ θαη αηξεηηθψλ ή αιινζξήζθσλ θαη
φηη απαγνξεχεηαη κφλν ε ζπιιεηηνπξγία κεηαμχ ηνπο. Σν γεγνλφο απηφ καο δίδεη ηελ αθνξκή λα αλαθεξζνχκε
θαη πάιη ζην ζέκα απηφ, κεηαθέξνληαο εδψ βαζηθέο ζέζεηο απφ άιιε ζρεηηθή αξζξνγξαθία καο. Οη
ζπκπξνζεπρέο έρνπλ θαζηεξσζεί πιένλ θαη απνηεινχλ ζχλεζεο θαηλφκελν, παξά ηελ ξεηή απαγφξεπζή ησλ
απφ πιήζνο Ηεξψλ Καλφλσλ. Αλαθέξνπκε ελδεηθηηθά κεξηθνχο: Σσλ Αγίσλ Απνζηφισλ Η΄, ΗΑ΄, ΜΔ΄, ΞΔ΄,
ΟΑ΄. Α΄ ηεο Γ΄ Οηθνπκεληθήο. Β΄ ηεο Σ΄ Οηθνπκεληθήο. Α΄ ηεο Ε΄ Οηθνπκεληθήο. Σεο ελ Λανδηθεία ηνπηθήο
πλφδνπ Σ΄, Θ΄, ΛΒ΄, ΛΓ΄, ΛΓ΄, ΛΕ΄ θ.ά. Ζ ηήξεζε ησλ παξαπάλσ Καλφλσλ είλαη ππνρξεσηηθή, δηφηη,
φπσο ζεκεηψλεη ν άγηνο Νηθφδεκνο ν Αγηνξείηεο ζηα πξνιεγφκελα ηνπ Πεδαιίνπ (ζει. ιζ΄), «παξά πάλησλ
πξέπεη λα θπιάηησληαη νη ζείνη Καλόλεο απαξαζάιεπηα. Οη γαξ κε θπιάηηνληεο, εηο θξηθηά επηηίκηα
ππνβάιινληαη». «Σαύηα πεξί θαλόλσλ δηαηεηάρζσ πκίλ παξ‟ εκώλ, σ επίζθνπνη. Τκείο δε εκκέλνληεο απηνίο
ζσζήζεζζε θαη εηξήλελ έμεηε, απεηζνύληεο δε θνιαζζήζεζζε θαη πόιεκνλ κεη‟ αιιήισλ αΐδηνλ έμεηε δίθελ ηεο
αλεθνΐαο ηελ πξνζήθνπζαλ ηηλλύληεο» (Οη απφζηνινη ελ ησ επηιφγσ ησλ Καλφλσλ). «Δη ηηο αιώ Καλόλα ηηλά
ησλ εηξεκέλσλ θαηλνηνκώλ, ή αλαηξέπεηλ επηρεηξώλ, ππεύζπλνο έζηαη θαηά ηνλ ηνηνύηνλ θαλόλα, σο απηόο
δηαγνξεύεη ηελ επηηηκίαλ δερόκελνο θαη δη‟ απηνύ, ελ ώπεξ πηαίεη ζεξαπεπόκελνο» (Β΄ ηεο Σ΄ Οηθνπκεληθήο).
Απφ ηηο παξαπάλσ παξαζέζεηο γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη νη Ηεξνί Καλφλεο ησλ Οηθνπκεληθψλ πλφδσλ θαη
φζνη εθ ησλ Σνπηθψλ πλφδσλ θαη ησλ Αγίσλ Παηέξσλ έρνπλ επηθπξσζεί απφ ηηο Οηθνπκεληθέο, δελ είλαη
απιέο απφςεηο θάπνησλ εθθιεζηαζηηθψλ ζπγγξαθέσλ ή θαη κεκνλνκέλσλ αγίσλ, πνπ επηδέρνληαη
αλαζεψξεζε θαη ηξνπνπνίεζε, αιιά θείκελα ζεφπλεπζηα κε θαζνιηθφ θαη δηαρξνληθφ θχξνο. Οη Ηεξνί
Καλφλεο είλαη αρψξηζηα ζπλδεδεκέλνη κε ηα δφγκαηα ηεο πίζηεσο, δηφηη απνηεινχλ έθθξαζε απηψλ ζ’ φινπο
ηνπο ηνκείο ηεο δσήο ησλ πηζηψλ. Πνιχ εχζηνρα παξαηεξεί επί ηνπ ζέκαηνο απηνχ ν κεγάινο Ρψζνο
ζενιφγνο V. Lossky : «Οη Καλόλεο, νη νπνίνη ξπζκίδνπλ ηελ δσή ηεο Δθθιεζίαο „ελ ηε γεΐλε απηήο όςεη‟, είλαη
αρώξηζηνη ησλ ρξηζηηαληθώλ δνγκάησλ. Γελ είλαη λνκηθνί θαλνληζκνί, θπξίσο εηπείλ, αιιά εθαξκνγαί ησλ
δνγκάησλ ηεο Δθθιεζίαο, ηεο απνθαιπθζείζεο παξαδόζεσο εηο όινπο ηνπο ηνκείο ηεο πξαθηηθήο δσήο ηεο
ρξηζηηαληθήο θνηλσλίαο»76. Ζ πξνζπάζεηα ζπγρξφλσλ ζενιφγσλ λα επαλεξκελεχζνπλ ηνπο παξαπάλσ Ηεξνχο
Καλφλεο κε βάζε ηα δεδνκέλα ηεο ζχγρξνλεο εθθιεζηαζηηθήο δσήο θαη πξαγκαηηθφηεηνο, απνδεηθλχεηαη,
φπσο ζα θαλεί ζηε ζπλέρεηα, εζθαικέλε θαη κεηέσξε ζενινγηθά, κε δπλακέλε λα ζεκειησζεί ζηελ Καλνληθή
θαη Παηεξηθή Παξάδνζε ηεο Δθθιεζίαο. Μέζα ζηα πιαίζηα απηήο ηεο πξνζπάζεηαο εληάζζεηαη θαη ην
ζενινγηθφ επηρείξεκα, πνπ πξνβάιιεη ν θαζεγεηήο θ. Βιάζηνο Φεηδάο, φηη δειαδή «δελ κπνξνύκε θαη δελ
είλαη νξζόλ λα αλαθεξόκαζηε ζε ηεξνύο Καλόλεο ηεο επνρήο ησλ δνγκαηηθώλ αηξέζεσλ ηνπ ηνπ 3 νπ, 4νπ θαη 5νπ
αηώλα θαη λα ηνπο ρξεζηκνπνηνύκε γηα λα δώζνπκε απαληήζεηο ζε ζέκαηα θαη πξνβιήκαηα ηνπ 21 νπ αηώλα. Σν
πλεύκα ησλ ηεξώλ Καλόλσλ είλαη απηό πνπ πξνέρεη θαη όρη ην γξάκκα»77. Οπζηαζηηθά ν θ. Καζεγεηήο κε ην
παξαπάλσ επηρείξεκα πξνηείλεη ηελ θαηάξγεζε ησλ ελ ιφγσ Ηεξψλ Καλφλσλ σο δήζελ μεπεξαζκέλσλ θαη
αλεθάξκνζησλ ζήκεξα. Δξσηψκελ : Ζ ζχγξνλε παλαίξεζε ηνπ Οηθνπκεληζκνχ θαη νη άιιεο πάκπνιιεο
αηξέζεηο, πνπ «αισλίδνπλ» θπξηνιεθηηθά ην εθθιεζηαζηηθφ πιήξσκα, δελ απνηεινχλ ζήκεξα έλα εμ ίζνπ
κεγάιν, αλ φρη θαη κεγαιχηεξν, θίλδπλν γηα ηελ ζσηεξία ησλ πηζηψλ ζε ζρέζε κε ηηο αηξέζεηο ηνπ 3νπ, 4νπ θαη
5νπ αηψλνο; Αλ, ινηπφλ, ηφηε ήηαλ αλάγθε λα εθαξκνζηνχλ νη ηεξνί Καλφλεο, πνπ αλάγθαζαλ ηνπο Παηέξεο λα
ηνπο ζεζπίζνπλ, γηα λα πξνθπιάμνπλ ηνπο πηζηνχο απφ ηνλ θίλδπλν ηεο αηξέζεσο, πφζν κάιινλ είλαη
αλαγθαίν λα εθαξκφδνληαη ζήκεξα; Σν επηρείξεκα, επίζεο, φηη δήζελ νη Ηεξνί Καλφλεο έρνπλ «πλεχκα» θαη
«γξάκκα» θαη φηη ην κελ «γξάκκα» πξέπεη λα παξακεξηζηεί, ελψ ην «πλεχκα» λα εθαξκνζηεί, δελ έρεη θαλέλα
ζενινγηθφ έξεηζκα. Πνηέ θαλέλαο Παηέξαο ή Άγηνο ηεο Δθθιεζίαο απφ ηνλ 5ν αηψλα θαη εληεχζελ κέρξη
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ζήκεξα δελ θάλεη απηή ηελ δηάθξηζε «γξάκκαηνο» θαη «πλεχκαηνο» ζηνπο Ηεξνχο Καλφλεο. Ο άγηνο
Ηνπζηίλνο ν Πόπνβηηο, γηα παξάδεηγκα, πνπ έδεζε θάησ απφ ηηο ζπλζήθεο ηεο ζχγρξνλεο εθθιεζηαζηηθήο
δσήο, ππήξμε απζηεξφο ππέξκαρνο ηεο αθξηβνχο ηεξήζεσο ησλ Ηεξψλ Καλφλσλ. Απηή ε επηλφεζηο
«γξάκκαηνο» θαη «πλεχκαηνο» απερεί ζηελ νπζία κηα πνλεξή πξνζπάζεηα ησλ Οηθνπκεληζηψλ ζενιφγσλ, λα
ππεξβνχλ ηνπο Παηέξεο θαη λα ηνπο ππνθαηαζηήζνπλ, σο γλήζηνη νπαδνί ηεο αηξεηηθήο κεηαπαηεξηθήο
«ζενινγίαο», γηα λα παχζνπλ λα γίλνληαη θξαγκφο ζην νηθνπκεληζηηθφ ηνπο θαηξαθχιηζκα. Σέηνηεο
πξνζπάζεηεο παξακεξηζκνχ ησλ Ηεξψλ Καλφλσλ δπζηπρψο είραλ αξρίζεη ήδε λα παξαηεξνχληαη απφ ηελ
επνρή ηνπ Μεγάινπ Βαζηιείνπ, ν νπνίνο επηζεκαίλεη : «Πάλπ κε ιππεί όηη επηιεινίπαζη, ινηπόλ, νη ησλ
Παηέξσλ Καλόλεο θαη πάζα αθξίβεηα ησλ Δθθιεζηώλ απειήιαηαη θαη θνβνύκαη κε θαηά κηθξόλ, ηεο
αδηαθνξίαο ηαύηεο, νδώ πξντνύζεο, εηο παληειή ζύγρπζηλ έιζε ηα ηεο Δθθιεζίαο πξάγκαηα» 78.
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Σν Πξσηείν εμνπζίαο ηνπ Πάπα Ρώκεο
Κπξίαξρε ζέζε ζην άξζξν ηνπ θ. Γ. Λ. θαηέρεη ην ζέκα ηνπ Πξσηείνπ ηνπ Πάπα Ρψκεο, φπσο άιισζηε
ηνχην θαίλεηαη θαη απφ ηνλ ηίηιν ηνπ άξζξνπ: «…έιεγε κε ζάξξνο (ν θπξόο Αζελαγόξαο) θαη ηόικε ηελ γλώκε
ηεο Οξζνδόμνπ Δθθιεζίαο γηα ην Πξσηείν ηνπ επηζθόπνπ Ρώκεο θαη κπξνζηά ζηνπο Πάπεο» (ζει.1), «…ν
Πάπαο δελ νκηιεί πιένλ πεξη επηζηξνθήο ησλ Οξζνδόμσλ ζηελ Καζνιηθή Δθθιεζία, νύηε πεξί ηεο δεκηνπξγίαο
κηάο πνίκλεο ππό ηνλ έλα πνηκέλα, ππό ηελ εγεζίαλ ηνπ» (ζει.1). ρνιηάδεη, επίζεο, ηελ νκηιία ηνπ Πάπα
Παχινπ ηνπ Σ΄ θαηά ηελ επίζθεςή ηνπ ζην Φαλάξη (25.7.1967) θαη επηζεκαίλεη φηη ζηελ νκηιία απηή ν
Πάπαο δελ έθακε «θακκία αλαθνξά ζε θάπνην απνθιεηζηηθό Πξσηείν εμνπζίαο γηα νιόθιεξε ηελ Δθθιεζία ηνπ
Υξηζηνύ θαη θακκία απαίηεζε γηα ππνηαγή θαη ππαθνή σο όξσλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο πιήξνπο
θνηλσλίαο: „Οη Αξρεγνί θαη νη Ηεξάξρεο ησλ δύν Δθθιεζηώλ, (ιέγεη ν Πάπαο), νθείινπλ λα αλαγλσξίδνπλ θαη
λα ζέβνληαη αιιήινπο εληόο ησλ πιαηζίσλ θαη ησλ νξίσλ ηεο δηθαηνδνζίαο εθάζηνπ, σο πνηκέλαο ηεο
εκπεπηζηεπκέλεο εηο απηνύο κεξίδνο ηνπ πνηκλίνπ ηνπ Υξηζηνύ» (ζει. 2). ρνιηάδεη αθφκε ηελ αληηθψλεζε ηνπ
Παηξηάξρνπ θπξνχ Αζελαγφξα θαηά ηελ επίζθεςε απηή θαη επηζεκαίλεη φηη ν θπξφο Αζελαγφξαο δελ
αλαγλψξηζε θαλέλα Πξσηείν εμνπζίαο ζηνλ Πάπα : «Καη ηδνύ (ιέγεη ν Παηξηάξρεο) έρνκελ, παξά πάζαλ θαη‟
άλζξσπνλ πξνζδνθίαλ, ελ ησ κέζσ εκώλ ηνλ ηεο Ρώκεο επίζθνπνλ, ηνλ θαη πξώηνλ ηε ηηκή ελ εκίλ, ηνλ ηεο
αγάπεο πξνθαζήκελνλ» (ζει. 3). Σέινο, ζρνιηάδεη ηελ νκηιία ηνπ ηφηε θαζεγεηνχ Joseph Ratzinger θαη λπλ
Παπα Ρσκεο Βελεδίθηνπ Σ΄ ζην Graz ηεο Απζηξίαο (Απξίιηνο 1974) πεξί ηνπ Πξσηείνπ, ζηελ νπνία ν ηφηε
θαζεγεηήο είπε : «Ζ Ρώκε δελ πξέπεη λα δεηήζεη από ηελ Αλαηνιή ηίπνηα πεξηζζόηεξν γηα ηε δηδαζθαιία πεξί
Πξσηείνπ από εθείλν, ην νπνίν εδηδάζθεην θαη εβηνύην ηελ πξώηε ρηιηεηία» (ζει. 4). Καηά ηνλ θ. Γ. Λ. «εάλ
εθαξκόζεη θαη ηώξα ν Πάπαο Βελέδηθηνο ν Σ΄ εθείλα, ηα νπνία αλέθεξε ζην Graz σο θαζεγεηήο Ratzinger, ζα
είρε ιύζεη ην πηό αθαλζώδεο πξόβιεκα ηνπ Οηθνπκεληζκνύ…» (ζει. 4). Πξνθαηαβνιηθά πξέπεη λα πνχκε θαη
λα ππνγξακκίζνπκε φηη φια φζα πεξί Πξσηείνπ ειέρζεζαλ απφ ηνπο πξναλαθεξζέληαο δελ ίζρχνπλ, εθ’ φζνλ
ν Πάπαο εμαθνινπζεί λα επξίζθεηαη ελ αηξέζεη θαη άξα εθηφο Δθθιεζίαο. Δίλαη ινγηθψο αλαθφινπζν θαη
ζενινγηθψο απαξαδεθην λα αλαγλσξίδεηαη ζηνλ Πάπα ε ζέζε ηνπ πξψηνπ έζησ «ηε ηηκή» (θαη φρη «ηε
εμνπζία» εθ’ φιεο ηεο Δθθιεζίαο), θαζ’ φλ ρξφλνλ επηκέλεη ακεηαλφεηνο ζηηο πάκπνιιεο δνγκαηηθέο
θαθνδνμίεο ηνπ Παπηζκνχ, ψζαλ δειαδή λα ήην Οξζφδνμνο Παηξηάξρεο. Μηά ηέηνηα λννηξνπία απερεί ηνλ
Οηθνπκεληζηηθφ ηξφπν ζθέςεσο ηφζν ηνπ καθαξηζηνχ Παηξηάξρνπ, φζν θαη ηνπ θ. Γ. Λ. θαη φισλ γεληθά ησλ
Οηθνπκεληζηψλ, νη νπνίνη δελ βιέπνπλ δνγκαηηθέο πιάλεο ζηνλ Παπηζκφ, αιιά ηαπηφηεηα πίζηεσο κε ηελ
Οξζνδνμία, αθπξψλνληαο έηζη ζηελ πξάμε φιε ηελ Παηεξηθή θαη Καλνληθή Παξάδνζε ηεο Δθθιεζίαο καο.
Μηα ηέηνηα αλαθνινπζία δπζηπρψο πηνζεηήζεθε ζηελ πνξεία ηνπ ζενινγηθνχ Γηαιφγνπ κεηαμχ Οξζνδφμσλ
θαη Ρσκαηνθαζνιηθψλ, ζηελ νπνία αθνχ παξεθάκθζε κε δφιην θαη πνλεξφ ηξφπν ε ζπδήηεζηο επί ησλ
δνγκαηηθψλ δηαθνξψλ κε ηνλ Παπηζκφ θαη αθνχ αλεγλσξίζζε εθαηέξσζελ πιήξεο εθθιεζηαζηηθή ππφζηαζηο
ησλ δχν Δθθιεζηψλ κε έγθπξα κπζηήξηα θ.ιπ., πξνρψξεζε ν δηάινγνο ζηε ζπδήηεζε πεξί ηνπ Πξσηείνπ.
Απηή ηελ αλαθνινπζία επηζεκαίλεη ν θαζεγεηήο ηεο Θενινγηθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ. θ. Γεκήηξηνο
Σζειεγγίδεο ζε επηζηνιή ηνπ πξνο ηελ Ηεξά χλνδν ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο (επηέκβξηνο 2009) ελ φςεη
ηεο 11εο Γεληθήο πλειεχζεσο ηεο Μηθηήο Δπηηξνπήο επί ηνπ Θενινγηθνχ Γηαιφγνπ Οξζνδφμσλ θαη
Ρσκαηνθαζνιηθψλ, πξνθεηκέλνπ λα αζρνιεζεί κε ην ζέκα : «Ο ξόινο ηνπ επηζθόπνπ Ρώκεο ελ ηε θνηλσλία
ηεο Δθθιεζίαο θαηά ηελ πξώηελ ρηιηεηίαλ» (Οθηψβξηνο 2009): «Ζ πξνγξακκαηηζκέλε ζενινγηθή ζπδήηεζε γηα
ην πξσηείν ηνπ επηζθόπνπ Ρώκεο „εηο κεγαιύηεξνλ βάζνο‟, ηνλ πξνζερή Οθηώβξην ζηελ Κύπξν, είλαη
κεζνδνινγηθώο άθαηξε θαη νπζηαζηηθά πξσζύζηεξε. Καη ηνύην γηαηί, ζύκθσλα κε ηελ ζενινγηθή θαη παηεξηθή
δενληνινγία, ζα πξέπεη λα πξνεγεζεί νπσζδήπνηε ε ζενινγηθή ζπδήηεζε γηα ηε ζεκειηώδε δηαθνξά καο κε ηνπο
Ρσκαηνθαζνιηθνύο ζην δόγκα θαη εηδηθόηεξα ζην Filioque, ην αιάζεην θαη ηελ θηηζηή ζεία Υάξε, πνπ
εζθαικέλα εμαθνινπζνύλ λα ππνζηεξίδνπλ. Οη δνγκαηηθέο απηέο θαθνδνμίεο ελεξγνύλ πξνζδηνξηζηηθά ζην
ραξαθηήξα ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ Ρσκαηνθαζνιηθηζκνύ θαη θελώλνπλ ζενινγηθά ηελ Δθθιεζηνινγία θαη ηελ
Μπζηεξηνινγία ηνπ, θελώλνπλ δειαδή νπζηαζηηθά ηνλ θαη‟ εμνρήλ ραξαθηήξα ηεο Δθθιεζίαο σο „θνηλσλίαο
ζεώζεσο ηνπ αλζξώπνπ‟. Μόλν κεηά ηελ απόιπηε ηαπηόηεηά καο ζην δόγκα, κπνξεί λα αθνινπζήζεη ζπδήηεζε
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γηα ηνλ ηξόπν δηνηθήζεσο ηεο Δθθιεζίαο. Ζ δηαθνξά καο ζην δόγκα, ζύκθσλα κε ην γξάκκα θαη ην πλεύκα ησλ
Οηθνπκεληθώλ πλόδσλ, πνπ ζαθώο πξνθύπηεη από ηα πξαθηηθά ηνπο, ζέηεη εθηόο Δθθιεζίαο ηνπο
Ρσκαηνθαζνιηθνύο, πξάγκα πνπ επηβεβαηώλεηαη εκπεηξηθώο από ηελ επί κίαλ ρηιηεηία δηαθνπή ηεο
δηακπζηεξηαθήο θνηλσλίαο. Δύινγα, ινηπόλ, πξνθύπηεη ην ζενινγηθό εξώηεκα : Πώο ζα κπνξέζνπκε λα
ζπδεηήζνπκε νξζνινγηθώο ζηνλ επηθείκελν ζενινγηθό δηάινγν κε ηνπο Ρσκαηνθαζνιηθνύο γηα ηελ ζεζκηθήηεξαξρηθή ζέζε ελόο πξνζώπνπ (δειαδή ηνπ Πάπα) εληόο ηεο Δθθιεζίαο, ελ όζσ ην πξόζσπν απηό βξίζθεηαη
αθόκε νπζηαζηηθά αιιά θαη ηππηθά εθηόο ηεο Δθθιεζίαο»79; Δγθσκηάδεη ν θ. Γ. Λ. ηνλ Πάπα Παχιν ηνλ Σ΄,
επεηδή θαηά ηελ επίζθεςή ηνπ ζην Φαλάξη δελ έθαλε θαλέλα ιφγν πεξί πξσηείνπ εμνπζίαο, αιιά αλεγλψξηζε
ηα φξηα ησλ εθθιεζηαζηηθψλ δηθαηνδνζηψλ εθάζηνπ Παηξηάξρνπ. Δζεινηπθιεί, φκσο, θαη ζέιεη λα αγλνεί ην
γεγνλφο φηη, κφιηο πξίλ απφ δχν έηε, ην 1965, ζηε Β΄ χλνδν ηνπ Βαηηθαλνχ ν ίδηνο Πάπαο, φρη κφλνλ δελ
θαηήξγεζε ηα θαθφδνμα δφγκαηα πεξί ηνπ Πξσηείνπ θαη ηνπ αιαζήηνπ θαη κάιηζηα ηελ γλσζηή εθείλε
δηαθήξπμε ηεο Β΄ Βαηηθαλήο πλφδνπ φηη «ε Δθθιεζία ηνπ Υξηζηνύ είλαη παξνύζα ζηελ Καζνιηθή Δθθιεζία, ε
νπνία δηνηθείηαη από ηνλ δηάδνρν ηνπ Απνζηόινπ Πέηξνπ θαη ηνπο επξηζθνκέλνπο ζε θνηλσλία κε απηόλ
επηζθόπνπο», αιιά ηα επηβεβαίσζε θαη ηζρπξνπνίεζε. Γελ ζέιεη λα θαηαλνήζεη ηελ δηγισζζία ηνπ Πάπα, ηελ
ππνθξηζία ηνπ θαη φηη, θαηά ηελ επίζθεςή ηνπ εθείλε ζην Φαλάξη, ιφγνη εθθιεζηαζηηθήο δηπισκαηίαο
επέβαιινλ ηηο παξαπιαλεηηθέο εθείλεο δειψζεηο ηνπ. Μαηαίσο, επίζεο, αλακέλεη ν θ. Γ. Λ. λα εθξακφζεη ν
ησξηλφο Πάπαο, φζα θάπνηε εδήισζε πεξί ηνπ Πξσηείνπ ζην Graz ηεο Απζηξίαο ην 1974. Αλ ν Πάπαο
Βελέδηθηνο ν Σ΄ είρε δηάζεζε λα επηζηξέςεη ζηε πλνδηθφηεηα θαη ζην αξραίν Καλνληθφ ζεζκφ ηεο
Πεληαξρίαο, δελ ζα δηέγξαθε κε απφθαζή ηνπ (Ηνχληνο ηνπ 2006) «από ηνπο ηίηινπο, πνπ θέξεη ν Ρσκαίνο
Πνληίθεμ ηνλ ηζηνξηθό θαη θαλνληθό ηίηιν „Παηξηάξρεο ηεο Γύζεσο‟, γηα λα πξνβάιεη πξνθαλώο ηελ παγθόζκηα
δηθαηνδνζία ηνπ εθ‟ όιεο ηεο Δθθιεζίαο»80.
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Παξεξκελείεο βηβιηθώλ ρσξίσλ γηα ηελ ζεκειίσζε ηνπ Πξσηείνπ
Δπεηδή ην ζέκα ηνπ Πξσηείνπ είλαη ην θαη’ εμνρήλ θιέγνλ ζέκα ηεο εθθιεζηαζηηθήο επηθαηξφηεηνο, αθνχ,
φπσο γλσξίδνπκε, είλαη ην ζέκα, πνπ ζπδεηείηαη ζηελ παξνχζα θάζε ηνπ δηαιφγνπ ηεο Μηθηήο Θενινγηθήο
Δπηηξνπήο κεηαμχ Οξζνδφμσλ θαη Ρσκαηνθαζνιηθψλ, ζεσξνχκε ζθφπηκν λα παξαζέζνπκε νξηζκέλεο αθφκε
ζεκαληηθέο πηπρέο θαη παξακέηξνπο απηνχ, πξνο ελεκέξσζηλ ησλ αλαγλσζηψλ.
Δδψ θαη αηψλεο ηψξα πξνζπαζνχλ νη Ρσκαηνθαζνιηθνί λα ζεκειηψζνπλ αγηνγξαθηθά ην Πξσηείν ηνπ
επηζθφπνπ Ρψκεο, επηθαινχκελνη δύν θπξίσο βηβιηθά ρσξία :
α) Σφ ρσξίν Μαηζ. 16, 18, ζηφ νπνίν ν Κχξηνο, απεπζπλφκελνο πξφο ηφλ Πέηξν, ιέγεη : «θαγώ δέ ζνί ιέγσ
όηη ζύ εη Πέηξνο θαί επί ηαύηε ηή πέηξα νηθνδνκήζσ κνπ ηήλ Δθθιεζίαλ θαί πύιαη άδνπ νύ θαηηζρύζνπζηλ
απηήο». Ζ θξάζε ηνπ Κπξίνπ «θαί επί ηαύηε ηή πέηξα νηθνδνκήζσ κνπ ηήλ Δθθιεζίαλ» δέλ αλαθέξεηαη ζηφ
πξφζσπν ηνπ Απ. Πέηξνπ, αιιά ζηήλ νκνινγία ηνπ, πνχ έγηλε χζηεξα απφ απνθάιπςε ηνπ Θενχ Παηξφο. Ζ
ζεκέιηνο πέηξα, πάλσ ζηήλ νπνία νηθνδνκείηαη ε Δθθιεζία, δέλ εἶλαη ν Απ. Πέηξνο, αιιά ν Υξηζηφο θαί ζηή
ζπλέρεηα νη Άγηνη Απφζηνινη, ζχκθσλα κέ ηνλ ιφγν ηνπ Απ. Παχινπ «ζεκέιηνλ γάξ άιινλ νπδείο δύλαηαη
ζείλαη παξά ηόλ θείκελνλ, όο εζηηλ Ηεζνύο Υξηζηόο»81 θαί ζχκθσλα κέ ηφλ άιιν ιφγν ηνπ : «επνηθνδνκεζέληεο
επί ησ ζεκειίσ ησλ απνζηόισλ θαί πξνθεηώλ, όληνο αθξνγσληαίνπ απηνύ Ηεζνύ Υξηζηνύ»82. πλεπψο ε πέηξα
ηνπ ρσξίνπ απηνχ δέλ ηαπηίδεηαη κέ ηφλ Απ. Πέηξν απνθιεηζηηθά, φπσο επίζεο ε εμνπζία ηνπ δεζκείλ θαί
ιχεηλ, γηά ηήλ νπνία γίλεηαη ιφγνο ζηφλ επφκελν ζηίρν, «θαί δώζσ ζνί ηάο θιείο ηεο βαζηιείαο ησλ νπξαλώλ,
θαί ό εάλ δήζεο επί ηεο γεο έζηαη δεδεκέλνλ ελ ηνηο νπξαλνίο», δέλ ήηαλ δηθαίσκα κφλν ηνπ Απ. Πέηξνπ. Σήλ
ίδηα εμνπζία ηνπ δεζκείλ θαί ιχεηλ έδσζε ν Υξηζηφο θαί ζηνχο άιινπο Απνζηφινπο, ζχκθσλα κέ ηφλ ιφγν
ηνπ κεηά ηήλ Αλάζηαζε «άλ ηηλώλ αθήηε ηάο ακαξηίαο, αθίεληαη απηνίο, άλ ηηλώλ θξαηείηε, θεθξάηεληαη»83
β) Σφ δεχηεξν ρσξίν είλαη ηφ θαηά Ησάλλελ 21, 15-17, φπνπ ν Ηεζνχο νκηιεί κέ ηφλ Απ. Πέηξν ζηήλ
Σηβεξηάδα κεηά ηήλ Αλάζηαζε. Δθεί ν Ηεζνχο ηξείο θνξέο εξσηά ηφλ Απ. Πέηξν, άλ ηφλ αγαπά θαί ηξείο
θνξέο ηφλ πξνηξέπεη λά πνηκάλεη ηά ινγηθά ηνπ πξφβαηα. Ζ ηξηπιή επαλάιεςε ηεο θξάζεσο ηνπ Κπξίνπ
«πνίκαηλε ηά πξόβαηά κνπ» κέ ηίο παξαιιαγέο ηεο δέλ ζεκαίλεη φηη ν Υξηζηφο δηνξίδεη ηφλ Απ. Πέηξν
παγθφζκην πνηκέλα ηεο Δθθιεζίαο, αιιά φηη ηφλ απνθαζηζηά ζηφ απνζηνιηθφ αμίσκα χζηεξα απφ ηήλ ηξηπιή
άξλεζε ηνπ Υξηζηνχ, πνχ έγηλε ιίγν πξίλ απφ ηφ ηαπξηθφ ηνπ ζάλαην. Δμ άιινπ ε αγάπε, ηήλ νπνία δεηάεη
απφ ηφλ Απ. Πέηξν ζάλ πξνυπφζεζε, γηά λά πνηκάλεη ηά πξφβαηά ηνπ, δέλ ήηαλ απνθιεηζηηθφ γλψξηζκα κφλν
ηνπ Απ. Πέηξνπ, αιιά φισλ ησλ καζεηψλ, θαη’ εμνρήλ δέ ηνπ αγίνπ Ησάλλνπ ηνπ Θενιφγνπ, ζχκθσλα κέ ηή
καξηπξία, πνχ δίλεη ν ίδηνο γηά ηφλ εαπηφ ηνπ, σο καζεηνχ «όλ εγάπα ν Ηεζνύο».
Ο άγηνο Κύξηιινο ιέγεη : «Φξνλώ, όηη κε ηελ ιέμε «πέηξα» πξέπεη λα ελλνήζνπκε ηελ αθιόλεηε πίζηε ησλ
Απνζηόισλ»84. Ο άγηνο Ηιάξηνο, επίζθνπνο Πνπαηηέ, ιέεη : «„Πέηξα‟ είλαη ε επινγεκέλε θαη κνλαδηθή πέηξα
ηεο πίζηεσο, πνπ νκνινγήζεθε από ην ζηόκα ηνπ αγίνπ Πέηξνπ˙ πάλσ ζ‟ απηή ηελ πέηξα νκνινγίαο ηεο πίζηεσο
ζεκειηώζεθε ε Δθθιεζία»85. «Ο Θεόο», θαηά ηνλ άγην Ηεξώλπκν, «ίδξπζε ηελ Δθθιεζία Σνπ πάλσ ζ‟ απηή ηελ
πέηξα, θαη απ‟ απηή ηελ πέηξα ν Απ. Πέηξνο πήξε ηελ νλνκαζία ηνπ»86. Ο άγηνο Ησάλλεο ν Υξπζόζηνκνο
ιέγεη : «Δπί ηαύηε ηε πέηξα νηθνδνκήζσ κνπ ηελ Δθθιεζίαλ, δειαδή πάλσ ζηελ πίζηε ηεο νκνινγίαο. Πνηά ήηαλ
ε νκνινγία ηνπ Απνζηόινπ; π εη ν Υξηζηόο ν πηόο ηνπ Θενπ ηνπ δώληνο»87. Ο άγηνο Ακβξόζηνο
Μεδηνιάλσλ88, ν άγηνο Βαζίιεηνο ειεπθείαο θαη νη άγηνη Παηέξεο ηεο Γ΄ Οηθνπκεληθήο πλόδνπ ηεο
Υαιθεδόλνο ηα ίδηα αθξηβψο δηδάζθνπλ. Ο άγηνο Απγνπζηίλνο, ν κεγαιχηεξνο Λαηίλνο ζενιφγνο, γξάθεη :
«Σί ζεκαίλνπλ νη ιόγνη „επί ηαύηε ηε πέηξα νηθνδνκήζσ κνπ ηελ Δθθιεζίαλ‟; εκαίλνπλ, όηη πάλσ ζ‟ απηή ηελ
πίζηε, πάλσ ζ‟ απηά ηα ιόγηα: „π εη ν Υξηζηόο ν πηόο ηνπ Θενύ ηνπ δώληνο‟89, πάλσ ζ‟ απηή ηελ πέηξα ηεο
νκνινγίαο ζνπ ζα νηθνδνκήζσ ηελ Δθθιεζία κνπ. Ζ δε πέηξα ήηαλ ν Υξηζηόο»90. Ζ γλψκε ηνπ αγίνπ
Απγνπζηίλνπ πάλσ ζ’ απηφ ην πεξίθεκν ρσξίν ήηαλ θαη γλψκε νιφθιεξεο ηεο Υξηζηηαλνζχλεο ζηελ επνρή
ηνπ. Πέξα απφ απηά πξέπεη λά ηνληζηεί, φηη ν Απ. Πέηξνο δέλ είλαη ν ηδξπηήο ηεο Δθθιεζίαο ηεο Ρψκεο. ηή
Ρψκε ν Υξηζηηαληζκφο δέλ θεξχρηεθε απφ ηνχο Απνζηφινπο, δηφηη πνιχ πξνηνχ λά κεηαβνχλ νη Απφζηνινη
Παχινο θαί Πέηξνο ζηή Ρψκε ν Υξηζηηαληζκφο είρε δηαδνζεί απφ αγλψζηνπο Υξηζηηαλνχο, πνχ άθνπζαλ, είηε
ηφ θήξπγκα ηνπ Απ. Πέηξνπ ζηά Ηεξνζφιπκα ηήλ εκέξα ηεο Πεληεθνζηήο, είηε ηφλ Απ. Παχιν αξγφηεξα ζηίο
δηάθνξεο πφιεηο, φπνπ απηφο εθήξπμε. Ζ ζπλερήο κεηάβαζε πνιιψλ αλζξψπσλ απφ ηίο αλαηνιηθέο επαξρίεο
ζηή Ρψκε γηά πξνζσπηθέο ππνζέζεηο θαί γηά εκπνξηθνχο ιφγνπο θαί αληίζηξνθα πνιιψλ Ρσκαίσλ πξφο ηίο
αλαηνιηθέο επαξρίεο ζπληέιεζαλ, ψζηε λά δεκηνπξγεζεί πνιχ λσξίο ε πξψηε αξρέγνλε εθθιεζηαζηηθή
θνηλφηεηα ηεο Ρψκεο. Έηζη εμεγείηαη θαί ηφ γεγνλφο, φηη ν Απ. Παχινο ζηφ 16ν θεθάιαην ηήο επηζηνιήο ηνπ
πξφο ηνχο Ρσκαίνπο ζηέιλεη πιήζνο αζπαζκψλ ζέ πηζηνχο κηάο πφιεο, ζηήλ νπνία δέλ εθήξπμε αθφκε θαί νη
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νπνίνη ήηαλ γλσζηνί ηνπ θαί ζπλδένληαλ καδί ηνπ. Πέξαλ απηψλ, κέρξη ηήλ ψξα πνχ ν Απ. Παχινο έγξαθε
ηήλ πξφο Ρσκαίνπο επηζηνιή ηφ 56 κ.Υ. θαλέλαο Απφζηνινο δέλ είρε πεξάζεη αθφκε απφ ηή Ρψκε. Καί ηνχην
δηφηη, εάλ άιινο Απφζηνινο είρε πάεη ζηή Ρψκε θαί είρε θεξχμεη ηφ Δπαγγέιην πξίλ απφ απηφλ, δέλ ζά
εμέθξαδε ηήλ επηζπκία λά έξζεη ζηή Ρψκε, γηά λά επαγγειηζηεί ζ’ απηνχο ηφ Υξηζηφ, φπσο ηνχην θαίλεηαη
απφ φζα ιέγεη ζηφλ πξφινγν (1, 15) ηήο πξφο Ρσκαίνπο επηζηνιήο, αθνχ, φπσο αλαθέξεη ζηήλ ίδηα επηζηνιή
ηνπ ζέ άιιε ζπλάθεηα (15, 20), δέλ ζπλήζηδε λά θεξχηηεη εθεί, φπνπ είρε αθνπζηεί ηφ φλνκα ηνπ Υξηζηνχ
«ίλα κή επ‟ αιιόηξηνλ ζεκέιηνλ νηθνδνκεί», δειαδή γηά λά κήλ νηθνδνκεί πάλσ ζηφλ θφπν άιισλ Απνζηφισλ.
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Άιιεο βηβιηθέο καξηπξίεο θαηά ηνπ ππνηηζεκέλνπ Πξσηείνπ ηνπ Απ. Πέηξνπ.
Πέξαλ απηψλ ππάξρεη έλα πιήζνο βηβιηθψλ καξηπξηψλ απφ ηηο Πξάμεηο ησλ Απνζηφισλ θαη ηηο Δπηζηνιέο,
πνπ απνδεηθλχνπλ φηη ήδε απφ ηηο πξψηεο εκέξεο ηεο δσήο ηεο αξρεγφλνπ Δθθιεζίαο ησλ Απνζηνιηθψλ
ρξφλσλ θαζηεξνχηαη ν πλνδηθφο Θεζκφο σο ηξφπνο δηνηθήζεσο ηεο Δθθιεζίαο θαη φρη ε απνιπηαξρηθή
εμνπζία ελφο πξνζψπνπ, ηνπ Απ. Πέηξνπ. Αλαθέξνπκε κεξηθέο :
α) Με ζπλνδηθφ ηξφπν εθιέγεηαη ν Απ. Μαηζίαο εηο αληηθαηάζηαζηλ ηνπ εθπεζφληνο Ηνχδα ηνπ
Ηζθαξηψηνπ, φπσο ηνχην ζαθέζηαηα θαίλεηαη απφ ηελ ζρεηηθή πεξηθνπή ησλ Πξάμεσλ91.
β) Με ζπλνδηθφ επίζεο ηξφπν εθιέγνληαη νη επηά δηάθνλνη92.
γ) Με ζπλνδηθφ ηξφπν επηιχεηαη ζηελ πξψηε Απνζηνιηθή χλνδν ησλ Ηεξνζνιχκσλ (49 κ.Υ.) ην
πνιχθξνην ζέκα ηεο επνρήο εθείλεο, ην ζέκα ηεο πεξηηνκήο. Πξφεδξνο ηεο πλφδνπ ήηαλ ν Απ. Ηάθσβνο θαη
φρη ν Απ. Πέηξνο93. Γελ απνθαζίδεη πεξί ηνπ πξαθηένπ ζηελ χλνδν απηή ν Απ. Πέηξνο εγεκνληθψο θαη
απνιπηαξρηθψο, αιι’ φπσο ζεκεηψλεη ν Δπ. Λνπθάο : «ηόηε έδνμε ηνηο απνζηόινηο θαη ηνηο πξεζβπηέξνηο ζπλ
όιε ηε Δθθιεζία…»94.
δ) Σελ εκέξα ηεο Πεληεθνζηήο απνζηέιιεηαη ην Άγηνλ Πλεχκα εμ’ ίζνπ ζ’ φινπο ηνπο Απνζηφινπο ππφ ηε
κνξθή ππξίλσλ γισζζψλ θαη φρη κφλνλ ζηνλ Απ. Πέηξν ή έζησ θαη’ εμνρηλ ζ’ απηφλ ζε ζρέζε κε ηνπο
άιινπο95.
ε) Καηφπηλ ζπλνδηθήο απνθάζεσο ησλ Απνζηφισλ απνζηέιιεηαη ν Απ. Πέηξνο καδί κε ηνλ Απ. Ησάλλε
ζηε ακάξεηα96. Ο Απ. Πέηξνο δελ είλαη ν απνζηέιισλ, φπσο ζα έπξεπε, αλ δηνηθνχζε απνιπηαξρηθά ηελ
Δθθιεζία, αιιά απνζηειιφκελνο. Δπίζεο, κεηαδίδνπλ ηελ Υάξηλ ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο κε ηελ επίζεζε ησλ
ρεηξψλ ησλ εμ’ ίζνπ κε ηνλ Απ. Ησάλλε θαη φρη απηφο κφλνο.
ζη) Ηζρπξνηάηε καξηπξία θαηά ηνπ Πξσηείνπ, αιιά θαη θαηά ηνπ αιαζήηνπ, απνηειεί ν θαηά πξφζσπνλ
έιεγρνο θαη δηφξζσζηο ηνπ Απ. Παχινπ πξνο ηνλ Απ. Πέηξν, φηαλ απηφο ήξζε ζηελ Αληηφρεηα : «Όηε δε ήιζε
Πέηξνο εηο Αληηόρεηαλ θαηά πξόζσπνλ απηώ αληέζηελ, όηη θαηεγλσζκέλνο ήλ…»97. Απέλαληη ζηελ επίπιεμε
απηή ν Απ. Πέηξνο δελ έθεξε θακκία αληίξξεζε, νχηε πξνέβαιε θάπνην πξσηείν, φπσο βέβαηα ζα έπξεπε, αλ
είρε κέζα ηνπ ηελ ζπλείδεζε φηη απηφο είλαη ν αξρεγφο ηεο Δθθιεζίαο, ν βηθάξηνο ηνπ Υξηζηνχ επί ηεο Γεο.
δ) Απηέο νη ίδηεο νη Καζνιηθέο Δπηζηνιέο ηνπ Απ. Πέηξνπ θαηαξξίπηνπλ πάζαλ ηδέαλ πεξί πξσηείνπ, δηφηη
ζ’ απηέο ν ίδηνο ν Απφζηνινο απνθαιχπηεη πνία γλψκε είρε γηα ηελ ζέζε ηνπ κέζα ζηελ Δθθιεζία. ηελ
πξψηε ηνπ Καζνιηθή Δπηζηνιή, απεπζπλφκελνο πξνο ηνπο πξεζβπηέξνπο ιέγεη : «Πξεζβπηέξνπο ηνπο ελ πκίλ
παξαθαιώ ν ζπκπξεζβύηεξνο θαη κάξηπο ησλ παζεκάησλ ηνπ Υξηζηνύ…»98. Απεπζχλεηαη παξαθιεηηθά θαη
φρη εμνπζηαζηηθά θαη νλνκάδεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζπκπξεζβχηεξν θαη φρη παγθφζκην πνηκέλα ηεο Δθθιεζίαο,
εμηζψλνληαο έηζη ηνλ εαπηφ ηνπ κ’ απηνχο, αλ θαη σο Απφζηνινο ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηήζεη άιιε
γιψζζα θαη άιιν χθνο ζηελ Δπηζηνιή ηνπ. Σν ίδην βιέπνπκε θαη ζηελ Β΄ Καζνιηθή Δπηζηνιή ηνπ : «πκεώλ
Πέηξνο δνύινο θαη απόζηνινο Ηεζνύ Υξηζηνύ, ηνηο ηζόηηκνλ εκίλ ιαρνύζη πίζηηλ…»99.Οη απνδέθηεο ηεο
επηζηνιήο επέηπρνλ ηελ πίζηε δσξεάλ, σο δηά ιαρλνχ, ε νπνία ηνπο παξέρεη ηα ίζα πξνλόκηα θαη ηελ ίζε
ηηκή πξνο ηνπο απνζηόινπο.
Δθηφο απφ ηηο παξαπάλσ βηβιηθέο καξηπξίεο, ν εβ. Μεηξνπνιίηεο Πεηξαηώο θ. εξαθείκ ζην
πεξηζπνχδαζην έξγν ηνπ «Αη αηξέζεηο ηνπ Παπηζκνύ», κάο παξαζέηεη νξηζκέλεο αθφκε πνιχ ζεκαληηθέο
καξηπξηέο ελαληίνλ ηνπ Πξσηείνπ :
«α. Δάλ ν Απόζηνινο Πέηξνο ήην νξαηόο εθπξόζσπνο ηνπ Κπξίνπ θαη ν νξαηόο αξρεγόο ηεο Δθθιεζίαο, πώο
εδόζε ππό ηνπ Κπξίνπ ε „Απνθάιπςηο‟ εηο ηνλ Ησάλλελ, „ίλα δείμεη ηνηο δνύινηο απηνύ ά δεη γελέζζαη ελ
ηάρεη…‟100 θαη νπρί εηο ηνλ εθπξόζσπόλ ηνπ, θαη πώο έδσθε ηαο „εηδηθάο‟ εληνιάο ηνπ ν Κύξηνο πξνο ηνπο
επηζθόπνπο–αγγέινπο ησλ επηά εθθιεζηώλ101δηά ηνπ Ησάλλνπ θαη νπρί δηά ηνπ νξαηνύ εθπξνζώπνπ ηνπ θαη ηεο
νξαηήο θεθαιήο…ηεο Δθθιεζίαο;
β. Πώο ππό ηεο αδηαηξέηνπ εθθιεζίαο δελ πξνεηάρζεζαλ ελ ηε Κ.Γ. ηηκεηηθώο αη επηζηνιαί ηνπ Απνζηόινπ
Πέηξνπ ησλ επηζηνιώλ ηνπ Απνζηόινπ Παύινπ θαη Ηαθώβνπ, αιι‟ εηέζεζαλ θαηά ζεηξάλ κεηά ηελ επηζηνιήλ ηνπ
Ηαθώβνπ;
γ. Δάλ ν επίζθνπνο Ρώκεο πξνσξίδεην ππό ηνπ Θενύ λα είλαη ν νξαηόο επξόζσπνο ηνπ Κπξίνπ θαη αξρεγόο
θαη θεθαιή ηεο Δθθιεζίαο, πώο εδόζε ππό ηνπ Κπξίνπ ηδηαηηέξα επινγία εηο ην ειιεληθόλ έζλνο, κεηά ηελ
έθπησζηλ ηνπ Ηνπδατζκνύ; Πώο δειαδή ήην δπλαηόλ λα επινγεζή ηδηαηηέξσο ππό ηνπ Θενύ (ελ ηε απείξσ απηνύ
πεξί πάλησλ πξνγλώζεη) ην Διιεληθόλ Έζλνο, αξρεγόο δε ηεο Δθθιεζίαο ηνπ θαη νξαηόο εθπξόζσπνο ηνπ
Κπξίνπ λα νξηζζή Λαηίλνο; Μήπσο δελ πξνεγλώξηδελ ν Θεόο ηελ κέρξη θαη ηεο ζήκεξνλ παξάηαζηλ ηεο κεηαμύ
ησλ δύν ηζηνξηθώλ εζλώλ δηακάρεο κε ηα απεξίγξαπηα, δηά κέζνπ ησλ αηώλσλ θαθνπξγήκαηα ησλ Λαηίλσλ εηο
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βάξνο ηνπ ειιεληζκνύ, εκπλεπζηαί αιιά θαη δηαηάθηαη ησλ νπνίσλ ππήξμαλ πάληνηε, θαηά ηελ κεηαρξηζηηαληθελ
επνρήλ νη θαηά θαηξνπο Πάπαη;
δ. Πσο ήην δπλαηόλ λα γξαθώζη ηα Η. Δπαγγέιηα, αη Πξάμεηο θαη αη επηζηνιαί ησλ Απνζηόισλ θαη ε
„Απνθάιπςηο‟ εηο ηελ ειιεληθήλ γιώζζαλ, εθ‟ όζνλ ε „Ρσκατθή εθθιεζία‟ ζα ήην πξννξηζκέλε λα πξνΐζηαηαη
ηεο όιεο Δθθιεζίαο (ν δε εγνύκελνο απηήο, ηεο Λαηηληθήο γιώζζεο πνηνύκελνο ρξήζηλ, έκειιε λα είλαη ε θεθαιή
θαη ν θαζνιηθόο εγνύκελόο ηεο), σζαύησο δε πσο ηνπ αξρηθνύ θαη ηνπ ηειεπηαίνπ γξάκκαηνο ηνπ ειιεληθνύ θαη
πάιηλ αιθαβήηνπ (ηνπ Α θαη Χ) επνηήζαην ρξήζηλ απηόο ν Κύξηνο, ίλα ραξαθηεξίζε Δαπηόλ–σο άπεηξνο θαη
αηώληνο Λόγνο -σο ηελ αξρή θαη ην ηέινο ηνπ παληόο»102;
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Οη ππέξ ηνπ πλνδηθνύ Θεζκνύ θαη θαηά ηνπ Πξσηείνπ ππάξρνπζεο καξηπξίεο θαηά ηνπο ηξείο
πξώηνπο αηώλεο κέρξη ηεο Α΄ Οηθνπκεληθήο πλόδνπ.
Πεξί ησλ καξηπξηψλ απηψλ κεηαθέξνπκε απφ ηελ νκηιία ηνπ εβ. Μεηξνπνιίηνπ Πεηξαηώο θ. εξαθείκ
κε ηίηιν «Ο Παπηζκόο σο εθθιεζηνινγηθό πξόβιεκα (κε αλαθνξά ζην ζπλνδηθό ζύζηεκα ηεο Δθθιεζίαο)»,
ζηελ εκεξίδα, πνπ δηνξγάλσζε ε Ηεξά Μεηξφπνιηο Πεηξαηψο ζηηο 28 Απξηιίνπ 2010 κε γεληθφ ηίηιν
«Πξσηείνλ, πλνδηθόηεο θαη Δλόηεο ηεο Δθθιεζίαο», ηα αθφινπζα :
«1. Ζ επηζηνιή ηεο Δθθιεζίαο ηεο Κνξίλζνπ, πεξί ηά ηέιε ηνπ α΄ αηώλνο, πξόο ηήλ Δθθιεζίαλ ηεο Ρώκεο
(θαί νπρί πξόο ηόλ επίζθνπνλ απηήο) θαί ε απάληεζηο ηεο Δθθιεζίαο ηαύηεο πξόο ηήλ Δθθιεζίαλ ηεο Κνξίλζνπ
„.... ε Δθθιεζία ηνπ Θενύ ε παξνηθνύζα Ρώκελ, ηε Δθθιεζία ηνπ Θενύ ηε παξνηθνύζε Κόξηλζνλ‟. Ζ επηζηνιή
ηνπ αγίνπ Κππξηαλνύ πξόο ηόλ Πάπαλ Κνξλήιηνλ, ελ ή, απνθξνπνκέλεο ξεηώο πάζεο ελλνίαο δηαθξίζεσο θαί
πξσηείνπ ηνπ επηζθόπνπ Ρώκεο, ηνλίδνληαη ππό ηνπ αγίνπ παηξόο θαί αη «ηδηαίηεξαη» θαί «αλεμάξηεηνη»
δηθαηνδνζίαη ησλ Δθθιεζηώλ Ρώκεο θαί Αθξηθήο, σο θαί ε επηζηνιή ηνπ Φηξκηιηαλνύ, επηζθόπνπ Καηζαξείαο
(Καππαδνθίαο) πξόο ηόλ άγηνλ Κππξηαλόλ, εηο ηήλ νπνίαλ αη απηαί αιήζεηαη εληνλώηεξνλ επαλαιακβάλνληαη·
σζαύησο πάζαη αη θαζνιηθαί θαί κε επηζηνιαί ησλ Απνζηνιηθώλ Παηέξσλ Ηγλαηίνπ Αληηνρείαο, Πνιπθάξπνπ
κύξλεο, Γηνλπζίνπ Κνξίλζνπ θαί Δηξελαίνπ Λνπγδνύλνπ, ηάο νπνίαο έγξαςαλ νύηνη αλεμαξηήησο όισο θαί ελ
αγλνία ηνπ επηζθόπνπ Ρώκεο, θαζ‟ νλ αθξηβώο ηξόπνλ εγξάθεζαλ ππό ησλ Απνζηόισλ Παύινπ, Ηαθώβνπ,
Ησάλλνπ θαί Ηνύδα αη θαζνιηθαί επηζηνιαί απηώλ, όισο αλεμαξηήησο ηνπ Απ. Πέηξνπ.
2. Αη απνθάζεηο (Καλόλεο) παζώλ ησλ ηνπηθώλ ζπλόδσλ ηνπ 2νπ θαί 3νπ αηώλνο (κέρξη ηεο Α΄ Οηθνπκεληθήο
πλόδνπ) ησλ Δθθιεζηώλ ηήο Αλαηνιήο, ηεο Αθξηθήο, ηεο Ννπκηδίαο θαί ηεο Μαπξηηαλίαο, αιιά θαί αη
απνθάζεηο ηώλ ζπλόδσλ ηεο Γύζεσο, αη ιεθζείζαη σζαύησο αλεμαξηήησο όισο ηνπ επηζθόπνπ Ρώκεο,
επαλεηιεκκέλσο δε θαί ελ αληηζέζεη πξόο ηάο δνμαζίαο θαί γλώκαο απηνύ πεξί ηνπ δεηήκαηνο ηνπ Πάζρα θαί ηνπ
βαπηίζκαηνο ησλ αηξεηηθώλ.
3. Δπηζηνιή ηνπ Απνζηόινπ Βαξλάβα, ελ ή γίλεηαη ιόγνο πεξί ηεο ζρέζεσο ησλ θαηά ηόπνπο πξόο ηόλ
σηήξα Υξηζηόλ θαί ηνλίδεηαη όηη ν λόκνο ηνπ Κπξίνπ νπδέλα γηλώζθεη δπγόλ αλάγθεο, αιι‟ είλαη „λόκνο
ειεπζεξίαο‟.
4. Αη επηζηνιαί ηνπ αγίνπ Κιήκεληνο πξόο Κνξηλζίνπο, εηο ηάο νπνίαο πνιιά δηδάζθνληαη πεξί
εθθιεζηαζηηθήο ηάμεσο, ηεξαξρίαο θαί εηξήλεο ελ ηε Δθθιεζία.
5. Ζ επηζηνιή ηνπ αγίνπ Ηγλαηίνπ πξόο Δθεζίνπο, ελ ή, πξόο ηνηο άιινηο, γξάθεη : „...Δζηέ νπλ ζύλνδνη
πάληεο, ζενθόξνη θαί λανθόξνη, Υξηζηνθόξνη, αγλνθόξνη‟.
6. Δπηζηνιή ηνπ ηδίνπ παηξόο πξόο ηόλ Πνιύθαξπνλ, επίζθνπνλ κύξλεο, πξόο όλ πεξί ηήο ελόηεηνο γξάθεη
θαη ηά εμήο : „Σεο ελώζεσο θξόληηδε, ήο νπδέλ άκεηλνλ, πάληαο βάζηαδε, σο θαί ζέ Κύξηνο (ζ.ζ. θαί νπρί ν
επίζθνπνο Ρώκεο), πάλησλ ηάο λόζνπο βάζηαδε...‟.
7. Δπηζηνιή ηνπ ηδίνπ πξνο Μαγλεζηείο, ελ ή επαηλώλ ηήλ ελόηεηα ηεο Δθθιεζίαο γξάθεη : „Άδσ ηάο
Δθθιεζίαο ελ αηο έλσζηλ εύρνκαη ζαξθόο θαί πλεύκαηνο Υξηζηνύ‟.
8. Ζ επηζηνιή ηνπ απηνύ πξόο Ρσκαίνπο, ήλ δέλ απνζηέιιεη πξόο ηόλ επίζθνπνλ Ρώκεο αιιά πξόο ηήλ
Δθθιεζίαλ, θαί εύρεηαη ίλα ηήλ εαπηνύ επηζθνπήλ επηζθνπήζε κόλνλ ν Υξηζηόο.
9. Αη πεξί Δθθιεζίαο γλώκαη ηνπ απνζηνιηθνύ παηξόο Δξκά, ελ ηαίο „Παξαβνιαίο‟ απηνύ θαί ησ „Πνηκέλη‟,
θαζ‟ άο ε Δθθιεζία παξαβάιιεηαη πξόο κέγα νηθνδόκεκα, πςειόλ πύξγνλ, ηεζεκειησκέλνλ επί ηνπ
παληνδπλάκνπ νλόκαηνο ηνπ Ηεζνύ Υξηζηνύ θαί ζπληεξνύκελνλ ππό ηεο ανξάηνπ ηνπ Θενύ δπλάκεσο· ε δέ πύιε
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ε άγνπζα εηο ηνλ πύξγνλ είλαη ν Τηόο ηνπ Θενύ, δη‟ ήο κόλεο είλαη δπλαηή ε είζνδνο. Χζαύησο επηζηνιή ηνπ
απηνύ παηξόο πξνο Γηόγλεηνλ, ελ ή ελσηηθόλ θέληξνλ ηεο Δθθιεζίαο ζεσξεί κόλνλ ηνλ „Λόγνλ‟ 103.
10. Αη πεξί Δθθιεζίαο γλώκαη ηνύ Κιήκεληνο Αιεμαλδξείαο όηη ε Δθθιεζία είλαη ζύζηεκα, πιήζνο
αλζξώπσλ, δηνηθνύκελνλ ππό ηνπ ζείνπ Λόγνπ. Πόιηο απνιηόξθεηνο θαί αθαηάζιηπηνο από πάζεο
ηπξαλλίδνο104· όηη είλαη κήηεξ άκα θαί παξζέλνο θαη λύκθε Υξηζηνύ, εκείο δε εζκέλ κέιε Υξηζηνύ 105˙ όηη
βαζηιηθή θεθαιή ηεο Δθθιεζίαο εζηίλ ν Υξηζηόο106.
11. Αη πεξί Δθθιεζίαο γλώκαη ηνπ Χξηγέλνπο όηη ε Δθθιεζία είλαη ηό ζώκα ηνπ Υξηζηνύ παξά ηνπ Τηνύ ηνπ
Θενύ δσνπνηνύκελνλ.
12. Αη πεξί ηεο ελόηεηνο, αιιά θαί ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ Δθθιεζηώλ γλώκαη ηνπ Σεξηπιιηαλνύ, θαζ‟ αο
νπδεκία ππνηαγή λνείηαη ηεο κηάο εηο ηήλ άιιελ, δηόηη πάζαί εηζηλ κέιε ηεο Δθθιεζίαο, ηηκώζαη αη λεώηεξαη
ηάο αξραίαο θαη απνζηνιηθάο.
13. Αη πεξί Δθθιεζίαο γλώκαη ηνύ ηεξνύ Απγνπζηίλνπ όηη απνηειεί αύηε «ζείνλ θαζίδξπκα», ηό ζώκα ηνπ
Υξηζηνύ, νύ ηά κέιε δηά ηήο αγάπεο ζπλδένληαη πξόο άιιεια θαί πξόο ηήλ θεθαιήλ.
Σό πνιίηεπκα παζώλ ησλ Δθθιεζηώλ ησλ ηξηώλ πξώησλ αηώλσλ, ηό ζπλνδηθόλ, αιιά θαί αλεμάξηεηνλ,
δηεηππώζε θαί πεξηειήθζε εηο ηάο δηαηάμεηο ησλ 14, 15, 16, 34, 35,37, 38, 74 θαί 83 Απνζηνιηθώλ Καλόλσλ,
εμ ώλ ν 34νο έρεη σο εμήο :
α. Καλώλ 34: „Σνύο επηζθόπνπο εθάζηνπ έζλνπο εηδέλαη ρξή ηνλ εαπηνίο πξώηνλ θαί εγείζζαη απηόλ σο
θεθαιήλ θαί κεδέλ πξάηηεηλ πεξηηηόλ άλεπ ηεο εθείλνπ γλώκεο, εθείλα δέ κόλνλ πξάηηεηλ έθαζηνλ, όζα ηε απηνύ
παξνηθία επηβάιιεη θαί ηαηο ππ‟ απηήλ ρώξαηο. Αιιά, κεδέ εθείλνο άλεπ ηεο πάλησλ γλώκεο πνηείησ ηη. Ούησ
νκόλνηα έζηαη θαί δνμαζζήζεηαη ν Θεόο, δηά Κπξίνπ, ελ Αγίσ Πλεύκαηη, ν Παηήξ, ν Τηόο θαί ηό άγηνλ
Πλεύκα‟.Σόλ Καλόλα ηνύηνλ, εξκελεύσλ ν Εσλαξάο, ιέγεη όηη επηβάιιεη ηνηο επηζθόπνηο „έθαζηνλ ηά ηεο
νηθείαο Δθθιεζίαο θαί ησλ ππνθεηκέλσλ απηώ ρσξώλ πξάηηεηλ ηδηαδόλησο θαζ‟ εαπηνύο. Πιήλ νπδέ ησ πξώησ
επηζθόπσ παξαρσξεί, ηε ηηκή θαηαρξώκελνλ, εηο δπλαζηείαλ ηαύηελ ακείβεηλ θαη ελαπζεληείλ θαί ρσξίο γλώκεο
θνηλήο ησλ ζπιιεηηνπξγώλ πνηείλ ηη ησλ εηξεκέλσλ ή ησλ νκνίσλ απηνίο‟.
Ο 37νο Απνζηνιηθόο Καλώλ ξεηώο σζαύησο επηηάζζεη, όπσο αη ζύλνδνη ησλ επηζθόπσλ εθάζηνπ έζλνπο
ζπλέξρσληαη δίο ηνπ έηνπο, νξίδεηαη δέ θαί ην έξγνλ ησλ πεξηνδηθώλ ηνύησλ ζπλόδσλ.
Γηά ησλ δύν ηνύησλ Απνζηνιηθώλ Καλόλσλ νξίδεηαη ε ζύζηαζηο ησλ θαη’ έζλνο Δθθιεζηώλ –απηνθεθάισλ,
αλαληηξξήησο– κέ ηνύο ηδηαηηέξνπο επηζθόπνπο θαί ηνλ πξώηνλ εθάζηεο θαί θαζνξίδεηαη, ελ Πλεύκαηη Αγίσ θαη
ελ απνιύησ ζπκθσλία πξόο ηάο πξναλαπηπρζείζαο ξεηάο σζαύησο θαί θαηεγνξεκαηηθάο ζρεηηθάο καξηπξίαο
ηεο Γξαθήο, θαί ηεο «δώζεο» –ηδία ηόηε– αιιά θαί εγγξάθνπ ηεξάο παξαδόζεσο, ν ηξόπνο ηεο δηνηθήζεσο
απηώλ θαί ε πλεπκαηηθή δηθαηνδνζία ηνπ πξώηνπ, ηνπ πξνθαζεκέλνπ εθάζηεο θαη’ έζλνο Δθθιεζίαο. Οπδεκία
λύμηο θαζ‟ νηνλδήπνηε ηξόπνλ γίλεηαη εηο όινπο ηνύο Απνζηνιηθνύο Καλόλαο πεξί δηαθξίζεώο ηηλνο, έζησ θαί
ηηκεηηθήο, ηνπ επηζθόπνπ Ρώκεο εηο ηό θαζνιηθόλ ζώκα ηεο Δθθιεζίαο, όπεξ έκειιε λά ζρεκαηηζζή πξντόληνο
ηνπ ρξόλνπ εμ Δθθιεζηώλ πνιιώλ εζλώλ. Καί είλαη όισο επλόεηνλ όηη ηά γεληθά ηεο Καζνιηθήο, ηεο
Οηθνπκεληθήο Δθθιεζίαο δεηήκαηα ζά έπξεπε λά επηιύσληαη δηά ζπλόδσλ Οηθνπκεληθώλ, απνηεινπκέλσλ όρη
κόλνλ εθ ησλ πξώησλ - ησλ αξρηεπηζθόπσλ δει. ησλ Δθθιεζηώλ ηώλ δηαθόξσλ εζλώλ- αιι‟ εμ όισλ ησλ
επηζθόπσλ ησλ Δθθιεζηώλ ησλ εζλώλ ή εηδηθώλ εμνπζηνδνηεκέλσλ αληηπξνζώπσλ ησλ.
Γλσζηόλ βεβαίσο ηπγράλεη όηη νη Απνζηνιηθνί Καλόλεο, ζπληαγέληεο θαηά ηά ηέιε ηνπ 2νπ θαί αξράο ηνπ 3νπ
αηώλνο, εθξίζεζαλ σο ςεπδεπίγξαθνη. Δπηθπξσζέληεο όκσο νύηνη ππό ηεο ελ Σξνύιισ Οηθνπκεληθήο ζπλόδνπ
ελ γλώζεη ηεο κή γλεζηόηεηόο ησλ, απέθηεζαλ ηό πξνζήθνλ Οηθνπκεληθόλ θύξνο θαί ηήλ δένπζαλ λνκηθήλ ηζρύλ,
ήλ θαη δηαηεξνύλ ελ ηε Αδηαηξέησ Δθθιεζία κέρξη ζήκεξνλ. Οη 5νο θαί 6νο Καλόλεο ηεο Α΄ Οηθνπκεληθήο
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πλόδνπ, δη‟ ώλ εθπξώζεζαλ εκκέζσο θαί νη 34νο θαί 37νο Απνζηνιηθνί Καλόλεο δηαιακβάλνπλ „Πεξί ησλ
αθνηλσλήησλ θαί ηνπ ρξόλνπ ησλ επαξρηαθώλ ζπλόδσλ‟ θαί „Πεξί ηεο ησλ Μεηξνπνιηηώλ ηάμεσο‟. Γηά ηνπ 3νπ
Καλόλνο ηεο Β΄ Οηθνπκεληθήο πλόδνπ θαζσξίζζεζαλ ηά πξνλόκηα-πξεζβεία ηνπ επηζθόπνπ Κσλ/πόιεσο,
δεύηεξα κεηά ηά πξεζβεία ηηκήο σζαύησο θαί όρη εμνπζίαο ηνπ επηζθόπνπ Ρώκεο, πξνηαρζέληνο θαηά ηάμηλ
ηηκήο ηνπ επηζθόπνπ Κσλ/πόιεσο ησλ άιισλ Παηξηαξρώλ. Ο Καλώλ έρεη σο εμήο: „Πεξί ηώλ πξνλνκίσλ ηνπ
Κσλ/πόιεσο‟. „Σόλ κέληνη ηεο Κσλ/πόιεσο επίζθνπνλ έρεηλ ηά πξεζβεία ηεο ηηκήο κεηά ηόλ ηεο Ρώκεο
επίζθνπνλ „δηά ηό είλαη απηήλ λέαλ Ρώκελ‟. Δλ ησ 1σ αθνινύζσο Καλόλη ηεο Γ΄ Οηθνπκεληθήο πλόδνπ
εζεζπίζζεζαλ σζαύησο γεληθαί δηαηάμεηο δηνηθεηηθήο θύζεσο. Γηά ηνπ 9νπ Καλόλνο ηεο Γ΄ Οηθνπκεληθήο
πλόδνπ, θαζνξηζζείζεο ηήο εηδηθήο δνζηδηθίαο ησλ θιεξηθώλ, παξεζρέζε εηο ηόλ επίζθνπνλ ηεο
Κσλζηαληηλνππόιεσο σο ζξόλνλ ηεο βαζηιεπνύζεο ε αλσηάηε δηθαζηηθή δηθαηνδνζία (ηό πεξίθεκνλ έθθιεηνλ)
ηεο εθδηθάζεσο ησλ ελαληίνλ ησλ Μεηξνπνιηηώλ δηαθνξώλ, πεξηνξηδνκέλε βεβαίσο εηο ηά όξηα ηεο
πλεπκαηηθήο δηθαηνδνζίαο ηνπ, ζπκθώλσο πξόο ηόλ 28νλ Καλόλα ηεο Γ΄ Οηθνπκεληθήο πλόδνπ θαη ηόλ 2νλ ηεο
Β΄ Οηθνπκεληθήο πλόδνπ. Γηά ηνπ 17νπ Καλόλνο ηεο Γ΄ Οηθνπκεληθεο πλόδνπ εζεζπίζζεζαλ όκνηαη γεληθαί
δηαηάμεηο δηθαζηηθήο θύζεσο, παξέρνπζαη εθ λένπ εηο ηόλ επίζθνπνλ Κσλ/πόιεσο δηθαηνδνζίαλ αλσηάηεο
δηθαζηηθήο εμνπζίαο. Γηά ηνπ 19νπ Καλόλνο ηεο Γ΄ Οηθνπκεληθήο πλόδνπ εζεζπίζζε εθ λένπ ε ηαθηηθή, δίο ηνπ
έηνπο, ζύγθιεζηο ησλ επαξρηαθώλ ζπλόδσλ. Γηά ηνπ 28νπ Καλόλνο ηεο Γ΄ Οηθνπκεληθήο πλόδνπ
επεθπξώζεζαλ θαί αλεγλσξίζζεζαλ θαί πάιηλ ηά εηδηθά πξνλόκηα–πξεζβεία ηηκήο ηνύ αξρηεπηζθόπνπ
Κσλζηαληηλνππόιεσο, ηά νπνία παξέζρελ απηώ ε Β΄ Οηθνπκεληθή ύλνδνο. Γηά ηνπ 8νπ αθνινύζσο Καλόλνο
ηεο Πελζέθηεο Οηθνπκεληθήο πλόδνπ εηξνπνπνηήζε ν 5νο θαλώλ ηεο Α΄ Οηθνπκεληθήο πλόδνπ „πεξί
ζπγθιήζεσλ επαξρηαθσλ ζπλόδσλ‟, πεξηνξηζζείζεο ηεο ζπγθιήζεώο ησλ άπαμ ηνπ έηνπο. Γηά ηνπ 36νπ Καλόλνο
ηεο απηήο Πελζέθηεο Οηθνπκεληθήο πλόδνπ αλελεώζεζαλ θαί πάιηλ ηά πξνλόκηα ηνπ Παηξηάξρνπ Κσλ/πόιεσο
θαί σξίζζε ε πεληαξρία ησλ Παηξηαξρώλ. Καί, ηέινο, δηά ηνπ 6νπ Καλόλνο ηεο Ε΄ Οηθνπκεληθήο πλόδνπ νύ
κόλνλ αλελεώζε ν πξνκλεζζείο 8νο Καλώλ ηεο Πελζέθηεο Οηθνπκεληθήο πλόδνπ πεξί ζπγθιήζεσο ησλ
επαξρηαθώλ ζπλόδσλ όρη δίο αιι‟ άπαμ ηνπ έηνπο, αιιά πξνζεηέζε θαί ζπλνδηθόο αθνξηζκόο ελαληίνλ παληόο
άξρνληνο θσιύνληνο ελδερνκέλσο ηήλ ζύγθιεζηλ απηώλ.
Δθηόο όκσο ησλ εηδηθώλ ηνύησλ Καλόλσλ, θαί δη‟ όισλ ζρεδόλ ηώλ ινηπώλ θα- λόλσλ ησλ πξνκλεζζεηζώλ
Οηθνπκεληθώλ πλόδσλ, εςεθίζζεζαλ γεληθαί δηαηάμεηο δηνηθεηηθήο θύζεσο ξπζκίδνπζαη ηόλ ηξόπνλ ηεο
δηνηθήζεσο ηεο όιεο Δθθιεζίαο. Οπδακνύ ησλ δηαηάμεσλ ππάξρεη θαί ε ειαρίζηε λύμηο πεξί ηδηαηηέξαο ηηλόο
δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο εμνπζίαο ηνπ επηζθόπνπ Πάπα Ρώκεο. Αληηζέησο, αη επηά Οηθνπκεληθαί ύλνδνη
ξεηώο, ζαθώο θαί απεξηθξάζησο δηεθήξπμαλ όηη αύηαη κόλαη απνηεινύλ ηήλ ππάηελ, ηήλ αλσηάηελ αξρήλ θαί
εμνπζίαλ ηεο Δθθιεζίαο. Μάιηζηα, πιήλ ησλ ηόζσλ άιισλ εηδηθώλ θαί γεληθώλ δηαηάμεσλ δηνηθεηηθήο θύζεσο,
ε Πελζέθηε Οηθνπκεληθή ύλνδνο δηά ηνπ 13νπ Καλόλνο ηεο εθύξσζε Καλόλα ηήο Δθθιεζίαο ηεο Ρώκεο πεξί
ηεο αγακίαο ηνπ θιήξνπ, πιήλ ησλ επηζθόπσλ. Ζ απηή ύλνδνο δηά ηνπ 55νπ Καλόλνο ηεο επέβαιε θαί εηο ηήλ
Δθθιεζίαλ ηεο Ρώκεο ηήλ κή ηήξεζηλ ηεο λεζηείαο ηνπ αββάηνπ (πιήλ ηνπ Μ. αββάηνπ), δηαηάμαζα θαί ηήλ
θαζαίξεζηλ παληόο θιεξηθνύ λεζηεύνληνο θαηά ηήλ Κπξηαθήλ ή ηό άββαηνλ θαί ηόλ αθνξηζκόλ παληόο ιατθνύ,
δηά δέ ηνπ 1νπ Καλόλνο ηεο θαηεδίθαζε πάζαλ πξνζζήθελ εηο ην ύκβνινλ ηεο πίζηεσο επί πνηλή αθνξηζκνύ θαί
αλαζεκαηηζκνύ.
Ζ πξώηε κεηξηνπαζήο απόπεηξα πξνβνιήο ηνπ Παπηθνύ „πξσηείνπ‟ ππό ηνπ Πάπα Αληθήηνπ, ε ππό ηελ
επίδξαζηλ ηώλ „Φεπδνθιεκεληείσλ‟ θαηά ηά ηέιε ηνπ 2νπ αηώλνο γελνκέλε θαί ππό ηώλ δηαδόρσλ απηνύ
Βίθησξνο θαί ηεθάλνπ ζπλερηζζείζα, δηά ηάο έξηδαο πεξί ηό Πάζρα θαί ηό βάπηηζκα ηώλ αηξεηηθώλ,
απεθξνύζζε εληόλσο ππό ησλ Απνζηνιηθώλ Παηέξσλ αγίνπ Πνιπθάξπνπ (κύξλεο), Πνιπθξάηνπο (Δθέζνπ),
αγίνπ Δηξελαίνπ (Λνπγδνύλνπ), αγίνπ Κππξηαλνύ (Καξρεδόλνο) θ.ά., σο θαί ππό ηνπηθώλ ζπλόδσλ ελ Αθξηθή
θαί Γαιιία, ζπγθιεζεηζώλ όισο αλεμαξηήησο θαί ελ αγλνία αθόκε ηνπ επηζθόπνπ Ρώκεο. Ούησ, δηά κέλ ηώλ
εηδηθώλ θαλόλσλ ησλ Οηθνπκεληθώλ πλόδσλ Β΄ θαί Γ΄, ξεηώο θαί θαηεγνξεκαηηθώο δηεθεξύρζε αλππαξμία
„πξσηείνπ’ δηνηθήζεσο ή εμνπζίαο ηνπ επηζθόπνπ Ρώκεο. Γηόηη, εηνλίζζε όηη είρελ νύηνο, θαη‟ επηθξαηήζαλ
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έζνο, πξεζβεία ηηκήο απιώο θαί ηαύηα όρη σο δηάδνρνο ηνπ Απνζηόινπ Πέηξνπ, αιιά δηά ηό „είλαη ηήλ
πξεζβπηέξαλ Ρώκελ πξσηεύνπζαλ‟. Γη‟ όισλ δέ ησλ Καλόλσλ δηνηθεηηθήο θαί δηθαζηηθήο θύζεσο, ηνύο
νπνίνπο αη κλεζζείζαη Οηθνπκεληθαί ύλνδνη (αη αλαγλσξηδόκελαη σο ηνηαύηαη θαί ππό ηνπ Παπηζκνύ)
εςήθηζαλ, απεθιείζζε θαί θαηεδηθάζζε ξεηώο, πνιπεηδώο θαί πνιπηξόπσο πάζα θαί απιή έζησ έλλνηα
„πξσηείνπ‟. Ζ ζύγθιεζηο άιισο ηε παζώλ ηώλ Οηθνπκεληθώλ πλόδσλ θαί ηήο Πελζέθηεο (ηό θύξνο ησλ
νπνίσλ αλεγλώξηδνλ πάληνηε νη εθάζηνηε Πάπαη) ππό ησλ απηνθξαηόξσλ ηεο Κσλ/πόιεσο θαί ε δηά ησλ ππ‟
απηώλ δνγκαηηζζέλησλ „όξσλ‟, ησλ ςεθηζζέλησλ „Καλόλσλ‟ θαί ησλ θαη‟ απηάο πξνζθσλήζεσλ είλαη ζαθήο
θαί θαηεγνξεκαηηθή δηαθήξπμηο όηη απνηεινύλ αύηαη ηήλ ππάηελ πλεπκαηηθήλ, δηνηθεηηθήλ θαί δηθαζηηθήλ
εμνπζίαλ ηεο όιεο Δθθιεζίαο θαί είλαη, θξνλνύκελ, καξηπξίαη ακάρεηνη όηη ππό ηεο αδηαηξέηνπ Δθθιεζίαο ησλ
επηά Οηθνπκεληθώλ πλόδσλ, ζηεξξώο ερνκέλεο ηνπ „ζπλνδηθνύ πνιηηεύκαηνο‟ ηεο πξώηεο Απνζηνιηθήο
Δθθιεζίαο, νπδέπνηε αλεγλσξίζζε δηνηθεηηθή εμνπζία ή δηάθξηζηο εηο ηόλ επίζθνπνλ Ρώκεο, πέξαλ ηνπ
πξσηείνπ „ηηκήο‟, ηνπ „πξώηνπ ηε ηάμεη‟. Σά απηά όκσο ίζα πξεζβεία ηηκήο, δεύηεξα ηε ηάμεη, ξεηώο
αλεγλσξίζζεζαλ εηο ηόλ Παηξηάξρελ Κσλ/πόιεσο δηά ηε ησλ πξνκλεζζέλησλ Καλόλσλ ησλ Β΄ θαί Γ΄
Οηθνπκεληθώλ πλόδσλ, αιιά θαη δηά ηεο 131εο λεαξάο ηνύ Ηνπζηηληαλνύ ηνύ Α΄, όπσο θαί ηεο „Δπαλαγσγήο‟
ηνπ Απηνθξάηνξνο Βαζηιείνπ. Γη‟ εηδηθήο δέ απνθάζεσο ηεο ελ Κσλ/πόιεη πλόδνπ ηνπ 879-880 (ππό ηήλ
πξνεδξίαλ ηνπ Μ. Φσηίνπ), εηο ήλ κεηέζρνλ θαη ππέγξαςαλ ηά πξαθηηθά απηήο θαί νη θαλνληθνί αληηπξόζσπνη
ηνπ ηόηε Πάπα Ρώκεο Ησάλλνπ ηνπ Ζ΄ θαί ήηηο θέξεη όια ηά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Οηθνπκεληθήο ζπλόδνπ, θαίηνη
δέλ επεθξάηεζελ σο ηνηαύηε όρη κόλνλ θαηεδηθάζζε θαί απεγνξεύζε άπαμ έηη πάζα πξνζζήθε εηο ην
ύκβνινλ ηήο πίζηεσο, αιιά θαί δηεθεξύρζε εθ λένπ ην ηζόηηκνλ ησλ „πξνζόλησλ‟ θαί „πξεζβείσλ‟ ησλ δύν
Δθθιεζηώλ Ρώκεο θαί Κσλ/πόιεσο»107.
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Ο Πάπαο σο αλώηαηνο κνλάξρεο επί όισλ ησλ βαζηιέσλ θαη απηνθξαηόξσλ ηεο γεο.
Σν αθφξεζην πάζνο ηεο θηιαξρίαο ησλ Παπψλ ηεο Ρψκεο λα θπξηαξρήζνπλ εθ’ φιεο ηεο αλά ηελ
Οηθνπκέλελ Δθθιεζίαο σο αλψηαηνη εθθιεζηαζηηθνί άξρνληεο δελ πεξηνξίζζεθε κφλνλ ζε εθθιεζηαζηηθφ
επίπεδν. πσο ήηαλ θπζηθφ θαη επφκελν επεθηάζεθε, πξντφληνο ηνπ ρξφλνπ θαη ζε πνιηηηθφ-θνζκηθφ. Ήδε
απφ ηηο αξρέο ηνπ 9νπ αηψλνο εκθαλίδνληαη νη πξψηεο πξνζπάζεηέο ησλ λα πεξηβιεζνχλ, εθκεηαιιεπφκελνη ηηο
ηζηνξηθέο πεξηζηάζεηο, επηπιένλ, θαη κάιηζηα «ζείσ δηθαίσ», θαη κε ηελ αλψηαηε θνζκηθή εμνπζία,
ππνθχςαληεο ζηνλ ηξίην πεηξαζκφ ηνπ Υξηζηνχ. ρεηηθά κε ην ζέκα απηφ επαγσγηθφηαηα θαη ζαθέζηαηα καο
πιεξνθνξεί ν εβ. Μεηξνπνιίηεο Πεηξαηώο θ. εξαθείκ ζηελ παξαπάλσ κλεκνλεπζείζα νκηιία ηνπ ηα
εμήο :
«Πξνο ηνύην δε (πξνο ηνλ ζθνπόλ δειαδή ηεο δηεθδηθήζεσο θνζκηθήο εμνπζίαο) επελνήζε θαί
επιαζηνγξαθήζε θαηά ηάο αξράο ηνπ 9νπ αηώλνο θαί ε ςεπδήο θαί αλύπαξθηνο δσξεά ηνπ Μεγάινπ
Κσλζηαληίλνπ, ε «Donatio Constantini» ιεγνκέλε, θαηά ηήλ νπνίαλ ν Μέγαο Κσλζηαληίλνο βαπηηδόκελνο
δήζελ ππό ηνπ Πάπα ηιβέζηξνπ θαί ζεξαπεπόκελνο ππ‟ απηνύ εθ ιέπξαο θέξεηαη παξαρσξώλ εηο απηόλ ηό
αλάθηνξνλ ηνπ Λαηεξαλνύ θαί πάζαο ηάο επαξρίαο ηήο Ηηαιίαο θαί αλαγλσξίδσλ απηόλ σο «Οηθνπκεληθόλ
Πνληίθεθα θαί παηέξα» (Summus pontifex et universalis papa, pater universalis). Πιαζηή απεδείρζε ε θαηά
ηόλ απηόλ πεξίπνπ ρξόλνλ επηλνεζείζα «δσξεά» Πηπίλνπ ηνπ Μηθξνύ, πηνύ ηνπ Καξόινπ Μαξηέιινπ, ηόλ
νπνίνλ ν Πάπαο ηέθαλνο Β΄ έρξηζε Βαζηιέα («Donatio Pipini»), θαζ‟ ήλ παξερσξήζεζαλ εηο ηόλ Πάπαλ αη
πόιεηο ηνπ εμαξράηνπ, θαηόπηλ πξνζσπηθήο επηζηνιήο ηνπ Απνζηόινπ Πέηξνπ, ζηαιείζεο εθ ηνπ νπξαλνύ!
Χζαύησο θαηά ηά ηέιε ηνπ απηνύ αηώλνο επελνήζε θαί ε ζπιινγή ησλ ςεπδντζηδσξείσλ, ησλ ςεπδώο
απνδνζεηζώλ εηο ηόλ Ηζίδσξνλ εβίιιεο, ε πεξηέρνπζα θαη ηήλ πιαζηήλ δσξεάλ Κσλζηαληίλνπ, πεληήθνληα
Απνζηνιηθνύο Καλόλαο, πεληήθνληα ελλέα επηζηνιάο επηζθόπσλ Ρώκεο, Καλόλαο ησλ αξραίσλ ζπλόδσλ θαί
δηαηάμεηο ησλ επηζθόπσλ Ρώκεο από ηιβέζηξνπ Α΄ θαί κέρξη Γξεγνξίνπ Β΄ (314-741),ηεο νπνίαο ηά εθαηό
έγγξαθα είλαη πιαζηά. Γηά ηώλ πιαζηώλ ηνύησλ εγγξάθσλ ν επίζθνπνο Ρώκεο παξίζηαηαη όρη κόλνλ
ππέξηεξνο Οηθνπκεληθώλ ζπλόδσλ, αλώηαηνο άξρσλ, εμνπζηαζηήο θαί ξπζκηζηήο ηεο δσήο ηήο όιεο Δθθιεζίαο,
λνκνζέηεο θαί δηθαζηήο, κνλαδηθόο επίζθνπνο ηεο Δθθιεζίαο, εμ νύ θαί απηή ε ηεξσζύλε εθπεγάδεη, αιιά θαί
αλώηεξνο βαζηιέσλ θαί απηνθξαηόξσλ, ε νξαηή θεθαιή ηεο Δθθιεζίαο, ν κόλνο ηνπνηεξεηήο θαί
αληηπξόζσπνο ηνπ Κπξίνπ εκώλ Ηεζνύ Υξηζηνύ επί ηήο γεο! Δπελνήζεζαλ δει. θαί ηά λέα ηαύηα επηθνπξηθά
εξείζκαηα δηά ηήλ πξνβνιήλ ηνπ «παπηζκνύ» ππό ηήλ λέαλ απηνύ κνξθήλ (όπσο εθεπξέζεζαλ ηά
«ςεπδνθιεκέληεηα» δηά ηήλ πξσηαξρηθήλ, ηήλ θαζαξώο πλεπκαηηθήλ ηνηαύηελ) θαί εμειίρζε νύησο ν παπηζκόο
εηο λένλ ζύζηεκα, εηο λένλ θαζεζηώο πλεπκαηηθόλ θαί θνζκηθόλ, εηο λέαλ θνζκνζεσξίαλ ή ζξεζθεηνινγηθόλ
θαηλόκελνλ, κέ αμηώζεηο θαη δηεθδηθήζεηο παγθνζκίνπ κνλαξρηθήο θαί απνιπηαξρηθήο θπξηαξρίαο όρη κόλνλ
πλεπκαηηθήο, αιιά θαί θνζκηθήο. Γελ πξνζέιαβε δέ ν παπηζκόο δηά ησλ δηεθδηθήζεσλ ηνύησλ κόλνλ ηόλ
ραξαθηήξα ηνπ πξνρξηζηηαληθνύ Ρσκατθνύ Κξάηνπο, ηήο Ρσκατθήο απηνθξαηνξίαο, δηά ηνπ εγθαζηδξπζέληνο ελ
απηώ Ρσκαληζκνύ, αιιά κεηεηξάπε εηο λένλ θαζεζηώο, ζύζηεκα πλεπκαηηθόλ θαί θνζκηθόλ, εηο παγθόζκηνλ
κνλαξρίαλ (εηο ηήλ νπνίαλ ε πνιηηηθή αξρή θαιύπηεηαη ππό ηνπ θύξνπο θαη ηεο πιεξεμνπζηόηεηνο ηεο ζείαο
αξρήο), εηο πλεπκαηηθήλ θαί θνζκηθήλ κνλαξρίαλ, δηεθδηθνύζαλ ηήλ ππνθαηάζηαζηλ ηνπ Κπξίνπ εκώλ Ηεζνύ
Υξηζηνύ ελ ησ θόζκσ ηνύησ δηά ηνπ Πάπα Ρώκεο. Ζ ζύλνδνο ηνπ Βαηηθαλνύ ηνπ 1870, αλαλενύζα ζσξείαλ
πξνεγνπκέλσλ απνθάζεσλ ζπλόδσλ ηνπ Παπηζκνύ, δηά ησλ νπνίσλ επεδηώρζε απ‟ αξρήο, θαί επεηεύρζε
πξννδεπηηθώο ν επλνπρηζκόο, ίλα κή είπσκελ ε λέθξσζηο θαη δηαζηξνθή ησλ ζπλεηδήζεσλ ησλ ρξηζηηαλώλ ηεο
Γύζεσο, απεθάλζε, ζύλ ηνηο άιινηο θαί όηη : «... Δάλ ηηο ιέγεη, όηη ν Πέηξνο–πξώηνο Πάπαο θαί επίζθνπνο
Ρώκεο– δέλ εζηέθζε ππό ηνπ Υξηζηνύ πξίγθες ησλ Απνζηόισλ θαη «νξαηή θεθαιή ηεο ζηξαηεπνκέλεο
Δθθιεζίαο (θαη όηη νκνία θεθαιή είλαη βεβαίσο έθηνηε θαί κέρξη ζήκεξνλ θαί ν εθάζηνηε επίζθνπνο-Πάπαο
Ρώκεο), αο είλαη αλαζεκαηηζκέλνο». Σήλ 11ελ Φεβξνπαξίνπ 1929 βάζεη ηεο ελ Λαηεξαλώ ππνγξαθείζεο
ζπκθσλίαο (θνγθνξδάηνπ) κεηαμύ ηήο Ηηαιηθήο θπβεξλήζεσο θαί ηνπ Πάπα Πίνπ ΗΑ΄ δεκηνπξγείηαη ηό θξάηνο
ηνπ άζηεσο ηνπ Βαηηθαλνύ κέ κνλαξρηθό πνιίηεπκα θαη κνλάξρε ηόλ εθάζηνηε Πάπα.
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Γηά ηήο αηξεηηθήο θαί βιαζθήκνπ δνμαζίαο ηνπ πξσηείνπ εμνπζίαο ηνπ επηζθόπνπ Ρώκεο θαί ησλ εμ‟ απηήο
πξνειζόλησλ πλεπκαηηθώλ επαθνινύζσλ (σο ηό «αιάζεηνλ» ηνπ Πάπα θαί ν απνιπηαξρηθόο κνλαξρηθόο
δεζπνηηζκόο ηνπ εθ‟ νινθιήξνπ ηνπ ζώκαηνο ηεο ππ‟ απηόλ ζξεζθεπηηθήο θνηλσλίαο, πνπ απεζρίζζε εθ ηνπ
ζώκαηνο ηεο Δθθιεζίαο), ν Παπηζκόο εμειίρζε, εηο απνιπηαξρηθόλκνλαξρηθόλ ζύζηεκα κπζηηθηζηηθήο
θνζκνζεσξίαο θαη δηαζηξνθήο απηήο ηαύηεο ηεο ελλνίαο ηεο Δθθιεζίαο, πξνζέβαιιε δειαδή θαί δηέζηξεςε ηήλ
Δθθιεζηνινγίαλ Απηήο. Απεδείρζε λένο Ρσκατθόο εζληζκόο (paganismus) ππό πλεπκαηηθήλ κεηακθίεζηλ, όζηηο
εδειεηεξίαζε απηήλ ηαύηελ ηήλ θαξδίαλ ηεο Δθθιεζίαο, αθήξεζε ηελ κπζηηθήλ ειεπζεξίαλ ελ Υξηζηώ εθάζηνπ
κέινπο απηήο θαί απέβε ηό αλαπόθεπθηνλ θαί κνηξαίνλ αίηηνλ ηήο εηο εθαηνληάδαο δηαθόξσλ αηξέζεσλ (ηεο
δηακαξηπξήζεσο, ηνπ παιαηνθαζνιηθηζκνύ θ.ιπ.) εθπηώζεσο εθ ηεο Μηάο, Αγίαο, Καζνιηθήο θαί Απνζηνιηθήο
Δθθιεζίαο, σο θαί ην αλππέξβιεηνλ εκπόδηνλ ηεο δπλαηόηεηνο αλζξσπίλσο επηζηξνθήο απηώλ εηο Απηήλ.
Δπξαγκαηνπνίεζε ελ πάζε αθξηβεία θαί ιεπηνκεξεία ό,ηη ν Πάπαο Γξεγόξηνο Α΄ αδίθσο όισο έγξαςε πεξί
ηνπ Παηξηάξρνπ αγίνπ Ησάλλνπ ηνπ Νεζηεπηνύ, όηαλ εθείλνο έθακε ρξήζηλ ηνπ ηίηινπ «Οηθνπκεληθόο». Δίπε
δειαδή, όπσο θαί ν εσζθόξνο : «Αλαβήζνκαη εηο ηόλ νπξαλόλ θαί ζήζσ ηόλ ζξόλνλ κνπ ππεξάλσ ησλ
αζηέξσλ–ήηνη ησλ ινηπώλ Παηξηαξρώλ θαη επηζθόπσλ–θαί γελήζνκαη όκνηνο ησ πςίζησ». Γηόηη νπδέλ άιιν
ζεκαίλεη ε εθπξνζώπεζηο ή αληηπξνζσπεία ηνπ Κπξίνπ ππό ηνπ Πάπα θαί ν ηζρπξηζκόο ηνπ όηη απηόο απνηειεί
„ηελ νξαηήλ θεθαιήλ ηεο Δθθιεζίαο‟. Τπεξθξνλήζαο όκσο νύησ θαη βιαζθεκήζαο θπξηνιεθηηθώο θαηά ηνπ
Θενύ, εζηεξήζε ηεο ζείαο ράξηηνο θαί παξεδόζε εηο „αδόθηκνλ λνπλ‟, εηο „πλεπκαηηθόλ ζθνηηζκόλ‟. Δληεύζελ αη
ζαηαληθαί θπξηνιεθηηθώο ελέξγεηαί ηνπ, ηά αλήθνπζηα θαί απεξίγξαπηα εγθιήκαηά ηνπ, νη ζξεζθεπηηθνί πόιεκνη,
αη θαύζεηο αλζξώπσλ επί ηεο ππξάο, ηό αβπζζαιένλ κίζνο ηνπ θαηά ηεο αδηαηξέηνπ Οξζνδόμνπ Καζνιηθήο
Δθθιεζίαο, πνύ πινπνηήζεθε κέ ηήλ θαη‟ εληνιήλ ηνπ Πάπα Ηλλνθεληίνπ ηνπ Γ΄ θαηάιεςηλ ηεο
Κσλζηαληηλνππόιεσο ηό 1204 ππό ησλ ζηαπξνθόξσλ, κε ηό ζπγραξεηήξηνλ ηειεγξάθεκα ηνπ Πάπα ηό 1922
ζηόλ νιεηήξα ηνπ ειιεληζκνύ ηεο Ησλίαο Κεκάι Αηαηνύξθ, κέ ηελ θαηάθξενύξγεζηλ νθηαθνζίσλ ρηιηάδσλ
έξβσλ Οξζνδόμσλ Νενκαξηύξσλ ππό ηάο νξδάο ηώλ Κξναηώλ Οπζηάζη ππό ηάο επινγίαο ηνπ πξνζθάησο
„αγηνπνηεζέληνο‟ ππό ηνπ Βαηηθαλνύ θαξδηλαιίνπ Αινπτζίνπ ηέπηλαηο, ε δαηκνληθή Οπλία, αη πιαζηνγξαθίαη
θαί αη πνηθίιαη παξαπνηήζεηο θαί δηαζηξνθαί ηεο αιεζείαο δηά ηήλ επηβνιήλ επί ηεο όιεο Δθθιεζίαο ηεο
απνιπηαξρηθήο-κνλαξρηθήο πλεπκαηηθήο επηθπξηαξρίαο ηνπ. Καί εθ ηνύηνπ αη ηόζαη αηξεηηθαί πιάλαη θαί
θαθνδνμίαη ηνπ, όπσο ε πεξί ηνπ „αιαζήηνπ‟ θαη ε πξόζδνζηο εηο ηνλ Σξηζάγηνλ Θεόλ δηθαληθνύ πλεύκαηνο
ζεκειηώζαληνο νύησ ηνλ Δπξσπατθόλ αζετζκόλ θαί ηνλ κεδεληζκόλ απνηεινύλ πξαγκαηηθάο βιαζθεκίαο θαηά
ηνπ Θενύ»108.
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Ο Άγηνο Νηθόδεκνο ν Αγηνξείηεο πεξί ηνπ Πξσηείνπ
Ο άγηνο Νηθφδεκνο ν Αγηνξείηεο, άξηζηνο θαη απαξάκηινο εξκελεπηήο ησλ Ηεξψλ Καλφλσλ, κάο δίδεη
κεξηθέο εμφρσο ζεκαληηθέο θαη άμηεο πνιιήο πξνζνρήο εξκελεπηηθέο παξαηεξήζεηο ζε νξηζκέλνπο Ηεξνχο
Καλφλεο, πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην ζέκα ηνπ πξσηείνπ. Αλαθεξφκελνο ζηνλ Γ΄ Καλόλα ηεο Β΄ Οηθνπκεληθήο
πλόδνπ, επηζεκαίλεη φηη ν Καλφλαο απηφο δηνξίδεη ηδηαηηέξσο πεξί ηνπ Κσλζηαληηλνππφιεσο θαη ιέγεη φηη ν
Παηξηάξρεο Κσλζηαληηλνππφιεσο λα έρεη ηα πξνλφκηα ηεο ηηκήο κεηά ηνλ Πάπα θαη Παηξηάξρε ηεο Ρψκεο,
επεηδή θαη απηή ε Κσλζηαληηλνχπνιηο δειαδή είλαη θαη νλνκάδεηαη Νέα Ρψκε. Ζ πξφζεζε «κεηά» εδψ δελ
δειψλεη ην χζηεξν ηνπ ρξφλνπ, θαζψο ιέλε κεξηθνί καδί κε ηνλ Αξηζηελφ, αιιά νχηε ππνβηβαζκφ θαη
ειάηησζε, θαζψο ιαλζαζκέλα εξκελεχεη ν Εσλαξάο (επεηδή κε ην λα είλαη κεηά ηνλ Κσλζηαληηλνππφιεσο ν
Αιεμαλδξείαο, κεηά ηνλ Αιεμαλδξείαο ν Αληηνρείαο θαη κεηά ηνλ Αληηνρείαο ν Ηεξνζνιχκσλ, θαηά ηνλ
ιζη΄ ηεο Σ΄, ππάξρνπλ ηέζζεξα είδε ππνβηβαζκνχ ηηκήο θαη αθνινχζσο πέληε δηάθνξεο ηηκέο ε κία αλψηεξε
ηεο άιιεο, ην νπνίν είλαη ελάληην ζε φιε ηελ Καζνιηθή (Οξζφδνμε Δθθιεζία θαη δεθηφ κφλν απφ ηνπο
Λαηίλνπο θαη ηνπο Λαηηλφθξνλεο), αιιά δειψλεη ηζφηεηα ηηκήο θαη ηάμε, θαηά ηελ νπνία ν κελ είλαη πξψηνο,
ν δε δεχηεξνο. Ηζφηεηα κελ ηηκήο δειψλεη, επεηδή θαη νη ελ Υαιθεδφλη Παηέξεο ζηνλ θε΄ Καλφλα ιέλε φηη νη
ξλ΄ απηνί Δπίζθνπνη έδσζαλ ηα ίζα πξεζβεία ηεο παιαηάο Ρψκεο θαη ζηελ λέα Ρψκε θαη νη ελ Σξνχιισ
Παηέξεο ζηνλ ιζη΄ Καλφλα ιέλε φηη ν Κσλζηαληηλνππφιεσο απνιακβάλεη ηα ίζηα πξεζβεία κε ηνλ Ρψκεο.
Σάμε δε δειψλεη, επεηδή θαη απηνί θαη εθείλνη ζηνπο Καλφλεο ηνπο ιέλε δεχηεξν ηνλ Κσλζηαληηλνππφιεσο
κεηά ηνλ Ρψκεο, φρη σο πξνο ηελ ηηκή, αιιά σο πξνο ηελ ηάμε ηεο ηηκήο. Γηαηί, θαηά ηελ θχζε ησλ
πξαγκάησλ, είλαη αδχλαην λα βξεζνχλ δχν ίζα θαη λα ιέγνληαη πξψηα θαη δεχηεξα κεηαμχ ηνπο ρσξίο ηάμε109.
Αλαθεξφκελνο ζηνλ ΚΖ΄ Καλόλα ηεο Γ΄ Οηθνπκεληθήο πλνδνπ, επηζεκαίλεη φηη ν Καλφλαο απηφο
αλαλεψλνληαο ηνλ γ΄ ηεο Β΄ Οηθνπκεληθήο, έδσζε ζηνλ Κσλζηαληηλνππφιεσο θαη ηα ίζα πξνλφκηα ηεο ηηκήο
ηνπ Ρψκεο, ηα νπνία είλαη νη ρεηξνηνλίεο ησλ ηξηψλ δηνηθήζεσλ ησλ Μεηξνπνιηηψλ Αζίαο, Πφληνπ θαη
Θξάθεο, νη νπνίεο επηθπξψζεζαλ θαη κε Καλφλα θαη φρη κφλν κε έζνο, επεηδή είλαη γχξσ απφ ηελ
Κσλζηαληηλνχπνιε. Γηαηί, φπσο ν Ρψκεο έρεη ηα πξεζβεία ηηκήο θαη εμνπζίαο, δειαδή ην Παηξηαξρηθφ
αμίσκα θαη ην άξρεηλ ηεο ηδίαο ελνξίαο ησλ Δζπεξίσλ, έηζη θαη ν Κσλζηαληηλνππφιεσο έρεη ηα ίδηα πξεζβεία,
δειαδή ην Παηξηαξρηθφ αμίσκα, θαη ην άξρεηλ ησλ αλσηέξσ Μεηξνπνιηηψλ, επεηδή είλαη απφ ηελ ίδηα ελνξία.
Απηά είλαη ηα εθθιεζηαζηηθά πξάγκαηα, πνπ αλαθέξεη εδψ ν Καλφλαο, ζηα νπνία, θαζψο κεγαιχλεηαη ν
Ρψκεο, έηζη κεγαιχλεηαη θαη ν Κσλζηαληηλνππφιεσο, ρσξίο θακκία δηαθνξά, εθηφο απφ ηελ εμήο : φηη ν κελ
Ρψκεο είλαη πξψηνο σο πξνο ηελ ηάμε, ν δε Κσλζηαληηλνππφιεσο δεχηεξνο σο πξνο ηελ ηάμε. Απηά ηα
πξνλφκηα ηνπ Κσλζηαληηλνππφιεσο επεθχξσζαλ θαη επεζθξάγηζαλ φρη κφλν νη Παηέξεο ηεο πλφδνπ, αιιά
θαη φιε ε χγθιεηνο ησλ αξρφλησλ, αλ θαη νη ιεγάηνη ηνπ Πάπα, βιέπνληαο λα πιαηχλνληαη ηα φξηα ηνπ
Κσλζηαληηλνππφιεσο, ζρεδφλ ιηπνζχκεζαλ, ελαληηνχκελνη ζ’απηά. Γη’ απηφ πξνθαλψο ςεχδνληαη νη
παπνιάηξεο, ιέγνληαο φηη ηα πξσηεία θαη πξεζβεία ηνπ Ρψκεο θαη ην λα κεγαιχλεηαη ζηα εθθιεζηαζηηθά
πξάγκαηα πξνζκαξηπξνχλ ζ’απηφλ εηδηθφ πξνλφκην εμνπζίαο ζηελ θαζφινπ Δθθιεζία, δειαδή κνλαξρηθφ
θαη αλακάξηεην αμίσκα. Αλ ηα πξάγκαηα θαλέξσλαλ θάηη ηέηνην, απηφ επξεπε λα έρεη θαη ν
Κσλζηαληηλνππφιεσο, επεηδή ν Κσλζηαληηλνππφιεσο, θαηά ηνπο Καλφλεο, είλαη ίζν θαη απαξάιιαθην κέηξν
ηεο ηηκήο ηεο εμνπζίαο θαη ηνπ κεγαιείνπ ηεο Ρψκεο. Αιιά, αθνχ πνηέ δελ έιαβε θάηη ηέηνην ν
Κσλζηαληηλνππφιεσο απφ ηνπο Καλφλεο, άξα νχηε ν Ρψκεο.
Αιιά νχηε ηα πξεζβεία ηνπ Ρψκεο είλαη απηά, πνπ δφζεθαλ απφ ην ζξπιινχκελν ζέζπηζκα ηνπ Μεγάινπ
Κσλζηαληίλνπ πξνο ηνλ ίιβεζηξν Ρψκεο, φπσο απηνί ιέλε, δειαδή ην λα πεξπαηά κε ηα παξάζεκα ηεο
βαζηιηθήο κεγαιεηφηεηνο, θαηά κίκεζε ηνπ βαζηιέσο, ην λα έρεη ζην θεθάιη ηνπ, αληί ζηεθάλνπ, ππέξιακπξν
ιψξν, ην λα θνξά Βαζηιηθφ σκνθφξην, πνξθπξά ριακχδα θαη θφθθηλν ρηηψλα, ην λα έρεη ηνλ ίππν ηνπ
ζηξσκέλν βαζηιηθψο κε φια ηα βαζηιηθά ζεκεία, ην λα θξαηά ν Βαζηιεχο, ζαλ ζηξάησξ, ην ραιηλάξη ηνπ
ίππνπ ηνπ θαη ην λα κεγαιχλεηαη ν Κιήξνο ηεο Δθθιεζίαο ηνπ, θαζψο θαη ε χγθιεηνο, ηφζν ζηα θνξέκαηα,
φζν θαη ζηα ππνδήκαηα θαη ζηελ θαββαιαξία. Γέλ είλαη απηέο νη εμσηεξηθέο ιακπξφηεηεο θαη πεξηθάλεηεο ηα
πξεζβεία θαη αμηψκαηα, πνπ δφζεθαλ απφ ηνπο Καλφλεο ζηνλ Ρψκεο, α) γηαηί, αλ ήηαλ, έπξεπε λα δνζνχλ
παξνκνίσο θαη ίζσο θαη ζηνλ Κσλζηαληηλνππφιεσο θαη β) γηαηί, θαηά ηνλ ηζη΄ ηεο Ε΄ θαη ηνλ θδ΄ ηεο Σ΄, νη
ιακπξέο θαη πεξηθαλείο εζζήηεο θαη θάζε βιαθεία θαη θαιισπηζκφο ηνπ ζψκαηνο είλαη αιιφηξηα ησλ
Κιεξηθψλ θαη ηεο ηεξαηηθήο ηάμεσο θαη γηαηί ν θαπλψδεο ηχθνο ηεο θνζκηθήο εμνπζίαο πξέπεη λα είλαη
καθξπά απφ ηνπο ηεξείο ηνπ Θενχ, θαηά ηελ επηζηνιή ηεο ελ Καξζαγέλε πλφδνπ πξνο ηνλ Πάπα Κειεζηίλν.
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Ο πγ΄ απνζηνιηθφο θαζαίξεη εθείλνπο, πνπ ζέινπλ λα έρνπλ θαη Ρσκατθή αξρή θαη ηεξαηηθή δηνίθεζε. Καη ν
Κχξηνο ζηα Δπαγγέιηα πξνζηάδεη λα θπιαγφκαζζε απφ εθείλνπο, πνπ ζέινπλ λα πεξπαηνχλ ελ ζηνιαίο. Γη’
απηφ, ην κάηελ ζξπιινχκελν ζέζπηζκα θξίλεηαη λφζν θαη πεπιαζκέλν. Αλ θαζ’ ππφζεζηλ ζπγρσξήζνπκε, φηη
είλαη αιεζέο, αιι’ φκσο, επεηδή θαη ελαληηψλεηαη πξνθαλψο ζηνπο Ηεξνχο Καλφλεο, είλαη αξγφ θαη άθπξν. Οη
πξαγκαηηθνί ηχπνη, πνπ ελαληηψλνληαη ζηνπο Καλφλεο, είλαη άθπξνη. Πξεζβεία, ινηπφλ, θαη πξσηεία ηνπ
Ρψκεο είλαη ην λα έρεη ηελ εμνπζία φισλ ησλ Δπηζθφπσλ θαη Μεηξνπνιηηψλ ζηελ Γηνίθεζε ηεο Ρψκεο,
ψζηε λα ηνπο ρεηξνηνλεί καδί κε ηνπο Δπηζθφπνπο ηεο Γηνηθήζεσο, θαη ην λα είλαη πξψηνο σο πξνο ηελ ηάμε
ησλ ππνινίπσλ Παηξηαξρψλ. Απηά ηα πξνλφκηα ηα έιαβε, φρη επεηδή ε Ρψκε είλαη θαζέδξα ηνπ Απνζηφινπ
Πέηξνπ, φρη επεηδή ν Ρψκεο είλαη βηθάξηνο ηνπ Υξηζηνχ, θαζψο καηαηνινγνχλ νη Παπηζηέο, αιιά
πξνθαηαξθηηθψο κελ επεηδή ε Ρψκε ήηαλ ηηκεκέλε κε βαζηιεία. Ο θε΄ Καλψλ ηεο Γ΄ ιέεη˙ «Σσ ζξόλσ ηεο
πξεζβπηέξαο Ρώκεο, δηά ην βαζηιεύεηλ ηελ πόιηλ εθείλελ, εηθόησο νη Παηέξεο απνδεδώθαζη ηα πξεζβεία».
Δπνκέλσο δε θαη γηα ην αξραίν έζνο, πνπ αθνινχζεζε, θαζψο ήηαλ πξσηεχνπζα πφιε ε Ρψκε, έηζη λα είλαη
πξψηνο θαη ν Δπίζθνπφο ηεο. πλεπνκέλσο δε, επεηδή νη Καλφλεο ηνπ έδσζαλ απηφ ην πξνλφκην, θαζψο
παξνκνίσο ην ίδην πξνλφκην δφζεθε ζηνλ Κσλζηαληηλνππφιεσο, γηαηί ε Κσλζηαληηλνχπνιε ζηάζεθε
Βαζηιεχνπζα θαη λέα Ρψκε, έγηλε αξραίν έζνο λα ρεηξνηνλεί ηνπο Δπηζθφπνπο ζηελ Αζία, ηνλ Πφλην θαη
ηελ Θξάθε, θαη επεηδή έγηλε έζνο, εμεδφζεθαλ νη Καλφλεο θαη επεζθξάγηζαλ ην αξραίν έζνο110.
Αλαθεξφκελνο ζηνλ ΠΓ΄ Καλόλα ησλ Αγίσλ Απνζηόισλ επηζεκαίλεη φηη ζχκθσλα κε ηνλ Καλφλα
απηφλ νη Θείνη Απφζηνινη εκπνδίδνπλ ηνπο ηεξσκέλνπο λα δηνηθνχλ ηα δεκφζηα πξάγκαηα θαη λα δέρνληαη
θνζκηθέο θξνληίδεο. Γη’ απηφ ιέλε φηη φπνηνο Δπίζθνπνο ή Πξεζβχηεξνο ή Γηάθνλνο θαηαγίλεηαη ζε
ζηξαηεία, δειαδή φρη ζε κεηαρείξεζε φπισλ θαη πνιέκσλ, αιιά ζε δηνίθεζε ζηξαηησηηθψλ πξαγκάησλ, φπσο
δηαλνκή ζηξαηησηηθψλ ζηηεξεζίσλ, ππνδνρή απηψλ ησλ ηξνθψλ θαη άιιεο ηέηνηεο θπβεξλήζεηο, ηηο νπνίεο νη
πνιηηηθνί νλνκάδνπλ ζηξαηείεο˙ φπνηνο, ινηπφλ, θαηαγίλεηαη ζε ηέηνηα θαη ζέιεη λα έρεη θαη ηα δχν θαη
εμνπζία Ρσκατθή βαζηιηθή θαη δηνίθεζε ηεξαηηθή θαη Δθθιεζηαζηηθή, δειαδή εμνπζία εμσηεξηθή θαη
εζσηεξηθή, απηφο, αλ δελ παχζεη απφ απηά, αο θαζαίξεηαη, δηφηη ηα πξάγκαηα θαη νη εμνπζίεο ηνπ Καίζαξνο
θαη βαζηιέσο, ζηνλ Καίζαξα πξέπεη λα δίλνληαη, δειαδή ζε αλζξψπνπο εμσηεξηθνχο θαη βαζηιηθνχο. Σα δε
πξάγκαηα θαη νη εμνπζίεο ηνπ Θενχ, ζηνλ Θεφ παξνκνίσο πξέπεη λα δίδνληαη, δειαδή ζε αλζξψπνπο ζείνπο
θαη εζσηεξηθνχο, νη νπνίνη είλαη νη Δπίζθνπνη, νη Πξεζβχηεξνη θαη νη Γηάθνλνη.
εκεηψλεη ν ζηνο Νηθφδεκνο φηη ε εμνπζία θαη ε αξρή δηαηξείηαη ζε δχν. Άιιε κελ είλαη θνζκηθή, ηελ
νπνία εκπηζηεχζεθε ν Θεφο ζηνπο Βαζηιείο θαη ηνπο άξρνληεο, άιιε δε είλαη πλεπκαηηθή, ηελ νπνία
ελερείξηζε ν Θεφο ζηνπο Αξρηεξείο θαη ηνπο νηθνλφκνπο ησλ ςπρψλ. Ζ κία είλαη ελάληηα ζηελ άιιε. Γηαηί, ε
κελ είλαη επίγεηνο, ε δε Οπξάληνο. Ζ κελ θνξεί κάραηξα θαη ζαλαηψλεη, ε δε πξάσο ζπγρσξεί θαη δσνπνηεί.
Γη’ απηφ θαη ν ηεξφο Υξπζφζηνκνο ιέεη˙ «άιινη όξνη βαζηιείαο θαη άιινη όξνη ηεξσζύλεο. Ο βαζηιεύο ηα
εληαύζα πεπίζηεπηαη, εγώ ηα Οπξάληα˙ (εγώ όηαλ είπσ, ηνλ ηεξέα ιέγσ)˙ ν βαζηιεύο ζώκαηα εκπηζηεύεηαη, ν δε
ηεξεύο ςπρήλ. Ο βαζηιεύο ινηπάδαο ρξεκάησλ αθίεζηλ, ν δε ηεξεύο ινηπάδαο ακαξηεκάησλ. Δθείλνο αλαγθάδεη,
νύηνο παξαθαιεί. Δθείλνο όπια έρεη αηζζεηά, νύηνο όπια Πλεπκαηηθά» 111. Σν ίδην άηνπν αθνινπζεί αλίζσο, ή
ν βαζηιεχο ηνικήζεη λα επηβαίλεη ηνπ βήκαηνο ή ν Αξρηεξεχο λα βαζηιεχεη θαη λα δψλλπηαη κάραηξα, θαζψο
ην έπαζε ν Γίθεξσο Γίγαο ηεο Ρώκεο, ν Πάπαο, ν νπνίνο εθηφο ηνπ φηη είλαη εζσηεξηθφο θαη θαηά
πλεχκα Αξρηεξεχο, ζέιεη λα είλαη εμσηεξηθφο θαη θαηά ζψκα βαζηιεχο˙ λα επινγεί θαη λα ζαλαηψλεη, λα
θξαηά ηελ πνηκαληηθή βαθηεξία θαη κάραηξα ηελ θνλεπηξία. Μίμηο άκηθηνο θαη ηέξαο αιιόθνηνλ! αλαθσλεί
ν ζηνο Νηθφδεκνο. Αο δεη, ινηπφλ, φηη βξίζθεηαη παξαβάηεο ηνπ παξφληνο πγ΄ Απνζηνιηθνχ Καλφλνο θαη
ππφθεηηαη ζε θαζαίξεζε, ζέινληαο λα έρεη θαη ηα δχν θαη Ρσκατθή αξρή θαη ηεξαηηθή δηνίθεζε. Υξεζηκψηαηα
είλαη ηα ιφγηα ηνπ Οζίνπ Δπηζθφπνπ Κνπδξνχβεο πξνο ηνλ Μεγάιν Κσλζηαληίλν˙ «νη βαζηιείαλ ν Θεόο
ελερείξηζελ, εκίλ ηα ηεο Δθθιεζίαο επίζηεπζε˙ θαη ώζπεξ ν ηελ ζελ αξρήλ ππνθιέπησλ, αληηιέγεη ησ
δηαηαμακέλσ Θεώ, νύησ θνβήζεηη κε θαη ζπ ηα ηεο Δθθιεζίαο εηο ζεαπηόλ έιθσλ, ππεύζπλνο εγθιήκαηη
κεγάισ γέλε. Απόδνηε, γέγξαπηαη, ηα ηνπ Καίζαξνο Καίζαξη θαη ηα ηνπ Θενύ ησ Θεώ. Ούηε ηνίλπλ εκίλ άξρεηλ
επί ηεο γεο έμεζηη, (ηη αλ είπνη πξνο ηαύηα ν δηαξρώλ Πάπαο;) νύηε ζπ ηνπ ζπκηάλ εμνπζίαλ έρεηο σ Βαζηιεύ» 112.
Αλαθεξφκελνο ζηνλ ζεζκφ ησλ Οηθνπκεληθψλ πλφδσλ ζηα πξνιεγφκελα ηεο Α΄ Οηθνπκεληθήο,
παξαηεξεί φηη νη Οηθνπκεληθέο ύλνδνη, πεξηβεβιεκέλεο κε ζεφπλεπζην θχξνο, απνηεινύλ ηνλ έζραην
θξηηή ησλ Δθθιεζηαζηηθώλ ππνζέζεσλ, θαηά ηνλ ζη΄ Καλφλα ηεο Β΄, θαη φρη ε ζεία Γξαθή, θαζψο ιέλε νη
Λνπζεξνθαιβίλνη, ή ν Πάπαο, θαζψο ιέλε νη Λαηίλνη. Δπεηδή ε Αγία Γξαθή ζε πνιιά κέξε κηιά αζαθψο θαη
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θαζέλαο αηξεηηθφο κπνξεί λα δηαζηξεβιψζεη ην αζαθέο λφεκα ησλ Γξαθψλ πξνο ηελ αίξεζή ηνπ, γη’ απηφ
ρξεηάδεηαη εξκελεία γηα λα εμεγήζεη ην αιεζέο λφεκά ηεο, ν νπνίνο δελ είλαη άιινο απφ ηελ Οηθνπκεληθή
ζχλνδν. Δπίζεο, επεηδή νη αηξεηηθνί καδί κε ηα γλήζηα θαη θαζνιηθά βηβιία ηεο Γξαθήο ηφικεζαλ λα
επηγξάςνπλ σο Καλνληθά θαη ηα λφζα θαη αηξεηηθά βηβιία ηνπο, γη’ απηφ ε Οηθνπκεληθή ζχλνδνο εγθξίλεη κελ
ηα γλήζηα, απνβάιιεη δε ηα λφζα θαη απφθξπθα, φπσο έθαλε ε Σ΄ γηα ηηο Απνζηνιηθέο δηαηαγέο θαη ε Α΄. Γη’
απηφ θαη ν ηεξφο Απγνπζηίλνο, γλσξίδνληαο απηφ, θνκςψο γλσκάηεπζε˙ «Δηο ην Δπαγγέιηνλ δελ ήζεια
πηζηεύζε, αλ δελ κε έπεηζελ ε αμηνπηζηία ηεο Δθθιεζίαο»113. Άξα ζπκπεξαίλεηαη απφ απηά, πνπ εηπψζεθαλ, φηη
θαλείο δελ κπνξεί λα έλαληησζεί ζηηο Οηθνπκεληθέο ζπλφδνπο, κέλνληαο επζεβήο θαη Οξζφδνμνο, αιιά απιψο
θαη αδηνξίζησο ν θαζέλαο ρξσζηά λα πείζεηαη ζ’απηέο. Γηαηί, απηφο, πνπ αληηθέξεηαη θαη αληηπίπηεη ζ’απηέο,
αληηθέξεηαη θαη αληηπίπηεη ζην ίδην ην άγην Πλεχκα, πνπ ιαιεί κέζσ ησλ Οηθνπκεληθψλ ζπλφδσλ θαη γίλεηαη
αηξεηηθφο θαη αλαζεκαηηζκέλνο, θαζψο θαη ν Πάπαο Γάκαζνο αλαζεκαηίδεη εθείλνπο, πνπ δελ πείζνληαη ζηηο
Οηθνπκεληθέο ζπλφδνπο. Αιιά θαη απηέο νη ίδηεο νη ζχλνδνη αλαζεκαηίδνπλ απηνχο, πνπ δελ πείζνληαη
ζ’απηέο. ρη κφλν σο αηξεηηθφο, αιιά σο εζληθφο θαη αζεβήο ινγίδεηαη απηφο, πνπ παξαθνχεη ηεο Δθθιεζίαο,
ην πξφζσπν ηεο νπνίαο επέρεη ε Οηθνπκεληθή ζχλνδνο. Καηά ηνλ ηεξφ Απγνπζηίλν, ν Κχξηνο ιέγεη «εάλ θαη
ηεο Δθθιεζίαο παξαθνύζε, έζησ ζνη ώζπεξ ν εζληθόο θαη ν ηειώλεο»114, επεηδή ε χζηαηε ςήθνο θαη θξίζε
ηεο Δθθιεζίαο είλαη ε Οηθνπκεληθή ζχλνδνο. Απηφ ην ίδην είλαη θαη εθείλν, πνπ πξφζηαμε ν Θεφο λα
θπιάηηεηαη θαη ζηε ζχλνδν ησλ ηεξέσλ ηνπ παιαηνχ Νφκνπ115.
Δπίζεο, ζηα πξνιεγφκελα ηεο ελ Καξζαγέλε ηνπηθήο αγίαο πλφδνπ, παξαηεξεί φηη παξ’ φιν πνπ ζηελ
χλνδν απηή ήηαλ παξφληεο νη ηνπνηεξεηέο ηνπ Πάπα, ελ ηνχηνηο πάιη ε ηνπηθή έκεηλε ηνπηθή θαη δελ έγηλε
Οηθνπκεληθή, επεηδή δελ ήηαλ παξφληεο ή απηνί ή νη ηνπνηεξεηέο ηνπο θαη νη Παηξηάξρεο ηεο Αλαηνιήο.
Ώζηε θαη ν Πάπαο είλαη κφλν κέξνο ησλ Οηθνπκεληθψλ πλφδσλ, φπσο θαη νη ππφινηπνη Παηξηάξρεο θαη φρη
πάλσ απφ ηηο πλφδνπο, φπσο θαληάδνληαη νη ζεκεξηλνί πνληίθεθεο ηεο Ρψκεο116.
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Ο Άγηνο Νηθόδεκνο ν Αγηνξείηεο ζρεηηθά κε ην έθθιεηνλ ηνπ Πάπα
Ο απηφο ηεξφο Παηήξ, ζρεηηθά κε ην ιεγφκελνλ έθθιεηνλ ηνπ Πάπα, ηελ αμίσζή ηνπ δειαδή λα είλαη
απηφο ν ππέξαηνο θαη έζραηνο θξηηήο επί φισλ ησλ δηθαζηηθήο θχζεσο ζεκάησλ φιεο ηεο Δθθιεζίαο,
επηζεκαίλεη ηα εμήο :
χκθσλα κε ηνλ ιζη΄ Καλφλα ηεο ελ Καξζαγέλε πλφδνπ, νη Πξεζβχηεξνη θαη νη Γηάθνλνη θαη φινη νη
θαηψηεξνη Κιεξηθνί λα ζεσξνχλ ηηο θξίζεηο ηνπο ζηνλ ίδην ηνπο Δπίζθνπν. Αλ κέκθνληαη ηελ θξίζε θαη
απφθαζε ηνπ Δπηζθφπνπ ηνπο, πξέπεη λα πξνζθαινχλ ηνπο πιεζηνρψξνπο θαη γείηνλεο Δπηζθφπνπο, ψζηε
απηνί θαη ν Δπίζθνπνο, πνπ ηνπο έθξηλε, λα ζεσξήζνπλ ηηο δηαθνξέο ηνπο. Αλ δελ ζηέξμνπλ νχηε ζηελ θξίζε
ησλ πιεζηνρψξσλ θαη πξνζθαιεζζέλησλ Δπηζθφπσλ, λα αλαβηβάδνπλ θαη λα εθθαινχλ ηελ θξίζε ηνπο ζηνλ
Μεηξνπνιίηε ηεο επαξρίαο ηνπο. ζνη εθθαιέζνπλ ηελ θξίζε ζηα θξηηήξηα, πνπ βξίζθνληαη πέξα απφ ηελ
ζάιαζζα, δειαδή ζηα θξηηήξηα ηεο Ηηαιίαο θαη ηνπ Ρψκεο, θαη γεληθά ζε καθξπλά θαη ππεξφξηα θξηηήξηα,
απηνί λα γίλνληαη αθνηλψλεηνη απφ φινπο ηνπο Δπηζθφπνπο ηεο Αθξηθήο.
χκθσλα κε ηνλ ζην Νηθφδεκν, απφ ηνλ παξφληα Καλφλα
α) θαηαβάιιεηαη κελ απφ ηα ζεκέιηα ε νθξχο θαη ην γαπξίακα ηεο κνλαξρίαο ηνπ Πάπα, ν νπνίνο θαπράηαη
θαη θαληάδεηαη φηη δφζεθαλ ζ’ απηφλ φια ηα έθθιεηα ησλ Δθθιεζηψλ ηεο νηθνπκέλεο. Γηφηη, αλίζσο ν παξψλ
Καλφλαο εκπνδίδεη ην λα εθθαινχληαη νη Δπίζθνπνη ηεο Αθξηθήο ζηα αληίπεξα ηεο ζαιάζζεο θαη ζρεδφλ
γεηηνληθά ηεο Ηηαιίαο θαη ηνπ Ρψκεο θξηηήξηα, πφζν κάιινλ εκπνδίδεη λα εθθαινχληαη ζηνλ Ρψκεο απηνί,
πνπ βξίζθνληαη ζε καθξπλφηεξνπο ηφπνπο;
β) Απνδεηθλχεηαη θαλεξψο, φηη νη γ΄, δ΄, θαη ε΄ Καλφλεο ηεο ελ αξδηθή, πνπ δηαιακβάλνπλ πεξί ηνπ
εθθιήηνπ ηνπ Ρψκεο, δελ ελννχληαη γηα ηνπο Δπηζθφπνπο, πνπ δελ ππφθεηληαη ζηνλ Ρψκεο, αιιά κφλν
γη’απηνχο, πνπ ππφθεηληαη ζ’απηφλ, θαη
γ) φηη ν Καλφλαο, πνπ δηαιακβάλεη γηα ην έθθιεην ηνπ Ρψκεο, ηνλ νπνίν πξνέβαιαλ ζηηο αξρέο ηεο ελ
Καξζαγέλε πλφδνπ νη ιεγάηνη ηνπ Πάπα, ήηαλ ςεπδεπίπιαζηνο θαη φρη ηεο Α΄ ελ Νηθαία πλφδνπ, θαζψο
εθείλνη ςεχδνληαλ, φπσο απέδεημαλ θαη ηα απζεληηθά ίζα ηνπ Κσλζηαληηλνππφιεσο θαη Αιεμαλδξείαο. Γηαηί,
αλ ήηαλ ηεο Α΄ πλφδνπ, αλαγθαίσο έπξεπε λα ηνλ θπιάμεη θαη ε ελ Καξζαγέλε χλνδνο, θαζψο ππφζρεηαη
ζηνλ α΄ Καλφλα ηεο117.
Ζ ελ Καξζαγέλε χλνδνο έζηεηιε δχν επηζηνιέο, κία πξνο ηνλ Βνληθάηην ηνλ Δπίζθνπν ηεο Δθθιεζίαο
ησλ Ρσκαίσλ θαη κία πξνο ηνλ Πάπα Κειεζηίλν. Αηηία θαη ησλ δχν απηψλ επηζηνιψλ ζηάζεθε ν
πξεζβχηεξνο ίθθεο Απηάξηνο. χκθσλα κε ηνλ ζην Νηθφδεκν, ε ππφζεζε ηνπ Απηαξίνπ νηθνλνκηθψο
αθνινχζεζε, ψζηε λα ζηειηηεπζνχλ απφ ηελ παξνχζα χλνδν ηα ππεξήθαλα λε-σηεξίζκαηα, πνπ επξφθεηην
λα επηλνήζνπλ νη Πάπεο ηεο Ρψκεο. Γειαδή ε αλακαξηεζία, ε κνλαξρία, ην ζξπιινχκελν έθθιεην θαη ε
λνζεία θαη δηαθζνξά κελ, ηελ νπνία απφ ηφηε επηρείξεζαλ λα θάλνπλ νη Γπηηθνί ζηα βηβιία ησλ ηεξψλ
πλφδσλ θαη ησλ θαηά κέξνο Παηέξσλ, εθ ηνπ έλαληίνπ δε, ε αλφζεπηε θχιαμε απφ ηνπο Γξαηθνχο (Ρσκηνχο)
θαη ηνπο Αλαηνιηθνχο απηψλ ησλ βηβιίσλ, ηα νπνία απνδεηθλχνληαη απφ ηηο δχν απηέο επηζηνιέο ηεο
παξνχζεο πλφδνπ.
ρνιηάδνληαο ν ζηνο Νηθφδεκνο ηελ πξψηε επηζηνιή, ιέεη φηη απηφο ν πξεζβχηεξνο Απηάξηνο, ν νπνίνο
αλήθε ζηελ Δπηζθνπή ηεο ίθθεο ηεο Αθξηθήο, αθνχ ειέγρζεθε ζπλνδηθψο γηα θαλνληθά εγθιήκαηα, πνπ
έθαλε, ρσξίζζεθε απφ ηελ θνηλσλία ησλ ζπκπξεζβπηέξσλ ηνπ θαη ησλ Δπηζθφπσλ θαη Κιεξηθψλ. Αθνχ πήγε
δχν θνξέο ζηε Ρψκε, θαη ζηνλ θαηξφ ηνπ Εσζίκνπ θαη ζηνλ θαηξφ ηνπ Κειεζηίλνπ, φρη κφλν έγηλε δεθηφο ζε
θνηλσλία απ’ απηνχο, αιιά θαη αθνχ εθνδηάζζεθε κε ζπζηαηηθά γξάκκαηα απ’ απηνχο, επέζηξεςε ζηελ
Αθξηθή κε ηνλ Δπίζθνπν Φαπζηίλν, ηνλ ηνπνηεξεηή απηψλ ησλ Παπψλ, ν νπνίνο, παξ’ φιν πνπ έβαιε φιεο
ηνπ ηηο δπλάκεηο γηα λ’ αζσψζεη ηνλ Απηάξην απφ ηα θαλνληθά εγθιήκαηά ηνπ, γελφκελνο πξνζηάηεο κάιινλ
παξά θξηηήο θαη έθδηθνο παξά δηαγλψζηεο, εηο κάηελ εθνπίαζε. Γηφηη, ν Απηάξηνο, ειεγρφκελνο απφ ηελ
ζπλείδεζή ηνπ, νκνιφγεζε θαλεξά, φηη αιεζψο ήηαλ ππφδηθνο ζηα εγθιήκαηα, γηα ηα νπνία θαηεγνξνχληαλ,
φπσο απηφ απνδεηθλχεηαη απφ ηελ δεχηεξε επηζηνιή πξνο ηνλ Κειεζηίλν, ε νπνία θαίλεηαη λα ζηειηηεχεη ηελ
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αλακαξηεζία ηνπ Πάπα. Γηαηί, δχν Πάπεο θαη ν ηνπνηεξεηήο ηνπο ηξεηο, θάλεθαλ λα ζπγθνηλσλνχλ
παξαλφκσο κε ηνλ αθνηλψλεην θαη αθνινχζσο λα ακαξηάλνπλ. Ζ χλνδνο ειέγρεη ηνλ Κειεζηίλν, ιέγνληαο
φηη θαλείο δελ πηζηεχεη φηη ν Θεφο κπνξεί λα δψζεη φιε ηελ δηθαηνθξηζία ζε έλα κφλν Δπίζθνπν, ηνλ Ρψκεο
δειαδή θαη φρη ζε ηφζνπο Δπηζθφπνπο, πνπ ζπλαζξνίδνληαη ζε χλνδν. «Οπδείο εζηηλ, όζηηο πηζηεύζεη ελί σ
ηηλη δήπνηε δύλαζζαη ηνλ Θεόλ εκώλ εκπλεύζαη ηελ δηθαηνζύλελ, ηνηο δε αλαξηζκήηνηο εηο ύλνδνλ
ζπλεζξνηζκέλνηο Ηεξεύζηλ, αξλείζζαη». Να πνπ ε κνλαξρία ηνπ Πάπα θαηαθξεκλίδεηαη. Ο Πάπαο Εψζηκνο
δίλεη θνκκνληηψξην γξάκκα, δειαδή εληαιηήξην θαη πξνζηαθηήξην, ζηνλ Φαπζηίλν ηνλ ηνπνηεξεηή, κέζα ζην
νπνίν γξάθεη ηνλ ε΄ Καλφλα ηεο αξδηθήο, ν νπνίνο δηνξίδεη φηη, εάλ θαηεγνξεζεί έλαο Δπίζθνπνο θαη ηνλ
θξίλνπλ νη Δπίζθνπνη ηεο επαξρίαο, απηφο λα εγθαιεί ηελ θξίζε ηνπ ζηνλ Ρψκεο, ν νπνίνο λα ζηέιλεη θξηηέο
απφ ην κέξνο ηνπ γηα λα θξίλνπλ ηνλ Δπίζθνπν. Οκνίσο γξάθεη θαη ηνλ ηδ΄ ηεο αξδηθήο, ν νπνίνο δηνξίδεη,
φηη νη Πξεζβχηεξνη θαη νη Γηάθνλνη, πνπ ζα αθνξηζζνχλ απφ νξγίιν Δπίζθνπν, λα έρνπλ ηελ εμνπζία λα
πεγαίλνπλ ζηνπο πιεζηνρψξνπο γηα λα θξίλνληαη. Καη ηνπο δχν απηνχο Καλφλεο επηγξάθεη ςεπδψο, φηη είλαη
ηεο ελ Νηθαία πλφδνπ. Αιιά απηή ε χλνδνο, θαη κε ηα αληίγξαθα ίζα ησλ Καλφλσλ, ηα νπνία έθεξε
πξψηνλ ν Καηθηιηαλφο, θαη κε ηα απζεληηθά θαη αιεζέζηαηα ίζα ησλ απηψλ Καλφλσλ ηεο ελ Νηθαία, πνπ
ζηάιζεθαλ χζηεξα ηφζν απφ ηνλ Αηηηθφ Κσλζηαληηλνππφιεσο, φζν θαη απφ ηνλ Κχξηιιν Αιεμαλδξείαο, κε
ηνλ πξεζβχηεξν Ηλλνθέληην θαη ηνλ ππνδηάθνλν Μάξθειιν (δηά κέζνπ ησλ νπνίσλ εζηάιεζαλ ηα απηά θαη
ζηνλ Βνληθάηην Ρψκεο απφ απηή ηελ χλνδν), παξαβάιινληαο απηνχο ηνπο δχν Καλφλεο θαη κε βξίζθνληαο
θάηη ηέηνην λα δηνξίδνπλ νη Καλφλεο ηεο ελ Νηθαία, απέδεημε ςεπδφκελν ηνλ Εψζηκν θαη αθνινχζσο
ςεπδεπίπιαζηε ηελ έθθιεην, πνπ δεηνχζε, ησλ Δπηζθφπσλ, Πξεζβπηέξσλ θαη Γηαθφλσλ, πνπ δελ ππφθεηλην
ζ’απηφλ. Γη’ απηφ, γηα λα απνβάιιεη θαηά θξάηνο εηο ην εμήο απηή ηελ έθθιεην ζηνλ Ρψκεο, φρη κφλν
επίηεδεο εμέδσζε ηνπο δχν Καλφλεο, ηνλ ιζη΄ θαη ην ξιδ΄, αιιά θαη ζηνλ Κειεζηίλν γξάθεη πξνζηαθηηθψο˙
«Δθβηαζηάο ηνίλπλ Κιεξηθνύο πκώλ, ηηλώλ αηηνύλησλ κε ζέιεηε απνζηέιιεηλ, κήηε παξαρσξείλ, ίλα κε ηνλ
θαπλώδε ηύθνλ ηνπ θόζκνπ δόμσκελ εηζάγεηλ ηε ηνπ Υξηζηνύ Δθθιεζία, ήηηο ην θσο ηεο απιόηεηνο θαη ηεο
ηαπεηλνθξνζύλεο ηελ εκέξαλ, ηνηο ηνλ Θεόλ ηδείλ επηζπκνύζη πξνζθέξεη». Καη πάιη˙ «Σνπο εληεύζελ
παξαγηλνκέλνπο επρεξώο κε πξνζδέρεζζε, κεδέ ηνπο παξ‟ εκώλ απνθνηλσλεηένπο εηο θνηλσλίαλ ηνπ ινηπνύ
ζειήζεηε δέμαζζαη». Πεξί ηνπ Απηαξίνπ γξάθεη φηη, αλ θαη ν Πάπαο ζέιεη λα ηνλ αζσψζεη, φκσο ε Αθξηθή
δελ ηνλ ππνκέλεη ζην εμήο, αιιά ζα ηνλ θαηαθξνλήζεη σο παξάλνκν. Δπίζεο, ε παξνχζα χλνδνο απέδεημε
ηνπο Γπηηθνχο θαη δηαθζνξείο ησλ βηβιίσλ, ηνπο δε Αλαηνιηθνχο αιεζείο. Γηαηί, ζηελ επηζηνιή πξνο ηνλ
Βνληθάηην ιέγεη˙ «Σηο γαξ ακθηβάιιεη ηα ίζα αιεζέζηαηα είλαη ελ Γξαηθνίο (Ρσκηνίο), ηεο ελ Νηθαία
ζπλαζξνηζζείζεο πλόδνπ; άηηλα από νύησ δηαθόξσλ ηόπσλ θαη επηζήκσλ Γξαηθώλ (Ρσκηώλ) πξνζελερζέληα
θαη ζπγθξηζέληα, νκνλννύζηλ»118.
Δπίζεο, ζρεηηθά κε ηηο πξνζπάζεηεο ησλ Παπψλ λα ζηεξίμνπλ ην έθθιεηνλ ζηνπο Καλφλεο γ΄, δ΄, ε΄ θαη ηδ΄
ηεο πλφδνπ ηεο αξδηθήο, επηζεκαίλεη ηα εμήο :
Οη Πάπεο ηεο Ρψκεο θαη παιαηά θαη ηψξα ζπνπδάδνπλ λα απνδείμνπλ απφ ηνπο γ΄, δ΄, ε΄ θαη ηδ΄ Καλφλεο
ηεο ελ αξδηθή φηη ζ’απηνχο δφζεθε ε θαζ’ φινπ έθθιεηνο απάζεο ηεο Δθθιεζίαο, δειαδή φζνη Δπίζθνπνη,
Πξεζβχηεξνη θαη Γηάθνλνη απφ φια ηα κέξε ηεο νηθνπκέλεο έρνπλ θξίζε, λα αλαβηβάδνπλ απηή ηελ θξίζε
ζηνλ Πάπα. Γηα λα θεξδίζνπλ απηή ηελ πνιπζξχιιεηε έθθιεην, ηί δελ κεηαρεηξίζζεθαλ θαη πνία ςεχδε δελ
έπιαζαλ; ζα έθαλαλ ζηελ ελ Καξζαγέλε ηα δηεγεζήθακε παξαπάλσ. Αιιά θαη κέρξη ζήκεξα δελ παχνπλ νη
Παπηζηέο λα πξνβάιινπλ, φηη ν γ΄, δ΄ θαη κάιηζηα ν ε΄ Καλφλαο ηεο ελ αξδηθή δηνξίδνπλ γηα ηελ θαζφινπ
έθθιεην ηνπ Πάπα. ηη δε νη αλσηέξσ Καλφλεο δηνξίδνπλ γηα ηελ έθθιεην κφλν απηψλ, πνπ ππφθεηληαη ζηνλ
Ρψκεο, είλαη θαλεξφ απφ ηα αθφινπζα επηρεηξήκαηα :
α) Δπεηδή ν ππεξθπήο Ησάλλεο ν Εσλαξάο, εμεγψληαο ηνλ ε΄ Καλφλα ιέγεη, φηη απηφλ ηνλ Καλφλα
πξνβάιινπλ νη Ρσκάλνη γηα ηελ έθθιεηφ ηνπο, ειέγρζεθε φκσο ζηελ ελ Καξζαγέλε χλνδν, φηη δελ είλαη ηεο
ελ Νηθαία, αιιά νχηε αλαζέηεη ζηνλ Ρψκεο φιεο ηηο εθθιήηνπο ησλ Δπηζθφπσλ, αιιά κφλν απηψλ, πνπ
ππφθεηληαη ζ’απηφλ. Απηφ ην ίδην ιέγεη θαη ν Βαιζακψλ.
β) Δπεηδή ην παιαηφ ζρφιην, πνπ βξίζθεηαη ζ’ απηνχο ηνπο Καλφλεο, ιέγεη˙ «Βιέπε πώο όινη ζρεδόλ νη
Καλόλεο ηεο ελ αξδηθή ηαύηεο πλόδνπ κεξηθάο θαη όρη θαζνιηθάο θαλνλίδνπζη πξάμεηο θαη κόλαο εθείλαο
όπνπ αλήθνπζηλ εηο ηελ ελνξίαλ ηνπ ζξόλνπ ηεο Ρώκεο. Ώζηε όπνηνο ζέιεη λα ζώδσληαη θαη λα ηηκώληαη νη
Καλόλεο νύηνη, δελ ζέιεη ηνπο βηάζεη λα ηνπο θάκε θαζνιηθνύο θαη νηθνπκεληθνύο, δηά ηη νπδέ απηά ηα πξάγκαηα
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ζπγρσξνύζη ηνύην λα γέλε. Αιιά θαζώο πεξί ηνπ Ρώκεο νη Καλόλεο νύηνη δηνξίδνπζηλ, έηζη παξνκνίσο θαη πεξί
ησλ άιισλ ηεζζάξσλ Παηξηαξρώλ θαη ν θαζείο εμ απηώλ εκπνξεί λα ηνπο κεηαρεηξηζζή δηά ηα αλήθνληα
πξάγκαηα θαη ηαο εθθιήηνπο ησλ ππνθεηκέλσλ εηο ηελ εδηθήλ ηνπ Παηξηαξρίαλ, επεηδή νη Καλόλεο νύηνη δελ
αλαθέξνπζηλ όιαο ηαο εθθιήηνπο θαη δηνηθήζεηο ησλ Δθθιεζηώλ εηο ηνλ Ρσκατθόλ ζξόλνλ˙ ηνύην γαξ είλαη
πξάγκα θαη αδύλαηνλ θαη αιιόηξηνλ ηεο Δθθιεζίαο».
γ) Γηφηη θαη ε ελ Βελεζαιία ηνπηθή χλνδνο απαξαιιάθησο θαηά ην αλσηέξσ ζρφιην ελλφεζε απηφλ ηνλ
Καλφλα ηεο ελ αξδηθή, ψζηε δειαδή νη κελ Δπίζθνπνη, Πξεζβχηεξνη θαη Γηάθνλνη, πνπ ππφθεηληαη ζηνλ
Ρψκεο, λα ππνηάζζνληαη ζηηο ςήθνπο θαη ηελ θξίζε ηνπ Ρψκεο, απηνί δε, πνπ ππφθεηληαη ζηνλ
Αιεμαλδξείαο θαη ζηνπο άιινπο Παηξηάξρεο, λα ππνηάζζνληαη ζηηο θξίζεηο θαη απνθάζεηο εθείλσλ, θαζψο
καξηπξεί ν Αέσλ Αξρηεπίζθνπνο Βνπιγαξίαο πεξί ηεο ελ Βελεζαιία πλφδνπ, ζηνπο Καλφλεο ηεο νπνίαο
βξίζθεηαη θαη ην ξεζέλ ζρφιην.
δ) Δπεηδή, αλ νη Καλφλεο απηνί ελλνεζνχλ, φηη δίδνπλ ζηνλ Ρψκεο ηηο εθθιήηνπο φιεο ηεο Δθθιεζίαο,
θαλεξψο βξίζθνληαη ελάληηνη φρη κφλν κε ηνπο ηβ΄, ηζη΄ θαη ιβ΄ Απνζηνιηθνχο, αιιά θαη κε ηνλ ε΄ Καλφλα
ηεο ελ Νηθαία, κε ηελ νπνία ζπνπδάδνπλ νη παπηζηέο λα απνδείμνπλ ίζε ηελ ελ αξδηθή θαη ζην φλνκα ηεο
νπνίαο ςεπδψο επηγξάθνπλ ηνπο Καλφλεο ηεο ελ αξδηθή. Πψο, ινηπφλ, θαη’ απηνχο κπνξεί ε ελ αξδηθή λα
είλαη κία θαη ε απηή κε ηελ ελ Νηθαία, αθνχ νη Καλφλεο ηεο, φπσο ελλννχληαη θαη’ απηνχο, είλαη ελαληηψηαηνη
κε ηνπο Καλφλεο ηεο ελ Νηθαία;
ε) Δπεηδή ε θηινλεηθία, πνπ αθνινχζεζε κεηαμχ ησλ Παηέξσλ ηεο ελ Καξζαγέλε θαη ησλ παπψλ, απέδεημε
βεβαηφηαηα, φηη νη παξφληεο Καλφλεο δίδνπλ ζηνλ Ρψκεο ηελ έθθιεην κφλν ζηελ ελνξία θαη επαξρία ηνπ. Οη
ζείνη εθείλνη Παηέξεο ιέγνπλ ζηελ πξνο Κειεζηίλνλ επηζηνιή, φηη δελ απαγνξεχεηαη ζηελ Δθθιεζία ηεο
Αθξηθήο κε θάπνηνλ φξν ησλ Παηέξσλ λα δεηά θαλείο λα κεηαζεσξεί ηηο θξίζεηο ησλ ελ Αθξηθή, δειαδή
παξ’ ελνξίαλ. Καη πάιη, «πεξί γαξ ηνπ ηηλάο σζαλεί εθ ηνπ πιεπξνύ ηεο ζεο αγησζύλεο πέκπεζζαη ελ νπδεκία
ησλ Παηέξσλ πλόδσ νξηζζέλ επξίζθνκελ». Οη ελ Καξζαγέλε Παηέξεο είπαλ απηά ηα ιφγηα, φρη επεηδή δελ
ήμεξαλ ηειείσο ηελ ελ αξδηθή χλνδν (γηαηί πψο ήηαλ δπλαηφλ λα κελ ηελ μέξνπλ, αθνχ 36 Δπίζθνπνη, θαηά
ηνλ Γνζίζεν, απφ ηελ Αθξηθή ήηαλ παξφληεο ζηελ ελ αξδηθή), φρη επεηδή δελ ήμεξαλ, φηη ην λα
απνζηέιινληαη θξηηέο απφ ηελ πιεπξά ηνπ Ρψκεο είλαη ιφγηα ηνπ ε΄ Καλφλνο ηεο ελ αξδηθή (γηαηί είλαη
απίζαλν νη Αθξηθαλνί Δπίζθνπνη λα κελ πήξαλ καδί ηνπο ηνπο Καλφλεο ηεο ζηελ Αθξηθή), αιιά ηα είπαλ
απηά, γηαηί απηνί νη Καλφλεο δελ ελλννχληαη γη’ απηνχο, πνπ δελ ππφθεηληαη ζηνλ Ρψκεο, θαζψο ηνπο
ελλννχλ νη Πάπεο, αιιά κφλν γη’ απηνχο, πνπ ππφθεηληαη ζ’ απηφλ. Ζ χλνδνο ιέγεη, φηη απηφ θαλέλαο φξνο ή
Καλφλαο ησλ Παηέξσλ δελ δηνξίδεη, νχηε βξίζθεηαη ζε θακκία χλνδν ησλ Παηέξσλ (άιινη δε είπαλ φηη ην
«ελ νπδεκία ησλ Παηέξσλ πλόδσ νξηζζέλ επξίζθνκελ» ελλνείηαη αληί ηνπ ζε θακκία ζπλέιεπζε ησλ
Παηέξσλ ηεο Α΄ πλφδνπ δελ βξίζθεηαη. Γηαηί, ε ελ Καξζαγέλε χλνδνο ζπλεζίδεη λα νλνκάδεη πλφδνπο ηηο
ζπλειεχζεηο θαη ηηο πξάμεηο ησλ Παηέξσλ ησλ πλφδσλ. Ή ελλνείηαη φηη ζε θακκηά Οηθνπκεληθή χλνδν δελ
βξίζθεηαη. Ο δε Γνζίζενο ιέεη φηη κε ην λα ήηαλ νη Καλφλεο ηεο ελ αξδηθή κεξηθνί θαη ηνπηθνί, δελ ηνπο
γλψξηδαλ νη ελ Καξζαγέλε, επεηδή δελ ήηαλ επζχο παξαδεδνκέλνη ζε φιε ηελ Δθθιεζία)119.
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Ο Θενινγηθόο Γηάινγνο κε ηνλ Παπηζκό
Ο Θενινγηθφο Γηάινγνο θαηά ηνλ θπξφ Αζελαγφξα θαη θαη’ επέθηαζηλ θαη θαηά ηνλ θ. Γ. Λ. δελ ζα πξέπεη
λα απνζθνπεί ζηελ επηζήκαλζε ησλ αηξεηηθψλ δηδαζθαιηψλ ηνπ Παπηζκνχ θαη ζηελ πξνζπάζεηα απφ
Οξζνδφμνπ πιεπξάο επαλφδνπ απηψλ ζηελ Οξζνδνμία. Ο δηάινγνο θαη’ απηφλ είλαη αλαγθαίνο «γηα ηελ
ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ θνηλώλ ζεκείσλ ηεο πίζηεσο θαη γηα ηελ ελόηεηα ηεο πίζηεσο ελ ηε πνηθηιιία ησλ εζώλ
θαη εζίκσλ ησλ δύν Δθθιεζηώλ» (ζει. 3). Πξέπεη δειαδή λα νηθνδνκεζεί πάλσ ζε έλα άιιν κνληέιν
ελψζεσο, μέλν πξνο ηελ καθξαίσλα παξάδνζε ηεο Δθθιεζίαο καο, ε νπνία δελ γλσξίδεη άιιν ηξφπν ελψζεσο
κε ηνπο αηξεηηθνχο παξά κφλνλ έλα, ηελ επηζηξνθή ησλ αηξεηηθψλ ζηελ αιήζεηα ηεο Οξζνδνμίαο. χκθσλα
κε ην κνληέιν απηφ, ε έλσζε είλαη δπλαηφλ λα ζηεξίδεηαη κφλνλ ζηα θνηλά ζεκεία ηεο πίζηεσο θαη λα
πξαγκαηνπνηεζή παξά ηηο ππάξρνπζεο δνγκαηηθέο δηαθνξέο. Σα δφγκαηα αιιάδνπλ φλνκα θαη νλνκάδνληαη
«ήζε θαη έζηκα» ή «πνηθηιιία ζενινγηθψλ θαη εθθιεζηνινγηθψλ παξαδφζεσλ», ζχκθσλα κε ηελ έθθξαζε ηνπ
λπλ Οηθνπκεληθνχ Παηξηάξρνπ θ. Βαξζνινκαίνπ ζηελ νκηιία ηνπ επ’ επθαηξία ηεο 60 εο επεηείνπ απφ ηεο
ηδξχζεσο ηνπ Π..Δ. ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2008 ζηε Διβεηία120. Σν κνληέιν απηφ, νπληηηθνχ ηχπνπ, ζχκθσλν
θαηά πάληα κε ηηο απνθάζεηο ηεο Β΄ Βαηηθαλήο πλφδνπ, πηνζεηήζεθε θαη ζπκθσλήζεθε κεηαμχ ηνπ Πάπα
Παχινπ ηνπ Σ΄ θαη ηνπ Παηξηάξρνπ θπξνχ Αζελαγφξα θαηά ηελ ζπλάληεζή ηνπο ζηα Ηεξνζφιπκα ηνλ
Ηαλνπάξην ηνπ 1964 θαη ηελ κπζηηθή ζπλνκηιία, πνπ είραλ θαη’ απηήλ. Δθαξκφζζεθε δε ζηε ζπλέρεηα, φηαλ
άξρηζε ν Θενινγηθφο Γηάινγνο ηνλ Μάτν ηνπ 1980. Πξάγκαηη ζχκθσλα κε απφθαζε ησλ δχν πιεπξψλ,
Οξζνδφμσλ θαη Ρσκαηνθαζνιηθψλ, ν δηάινγνο, πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη απξφζθνπηα, ήηαλ θαιφ λα
μεθηλήζεη, φρη απφ απηά πνπ κάο ρσξίδνπλ, αιιά απφ απηά, πνπ καο ελψλνπλ, κε πξννπηηθή αξγφηεξα λα
ζπδεηεζνχλ θαη απηά, πνπ δηαηξνχλ. Βέβαηα ην νπληηηθνχ ηχπνπ κνληέιν, πνπ ζπκθσλήζεθε κεηαμχ ησλ δχν
αλδξψλ δελ πξνέβιεπε ζπδήηεζε δνγκαηηθψλ δηαθνξψλ, δηφηη κηα ηέηνηα ζπδήηεζε ζα νδεγνχζε ηνλ δηάινγν
ζε λαπάγην. Αιιά, θαη ην θαιά νξγαλσκέλν ζρεδην ελψζεσο, πνπ εμεπφλεζε ην Βαηηθαλφ ήδε απφ ην 1965,
ζην νπνίν ζα αλαθεξζνχκε παξαθάησ, επίζεο δελ πξνέβιεπε ηέηνηα ζπδήηεζε. Πξάγκαηη, ε ζπλέρεηα ηεο
πνξείαο ηνπ δηαιφγνπ απέδεημε φηη νη δνγκαηηθέο δηαθνξέο πνηέ δελ ζπδεηήζεθαλ νχηε πξνθεηηαη λα
ζπδεηεζνχλ. Απινχζηαηα παξαθάκθζεθαλ κε ηελ ακνηβάηα αλαγλψξηζή ηνπο εθαηέξσζελ (βι. ζπκθσλίεο
ηνπ Balamand ην 1993).
Πεξί ηνπ κπζηηθνχ απηνχ ζρεδίνπ ελψζεσο ηνπ Βαηηθαλνχ έρνπκε πιεζψξα καξηπξηψλ απφ
εθθιεζηαζηηθέο πξνζσπηθφηεηεο, πνπ έιαβαλ κέξνο ζε Γηαρξηζηηαληθνχο Γηαιφγνπο ή αζρνιήζεθαλ ζε βάζνο
κε απηνχο. Έλαο εμ απηψλ, ν καθαξηζηφο θαζεγεηήο Ησάλλεο Καξκίξεο, παξαηεξεί : «Ο Πάπαο Παύινο ν
Σ΄ θαη νη πεξί απηόλ Ρσκαηνθαζνιηθνί ζενιόγνη εμεπόλεζαλ ελ θαιώο κειεηεζέλ επξύηαηνλ πξόγξακκα
ξσκαηνθεληξηθνύ Οηθνπκεληζκνύ, ζύκθσλνλ πξνο ηελ Λαηηληθήλ Δθθιεζηνινγίαλ»121. Ο νκφηηκνο θαζεγεηήο
ηεο Θενινγηθήο ρνιήο ηνπ ΑΠΘ, αηδεζηκνινγηψηαηνο πξσηνπξεζβ. π. Θεόδσξνο Εήζεο επηβεβαηψλεη ηελ
ίδηα πξαγκαηηθφηεηα : Δθείλνη (νη Λαηηλφθξνλεο) «εζρεδίαζαλ θαη εράιθεπζαλ κε θξπθέο ζπκθσλίεο ηελ
έλσζε, ρσξίο λα ελεκεξώλνπλ όια ηα κέιε ηεο αληηπξνζσπείαο, γηα λα κελ ππάξρνπλ αληηδξάζεηο, όπσο δελ
ελεκεξώλεηαη ζήκεξα ν πηζηόο ιαόο θαη δελ αληηιακβάλεηαη γη‟ απηό, όηη ε έλσζε γίλεηαη ήδε ζηαδηαθά, έρεη
πξνρσξήζεη νπζηαζηηθά κε ζπκπξνζεπρέο, ζπιιείηνπξγα θαη ακνηβαία εθθιεζηαζηηθή αλαγλώξηζε, εηο ηξόπνλ
ώζηε ην θνηλό Πνηήξην, όηαλ έιζε επηζήκσο, λα απνηειεί απιώο κία επηζθξάγηζε θαη επηθύξσζε ηεο γελνκέλεο
ήδε ελώζεσο»122.
Ο νκφηηκνο θαζεγεηήο ηεο Θενινγηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ,
αηδεζηκνινγηψηαηνο πξσηνπξεζβ. π. Γεώξγηνο Μεηαιιελόο ζε πιήξε ζπκθσλία κε ηνπο παξαπάλσ
παξαηεξεί : «Από ηνλ Παηξηάξρε Αζελαγόξα, πεπεηζκέλν θήξπθα απηήο ηεο πνξείαο, κε ηηο Παλνξζόδνμεο
Γηαζθέςεηο ηεο Ρόδνπ (1961 θαη 1963) θαη κηά ζεηξά πξνζσπηθώλ ηνπ ελεξγεηώλ (όπσο ε πεξίθεκε ζπλάληεζή
ηνπ κε ηνλ Πάπα Παύιν ηνλ Σ΄ ζηα Ηεξνζόιπκα ην 1964) θαη παξά ηηο αληηδξάζεηο θπξίσο ηνπ Αζελώλ
Υξπζνζηόκνπ Β΄, ην θαζνξηζκέλν ζε ζπλεξγαζία κε ην Βαηηθαλό ζρέδην, πξνσζήζεθε θαη επεβιήζε,
νδεγώληαο ζηελ θαηάζηαζε ησλ εκεξώλ καο»123. Ο αγσληζηήο θαη καρεηηθφο ηεξάξρεο αείκλεζηνο
Μεηξνπνιίηεο Φισξίλεο θπξφο Απγνπζηίλνο Καληηώηεο επηζεκαίλεη : «Ζ έλσζηο, ε ςεπδνέλσζηο, έρεη
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απνθαζηζζή. Έρεη απνθαζηζζή εηο κπζηηθά δηαβνύιηα Αλαηνιήο θαη Γύζεσο, δηαβνύιηα πνιηηηθήο, νηθνλνκηθήο
θαη ζξεζθεπηηθήο θύζεσο, σλ εγθέθαινο ν Πάπαο! ...πληειείηαη εηο βάζνο θαη έθηαζε πξνδνζία, ηελ νπνίαλ
δελ δπλάκεζα λα θαληαζζώκελ»124! Ο εβ. Μεηξνπνιίηεο Πεξηζηεξίνπ θ. Υξπζόζηνκνο επηζεκαίλεη φηη
«νη αδειθνί Ρσκαηνθαζνιηθνί εκκέζσο ή ακέζσο αθήλνπζη λα ελλνεζεί όηη ε Οξζόδνμνο Δθθιεζία δύλαηαη λα
ελσζεί κεηά ηεο Ρσκαηνθαζνιηθήο δη‟ ελόο είδνπο ελώζεσο νκνίνπ ή παξαιιήινπ, πξνο εθείλν ην νπνίνλ
πθίζηαηαη κεηαμύ απηήο θαη ησλ εθθιεζηαζηηθώλ νκάδσλ ησλ Οπληηώλ»125.
χκθσλα κε ην παξαπάλσ ζρέδην ηνπ Βαηηθαλνχ, επηλνήζεθε θαη εθαξκφζζεθε ν ιεγφκελνο «Γηάινγνο
ηεο Αγάπεο», ζαλ έλα πξνθαηαξθηηθφ ζηάδην πξίλ απφ ηνλ Θενινγηθφ δηάινγν, ν νπνίνο απνζθνπνχζε ζηελ
θαηάιιειε ςπρνινγηθή πξνεηνηκαζία, κε ηελ δεκηνπξγία θιίκαηνο θαιψλ ζρέζεσλ θαη θηιίαο, κε παξνρή
νηθνλνκηθψλ εληζρχζεσλ πξνο ηνπο Οξζνδφμνπο, κε ππεξηνληζκφ ηεο αγάπεο θαη παξακεξηζκφ ηεο ζεκαζίαο
ησλ δνγκαηηθψλ αιεζεηψλ ηεο πίζηεσο (θαη εδψ παξνχζα, φπσο θαη ζηνλ πξνηεζηαληηθφ Οηθνπκεληζκφ, ε
ζεσξία ηνπ δνγκαηηθνχ κηληκαιηζκνχ), ψζηε λα ακβιπλζεί θαη απνδπλακσζεί θάζε δηάζεζε καξηπξίαο θαη
νκνινγίαο, κε αληαιιαγέο επηζθέςεσλ ησλ πξνθαζεκέλσλ εθαηέξσζελ, κε επηζηξνθέο αγίσλ ιεηςάλσλ απφ
ηελ πιεπξά ηνπ Βαηηθαλνχ, σο έλδεημε θηιίαο πξνο ηνπο Οξζνδφμνπο, κε ζπκπξνζεπρέο θαη θνηλέο
δηαθεξχμεηο πεξί «αδειθψλ εθθιεζηψλ», γηα ηελ δεκηνπξγία ςεχηηθσλ εληππψζεσλ θαη ηεηειεζκεζκέλσλ
γεγνλφησλ. πσο δε εχζηνρα παξαηεξήζεθε «ε Οξζόδνμε ζενινγία θαη ε Οξζόδνμε εθθιεζηνινγία
παξαρσξνύλ ηε ζεζε ηνπο ζηελ δηπισκαηία θαη ηελ πνιηηηθή. Ζ ηήξεζε ησλ ηζνξξνπηώλ, ε πξνζρώξεζε ζηε
ινγηθή ησλ ζπζρεηηζκώλ, ε ππαγσγή ζηα θνηλσληθά θαη πνιηηηθά δεδνκέλα θαη απαηηήζεηο, απνηεινύλ ηε λέα
θπξίαξρε αληίιεςε ζηε ζύγρξνλε νηθνπκεληζηηθή ζενινγία»126.
Παξάιιεια θαιιηεξγήζεθε ην πλεχκα ηεο «ακνηβαίαο αλαγλσξίζεσο» γηά ηελ δεκηνπξγία
ςεπδαηζζήζεσλ ελφηεηνο θαη ηαπηφηεηνο πίζηεσο. Σν πλεχκα απηφ κφιηο δηαθξίλεηαη ζηα πξψηα θείκελα ηεο
Μηθηήο Δπηηξνπήο, γηα λα θαλεί πιένλ μεθάζαξα θαη κε θάζε επηζεκφηεηα ζην θνηλφ θείκελν ηεο Ε΄
πλειεχζεσο ηνπ Balamand. Με ην θείκελν απηφ Παπηθνί θαη «Οξζφδνμνη» Οηθνπκεληζηέο, θάλνληαο έλα
ζεακαηηθφ άικα θαη παξαθάκπηνληαο πιήζνο αηξεηηθψλ δηδαζθαιηψλ ηνπ Παπηζκνχ, θζάλνπλ μαθληθά ζην
ζεκείν λα αλαγλσξίζνπλ αιιήινπο σο πιήξεηο θαη αιεζείο «αδειθέο Δθθιεζίεο», κε έγθπξα κπζηήξηα, κε
ηαπηφηεηα πίζηεσο, κε απνζηνιηθή δηαδνρή θαη δηά ηνχην «από θνηλνύ ππεπζύλνπο δηά ηελ ηήξεζηλ ηεο
Δθθιεζίαο ηνπ Θενύ ελ ηε πηζηόηεηη πξνο ηελ ζείαλ νηθνλνκίαλ, ηδηαίηαηα σο πξνο ηελ ελόηεηα» (παξάγξ. 13
θαη 14), πξάγκα πνπ ζπληζηά πξαγκαηηθή πξνδνζία ηεο Οξζόδόμνπ πίζηεσο. Πέξαλ ηνχηνπ ε επηηεπρζείζα
θαηαδίθε ηεο Οπλίαο ζην Freising ην 1990, αλαηξέπεηαη κε λέεο απνθάζεηο ζην Balamand, φπνπ παλεγπξηθά
αζσψλεηαη θαη επηπιένλ νη Οπλίηεο απνθηνχλ ην δηθαίσκα λα ζπκκεηέρνπλ ζην δηάινγν κε εθπξνζψπνπο
ηνπο.
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Οη δηπισκαηηθνί ειηγκνί ηνπ Βαηηθαλνύ
ρνιηάδσλ ν θ. Γ. Λ. ηελ νκηιία ηνπ Πάπα Παχινπ ηνπ Σ΄ ζην Φαλάξη γξάθεη φηη ν Πάπαο «δελ νκηιεί
πεξί „επηζηξνθήο‟ ησλ Οξζνδόμσλ ζηελ Καζνιηθή Δθθιεζία, νύηε πεξί ηεο δεκηνπξγίαο κίαο πνίκλεο ππό ηνλ
έλα πνηκέλα, ππό ηελ εγεζίαλ ηνπ Πάπα… (ζει.1). Καη παξαθάησ : «Όρη κόλνλ εηιηθξίλεηα ηεο ζειήζεσο ηνπ
Πάπα δηαθαίλεηαη από ην θείκελν ηεο νκηιίαο ηνπ αιιά θαη κηά δπλακηθόηεηα θαη αλππνκνλεζία κε ζπλερή
επαλάιεςε ηνπ ηειηθνύ ζηόρνπ, ηεο βηώζεσο ηεο ελόηεηαο ζην ζπιιείηνπξγν θαη ζηε ζεία επραξηζηία». Δλ ηέιεη
δε δηαπηζηψλεη παλεγπξηθά φηη «θαλείο ππεξηνληζκόο ινηπόλ θαη θακκία αλαθνξά ζε θάπνην απνθιεηζηηθό
πξσηείν εμνπζίαο ηνπ Πάπα γηα νιόθιεξε ηελ Δθθιεζία ηνπ Υξηζηνύ θαη θακκία απαίηεζε γηα ππνηαγή θαη
ππαθνή σο όξσλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο πιήξνπο θνηλσλίαο». (ζει. 2). Χζηφζν, ν αγαπεηφο θαζεγεηήο
αδπλαηεί λα δηαθξίλεη ηελ λέα εθθιεζηαζηηθή πνιηηηθή ηνπ Βαηηθαλνχ, ηελ νπνία εράξαμε ε Β΄ Βαηηθαλή
χλνδνο θαη ηελ νπνία αθνινχζεζε ν Πάπαο Παχινο ν Σ΄, έηζη ψζηε κε πνιιή αθέιεηα λα νκηιεί γηα
«εηιηθξίλεηα ηεο ζειήζεσο ηνπ Πάπα» θαη γηα θαηάξγεζε ηνπ Παπηθνύ Πξσηείνπ.
Οη λέεο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο ζπλζήθεο, πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κεηά ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν θαη
ηδίσο ην άλνηγκα ηνπ πξνηεζηαληηθνχ θφζκνπ πξνο ηελ Οξζνδνμία θαη ην θάιεζκά ηνπ γηα πξνζέγγηζε θαη
δηάινγν κέζσ ηεο ηδξχζεσο ηνπ Π..Δ., επέβαιαλ ξηδηθή αιιαγή ζηελ εθθιεζηαζηηθή πνιηηηθή ηνπ
Βαηηθαλνχ. χκθσλα κε ηελ λέα πνιηηηθή, νη παιηέο ερζξηθέο αληηπαξαζέζεηο θαη ην πνιεκηθφ θιίκα πξνο ηελ
Οξζφδνμν Δθθιεζία θαη ηηο άιιεο νκνινγίεο δελ πξνζθέξνληαη πιένλ θαη δελ έρνπλ θακκία ζέζε. Ζ Παπηθή
«Δθθιεζία» θαιείηαη ηψξα λα παίμεη θπξίαξρν ξφιν θαη λα ηειηθά λα επηβιεζεί ζ’ φιν ηνλ ρξηζηηαληθφ θφζκν
κε έλα άιιν ηξφπν, κε ηελ αγάπε θαη ηνλ δηάινγν. Μηά αγάπε φκσο θίβδειε θαη ππνθξηηηθή, πνπ ζα
εμππεξεηεί απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ ηα ζπκθέξνληα ηνπ Παπηζκνχ. Καηά ηνλ καθαξηζηφ π. Ησάλλε
Ρσκαλίδε, ην Βαηηθαλφ μεθηλά κηα λέαο κνξθήο επίζεζε πξνο ηελ Οξζνδνμία, ηελ «επίζεζε ζηα λψηα», πνπ
ζπλίζηαηαη ζε επίδεημε θηιίαο θαη αγάπεο, νηθνπκεληθά αλνίγκαηα θαη δηάινγνπο, ρσξίο θακκία νπζηαζηηθή
αιιαγή ζηνπο ζηφρνπο θαη ηηο κεζφδνπο. Απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη ηαπηφρξνλα κε ην
«Γηάηαγκα πεξί Οηθνπκεληζκνύ», πνχ ηφζν έρεη πξνπαγαλδηζζεί θαη απφ Παπηθήο θαη απφ Οξζνδφμνπ
πιεπξάο, ε Β΄ Βαηηθαλή χλνδνο εμέδσζε, επίζεο, ην αληίζηνηρν «Γηάηαγκα γηα ηηο Αλαηνιηθέο Καζνιηθέο
Δθθιεζίεο», ηίο Οπληηηθέο δειαδή, ηηο νπνίεο αλαγλσξίδεη θαη πξναζπίδεηαη κε θάζε επηζεκφηεηα. Αλ ν
Πάπαο Παχινο ν Σ΄ είρε φλησο «εηιηθξίλεηα ζειήζεσο» θαη αιεζηλή αγάπε πξνο ηελ Οξζνδνμία, γηαηί δελ
θαηήξγεζε ηελ Οπλία, ηελ πηφ επαίζρπληε δειαδή κνξθή πξνζειπηηζκνχ θαη πνιεκηθήο θαηά ηεο
Οξζνδφμνπ Δθθιεζίαο; Χζηφζν, κηά ηέηνηα ελέξγεηα ήηαλ αδηαλφεηε γηα ηνλ Πάπα, δηφηη ζα εξρφηαλ ζηελ
πξάμε ζε αληίζεζε κε ην παξαπάλσ «Γηάηαγκα γηα ηηο Αλαηνιηθέο Δθθιεζίεο», δειαδή ζε αληίζεζε κε ηνλ
ίδην ηνλ εαπηφ ηνπ. Γηαηί, επίζεο, δελ θαηήξγεζε ην δφγκα πεξί ηνπ Πξσηείνπ, αθνχ φπσο ηζρπξίδεηαη ν θ. Γ.
Λ. ν Πάπαο ζηελ νκηιία ηνπ δελ έθακε «θακκία αλαθνξά ζε θάπνην απνθιεηζηηθό πξσηείν εμνπζίαο ηνπ
Πάπα»; Πνχ είλαη ινηπφλ «ε εηιηθξίλεηα ηεο ζειήζεψο» ηνπ; Πνχ είλαη επίζεο «ε εηιηθξίλεηα ηεο ζειήζεσο»
θαη ε αγάπε πξνο ηελ Οξζνδνμία ησλ δηαδφρσλ ηνπ Πάπα Παχινπ ηνπ Σ΄, νη νπνίνη επέηξεςαλ θαη
πξνψζεζαλ ηελ γελνθηνλία ησλ Οξζνδφμσλ έξβσλ αδειθψλ καο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ
Πνιέκνπ θαη ηνπο βνκβαξδηζκνχο ζην Κφζνβν ηεο εξβίαο ην 1999; Πνχ είλαη επίζεο «ε εηιηθξίλεηα ηεο
ζειήζεσο» ηνπ λχλ Πάπα Βελεδίθηνπ ηνπ ΗΣ΄, ν νπνίνο άιια έιεγε σο Καζεγεηήο Ratzinger ζηελ νκηιία
ηνπ ζην Graz, θαη άιια πξάηηεη ηψξα σο Πάπαο; Έηη πιένλ! Ο λχλ Πάπαο φρη κφλνλ ην Πξσηείν δελ
θαηήξγεζε, αιιά ην ηζρπξνπνίεζε αθφκε πεξηζζφηεξν κε ην λα δηαγξάςεη κε απφθαζή ηνπ (Ηνχληνο ηνπ
2006) «ηνλ ηζηνξηθφ θαη θαλνληθφ ηίηιν ‘Παηξηάξρεο ηεο Γχζεσο’, γηα λα πξνβάιεη πξνθαλψο ηελ παγθφζκηα
δηθαηνδνζία ηνπ εθ’ φιεο ηεο Δθθιεζίαο», φπσο ήδε αλαθέξακε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην. Πψο ινηπφλ ν θ.
Γ. Λ. θαη νη νκφθξνλέο ηνπ εζεινηπθινχλ θαη δελ κπνξνχλ ή δελ ζέινπλ λα αληηιεθζνχλ ηα δηπισκαηηθά
παηρλίδηα θαη ηνπο ειηγκνχο ηνπ Βαηηθαλνχ;
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Δπίινγνο
Κιείλνληαο ηελ παξνχζα εξγαζία, ζα κπνξνχζακε λα δηαηππψζνπκε ζαλ γεληθφ ζπκπέξαζκα φηη νχηε
ε Οπλία, νχηε νη ηαπξνθνξίεο, νχηε ηα πάζεο θχζεσο θαθνπξγήκαηα θαη εγθιήκαηα ηνπ Παπηζκνχ θαηά ηεο
Οξζνδνμίαο επέθεξαλ ηφζε θζνξά θαη δηάβξσζε κέζα ζηελ κεηέξα καο Δθθιεζία, ηελ θηιηάηε καο
Οξζνδνμία, φζε ν Οηθνπκεληζκφο! Ζ θνβεξή απηή αίξεζε κέζσ ησλ ζιηβεξψλ ζπκάησλ ηεο, ησλ
Οηθνπκεληζηψλ, απνηειεί ζήκεξα ηελ πέκπηε Φάιαγγα, ηνλ Γνχξεην Ίππν ηνπ Παπηζκνχ. Θεξκή πξνζεπρή
φισλ καο είλαη λα δηαλνίμεη ν Θεφο ηνπο πλεπκαηηθνχο νθζαικνχο ηνπ αδειθνχ καο θ. Γ. Λ. θαη ησλ άιισλ
αδειθψλ καο Οηθνπκεληζηψλ, λα δψζεη ζ’ απηνχο εηιηθξηλή κεηάλνηα, θαη λα ηνπο ιπηξψζεη απφ ηνλ νιέζξην
δξφκν, πνπ αθνινπζνχλ, ν νπνίνο νδεγεί ζηελ απψιεηα. Αο γλσξίδεη δε θαιά ν θ. Γ. Λαξεληδάθεο θαη θάζε
Λαξεληδάθεο, φηη ν Θεφο δελ ζα αθήζεη ηελ Δθθιεζία ηνπ, «ήλ πεξηεπνηήζαην δηά ηνπ ηδίνπ αίκαηνο»127,
αβνήζεηε. ηαλ έξζεη ν θαηάιιεινο ρξφλνο, ζα αλαδείμε λένπο Γξεγνξίνπο Παιακάδεο θαη Μάξθνπο
Δπγεληθνχο, νη νπνίνη ζα ραξίζνπλ ηελ ραξά ηεο λίθεο ζηελ κεηέξα καο Δθθιεζία, «ζα επθξάλνπλ ηνπο
Οξζνδόμνπο θαη ζα θαηαηζρύλνπλ ηνπο θαθνδόμνπο» θαη ακεηαλνήηνπο Οηθνπκεληζηέο, θαηά ην απνιπηίθην
ηεο αγίαο Δπθεκίαο. Ζ ηειηθή λίθε αλήθεη ζηελ Οξζνδνμία θαη φρη ζηνλ Παπηζκφ ή ηνλ Οηθνπκεληζκφ,
αλήθεη ζηνλ Υξηζηφ, ν νπνίνο «εμήιζε ληθώλ θαη ίλα ληθήζεη»128.
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