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Οικουμενικός Πατριάρχης: «Αντιπαρερχόμεθα τις ύβρεις και τις βαριές εκφράσεις εναντίον του Θεσμού του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου έχοντας τη βεβαιότητα ότι επράξαμεν το ορθόν δια την Εκκλησίαν της Ουκρανίας»
Αναφορά του Οικουµενικού Πατριάρχου στην πρόσφατη χορήγηση του Τόµου Αυτοκεφαλίας στην Εκκλησία της Ουκρανίας κατά τη χειροθεσία του Καθηγητή 
της Θεολογικής  Σχολής του Α.Π.Θ. Κωνσταντίνου Π. Χρήστου σε Άρχοντα Οφφικιάλιο της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας.
Φωτογραφίες: Νικόλαος Μαγγίνας / Οικουµενικό Πατριαρχείο

Σ
το ιστορικό γεγονός της χορηγήσεως του Τό-
µου της Αυτοκεφαλίας στη νεοσύστατη Ορθό-
δοξη Εκκλησία της Ουκρανίας αναφέρθηκε 
ο Οικουµενικός Πατριάρχης Βαρθολοµαίος, 
παρουσία των µελών της Αγίας και Ιεράς Συ-
νόδου, κατά τη χειροθεσία του Καθηγητού 

του Τµήµατος Ποιµαντικής και Κοινωνικής Θεολο-
γίας, της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνου Χρήστου, 
σε Άρχοντα Ασηκρήτη.

«Είναι ένα γεγονός το οποίον έχει ήδη καταγρα-
φεί εις τας δέλτους της εκκλησιαστικής και όχι 
µόνον ιστορίας και εναπόκειται εις τας αδελφάς 
Εκκλησίας, τας κατά τόπους, τας Αυτοκεφάλους, 
µε πρώτα τα Πρεσβυγενή Πατριαρχεία, να ανα-
γνωρίσουν την νέαν Αδελφήν Εκκλησίαν και να 
εντάξουν το όνοµα του Προκαθηµένου της εις τα 
ορθόδοξα ∆ίπτυχα. Υπάρχουν ίσως δισταγµοί 
ακόµη, αλλά είµεθα βέβαιοι ότι τούτο θα γίνει και 
η µία Εκκλησία µετά την άλλην θα αναγνωρίσουν 
την δεκάτην πέµπτην Ορθόδοξον Αυτοκέφαλον 
Εκκλησίαν και θα µνηµονεύουν τον Προκαθήµε-
νόν της εις τα ∆ίπτυχα.  Είναι γεγονός, και είναι 
κοινόν µυστικόν, ότι δια αυτήν την  πρωτοβουλί-
αν της, η Μητέρα Εκκλησία, επηνέθη από πολ-
λούς, ανεγνωρίσθη η ορθότης της πρωτοβουλίας 
της, αλλά και από άλλους εξυβρίσθη και εχρησι-
µοποιήθησαν βαρείαι εκφράσεις και εναντίον του 
Θεσµού και εναντίον του προσώπου του οµιλού-
ντος. Αυτά τα αντιπαρερχόµεθα εν τη βεβαιότητι 
ότι επράξαµεν το δέον, το ορθόν».

Ο Πατριάρχης Βαρθολοµαίος, υπογράµµισε ότι το 
σύνολο των µελών της Αγίας και Ιεράς Συνόδου 
του Οικουµενικού Πατριαρχείου είναι βέβαιοι για 
την ορθότητα της απόφασης αυτής, αφενός µεν δι-
ότι ήταν δικαίωµα των εκατοµµυρίων ορθοδόξων 
πιστών της Ουκρανίας «να αποκτήσουν και αυτοί, 
όπως όλοι οι λαοί των Βαλκανίων, όπως όλες οι νεότερες 
Αυτοκέφαλες Ορθόδοξες Εκκλησίες, την ανεξαρτησίαν 

των και την ελευθερίαν των», και αφετέρου ήταν δι-
καίωµα της Μητρός Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως 
να χορηγήσει αυτό το Αυτοκέφαλο στην Εκκλησία της 
Ουκρανίας «καθότι αυτή και µόνον έχει το δικαίωµα και 
το προνόµιον από την ιστορίαν, τους Ιερούς Κανόνες 
και την πράξιν της Ορθοδόξου Εκκλησίας να απονέµει 
το Αυτοκέφαλον, το οποίον είναι πάντοτε επ’ αναφορά 
προς µίαν µελλοντικήν Οικουµενικήν Σύνοδον, η οποία 
θα επικυρώσει αυτά τα Αυτοκέφαλα». Όπως διευκρίνι-
σε, «κανένα Αυτοκέφαλο εκτός από τα Αυτοκέφαλα των 
Πρεσβυγενών Πατριαρχείων και της Αγιωτάτης Εκκλη-
σίας της Κύπρου δεν είναι τετελειωµένον, αλλά είναι 
επ’αναφορά προς µίαν Αγίαν Οικουµενικήν Σύνοδον, η 
οποία θα συνέλθει εις το µέλλον, συν Θεώ Αγίω». Υπεν-
θύµισε δε, ότι η µαρτυρική Πρωτόθρονη Εκκλησία της 
Ορθοδοξίας, «εκένωσεν εαυτήν, εθυσιάσθη διά τα τέκνα 
της, και πολλά εξ αυτών εφάνησαν λίαν αγνώµονα προς 
την ευεργετήσασαν αυτά Μητέρα Εκκλησίαν».

Ο Οικουµενικός Πατριάρχης ανέφερε ότι το 2019 
συµπληρώνονται σαράντα χρόνια από την εκδηµία 
του µεγάλου θεολόγου αειµνήστου πατρός Γεωργίου 
Φλωρόφσκυ και ανακοίνωσε την οργάνωση συνε-
δρίου, «δια να εξαρθεί η προσωπικότης, το θεολογικόν 
βάθος του πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκυ και να του εκ-
φράσουµε, εµείς οι Έλληνες ιδιαιτέρως, την ευγνωµοσύ-
νην µας δια όσα αγαθά ελάλησε και έγραψε υπέρ του 
Γένους µας, υπέρ της συµβολής του Ελληνισµού εις την 
Θεολογίαν και εις την ανάπτυξιν των χριστιανικών δογµά-
των. Του είµεθα όντως ευγνώµονες. Και ήτο Ρώσος στην 
καταγωγή, δεν ήτο Έλλην ο πατήρ Φλωρόφσκυ. Και µα-
κάρι όλοι οι οµοεθνείς του, οι Σλάβοι, να είχαν την ίδια 
θεώρηση των πραγµάτων, τα ίδια πιστεύµατα, το ίδιο θε-
ολογικόν βάθος, τότε θα είχαν αποφευχθεί πολλά εντός 
εισαγωγικών «παρατράγουδα», τα οποία ταλαιπωρούν την 
ενότητα της Ορθοδοξίας κατά τις τελευταίας δεκαετίας». 

Απευθυνόµενος στο νέο Άρχοντα εξήρε την προσφο-
ρά του στη θεολογική επιστήµη και ιδιαιτέρως στη 
µελέτη της εκκλησιαστικής ιστορίας και του βυζαντι-
νού πολιτισµού. «Συναγάλλεται σήµερον µεθ� ηµών η 

ψυχή του µακαριστού πατρός σας, του καθηγητού Πα-
ναγιώτου Χρήστου, ο οποίος προσέφερε πάµπολλα και 
πρωτοποριακά εις τον χώρον της Πατρολογίας και της 
Πατερικής Θεολογίας, διηκόνησε δε επί 23 συναπτά έτη 
(1966-1989) ευόρκως το καθ� ηµάς Πατριαρχικόν Ίδρυ-
µα Πατερικών Μελετών ως πρώτος ∆ιευθυντής αυτού», 
είπε ο Οικουµενικός Πατριάρχης, και αναφερόµενος 
στο οφφίκιο που του απένειµε υπενθύµισε ότι µεταξύ 
εκείνων που το έφεραν κατά τη βυζαντινή περίοδο 
ήταν και πολλοί σηµαίνοντες θεολόγοι και σπουδαί-
οι εκκλησιαστικοί άνδρες. 

«Και σήµερον η Εκκλησία έχει ανάγκην τοιούτων 
προσωπικοτήτων µε πιστότητα εις την παράδοσιν 
και µε ανοικτούς ορίζοντας, µε λιπαράν παιδείαν 
και βαθείαν πίστιν, µε εκκλησιαστικόν ήθος και 
γνώσιν του συγχρόνου κόσµου, µε ορθόδοξον 
βίωµα και πνεύµα διακονίας. Σπουδάζετε και δι-
δάσκετε, Εντιµολογιώτατε Άρχον, το λεγόµενον 
Βυζάντιον και τον πολιτισµόν του, όπου το αρ-
χαίον ελληνικόν πνεύµα όχι µόνον δεν εξέλιπε, 
αλλά ενεπλουτίσθη εκ της δηµιουργικής συνα-
ντήσεως µε τον χριστιανισµόν και «ωλοκληρώθη 
εντός της Εκκλησίας», ως προσφυώς διετύπωσεν 
ο πρύτανις των Ορθοδόξων θεολόγων του 20ου 
αιώνος π. Γεώργιος Φλωρόφσκυ. Ο καθ� ηµάς 
πνευµατικός πολιτισµός ήτο σύνθεσις του «κατά 
λόγον» ζην των Αρχαίων και του «εν Χριστώ» και 
«κατά Χριστόν» ζην των ηµετέρων. Η πίστις ήτο 
εδώ «πλήρωσις» και όχι κατάργησις του λόγου. 
Εδώ εσφυρηλατήθησαν η πίστις, το ήθος και ο 
πολιτισµός, τα οποία, ως προσθέτει ο Φλωρόφ-
κυ, συγκροτούν την «οντολογικήν ταυτότητα» 
της Εκκλησίας, η οποία διασώζεται διά µέσου 
των αιώνων ως «οργανική συνέχεια», ως «πα-
ράδοσις της αληθείας», ως µαρτυρία διαρκούς 
παρουσίας του Αγίου Πνεύµατος εν αυτή.

Αυτήν την αλήθειαν οφείλει να ενσαρκώνη και να 
εκφράζη και η σύγχρονος Ορθόδοξος θεολογία. 
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