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του ∆ρος Βασίλη Αδραχτά

Την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου είχα την τιμή και τη χαρά να είμαι για άλλη μια φορά προσκεκλημένος ομιλητής του «Συλλόγου Ελλήνων 
Κων/πόλεως και Μικράς Ασίας (ΝΝΟ)» στην κοπή της πατροπαράδοτης βασιλόπιτας. Το θέμα που είχα επιλέξει να αναπτύξω 
αφορούσε την έννοια της οικουμενικότητας του Πατριαρχείου Κων/πόλεως. Η ομιλία έγινε στην αγγλική γλώσσα και όσο γινόταν πιο 
περιληπτικά, γι’ αυτό και σήμερα οι απόψεις που ανέπτυξα την Κυριακή προσφέρονται στους αναγνώστες του ΚΟΣΜΟΥ στα Ελληνικά, 
καθώς και σε μία πιο συστηματική και εμπεριστατωμένη μορφή.     

Εισαγωγή 
 Η οικουµενικότητα του Πατριαρχείου Κωνσταντι-
νουπόλεως έχει αµφισβητηθεί στο παρελθόν (απώτα-
το και πρόσφατο) και, δυστυχώς, συνεχίζει να αµφι-
σβητείται – και µάλιστα στο άµεσο παρόν µας – στον 
βωµό πάντα του ηγεµονικού συµφέροντος, έτσι όπως 
αυτό διαµορφώνεται εκάστοτε στο πλαίσιο των ενδο-
εκκλησιαστικών σχέσεων εξουσίας. Τον πολύ παλιό 
καιρό ο πρώτος αµφισβητίας ήταν ο Πάπας Ρώµης, ο 
οποίος έφερε τον τίτλο «οικουµενικός» (universalis)  
– αν και ποτέ δεν τον προέβαλε δεόντως – πριν ακό-
µη αυτός αποδοθεί και στον Πατριάρχη Κωνσταντι-
νουπόλεως. Στις µέρες µας ο αµφισβητίας είναι κυ-
ρίως και πρωτίστως η αδελφή Εκκλησία της Ρωσίας, 
η οποία θεολογεί περί πρωτείου παγιδευµένη στη  
µέγγενη των εθνοφυλετικών συµπλεγµάτων.
 Οι απόψεις που διατυπώνονται κατά καιρούς για 
τη σηµασία που έχει ο χαρακτηρισµός του Πατριάρχη 
Κωνσταντινουπόλεως ως Οικουµενικού ποικίλλουν 
καλύπτοντας ένα φάσµα ερµηνειών από τις πιο εθι-
µοτυπικές και επιφανειακές, θα λέγαµε, έως τις πιο 
ουσιαστικές και θεωρητικά επεξεργασµένες. Πρόκει-
ται για απλό τίτλο, για έναν όµορφο συµβολισµό, για 
κάποιο είδος διευρυµένης διοικητικής υπεροχής ή για 
µια ιστορική παρακαταθήκη εκφαντορική µιας άλλης 
τάξης πραγµάτων; Πεποίθησή µου είναι ότι, ενώ όλα 
αυτά είναι αληθή, υπερβαλλόντως ισχύει το τελευταίο, 
κάτι που θα προσπαθήσω να παρουσιάσω και να υπο-
στηρίξω στα όσα ακολουθούν. Ναι, η οικουµενικότητα 
µπορεί να ξεκίνησε ως τίτλος (6ος αιώνας), µπορεί να 
έλαβε γρήγορα διαστάσεις συµβολικές (9ος αιώνας), 
µπορεί να αντιστοιχεί στις τάδε ή τις δείνα εξαιρετι-
κές διοικητικές αρµοδιότητες (πρεσβεία, υπερόρια 
δικαιοδοσία, έκκλητο, κλπ.), αλλά τελικώς συνιστά 
την πραγµάτωση µιας άλλης ιστορικότητας. Αλλά ποια 
ακριβώς είναι αυτή η άλλη ιστορικότητα;

H ιστορική ανέλιξη της οικουµενικότητας 
του Πατριαρχείου Κων/πόλεως 
 Η χρήση του τίτλου «Οικουµενικός» σε σχέση 
µε τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως εµφανίζε-
ται για πρώτη φορά στις αρχές του 6ου αιώνα (επί 
Πατριάρχου Ιωάννου Β΄ του Καππαδόκου), υιοθετεί-
ται σταθερά από τον Αυτοκράτορα Ιουστιανιανό Α΄ 
στα διατάγµατά του και επισφραγίζεται συνοδικά επί 
Πατριάρχου Ιωάννου ∆΄ του Νηστευτού (τέλη 6ου  
αιώνα). Ως γνωστόν, όµως, ο 6ος αιώνας είναι ένας 
αιώνας µετάβασης από τον ελληνορωµαϊκό κόσµο 
της Ύστερης Αρχαιότητας στον βυζαντινό κόσµο του 
χριστιανικού ελληνισµού. Εποµένως, µε τον ένα ή 
τον άλλο τρόπο, η διατράνωση της οικουµενικότη-
τας του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως κατά τον 
6ο αιώνα αντανακλά και µία διαφορετική ιστορική  
αυτοσυνειδησία, τουτέστιν, µία λεπτή αλλά καίρια  
µετατόπιση, µετάπλαση και υπέρβαση σε σχέση µε 
την ελληνικότητα: την εν Χριστώ ολοκλήρωση του 
ελληνισµού! Η Αυτοκρατορία (αυτή, άλλωστε, ήταν η 
«Οικουµένη») είχε πια πραγµατώσει αυτό που τελού-
σε εν εξελίξει τους προηγούµενους αιώνες και το Πα-
τριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως µπορούσε δικαίως 
να αυτοπροσδιοριστεί και συνάµα να αναγνωριστεί 
ως Οικουµενικό – και µάλιστα σε αντιδιαστολή προς 

τον Θρόνο της Ρώµης – µιας και συνιστούσε τον κατ’ 
εξοχήν φορέα της χριστιανικής ελληνικότητας, τον 
εκφραστή της άλλης και συνάµα καινής πραγµάτωσης 
του ελληνισµού που διαµόρφωνε εκ νέου την ιστορία 
της αυτοκρατορικής Οικουµένης. 
 Η πλέον παραδειγµατική αποτύπωση του συµ-
βολισµού µε τον οποίο επενδύθηκε η οικουµενικό-
τητα του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως είναι η 
περαιτέρω επεξεργασία της περίφηµης θεωρίας της 
συναλληλίας εκ µέρους του Πατριάρχου Φωτίου Α΄ 
του Μεγάλου: ο λόγος δεν ήταν πια απλώς για τη 
σχέση µεταξύ των δύο εξουσιών, βασιλείας και ιερω-
σύνης, όπως επί Ιουστινιανού Α΄, αλλά για τη σχέ-
ση των δύο θεσµικών φορέων τους, τουτέστιν, του 
Αυτοκράτορα και του Πατριάρχου της «Οικουµένης», 
οι οποίοι στη λεγόµενη «Επαναγωγή» (επί το ορθότε-
ρον, «Εισαγωγή») ορίζονται διακριτοί αλλά οµότιµοι, 
αυτοτελείς αλλά συµπληρωµατικοί. Με άλλα λόγια, 
αν ο Αυτοκράτορας αποτελούσε την εγγύηση για τη 
χριστιανική ελληνικότητα του βυζαντινού «σώµατος», 
ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως – ακριβώς ως 
Οικουµενικός – αποτελούσε την εγγύηση για την ίδια 
ακριβώς ελληνικότητα στο επίπεδο της βυζαντινής 
«ψυχής». Είναι, λοιπόν, τυχαίο που ο ιερός Φώτιος 
είναι ο µεγάλος ελληνιστής Πατριάρχης; Είναι τυ-
χαίο που αυτός ακριβώς ο ελληνιστής Πατριάρχης θα 
ανοίξει τους ιστορικούς ορίζοντες της Ορθοδοξίας µε 
αποτέλεσµα να γεννηθούν εν Χριστώ και ν’ αποκτή-
σουν τη διακριτή τους ταυτότητα οι επιµέρους σλαβι-
κοί λαοί; Αυτή είναι η πραγµατική οικουµενικότητα 
του Φωτίου και αυτή θα παραµένει εσαεί η οικουµε-
νικότητα του Θρόνου της Κωνσταντινουπόλεως!             
 Είναι γεγονός ότι οι ιστορικές εξελίξεις περί την 
Αυτοκρατορία – η αποµόνωση της ∆ύσης, η απώλεια 
των πρεσβυγενών θρόνων της Ανατολής (Αλεξαν-
δρείας, Αντιοχείας και Ιεροσολύµων), οι Σταυροφο-
ρίες και η Άλωση του 1204 – θα οδηγήσουν αφενός 
µεν σε µία γεωγραφική, δηλαδή, ποσοτική, συρρί-
κνωση, αφετέρου δε σε µία πολιτισµική, δηλαδή, 
ποιοτική, αναβάθµιση. Πιο συγκριµένα, όσο η Αυτο-
κρατορία θα περιορίζεται στα πατροπαράδοτα ελληνι-
κά εδάφη της Αρχαιότητας, τόσο θα επιβεβαιώνει, θα 
εµπεδώνει και θα αναδηµιουργεί την ελληνικότητά 
της. Το φαινόµενο αυτό τού σταδιακώς αυξανόµενου 
εξελληνισµού της Αυτοκρατορίας – εξελληνισµού, όχι 
υπό την έννοια ότι το Βυζάντιο γινόταν κάτι, τουτέστιν, 
ελληνικό, που δεν ήταν πριν, αλλά υπό την έννοια 
ότι γινόταν άλλως πώς και καινώς ελληνικό, τουτέστιν, 
χριστιανικά ελληνικό – συνοδεύτηκε εκ των πραγµά-
των µε την ανάληψη διευρυµένων και εξαιρετικών 
διοικητικών αρµοδιοτήτων εκ µέρους του Θρόνου της 
Βασιλεύουσας Πόλης, ο οποίος συν τοις άλλοις απο-
τελούσε και θεµελιώδη πολιτειακό παράγοντα στα 
πλαίσια του βυζαντινού δηµόσιου βίου. Πάρα πολλά  
ζητήµατα στην καθόλου Ορθοδοξία των Μέσων Χρό-
νων (7ος-15ος αιώνας) δεν (θα) ήταν δυνατόν να 
αντιµετωπιστούν και να επιλυθούν στην πράξη παρά 
µόνο µε την ανάληψη σχετικών δράσεων εκ µέρους 
τού Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, ο οποίος – 
ακριβώς ως Οικουµενικός – σήκωνε στους ώµους 
του τον σταυρό της ευθύνης, έτσι ώστε να διακονη-
θούν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα πεπρωµένα 
του αναδυόµενου εν Χριστώ ελληνικού Ορθόδοξου 

Γένους, τόσο εντός όσο και εκτός της Αυτοκρατορίας. 
 Ο σταυρός της οικουµενικής διακονίας του Πατρι-
αρχείου Κωνσταντινουπόλεως εν σχέσει προς το απα-
νταχού ελληνικό Ορθόδοξο Γένος θα αποβεί εντός της 
νεότερης ιστορίας το σωτηριώδες θέληµα του Τριαδι-
κού Θεού, µέσω του οποίου αυτό τούτο το Γένος αφε-
νός µεν θα διασωθεί κατά την µακραίωνη δοκιµασία 
της σκλαβιάς, αφετέρου δε θα εµπεδώσει περαιτέρω 
την πληθωρικότητά του µε την κατ’ επανάληψη κενω-
τική και αγαπητική απονοµή αυτοκεφαλίας εκ µέρους 
του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Συνεπώς, 
αυτό που διαπιστώνει κανείς ιστορικά είναι ότι ο 
Θρόνος της Κωνσταντινουπόλεως: α) προέκυψε 
ως Οικουµενικός τη στιγµή ακριβώς που απο-
κρυσταλλώθηκε ο χριστιανικός ελληνισµός, β) 
γέννησε ως Οικουµενικός διά µέσου της χριστια-
νικής του ελληνικότητας την εν Χριστώ ταυτότητα 
των επιµέρους σλαβικών εθνών, η οποία – σηµει-
ωτέρον – είναι η µοναδική ταυτότητα που κέκτηνται 
τα έθνη αυτά, γ) διακόνησε ως Οικουµενικός την 
ενότητα και την ευταξία της καθόλου Ορθοδοξίας 
ως ελληνοτραφούς Γένους και, τέλος, 4) ως Οι-
κουµενικός εκένωσε αγαπητικά την ελληνικότη-
τά του µεταµορφώνοντάς την µε τον τρόπο αυτό 
σε πρώτη ύλη για την εν Χριστώ ωριµότητα των 
κατά τόπους αυτοκεφάλων Εκκλησιών, αναδει-
κνυόµενος εµπράκτως Μητέρα Εκκλησία.

Mια διαφορετική θεώρηση της οικουµενι-
κότητας του Πατριαρχείου Κων/πόλεως 
 Πολύς ο λόγος στο κείµενό µου περί ελληνικότη-
τας, τόσο που ενδεχοµένως κάποιος θα διερωτηθεί: 
Μήπως η έµφαση στην ελληνικότητα εξανεµίζει τη 
χριστιανικότητα; Μήπως η έµφαση στην ελληνικότη-
τα συνεπάγεται – αν δεν προϋποθέτει ήδη – εθνοφυ-
λετισµό; Μήπως η έµφαση στην ελληνικότητα είναι 
µία κεκαλυµµένη µορφή ιστοριοκρατίας και κατ’ επέ-
κταση εκκοσµίκευσης που φαλκιδεύει την εσχατολο-
γική φύση της Εκκλησίας; Οφείλω, ευθύς εξαρχής, να 
τονίσω ότι και τα τρία αυτά ενδεχόµενα είναι δυνατά 
και όντως έχουν παρατηρηθεί ή παρατηρούνται ακό-
µα και σήµερα στην ιστορία και τη ζωή της καθόλου 
Ορθοδοξίας. Εντούτοις, και τα τρία – στην περίπτω-
ση που παρατηρούνται – αποτελούν είτε µερίκευση 
είτε, πολύ χειρότερα, καρικατούρα της ελληνικότητας 
που και διαπερνά και αντανακλά την Ορθοδοξία. Ει-
δικότερα, είναι άλλο πράγµα η ελληνικότητα γενικώς 
και αορίστως – ακόµα και η αρχαία ελληνικότητα – 
και άλλο πράγµα η χριστιανική ελληνικότητα για την 
οποία έκανα λόγο ανωτέρω στο κείµενό µου. Είναι 
άλλο πράγµα η ελληνορθοδοξία ως θεµιτή – µέχρι 
ενός σηµείου – και επιδοτηµένη κοινωνικο-ιστορι-
κά πολιτισµική ταυτότητα ενός επιµέρους λαού στα 
πλαίσια της καθόλου Ορθοδοξης Εκκλησίας – ή ακό-
µα και ως ιδεολόγηµα, αν θέλετε, για κάποιους – και 
άλλο πράγµα η ελληνικότητα ως αυτή καθεαυτή η 
ιστορικότητα συνόλου του Ορθόδοξου Γένους. Ξέρω, 
οι διακρίσεις είναι λεπτές, αλλά είναι πέρα για πέρα 
καίριες και σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει να 
συγχέουµε τα ασύγχυτα…
 Ασφαλώς και ο όρος «Οικουµενικός» είναι ένας 
τίτλος· ασφαλώς και υποσηµαίνει µία ορισµένη τιµή· 

Το Πατριαρχείο της ελληνικότητας   ΌΛΩΝ των Ορθοδόξων
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚO ΠΑΤΡΙΑΡΧΕIΟ




