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ασφαλώς και χαρακτηρίζεται από µία συµβολικότητα· 
ασφαλώς και συνοδεύτηκε κατά καιρούς από ορισµέ-
νες έκτακτες διοικητικές αρµοδιότητες. Αλλά αυτά δεν 
σηµαίνουν ότι είναι απλά ένας τίτλος, ότι η τιµή που 
υποσηµαίνει είναι ψιλή φιλοφρόνηση, ότι η συµβο-
λικότητα που τον χαρακτηρίζει είναι επουσιώδης, ότι 
οι έκτακτες αρµοδιότητές του είναι περιστασιακές ή 
πρόσκαιρες. Τουναντίον, ο όρος «Οικουµενικός» εί-
ναι όλα αυτά µαζί υπό µία πολύ ουσιαστική έννοια 
– µία έννοια περιεκτική, πληθωρική και πραγµατική. 
Η έννοια αυτή είναι η έννοια της ελληνικότητας. Για 
να το θέσω όσο πιο απερίφραστα γίνεται, η οικου-
µενικότητα του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως 
είναι η ελληνικότητά του! Εάν το Πατριαρχείο Κων-
σταντινουπόλεως δεν ήταν ελληνικό – και µάλιστα το 
πιο ελληνικό από τα Πατριαρχεία και τις κατά τόπους 
αυτοκέφαλες Ορθόδοξες Εκκλησίες – δεν θα µπορού-
σε να είναι πράγµατι οικουµενικό· θα ήταν µονάχα 
ονόµατι και θέσει οικουµενικό! Μπορεί να ακούγεται 
παράδοξος ο ισχυρισµός µου, αλλά το Πατριαρχείο 
Κωνσταντινουπόλεως δεν µπορεί να είναι Οικουµε-
νικό επειδή, φερ’ ειπείν, είναι κατά κάποιο τρόπο πιο 
χριστιανικό από τις άλλες κατά τόπους Εκκλησίες. 
Άλλωστε, η χριστιανικότητα αφορά σε αυτή τούτη την 
καθολικότητα της Εκκλησίας, η οποία είναι µία και η 
αυτή σε κάθε τοπική Εκκλησία, µία και η αυτή δίχως 
αυξοµειώσεις σε όλη την Εκκλησία. Εάν, λοιπόν, η 
χριστιανικότητα υπάρχει ως η καθολικότητα της εν 
Χριστώ εµπειρίας, τότε δεν µένει παρά η οικουµενι-
κότητα να υπάρχει ως η ελληνικότητα της εν Χριστώ 
εµπειρίας. Η πρώτη, η καθολικότητα, είναι δεδοµένη 
ή, αλλιώς, πραγµατοποιηµένη – η Εκκλησία, ευλό-
γως, δεν µπορεί να γίνει πιο χριστιανική από όσο 
ήδη είναι – ενώ η δεύτερη, η οικουµενικότητα, είναι 
ζητούµενη ή, αλλιώς, πραγµατοποιούµενη, αφού η 
Εκκλησία διαρκώς καλείται να γίνει πιο ανοικτή, πιο 
δεκτική και πιο µεταµορφωτική έναντι της παγκόσµι-
ας συνθήκης,τουτέστιν, όλων των λαών και των πολι-
τισµών τους. Η δε δύναµη ή, ακόµα καλύτερα, η δυ-
ναµική αυτής της ανοικτότητας, της δεκτικότητας και 
της µεταµορφωτικής προσοικείωσης δεν είναι άλλη 
από την ιστορικά επιβεβαιωµένη και ενσαρκωµένη 
χριστιανική ελληνικότητα.  
 Είναι εξαιρετικά δύσκολο, εάν όχι αδύνατο, να 
αµφισβητηθεί το γεγονός ότι η οικουµενικότητα ως 
ιστορικό φαινόµενο προέκυψε µέσα από τις εντάσεις 
που γνώρισε η κορύφωση του αρχαίου ελληνισµού. 
Ήταν ο τελευταίος που υπό το κράτος της υψηλής και 
ταυτόχρονα τραγικής του ολοκλήρωσης οδηγήθηκε 
στην αυθυπέρβαση ανοιγόµενος προς το Άλλο – επι-
τρέποντας έτσι στο τελευταίο να υπάρξει µε νέους 
όρους. Παρόλα αυτά, η οικουµενικότητα του αρχαίου 
ελληνισµού δεν πρόλαβε να αναπτύξει τη δυναµική 
της, ενώ παράλληλα δεν διέθετε εγγενώς τη δύναµη 
– την ιεροφανειακή δύναµη – για να υπηρετήσει την 
πληθωρική και εν ταυτώ ενοποιητική µεταµόρφωση 
της ετερότητας. Ο νέος κόσµος που δηµιουργήθηκε 
µε τον Αλέξανδρο υπέκυπτε συνεχώς στις εσωτερι-
κές του αντιφάσεις/αντιστάσεις, ενώ το ρωµαϊκό 
imperium πολύ γρήγορα έµελλε να τροποποιήσει 
την οικουµενικότητα σε παγκοσµιότητα. Εν πάση 
περιπτώσει, αυτό που είναι µείζονος σηµασίας είναι 
το γεγονός ότι η αρχαιοελληνική οικουµενικότητα 
παρέπεµπε, εµµέσως πλην σαφώς, σε αυτό που θα 
µπορούσαµε να ονοµάσουµε «υπεροχικό ελληνισµό», 
τουτέστιν, σε µία ελληνική αυτοσυνειδησία που θεω-
ρούσε τον εαυτό της µέσα στον χώρο και τον χρόνο ως 
µία υπερβασιακή πραγµάτωση του Όντος, µία πραγ-
µάτωση που απαιτούσε και εκζητούσε απεγνωσµένα 
την κοινωνία της ετερότητας. Αυτός, εν ολίγοις, είναι 
ο καηµός τού εκτός της Εκκλησίας ελληνισµού και 
σε αυτόν τον καηµό ήρθε η Εκκλησία να προσφέρει 
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απλόχερα την πληρότητα της εν Χριστώ εµπειρίας της 
υπό το πρίσµα και επί τη βάσει της κατ’ εξοχήν ετε-
ρότητας έναντι του αρχαίου ελληνικού κόσµου: του 
εβραϊκού! Με το να γίνει εντός της Εκκλησίας ο αρ-
χαίος ελληνισµός κοινωνός της εν Χριστώ εβραϊκής 
ιστορικότητας αναδείχθηκε χριστιανικός ελληνισµός, 
γνωρίζοντας εκ νέου – αλλά αυτή τη φορά άπαξ διά 
παντός – την ολοκλήρωσή του χάρη στην πλήρωση 
του οντολογικού του καηµού. Ως εκ τούτου, η οικου-
µενικότητά του δεν συνιστούσε πια απλώς ένα άνοιγ-
µα στο Άλλο που επέτρεπε στο τελευταίο να υπάρχει 
µε νέους όρους, αλλά συνιστούσε την ίδια την πράξη 
της υποστασιοποίησης του Άλλου µέσα από την κένω-
ση του Ιδίου. Αυτό ακριβώς είναι το εν Χριστώ θαύ-
µα του ελληνισµού που τελεσιουργήθηκε διά µέσου 
του Οικουµενικού Πατριαρχείου στην περίπτωση των 
Βουλγάρων, των Ρώσων, των Σέρβων και όλων των 
Εκκλησιών στις οποίες απένειµε αυτοκεφαλία· αυτό 
είναι το θαύµα που τελεσιουργείται ήδη έναν αιώνα 
µε την αποστολική µαρτυρία του Οικουµενικού Πα-
τριαρχείου προς όλους τους Χριστιανούς, προς όλους 
του ανθρώπους ευσέβειας και καλής θέλησης, ανα-
φορικά µε την κοινή ευθύνη όλων µας απέναντι στα 
κατεπείγοντα πρόβληµατα σύµπασας της Οικουµένης.     
 Ασφαλώς και υφίσταται εντός της Εκκλησίας µία 
ελληνικότητα, µία χριστιανική ελληνικότητα, που 
είναι καθαρώς πολιτισµικής τάξεως – για παράδειγ-
µα στις ελληνόφωνες κατά τόπους Εκκλησίες. Αυτή, 
όµως, η χριστιανική ελληνικότητα δεν είναι η κατ’ 
εξοχήν χριστιανική ελληνικότητα, αλλά µονάχα µία 
αµυδρή αντανάκλασή της. Εντός της Ορθοδοξίας η 
χριστιανική ελληνικότητα υπάρχει κατά πολλές εκδο-
χές, από τις πιο παχυλές έως τις πιο λεπτοφυείς, από 
τις πλέον εµφανείς έως τις πλέον κρύφιες και, τέλος, 
από τις ιδιαζόντως ιδεολογικές έως τις ιδιαιτέρως 
µυσταγωγικές. Η παχυλή χριστιανική ελληνικότητα 
– ίσως θα έπρεπε να πω, καλύτερα, ελληνική χρι-
στιανικότητα – δεν ενδιαφέρει παρά ως µία, σεβαστή 
οµολογουµένως, ανάµεσα στις πολλές κατά τόπους 
παραδόσεις εντός της Ορθοδοξίας – µία δίπλα στη 
Ρωσική, τη Σερβική, τη Βουλγαρική, την Αραβική, τη 
Γεωργιανή και όποια άλλη χριστιανικότητα. Αυτές οι 
κατά τόπους παραδόσεις συνιστούν την ποικιλία και 
την ιδιαιτερότητα εντός της Ορθοδοξίας. Η πιο λεπτο-
φυής, όµως, χριστιανική ελληνικότητα είναι ο κοινός 
«γλωσσικός κώδικας» που όλοι οι Ορθόδοξοι µοιρά-
ζονται στο επίπεδο της ιστορικής τους εµπειρίας· είναι 
αυτό που τους συγκροτεί ως µία ενιαία ιστορικότητα, 

ως ένα διακριτό ιστορικό φαινόµενο. Κι όλοι, βέβαια, 
οι Ορθόδοξοι γνωρίζουµε ότι ο κοινός µας ιστορικός 
παρονοµαστής δεν είναι ρωσικός, σερβικός, βουλγα-
ρικός, αραβικός,  γεωργιανός ή όποιος άλλος… Αλλά 
η αλήθεια δεν σταµατά στο σηµείο αυτό. Υπάρχει και 
η πλέον πνευµατική, η πλέον κρύφια, η πλέον µυ-
σταγωγική χριστιανική ελληνικότητα που ως άλλη, 
καινή και έσχατη προθετικότητα εντός του ιστορικού 
απεργάζεται τη µεταµορφωτική προσοικείωση όλων 
των εκφάνσεων της Οικουµένης στην προοπτική 
της Βασιλείας του Θεού. Αυτής της χριστιανικής ελ-
ληνικότητας – ως του ενεργήµατος µέσω του οποίου 
σαρκώθηκε και συνεχίζει να σαρκώνεται ιστορικά η 
βούληση της Υπερθέου Τριάδος – διάκονος ακραιφ-
νής αναδείχθηκε το Οικουµενικό Πατριαρχείο. Αυτήν 
την ελληνικότητα, την υπερ-ελληνικότητα, την ελληνι-
κότητα-πέραν-του-ελληνικού, την εν καταφάσει και απο-
φάσει υπεροχικώς εξελληνίζουσα καθολικότητα, διά 
µέσου της οποίας η Εκκλησία οικειώνεται έτι και έτι 
την Οικουµένη, είναι που µας έχει διδάξει το Χριστο-
πρεπώς κλώµενο και µη δαπανώµενο Πατριαρχείο 
Κωνσταντινουπόλεως!  

Επίλογος   
 Με το παρόν κείµενο θέλησα απλά να καταθέσω 
κάποιες απόψεις σχετικά µε τα διάφορα που ακούγο-
νται τελεταίως εν αναφορά προς την οικουµενικότητα 
του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Θέλησα να 
δείξω ότι υπάρχει κι άλλος τρόπος θεολογείν περί της 
οικουµενικότητας πέρα από τα συνήθη και εν πολ-
λοίς αυτοανακυκλούµενα «νοµοκανονικά» κριτήρια 
ή ορισµένες «συστηµατικές» και κάπως επισφαλείς 
Τριαδολογικές θεωρήσεις. Το Πατριαρχείο Κωνστα-
ντινουπόλεως, ακριβώς ως Οικουµενικό, µπορεί να 
χαρακτηριστεί ως πρώτο, ως κέντρο, ως κεφαλή, ως 
θεµέλιο, κοκ, άλλα το µείζον εν προκειµένω είναι το 
ερώτηµα: υπό ποία έννοια και µε ποιες συνέπειες; 
Απαντώ απερίφραστα: υπό την έννοια µιας ιστορι-
κά σαρκούµενης θεολογίας και µε συνέπειες τη δη-
µιουργία µιας ελληνοειδούς ιστορικότητας που δεν 
σταµατά να τροφοδοτεί και να τροφοδοτείται από την 
εν Χριστώ µεταµορφούµενη Οικουµένη. Και για να 
κλείσω ακόµα πιο απερίφραστα, τη ρότα σε αυτό το 
εσχατολογικό ταξίδι της Εκκλησίας ο Παράκλητος τη 
χαράζει αιώνες τώρα… και τη χαράζει µέσω του αγα-
πητικού και κενωτικού ήθους της εν Κωνσταντινου-
πόλει Μητρός Εκκλησίας!     

Φωτό: Τάσος Ζερβόπουλος




