
To Αυτοχέφαλον το Αυτόνομον 
οτήν πορεία προς την Αγία χαί Μεγάλη 

Σύνοδο της ^Ορθοδόξου ^Εχχληοίας

ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΥ Ν ίΚΟΛΑΚΑΚΗ*

Ό  θεσμός τοΰ Αύτοκεφάλου ελκεί την αρχή του από την Πενταρχία των 
πρεσβυγενων Πατριαρχείων, κοινωνία καί "συμφωνία'' των οποίων έ^εφρα- 
^ε την ενότητα της καθόλου Εκκλησίας έν τη οικουμένη». Τό αρχικό σύστημα 
της Πενταρχίας πήγαζε από τόν σεβασμό της αποστολίκότητας καί ιδιαιτερό
τητας των παραδόσεων των πρεσβυγενων Πατριαρχείων. Στούς νεώτερους, 
όμως, χρόνους, ^παρεκτεφρυο'ε... (στό σύστημα της αύτοκεφαλίας) τό πνεϋμα 
τοΰ έθνοφυλετίσμου, ή καί ετί χείρον, τοΰ πολίτείακοϋ κρατίσμου» με συνέπεια 
ή 'Ορθοδοξία να δίνεί τήν εικόνα Ομοσπονδίας έθνίκων Εκκλησιών, όπως 
εύστοχα έπίσημαίνεί Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος1. Ή  πρό
θεση συμπερίλη„ης των δύο θεμάτων τοΰ Αύτοκεφάλου καί τοΰ Αυτονόμου 
στήν ήμερήσία διάταξη της Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου προέκυ„ε από τήν

* Ό  Δημήτρίος Νίκοϊακάκης είναί Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω, Δρ. Νομίκης-Δρ. Θεολο
γίας, 'Επίκουρος Καθηγητής της Θεολογίκης Σχολής Α.Π.Θ.

1. ^Ήλεηθημεν νπά τοϋ Κ υρόυ όά άνηκωμεν είς την Μ άν, Α χάν; Καθολίκην καί Άποστο- 
λίκην 'Εκκλησίαν, της οποίας πίστος οvνεχίοτης καί έκφραστης έν τη Tοτοpία είναί ή Α γία Όρ- 
θάόοίος ήμβν Εκκλησία. Παρελά,ομεν καί όίατηροϋμεν την αληθίνην πίστί-ν ώς την παρεόω- 
καν είς ήμάς οί αγίοί Πατέρες όίά τών Οίκουμενίκών Συνάόων της μίάς αδίαίρετου Εκκλησίας. 
Κοίνωνοϋμεν τοϋ αύτοϋ Σώματος καί Αίματος τοϋ Κ υρόυ έν τη μίά Θεί'α Eύχαpίοτία, καί με- 
τεχομεν τών αύτών Τερών Μυστηρίων. Τηροϋμεν κατά μάσίν το αύτο λείτουργίκον τυπίκον, καί 
όίοίκούμεθα νπό τάν αύτάν Τερών Κανόνων. Ταϋτα πάντα όίασφαλίζουν τήν ενότητα ήμών, καί 
παρέχουν θεμελίώόείς προvποθεοείς όίά την μαρτυρίαν ήμών έν τώ συγχρόνω κόσμω. Παρά 
ταϋτα, όφείϊομεν νά όμολογησωμεν έν είλίκρίνεία ότί ένοτε παρεχομεν τήν είκόνα έλλίποϋς 
ενότητος ώς νά μ< είμεθα μ α  Εκκλησία, άλλά οvνομοοπονόία ή όμοσπονόία Εκκλησίάν. 
Τοϋτο όφείλεταί έν πολλοίς είς τόν θεσμόν της αύτοκεφαλίας, ό όποίος χαρακτηρίζεί την όομην 
της Ό ρθοόόίου Εκκλησίας» [Είσηγησίς της Α.Θ. Παναγίότητος, τοϋ Οίκουμενίκοϋ Πατρίάρ- 
χου κ.κ. Βαρθολομαίου, πρός τήν Σύναίίν τών Προκαθημένων τών 'Ορθοδόξων Εκκλησίών 
(Φανάρίον, 10 Ό κτω ,ρ ίου  200Θ), στό www.ec-patr.org/docdisptay.php?tang=gr&id= 
994&tta=gr] (05/01/2016).
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αναζήτηση έκ μέρους της Εκκλησίας των γενικών αρχών πού θά διέπουν τή 
διαδικασία αίτησης και απόδοσης τού Αύτοκεφάλου και τού Αυτονόμου σε μιά 
τοπική Εκκλησία2. ^Τοϋτο σημαίνει ότι ... ώριμασεν εις την συνειδησιν της Ε κ 
κλησίας ή ανάγκη νά διαμορφώση γενικόν τύπον, γενικάς άρχάς, ύπό τάς όποι
ας θά κινηται ό μηχανισμός. Αιά τοϋτο όμιλοϋμεν περί minimum κανονικών 
αρχών, αι όποιαι πρέπει νά Ιοχύσουν και αι όποιαι δέν δύνανται νά παραθεω- 
ρηθοΰν. ...»3. Ό  σκοπός αύτης της αναζήτησης ήταν καί παραμένει ή διαφύλα
ξη της ενότητας της μίας ενιαίας 'Ορθόδοξης Εκκλησίας4.

^ ίΐΜ ίίτ ρ ίο ν  Ν ίχ ο Α α χ ά χ ί ΐ
0Β Ο Λ Ο ΓΜ  4 /2 0 1 5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ^

Α . Τ ό  Α ύ το κ έφ α λ ο ν  κ α ί ό τρ ό π ο ς  α ν α κ ή ρ υ ξ ή ς  του

Στήν πορεία πρός τήν Αγία καί Μεγάλη Σύνοδο ή Αιορθόδοξη Εροπαρα- 
σκευαστική Επιτροπή πού συνήλθε τόν Νοέμβριο τού 1993 μετά από μακρά

2. Γίά τίς ουζητήοείς καί τίς αποφάσεις σχετικά με τόν καταρτισμό των θεμάτων της ήμερή- 
σιας διάταξης της μέλλουσας νά συνέλθει Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου της 'Ορθόδοξης 'Εκκλη
σίας ιδιαίτερα σε ότι όφορά στό θέμα τοϋ Αύτοκεφάλου καί τοϋ Αυτονόμου βλ. Πρακτικά της 
έό Ράδω Πανορθοδάξου Αιασκέι^εως (24 Σεπτεμ,ριον-1 Ό κτω ,ριον 1961), 22, 36' Γ. ΓΑΛίΤΗ, 
Θέματα της Μεγά,ϊης Συνόδου, Αθηναι 1977, 46-47, 78-84' Συνοδικά ί ί  (1978), 72-73, 99, 125, 
130, 142, 151' Συνοδικά ί ί ί  (1979), 66, 90-91, 114, 118, 126- Πρωτοπρεσβύτερου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Κ. 
ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ, Π  Μεγά,ϊη Σύνοδος της 'Ορθοδόξου 'Ανατο,ϊικής Bκκ,ϊηο^ας. Προπαρα- 
σκευή της Μεγά,ϊης Συνόδου, 1959-1976 ('Tοτορικό χρονικό όπό πηγές όι^ευδεΓς), τ. Β ', Αθηναι 
1990, 17, 23, 86' ΤΟΥ ΑγτΟΥ, Π  Μεγά,λη Σύνοδος της 'Ορθοδόξου 'Ανατο,^ικής 'Bκκ,^ηο^ας. 
Α '& Β ' Προσυνοδικές Διασκέι^εις, 1976-1982, (Tοτορικό χρονικό από πηγές ό!)ευδε^ς), τ. Γ ', 
Αθηναι 1990, 36-37, 51, 73, 80- ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ, Π  Μεγά,λη Σύνοδος της 'Ορθοδόξου 'Ανατο,^ικής 
Έ'κκ,^ηο^ας. Γ ' Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διασκέι^ις, ιστορικό χρονικό από πηγές αι^ευ- 
δεΐς, 1982-1988, τ. Δ ',  Αθηναι 1991, 124-125, 202-203' Συνοδικά ΙΧ (2014), 7, 189-191, 198-199, 
286-289, 326-327, 330. Πρβλ. Α. Ν. ΜίΤΣίΔΟΥ, Π  έν Ρόδω Πανορθόδοξος Διάσκει^ις, Λευκω- 
σία-Κύπρος 1962, 36, 40' ViOREL loNiTA, Poivards lAe Ποίγ and Greal .Synod of lAe OrlAodox 
CAuTcl!. TAe Decisions of lAe Pan-OrlAodox Meellngs since 1923 unlH2009, Baset 2014, 41, 69
70, 72-73, 93-94.

3. Διορθόδοξος Προπαρασκευαστική 'Επιτροπή της Α γίας καί Μεγά,ϊης Συνόδου, Σαμπε- 
ζύ, 7-13 Νοεμ,ριου 1993, Σαμπεζύ Γενεύης 1994 (στό έξης Πρακτικά ΔΠΕ\1993), 301.

4. Βλ. ό.π., 291-292. Πρβλ. Μητροπολίτου Τρανουπόλεως ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, 
«Προοπτικαί καί προβλήματα περί τήν μέλλουσαν Σύνοδον», Συνοδικά ί  (1976), 26-27' Συνο
δικά ί ί  (1978), 39, 85' 'Ομι,λία τοϋ Σ ε,. Μητροπο,λίτου Περγάμου κ. 'ίωάννου, Προέδρου της Δ ' 
Προσυνοδικης Πανορθοδόξου Διασκέι^εως, κατά τήν εναρξιν των έργασιών αύτης ('Ορθόδο
ξον Κέντρον τοϋ ΟΙκουμενικοϋ Πατριαρχείου, Σαμπεζύ Γενεύης, 8 'ίουνίου 2009, στό 
hllp://www.ec-palr.org/docdisptay.php?tang=gr&id=1089&lta=gr (05/01/2016)' E'^ο<γηοις της 
Α.Θ. Παναγιότητος τοϋ ΟΙκουμενικοϋ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθο,λομαίου πρός τήν Σύναξιν των
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Γ ο  ΑΥΤΟΧΒΦΑΛΟΝ ΧΑί ΤΌ ΑΥΤΌΝΟΜΟΝ

συζήτηση ένέκρίνε ενα κείμενο ύπο τον τίτλο ^Το Αύτοκεφαϊον ο τρόπος 
άν·κηρυ^εω$' αύτοϋ»5. Συμφωνήθηκε δτί ο θεσμός τοΰ Αύτοκεφάλου εκφράζει 
με αύθεντίκό τρόπο την ορθόδοξη έκκλησίολογίκή παράδοση γίά τή σχέση της 
τοπικής Εκκλησίας με τήν ανά τήν οικουμένη Εκκλησία. Ή  άλληλοπερίχώρη- 
ση τοπίκότητας καί οίκουμενίκότητας προσδιορίζει τή λειτουργική σχέση με
ταξύ διοικητικής όργάνωσης καί ενότητας τής Εκκλησίας. Ή  'Ορθόδοξη Ε κ 
κλησία έκκλησίολογίκως καί κανονίκως είναι ενιαία καί τό Αύτοκέφαλον πη
γάζει από τή μέριμνά της γίά τήν αποτελεσματικότερη άσκηση τής έκκλησία- 
στίκής διοίκησης. Ή  'Εκκλησία μήτηρ6 δέχεται τό αίτημα τής υπαγόμενης σε 
αύτή έκκλησίαστίκής περιφέρειας πού έπίθυμεΐ νά ανεξαρτητοποίηθεΐ δίεκδί- 
κώντας αύτοκέφαλο καθεστώς, καί αφού αξιολογήσει τίς έκκλησίολογίκές, κα
νονικές καί ποιμαντικές προϋποθέσεις πού τήν καθιστούν ίκανή νά ύπάρξεί ως 
αύτοδύναμο σώμα, προωθεί κατά τήν κρίση της, τή σχετική πρόταση πρός τό 
Οικουμενικό Πατριαρχείο ένημερώνοντας σχετικά καί τίς λοιπές Αύτοκέφαλες 
'Εκκλησίες. Τό Οικουμενικό Πατριαρχείο ακολούθως αναλαμβάνει νά αναζη
τήσει τήν πανορθόδοξη συναίνεση. Ή  πανορθόδοξη συναίνεση αποτελεί έκ 
των ων ούκ άνευ προϋπόθεση γίά τήν τελική χορήγηση τού Αύτοκεφάλου. 
"Εχεί, δηλαδή, αποφασίστίκό χαρακτήρα, όφείλεί δέ νά αναζητεΐταί καί νά 
λαμβάνεταί πρό τής τελίκής ανακήρυξης τού Αύτοκεφάλου.

Ή  περίπτωση μίας έκ των ύστέρων πανορθόδοξης συναίνεσης, δπως προτά- 
θηκε στό πλαίσίο των συζητήσεων τής Δίορθόδοξης Προπαρασκευαστίκής 
Έπίτροπής, θά έπίκύρωνε απλώς μίά μονομερή απόφαση τής 'Εκκλησίας μη- 
τρός7. Ή  συναίνεση τής 'Εκκλησίας μητρός γίά τήν προώθηση τού αιτήματος ως 
αναγκαία συνθήκη στή δίαδίκασία χορήγησης τού Αύτοκεφάλου αποτελεί 
αρχή τού Κανονίκού Δίκαιου8. Ή  ανακήρυξη τού Αύτοκεφάλου προϋποθέτεί, 
δηλαδή, τή συγκατάθεση τής 'Εκκλησίας από τή δίκαίοδοσία τής οποίας θά 
αποσπασθεΐ ή συγκεκρίμένη έκκλησίαστίκή περίφέρεία. Κανένα Αύτοκέφα-

Τεραρχών τοϋ Θρόνου Αύγούστου 2075), στό http://www.ec-patr.org/docdisptay.php? 
tang=gr&id=2078&tta=gr (05/01/2016).

5. Βλ. Πρακτίκά ΔΠΒ!100.1, 375-377.
6. Έπίσημαίνεταί δτί ο δρος Βκκ,λησά μ<τηρ δέν ταυτίζεταί μέ τόν δρο Μητέρα Βκκ,λησ/α 

πού χαρακτηρίζεί μόνον τό Οίκουμενίκό Πατρίαρχεΐο Κωνσταντίνουπόλεως, δ.π., 320.
7. Πρακτίκά ΔΠΒ!1003, 287, 289, 306-307, 334-335.
8. "Ο.π., 319.
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λον, όμως, δεν μπορεί νά χορηγηθεί χωρίς τή συναίνεση τών λοίπών 'Ορθοδό
ξων 'Εκκλησίών9.

Τό Αύτοκέφαλον χορηγείταί σε μίά τοπίκή 'Εκκλησία από τήν καθόλου 
'Ορθόδοξη 'Εκκλησία. Αρμόδίο κατά τήν κανονίκή ακρίβεία όργανο γίά τήν 
ανακήρυξη τοΰ Αύτοκεφάλου είναί ή Οίκουμενίκή Σύνοδος καί ^κατ' ακολου
θίαν» ή Πανορθόδοξη Σύνοδος ^ή τουλάχιστον... σύμφωνος απόφασίς ή συναί- 
νεσίς πασών τών κατά τόπους 'Ορθοδόξων Εκκλησιών»10. Σύμφωνα με τή Συμ
βολή έπί τοΰ θέματος τοΰ Αύτοκεφάλου πού κατέθεσε τό Οίκουμενίκό Πα- 
τρίαρχείο ή μέλλουσα νά συνέλθεί Αγία καί Μεγάλη Σύνοδος όφείλεί τήν μέ- 
χρί τώρα τηρηθείσα σχετίκή πράξη καί ^τό έκ της χρησεως δημίουργηθέν έ ΐί-  
μίκόν δίκαιον άναγνωp^οαί καί έπίοφpαγ^οαί δίά πάσαν καί έφεξης ανάλογον 
περίπτωσίν...»11. 'Π Αγία καί Μεγάλη Σύνοδος, δηλαδή, καλείταί νά αναγνωρί- 
σεί τό έθίμίκό δίκαίο της ανακήρυξης τοΰ Αύτοκεφάλου από τήν 'Εκκλησία της 
Κωνσταντίνούπολης. ^...Τό έθίμίκόν τοϋτο Δίκαιον δέν δύναταί νά παραθεω- 
ρηθη καί είς τά επόμενα ,ηματα, τά όποία καλείταί νά ,αδίσ'η τό σώμα της 'Ορ
θοδόξου Εκκλησίας»12. Στήν περίπτωση, μέ άλλα λόγία, αδυναμίας σύγκλησης

Δ η μ η τ ρ /ο υ  Ν ίκ ο ϊα κ ά κ η
ΘΕΟΛΟΓΙΑ 4 /2 0 1 5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ^

9. "Ο.π., 276, 283, 286, 287, 288, 291, 316-318, 333, 334-335, 341.
10. "Ο.π., 288. Γίά τήν άπο„η σύμφωνα μέ τήν όποία ή κανονίκή αρμοδίότητα αναγνώρίσης 

τοϋ Αύτοκεφάλου συνδέεταί μέ τήν 'Εκκλησία μητέρα από τήν όποία αποσπάταί μίά συγκεκρί- 
μένη έκκλησίαστίκή περίφέρεία βλ. ό.π., 277-279, 287-288. Από τόν 9° αίώνα κ.ε. μέ τή μή σύ
γκληση Οίκουμενίκης Συνόδου, ή ανακήρυξη τοϋ Αύτοκεφάλου γίνεταί από μείζονα η γενίκή 
σύνοδο τών 'Ορθόδοξων 'Εκκλησίών καί δή από τήν 'Ενδημούσα Σύνοδο της Κωνσταντίνούπο
λης, ό.π., 275-276, 282, 283-284, 285-286, 295, 296, 318, 321, 331. Βλ. έπίσης, Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ, 
«Αρχαί, κρατήσασαί έν τη ανακηρύξεί τού αύτοκεφάλου», Θεολογία 28 (1957), 18-22' ΣΠΥΡ. Ν. 
ΤΡΩΙΑΝΟΥ, «Παρατηρήσείς έπί τών τυπίκών καί ούσίαστίκών προϋποθέσεων της ανακηρύξεως 
τού αύτοκεφάλου καί αύτονόμου έν τη 'Ορθοδόξω Εκκλησία», στό Τίμητίκόν Αφίέρωμα είς 
τόν Μητροπολίτην Κίτρους Βαρνά,αν έπί τη 2.5ετηρδί της 'Αρχίερατείας του, Αθηναί 1980, 
342-347.

11. Πρακτίκά ΔΠΒΘ 993, 284. Πρβλ. Π ρ . Ι. ΑΚΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ, Οί θe ομοί της «αύτονομίας» 
καί τού «αύτοκεφάλου» τών 'Ορθοδόξων Εκκλησιών σύμφωνα μέ τό Ιετίκό δίκαίο τού Οίκου- 
μενίκού Πατρίαρχείου κατά τή δίάρκεία τού 19" καί 20°" αίώνα, [Βίβλίοθήκη Κανονίκού καί 
Έκκλησίαστίκού Δίκαίου, αρ. 5], Θεσσαλονίκη 1988 (είδίκά βλ. 207-214, 278-283, 289-292, 297
300, 323-327, 376-379)' Ι. Μ. ΚΟΝίΔΑΡΠ, Εγχειρίδιο Eκκληο^αοτίκού Δίκαίου, Αθήνα-Θεσσαλο- 
νίκη 2011, 58, 91-93. Πρβλ. Archim. GRIGORIOS D. PAPATHOMAS, Essai de EiMiographie (ad 
hoc) pour l ' etude des questions de Γ autocephaiie, de Γ autonomie et de la diaspora (Con- 
tn'bution biMiographique a Γ etude des questions-Essai preiiminaire), [Νομοκανονίκή Βίβλίο
θήκη, 7], Katerini 2000, 18-25.

12. Πρακτίκά ΔΠΕΘ993, 332-333.
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ΤΟ ΑΥΓΟΚΒΦΑΛΟΝ ΚΑί ΤΟ ΑΥΤΌΝΟΜΟΝ

Οίκουμενίκής j  Πανορθόδοξης Συνόδου, ο μόνος, θετίκός καί έφαρμόσίμος 
τρόπος ανακήρυξης τοΰ Αύτοκεφάλου είναί ή δίαδίκασία πού έφαρμόζεταί 
ίστορίκά καί έθίμίκά13, ή οποία ^δίδη παραλληλόλητα είς τά δύο οτοίχεΐα, ήτοί 
τ<ό οίκουμενίκήν συνοδικήν έκφραοίν, ή οποία θά άναδείκνύη καί τήν τοπίκήν 
ουναίνεοίν»14. Ό  συντονίστίκός ρόλος τοΰ Οίκουμενίκοΰ Πατρίαρχείου αποτυ- 
πώνεί τή δίαμορφωθεΐσα κανονίκή τάξη καί έξασφαλίζεί τήν ενότητα τής 'Ορ
θόδοξης 'Εκκλησίας χωρίς νά παραβλέπεταί j  νά μείώνεταί ή αύτοτέλεία καί 
τό αύτοδίοίκητο των Αύτοκεφάλων Έκκλησίών15.

Γί' αύτούς ακρίβως τούς λόγους ή μονομερής ανακήρυξη τοΰ Αύτοκεφάλου 
από τήν 'Εκκλησία μητέρα καί ή συνακόλουθη έκ των ύστέρων τυπίκή συναίνε
ση των λοίπων Έκκλησίών έμφανίζεί σοβαρά προβλήματα κανονίκότητας. 
Έπίπλέον, αν ή 'Εκκλησία μήτηρ δύναταί αύτοτελώς νά χορηγήσεί σέ ενα

13. "Ο.π., 284, 285, 295, 298. Γίά τήν αντίθετη άπο„η βλ. δ.π., 300, 306.
14. "Ο.π., 320.
15. ^ Ο  Θρόνος οντος όίά μέσου τών αίώνων, κα/ καί μετά τό Σχΐομα, δτε ή Εκκλησία 

τής Ρώμης έπαυσε νά εύρ/σκεταί έν κοίνωνία μετά τών ΟρΟοάόίων, έκϊήΟη έκ τής κανονίκής 
τάίεως νά δίακονήση τήν ένότητα τής ΟρΟοάόίου Εκκλησίας ό ς  πρωτόθρονος αύτής, δπερ καί 
έπραίε άίαχρονίκώς οuyκαλέοας σείράν δλην πανορθοάόίων Συνόδων έπί κρίσ/μων έκκϊησία- 
στίκών θεμάτων έτοίμος δέ πάντοτε νά παράαχη τήν ,οήθείαν καί οuμπαράοταοίv αύτοϋ πρός 
έμπερίστάτους Ο ρθοδόίους Εκκλησίας, οσάκίς τοϋτο έζητήθη άπ ' αύτοϋ. Δίεμορφώθη οντω 
μία κανονίκή τάίίς, δίά τής οποίας ο οwτοvίοτίκός ρόλος τοϋ Πατρίαρχείου τούτου έίησφάϊί- 
ζε τό ένίαΐον τής Ο ρθοδόίου Εκκλησίας, χωρίς τό παράπαν νά παρα,λάπτηταί ή μείωταί ή 
αύτοτέλεία των κατά τόπους αύτοκεφάλων Έκκλησίών δίά τίνος έπεμ,άσεως είς τά έσωτερίκά 
αύτων. Ροϋτο, άλλωστε, είναί τό ύγίές νόημα τοϋ θεσμον τής αύτοκεφαλίας, δτί, ένω δίασφαλί- 
ζεί τό αύτοδίοίκητον έκάστης Εκκλησίας ό ς  πρός τήν έσωτερίκήν αύτής ζωήν καί όpyάvωοίv, 
έπί θεμάτων άπτομένων τής δ ϊης Ο ρθοδόίου Εκκλησίας καί των πρός τούς έκτός αύτής σχέ- 
σεών της έκάστη αύτοκέφαϊος Εκκλησία, δέν ένεργεΐ αύτοτελώς, αλλ' έν οwτοvίομώ μετά τών 
λοίπών Ο ρθοδόίων Έκκλησίών. Έάν ο οuvτοvίομός οντος έκλεί„η ή ατονίσ-η, ή αύτοκεφαλία 
καθίσταταί «αύτοκεφαλίομός», τούτέστί παράγων δίαίρέσεως καί ούχί ένότητος τής Ορθοδό
ίου  Εκκλησίας.» [Έίοήyηοίς τής Α.Θ. Πανα/ίότητος, τοϋ Οίκουμενίκοϋ Πατρίάρχου κ.κ. Βαρ
θολομαίου, πρός τήν Σύναίίν τών Προκαθημένων τών Ο ρθοδόίων Έκκλησίών (Φανάρίον, 10 
Οκτω,ρίου 2008), δ.π.]. Βλ. έπίσης, τοποθέτηση Μητροπολίτη Πάφου κ. Χρυσοστόμου κατά 
τήν Α ' 'Ημέρα Έργασίων τής Δίορθόδοξης Προπαρασκευαστίκής Έπίτροπής (08/11/1993):

αείμνηστος Καθηγ. Γκόσε^ίτς έλεγεν άλλοτε, δτί έάν δέν ύπήρχεν Οίκουμενίκόν Πατρίαρ- 
χεΐον, δηλαδή έν οργανον οuvτοvίοτίκόv, 1ά έπρεπε νά οπεύοωμεv νά τό δημίουργήσωμεν. Δό- 
ία  τά  Θ εά ύπάρχεί.' ... Δέν συμφέρεί τήν Εκκλησίαν ο κατακερματίσμός, ο οποΐος προκαλεΐ τόν 
περίγελον τών άλλων δογμάτων. Έίναί ή ώρα δίά τήν Ο ρθοδοίίαν νά ένεργήση ό ς  σάμα δίά νά 
έπίτύχη έν ταΐς δυσκολίαίς τών καίρών... .» (Πρακτίκά ΔΠΈ!1ΡΘ3, 68).
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τμημα της δικαιοδοσίας της τό Αύτοκέφαλον, τότε ποιός ό λόγος νά ζητηθεί 
από τίς υπόλοιπες Εκκλησίες ή έκ των υστέρων συναίνεση;16 Επομένως, sine 
qua non όρος της κανονικότητας της διαδικασίας αποτελεί ή όναζήτηοη του 
πανορθόδοξου consesus πρίν από τήν ανακήρυξη του Αύτοκεφάλου.

Ή  έκκίνηση τώρα της κανονικης διαδικασίας γιά τήν έκφραση όμόθυμης 
γνώμης τών 'Ορθόδοξων 'Εκκλησιών γιά τήν ανακήρυξη του Αύτοκεφάλου δέν 
ανήκει στήν 'Εκκλησία μητέρα αλλά στό «τιμώμενον διά τάν πρώτων έν τη κα- 
νονικη τάξει πρεσθειων τιμης Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον...»17. Τό Οικουμε
νικό Πατριαρχείο, αφού διαπιστώσει τήν έκπεφρασμένη συμφωνία της 'Εκκλη
σίας μητρός, συντρεχόντων καί τάν λοιπών κανονικών όρων, ανακοινώνει στίς 
'Ορθόδοξες 'Εκκλησίες μέ Πατριαρχικό Γράμμα τό α'ίτημα του Αύτοκεφάλου 
καί αναμένει τίς απαντήσεις τους. 'Π πανορθόδοξη συναίνεση έκφράζεται μέ 
τήν όμοφωνία τών Συνόδων τών Αύτοκέφαλων 'Εκκλησιών. 'Π Σύνοδος, δηλα
δή, κάθε μιας έπιμέρους 'Εκκλησίας αφού έξετάσει τό αίτημα, αποφαίνεται 
σχετικώς καί ανακοινώνει τήν απόφασή της18.

Ζήτημα διαφωνίας ανέκυψε έπί της παραγράφου 3γ του κειμένου περί του 
Αύτοκεφάλου πού προβλέπει: «γ) Εκφράζων τ<ν οvγκατάθεοιν της Εκκλη- 
σιας-μητρός και τ<ν πανορθόδοξον οvναtνεοιν ό Οικουμενικός Πατριάρχης 
όνακηpύοοει έπισημως τό αύτοκέφαλον της αΙτησαμένης Εκκλησίας διά της 
έκδόσεως Πατριαρχικού Γόμου. Ο  Τομος ούτος υπογράφεται υπό τοϋ Οικου
μενικού Πατριάρχου. Είναι έπιθυμητόν νά προσυπογράφεται και υπό τών 
Προκαθημένων τών αύτοκεφάλων Εκκλησιών, όπωσδηποτε όμως υπό τού 
Προκαθημένου της Εκκλησιας-μητρός»19. Τό περιεχόμενο της συγκεκριμένης 
παραγράφου παραπέμφθηκε στήν έπόμενη Διορθόδοξη Προπαρασκευαστική 
'Επιτροπή πρός πληρέστερη έπεξεργασία2".

'Π έκκρεμότητα της παραγράφου 3γ συζητεΐται στή Διορθόδοξη Π ροπαρα
σκευαστική Επιτροπή τόν Δεκέμβριο τού 2009. Κύριο θέμα είναι ή έξεύρεση 
λύσης στό έρώτημα «ποΐος υπογράφει τόν Τόμον ανακηρύξεως τού αύτοκεφά
λου μιας Εκκλησίας»21. Έ πί τού θέματος καταγράφονται δύο απόψεις. Σύμφω
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16. Πρακτικά ΔΠΒΘ993, 332.
17. "Ο.π., 289.
18. Πίό αναλυτικά γιά τό συγκεκριμένο ζήτημα βλ. ό.π., 357-364.
19. "Ο.π., 376.
20. "Ο.π.,
21. 'Ομιλία τού Σ ε ,. Μητροπολίτου Περγάμου κ. 'ίωάννου, Προέδρου της Διορθοδάξου
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να μέ τήν πρώτη ό Οίκουμενίκός Πατρίάρχης μόνον, ώς έκφραστής της πανορ
θόδοξης συναίνεσης, ύπογράφεί τόν Τόμο. Σύμφωνα μέ τή δεύτερη τόν Τόμο 
ανακήρυξης τού Αύτοκεφάλου ύπογράφεί ό Οίκουμενίκός Πατρίάρχης μαζί μέ 
τούς Προκαθήμενους όλων τών 'Ορθοδόξων 'Εκκλησίών, χωρίς καμία δίάκρί- 
ση η εστω ό Οίκουμενίκός Πατρίάρχης καί ό Προκαθήμενος της 'Εκκλησίας 
μητρός22. Οί ύποστηρίκτές της δεύτερης θέσης έπίκαλούνταί τήν αρχή της ίσο- 
τίμίας όλων τών 'Εκκλησίών ανεξαρτήτως αποστολίκότητας καί αρχαίότητας. 
Κατ' αύτούς ύπεύθυνη γίά τήν όλη δίαδίκασία είναί ή 'Εκκλησία μήτηρ, ή 
όποία είναί καί συνυπεύθυνη μέ τίς λοίπές 'Ορθόδοξες 'Εκκλησίες γίά τή δία- 
τήρηση της πανορθόδοξης ενότητας καί της κανονίκης τάξης23. 'Π 'Εκκλησία 
μήτηρ, όμως, από τή δίκαίοδοσία της όποιας πρόκείταί νά αποκοπεί ενα τμημα 
γίά νά αποτελέσεί ανεξάρτητη 'Εκκλησία, αν καί δίοίκητίκά δύναταί νά δίευ- 
θετεί αύτοδύναμα τά τού οίκου της, δέν παύεί ώστόσο νά τελεί σέ καθεστώς 
ενότητας μέ τίς λοίπές Αύτοκέφαλες 'Εκκλησίες. Μίά πράξη ή όποία θά έντά- 
ξεί ενα νέο μέλος στήν οίκογένεία τών 'Ορθόδοξων 'Εκκλησίών δέν μπορεί 
παρά νά είναί πανορθόδοξη ύπόθεση, χρήζουσα δίευθέτησης από ενα πανορ
θόδοξο όργανο καί όχί από τήν περίορίσμένων άρμοδίοτήτων ιεραρχία μίάς 
τοπίκης 'Εκκλησίας. Τό Αύτοκέφαλον είναί πράξη πού συνεπάγεταί τήν έμφά- 
νίση μίάς καίνης έκκλησίαστίκης αρχης, μίάς νέας τοπίκης 'Εκκλησίας. Σύμφω
να μέ τήν κανονίκή παράδοση καί πράξη ή ανακηρυσσόμενη Αύτοκέφαλη 'Εκ
κλησία αποκτά αύτοδύναμη θέση στό σύστημα τών Αύτοκέφαλων 'Ορθόδοξων 
'Εκκλησίών καί δίαμορφώνεί αύτοδύναμα τίς σχέσείς της μέ τίς ύπόλοίπες 
Αύτοκέφαλες 'Εκκλησίες. Παράλληλα, αίρεταί όποίαδήποτε προγενέστερη 
είδίκή έξάρτηση από τήν 'Εκκλησία από τήν όποία αποσπάσθηκε24. 'Π χορήγη
ση άρα τού Αύτοκεφάλου είναί ζήτημα έξέχουσας σημασίας καί ώς τέτοίο δέν

Προπαρασκευαστίκης Επίτροπης, της οvγκϊηθe^οης έν Σαμπεζύ Γενεύης, άJτό 9'ς-17ης Δεκεμ- 
,ρ ό υ  2009 έπί τη ένάρξεί τών έργασίών αύτης, στό www.ec-patr.org/docdisptay.php?tang= 
gr&id=1142&tta=gr (05/01/2016).

22. Eίοηγηο^ς τού Σ ε,. Μητροπο,ϊίτου Ε ϊ,ε τ ία ς  κ. Τερεμόυ, Τραμματέως της ΔίορΟοδάξου 
Προπαρασκευαστίκης Επίτροπης, της οvγκ,ϊηOε^οης έν Σαμπεζύ Γενεύης, άJτό 9'ς-17ης Δεκεμ
βρίου 2009 στό www.ec-patr.org/docdisptay.php?tang=gr&id=1143&tta=gr (05/01/2016).

23. « Π  δίορΟάδοξη οvνεργαοία στά πλαίσια της προετοιμασίας της Α γίας καί Μεγά,ϊης 
Συνόδου της 'Ορθοδόξου Eκκ,^ηοίας». 'Ομί,ϊία τού Μητροπο,ϊίτη Βο,^οκο,^άμοκ 'Ιϊαρίωνα έπί 
τη αναγορεύσεί του είς Επίτιμον Δίδάκτορα της Θεο,ϊογίκης 'Ακαδημίας Αγίας Πετρουπό,ϊε- 
ως, στό http://mospat.ru/gr/2011/11/ 03/news50923/ (05/01/2016).

24. Πρακτίκά ΔΠΕΘ993 283, 289-290, 317-318.
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μπορεί παρά νά υπάγεται στήν αρμοδιότητα της καθόλου 'Εκκλησίας καί οχι 
μιας τοπικης 'Εκκλησίας μεμονωμένα. 'Π 'Εκκλησία μήτηρ, άλλωστε, τιμαται 
ήδη μέ τό έξαίρετο προνόμιο της συγκατάθεσής της προκειμένου νά κινήσει τό 
Οικουμενικό Πατριαρχείο τή διαδικασία αναζήτησης της συναίνεσης τών 'Ορ
θόδοξων 'Εκκλησιών25. Ά ν περαιτέρω υιοθετηθεί ή άποψη περί κυρίαρχου ρό
λου της 'Εκκλησίας μητρός, καί έπί ισοις όροις υπογραφης τού Τόμου τού 
Αύτοκεφάλου από όλες τίς 'Εκκλησίες ανακύπτει ζήτημα διατήρησης τών πρε- 
σβείων τιμης τού Οικουμενικού Πατριαρχείου έναντι τών λοιπών Αύτοκέφα
λων 'Εκκλησιών. Καί αύτό, διότι διασαλεύεται ή κανονική παράδοση πού στη- 
ριζόμενη σέ αύτά τά πρεσβεία τιμης θέλει νά συντονίζει τό Οικουμενικό Π α
τριαρχείο τή διαδικασία χορήγησης τού Αύτοκεφάλου.

Οι υποστηρικτές της έπάρκειας της υπογραφης τού Οικουμενικού Π α
τριάρχη γιά τήν ανακήρυξη τού Αύτοκεφάλου έπιθυμούν τή διατήρηση της κα
θιερωμένης κανονικης τάξης26, τήν ένεργό δηλαδή λειτουργία τών πρεσβείων 
τιμης τού Οικουμενικού Πατριαρχείου. Τό κανονικό πρωτείο τού Οικουμενι
κού Πατριαρχείου καί ή σχέση μεταξύ πρώτου καί συνόδου27 όπως περιγράφε
ται στόν 34° κανόνα τών Άγιων Αποστόλων28 καί έπίσης στούς κανόνες 9 καί 16
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25. B^ο<yηοις τού Σ ε,. Μητροπολίτου Έ λ,ετίας κ. Τερεμίου, Γραμματέως της Διορθοδάξου 
Προπαραοκευαοτικής Βπιτροπης, της ουyκληθείοης έν Σαμπεζύ Γενεύης, από 9'ς-17ης Δεκεμ- 
,ρ ίου  2009, ό.π.

26. "Ο.π.
27. Βλ. Πρακτικά ΔΠΒΘ993, 316' ArcAim. Jo n N  PANTELEIMON MANOUSSAKIS, "Primacy and 

Ecctesiotogy: TAe slale of lAe Queslion", AR . PAPANiKOLAOU, G. D EMACOPOULOS (έπιμ.), OrlAodox 
Conslruclions of lAe Wesl, New York 2013, 229-239' Μητροπολίτου Προύσης ΕΛΠίΔΟΦΟΡΟΥ § Α- 
ΜΠΡΥΝίΑΔΟΥ, "Primus sine paribus. Απάντησις εΙς τό περί πρωτείου κείμενον τού Πατριαρχείου 
Μόσχας", στό Allp://www.ec-palr.org/arxeio/etp2014-01-gr.pdf (05/01/2016)' Melropotilan of 
Pergamon JO nN  Z iziOULAS, "Concitiarily and Primacy", Θεολο'/ία 86/2 (2015), 19-33.

28. «Τούς έπισκοπους έκάστου έθνους εΙδέναι χρή τόν έν αύτοΐς πρώτον, καί ήyεΐοθαι 
αύτόν ώς κεφαλήν, καί μηδέν τι πράττειν περιττόν άνευ της έκείνου γνώμης- έκεΐνα δέ μάνα 
πράττειν έκαστον όσα τη αύτού παροικία έπι,άλλει, καί ταΐς υπ ' αύτήν χώραις. Αλλά μηδέ 
έκεΐνος άνευ της πάντων γνώμης ποιείτω τι. Ουτω γάρ ομόνοια έσται, καί δοζαοθήοεται ό Θεός, 
διά Κυρίου, έν άγίω Πνεύματι' ό Πατήρ, καί ό ΥΙός, καί τό άγιον Πνεύμα» (Γ. ΡΑΛΛΠ-Μ. ΠΟΤ- 
ΛΠ, Σύνταγμα τών θείων καί ιερών κανόνων..., τ. Β ', Αθήνησιν 1852, 45). Βλ. Πρακτικά 
ΔΠΒΘ993,320-322' Διορθόδοζος Προπαρασκευαστική Επιτροπή, Σαμπεζύ, 21-26 Φε,ρουαρί- 
ου 2011, Eίοήγηο^ς τού Σ ε,. Μητροπολίτου Περγάμου κ. 'ίωάννου, Προέδρου της Διορθοδόζου 
Προπαραοκευαοτικής Επιτροπης, στό hllp://www.ec-palr.org/docdisptay.php?tang=gr&id= 
1289&lta=gr (05/01/2016). Πρβλ. 'Επισκόπου Αβύδου ΚΥΡίΛΛΟΥ (ΚΑΤΕΡΕΛΟΥ), «Τό κείμενο 
της Ραβέννας καί ή θέση τού Πατριαρχείου Μόσχας γιά τό Πρωτείο», στό www.ec-palr. 
org/arxeio/avidou-ravenna.pdf (05/01/2016).
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τής συνόδου τής Αντίόχείας29 θεμελίώνουν, κατά τή γνώμη μας, τό δίκαίωμα τοϋ 
Οίκουμενίκοϋ Πατρίάρχη, αφοϋ προηγηθεΐ ή σύμφωνη γνώμη τών 'Ορθόδοζων 
Έκκλησίών, νά ανακηρύσσεί τό Αύτοκέφαλον μόνο μέ τήν ύπογραφή του. Ή  
ύπογραφή τοϋ Οίκουμενίκοϋ Πατρίάρχη έπίκυρώνεί τήν πανορθόδοίη συναί
νεση, βεβαίώνοντας δτί ή χορήγηση τοϋ Αύτοκεφάλου αποτελεΐ απόφαση τής 
καθόλου Εκκλησίας. Σύμφωνα μέ τόν 3° κανόνα τής Β ' Οίκουμενίκής Συνό
δου30, δπως έρμηνεύθηκε από τόν 28ο κανόνα τής Δ ' Οίκουμενίκής31 καί τόν 36ο

29. Καν. 9: ^Τούς καθ' έκάστην έπαρχ/αν έπίσκόπους είδέναί χρή τόν έν τή μητροπόλεί προ- 
εστώτα έπόκοπον, καί τήν φροντίδα άvαδέχεοθαί πάσης τής έπαρχίας, δίά τό έν τή μητροπόλεί 
πανταχόθεν συντρέχείν πάντας τούς τά πράγματα έχοντας. "Οθεν έδοίε καί τή τίμή προηγεΐσθαί 
αύτόν, μηδέν τε πράττείν περίττόν τούς ϊοίπούς έπίσκόπους άνευ αύτοϋ, κατά τόν αρχαΐον κρα- 
τήσαντα έκ τών Πατέρων ήμών κανόνα' j  ταϋτα μόνα, οσα τ^ έκάστου έπί,άλλεί παροίκία, καί 
ταΐς ύπ ' αύτήν χώραίς. Έκαστον γάρ έπίσκοπον έίουοίαv έχείό τής έαυτοϋ παροίκίας, δίοίκεΐν 
τε κατά τήν έκάστω έπί/ίάλλουσαν εύλά,είαν; καί πρόνοίαν ποεΐσίαί πάσης τής χώρας τής ύπό 
τήν έαυτοϋ πόλίν ό ς  καί χείροτονεΐν πρεσ,υτέρους καί δίακόνους, καί μετά κρίσεως έκαστα 
δίαλαμ,άνείν περαίτέρω δέ μηδέν πράττείν έπίχείρεΐν; δ χ α  τοϋ τής μητροπόλεως έπίσκόπου, 
μηδέ αύτόν άνευ τής τών λοίπών γνώμης» (Γ. ΡΑΛΛΗ-Μ. ΠΟΤΛΗ, δ.π., τ. Γ ', Αθήνησίν 1853, 140
141)' καν. 16: ^Έί' τίς έπίσκοπος αχολάζω^ έπί αχολάζουσαν έκκλησίαν έαυτόν έπίρρί„ας, 
ύφαρπάζοί τόν θρόνον δ χ α  συνόδου τελείας, τοϋτον απόβλητον είναί, καν εί πας ο λαός, ον 
ύφ^ρπασεν, έϊοίτο αύτόν. Τελείαν δέ έκείνην είναί οϋvοδοό j  ουμπάρεοτί καί ο τής μητροπό- 
ϊεως» (ΡΑΛΛΗ-ΠΟΤΛΗ, δ.π., 154).

30. ^Τόν μέν τοί Κωνσταντίνουπόλεως έπίσκοπον έχείό τά πρεσ/ίεΐα τής τίμής μετά τόν τής 
'Ρώμης έπίσκοπον, δίά τό είναί αύτήν νέαν 'Ρώμην» (ΡΑΛΛΗ-ΠΟΤΛΗ, δ.π., τ. Β ', 173).

31 ^Πανταχοϋ τοΐς τών Αγίων Πατέρων δροίς έπόμενοί, καί τόν αρτίως άvαyvωοθέvτα κα
νόνα τών έκατόν πεντήκοντα θεοφίλεστάτων έπίσκόπων, τών ουvαχθέvτωv έπί τοϋ τής εύσε,οϋς 
μνήμης Μεγάλου Θεοδοσίου, τοϋ γενομένου ,ασίλέως έν τή ^ασίλίδί Κωνσταντίνουπόλεως Νέα 
'Ρώμη, γνωρίζοντες, τά αύτά καί ήμεΐς δρίζομέν τε καί „ηφίζόμεθα περί τών πρεσ/ίείων τής 
άγίωτάτης έκκλησίας τής αύτής Κωvοταvτίvουπόλεως Νέας 'Ρώμης' καί γάρ τώ θρόνω τής πρε
σβυτέρας 'Ρώμης, δίά τό βασίλεύείν τήν πόλίν έκείνην, οί Πατέρες είκότως αποδεδώκασί τά 
πρεσβεΐα. Καί τώ αύτώ σκοπώ κίνούμενοί οί έκατόν πεντήκοντα θεοφίλέστατοί έπίσκοποί, τά 
ίσα πρεσβεΐα απένείμαν τώ τής νέας 'Ρώμης άγίωτάτω θρόνω, εύϊόγως κρίναντες, τήν βασίλεια 
καί συγκλήτω τίμηθεΐσαν πόλίν, καί τών ίσων απολαύουσαν πρεσβείων τή πρεσβυτέρα βασίλί- 
δί Ρώμη, καί έν τοΐς έκκληοίαοτίκοΐς ό ς  έκείνην μεγαλύνεσθαί πράγμασί, δευτέραν μετ' έκεί
νην ύπάρχουσαν. Καί ώστε τούς τής Ποντίκής, καί τής 'Ασίανής, καί τής Θρακίκής δίοίκήσεως 
μητροπολίτας μόνους, έτί δέ καί τούς έν τοΐς βαρβαρίκοΐς έπίσκόπους τών προείρημένων δίοί- 
κήσεων χείροτονεΐσθαί ύπό τοϋ προείρημένου άγίωτάτου θρόνου τής κατά Κωvοταvτίvούπολίv 
άγίωτάτης έκκλησίας' δηλαδή έκάστου μητροπολίτου τών προείρημένων δίοίκήσεων μετά τών 
τής έπαρχίας έπίσκόπων χείροτονοϋντος τούς τής έπαρχίας έπίσκόπους, καθώς τοΐς θείοίς κα- 
νόσί δίηγόρευταί' χείροτονεΐσθαί δέ, καθώς είρηταί, τούς μητροπολίτας τών προείρημένων δί- 
οίκήσεων παρά τοϋ Κωvοταvτίvουπόλεως αρχίεπίσκόπου, ί^ηφίσμάτων συμφώνων κατά τό έθος 
γίνομένων; καί έπ ' αύτόν αναφερομένων» (ΡΑΛΛΗ-ΠΟΤΛΗ, δ.π., 280-281).
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κανόνα της Πενθέκτης32 πρεσβεία τίμης εχουν αποδοθεί σέ συγκεκρίμένους 
θρόνους μέ τίς 'Εκκλησίες της Ρώμης καί της Κωνσταντίνούπολης νά προεξάρ- 
χουν τών λοίπών, απολαμβάνοντας ίσα πρεσβεία τίμης. Τά πρεσβεία τίμης δέν 
είναί κενά περίεχομένου. Έπάγονταί συγκεκρίμένα προνομία πού απολαμβά
νουν οί τίμηθέντες θρόνοί. Ώ ς  έκ τούτου ό Οίκουμενίκός Πατρίάρχης, καθώς 
σύμφωνα μέ τούς ίερούς κανόνες δέν ύπάρχεί στήν 'Ορθόδοξη Ανατολίκή 'Εκ
κλησία άλλος μέ ίσα πρεσβεία τίμης, εχεί κάθε δίκαίωμα νά ασκήσεί τά είδίκά 
προνομίά του, ενα από τά όποία είναί καί τό δίκαίωμα τού παρέχείν τό Αύτο
κέφαλον, όπως μαρτυρείταί στήν παράδοση της 'Εκκλησίας33.

'Π Προπαρασκευαστίκή Έπίτροπή κατέληξε στήν απόφαση ότί ό Τόμος της 
Αύτοκεφαλίας ύπογράφεταί από τόν Οίκουμενίκό Πατρίάρχη «συμμαρτυρού- 
ντων έν αύτώ διά της ύπογραφης αύτών τών Μ ακαρίωτάτων Προκαθημένων 
τών άγίωτάτων Ορθοδόξων Εκκλησιών, πρός τούτο προσκαλουμένων ύπό τού 
Οίκουμενίκού Πατρίάρχου». 'Π μελέτη, ώστόσο, τοΰ περίεχομένου τού Τόμου 
της Αύτοκεφαλίας καί τού τρόπου καταχώρησης τών ύπογραφών τών Προκα
θήμενων τών 'Εκκλησίών παραπέμφθηκε γίά πληρέστερη έπεξεργασία στήν 
προσεχη Δίορθόδοξη Προπαρασκευαστίκή Έπίτροπή34.

Στή Δίορθόδοξο Προπαρασκευαστίκή Επίτροπή τόν Φεβρουάρίο τού 2011 
συζητείταί έκ νέου ό τρόπος ύπογραφης τού Τόμου της Αύτοκεφαλίας. Στό 
πλαίσίο της συζητήσης δίατυπώνονταί τέσσερίς προτάσείς. Πίό συγκεκρίμένα, 
προτείνεταί ό Τόμος της Αύτοκεφαλίας νά ύπογράφεταί από τόν Οίκουμενίκό 
Πατρίάρχη μέ τήν ίδίόχείρη από αύτόν προσθήκη της λέξης «αποφαίνεταί»,
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32. «Ανανεούμενοί τά παρά τών εκατόν πεντήκοντα άγίων Πατέρων, τών έν τη θεοφυλάκτω 
ταύτη καί βασίλίδί πόλεί συνελθόντων, καί τών έξακοσίων τρίάκοντα, τών έν Χαλκηδόνί συνα- 
θροίσθέντων νομοθετηθέντα, όρίζομεν, ωστε τόν Κωνσταντίνουπόλεως θρόνον τών ίσων απο- 
ϊαύείν πρεσβείων τού της πρεσβυτέρας 'Ρώμης θρόνου, καί έν τοΐς έκκλησίαστίκοΐς, ώς έκεΐνον, 
μεγαλύνεσθαί πράγμασί, δεύτερον μετ' έκείνον ύπάρχοντα, μεθ' δν ό της Αλεξανδρέων μεγαϊο- 
πόλεως αρίθμείσθω θρόνος, είτα ό Αντίοχείας, καί μετά τούτον, ό της Ίεροσολυμίτών πόλεως» 
(ΡΑΛΛΠ-ΠΟΤΛΠ, ό.π., 387).

33. Μητροπολίτου Προύσης Ε ΛΠίΔΟΦΟΡΟΥ ΛΑΜΠΡΥΝΙΑΔΟΥ, "Primus sine paribus. Απάντη- 
σίς είς τό περί πρωτείου κείμενον τού Πατρίαρχείου Μόσχας", ό.π. Βλ. καί Έπίσκόπου Αβύδου 
ΚΥΡΙΛΛΟΥ (ΚΑΤΕΡΕΛΟΥ), «Τό κείμενο της Ραβέννας καί ή θέση τού Πατρίαρχείου Μόσχας γίά 
τό Πρωτείο», ό.π.

34. Γραμματεία έπί της προπαρασκευης της Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου (εκδ.), Αποφάσείς 
τών τεσσάρων Προοwοδίκών Δίασκέ^εων τών έτών 1976-1982-1986-2009 καί έγκρίΟέντα κείμε
να της ΔίορΟοδάξου ΠροJταραοκευαοτίκης Έτίτροπης τών έτών 2009 καί 2011, 2014, 54-55. Βλ. 
έπίσης lONiTA, Towards the Hoiy and Great Synod of the Orthodox Church, ό.π., 99, 100-101.
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καί στή συνέχεια από τούς Προκαθήμενους τών 'Ορθόδοξων 'Εκκλησιών μέ 
τήν προσθήκη της λέξης «ουναποφα^νεται». Σύμφωνα μέ τή δεύτερη πρόταση 
ό Τόμος υπογράφεται από τόν Οικουμενικό Πατριάρχη όπως προηγουμένως, 
μέ τήν προσθήκη, όμως, στίς υπογραφές τών Προκαθήμενων τών λοιπών 'Ορ
θόδοξων 'Εκκλησιών οχι τού «ουναπΌφα^νεοθαι», αλλά ένός ταυτόσημου 
όρου, j  ακόμη καί χωρίς καμία προσθήκη. Σέ μία τρίτη πρόταση ό Τόμος υπο
γράφεται σύμφωνα μέ τά παραπάνω μέ τή δήλωση, ωστόσο, έντός τού κειμένου 
της ισοτιμίας όλων τών Προκαθήμενων. Τέλος, σύμφωνα μέ τήν τέταρτη πρότα
ση ό Τόμος υπογράφεται από τόν Οικουμενικό Πατριάρχη μέ τήν ιδιόχειρη 
προσθήκη της φράσης «όποφα^νεται μετά πάντων τών Προκαθημένων τών 
άγιωτάτων Ο ρθοδόξων Εκκλησιών». Στίς προτάσεις αύτές αντίρρηση έκφρά
ζεται από τήν 'Εκκλησία της Ρωσίας, ή όποια έμμένει στήν πρότασή της, νά 
υπογράφεται δηλαδή ό Τόμος της Αύτοκεφαλίας κατά τή σειρά τών Διπτύχων 
από όλους τούς Προκαθήμενους χωρίς καμία προσθήκη στίς υπογραφές τους. 
'Επειδή καμία από τίς παραπάνω προτάσεις δέν έγινε όμόφωνα δεκτή, όπως 
απαιτεί ό Κανονισμός35, ή 'Επιτροπή δέν προχώρησε στήν έξέταση τού περιε
χομένου τού Τόμου της Αύτοκεφαλίας36. Κατέληξε δέ ότι «Δοΐέντος ότι κατά 
τόν ίοχύοντα Κανονισμόν αι αποφάσεις της Επιτροπης δέον νά ϊαμ ,άνω νται 
έν όμοφωνια, δέν έπετεύχΐη συμφωνία έπι τού θέματος τού Αύτοκεφάλου και 
τού τρόπου ανακηρύξεως αύτού τό όποιον τελεί εισέτι έν έκκρεμότητι»37. 'Επει
δή, λοιπόν, γιά τό συγκεκριμένο ζήτημα δέν έπετεύχθη συμφωνία κατά τίς διερ
γασίες τών Προπαρασκευαστικών 'Επιτροπών ούτε καί υπηρξε τελική έγκριση

35. Άρθρα 16 καί 17 τού Κανονισμού Λειτουργίας Προσυνοδικών Πανορθοδόξων Διασκέ
ψεων, Συνοδικά IX (2014), 32, 36-37, 300' Αποφάσεις τών τεσσάρων Προσυνοδικών Διασκέ
ψεων τών έτών 1976-1982-1986-2009 καί έγκριΟέντα κείμενα της ΔιορΟοδάξου Προπαρασκευ- 
αστικης Επιτροπης τών έτών 2009 καί 2011, δ.π., 16. Βλ. καί Σύναξις τών Προκαθημένων 'Ορ
θοδόξων Εκκλησιών (Φανάριον, 6-9 Μαρτίου 2014). Μήνυμα, στό Allp://www.ec- 
palr.org/docdisptay.pAp?tang=gr&id=1873&lta=gr (05/01/2016).

36. 'Αποφάσεις τών τεσσάρων Προσυνοδικών Διασκέψεων τών έτών 1976-1982-1986-2009 
καί έ-γκριθέντα κείμενα της Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικης Επιτροπης τών έτών 2009 καί 
2011, ό.π., 59-60.

37. Διορθόδοξος Προπαρασκευαστική Επιτροπή, Σαμπεζύ, 21-26 Φε,ρουαρίου 2011. 
'Ανακοινωθέν, στό hllp://www.ec-palr.org/docdisptay.php?tang=gr&id=1287&lta=gr (05/01/ 
2016). Βλ. καί l ONipA, Towards lAe no ty  and Greal Synod of lAe OrlAodox CAurcA, ό.π., 101,102.
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από Προσυνοδίκή Δίάσκε„η, τό θέμα τοΰ Αύτοκεφάλου δέν συμπερίλαμβάνε- 
ταί τελίκώς στήν ήμερήσία δίάταίη τής Άγιας καί Μεγάλης Συνόδου38.
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Β. Τ ό  Α ύ τό νο μ ο ν  κ α ί ο τρ ό π ο ς  ά v α κ ή ρ υ ξή ς  του

Δίαφορετίκά είναί τά πράγματα ως πρός τό θέμα τοϋ Αύτονόμου. Στή συ
γκεκρίμένη περίπτωση παρατηρεΐταί κοίνή προσέγγίση δλων τών Έκκλησίών 
δσον αφορά στίς προϋποθέσείς πού όφείλεί νά πληροΐ μίά τοπίκή Εκκλησία 
γίά νά ανακηρυχθεΐ Αύτόνομη. Τό θέμα συζητεΐταί κατά τίς έργασίες τής Δίορ- 
Ιόδο ίη ς .Πpο.παpαο'κευαοτίκής Έπίτροπής τόν Δεκέμβρίο τοϋ 2009, δπου δίευ- 
κρίνίζεταί ή έννοία καί ή έρμηνεία τοϋ κανονίκοϋ θεσμοϋ τοϋ Αύτονόμου καί 
ο τρόπος άvακήρυξής του. Οί περίσσότερες 'Ορθόδοξες Εκκλησίες κατανοοϋν 
τό Αύτόνομον ός θεσμό πού έκφράζεί τήν ^πϊήρη έσωτερίκην δίοίκητίκήν ανε- 
ίαρτησίαν τής άvακηpυχθε^ο'ης Αύτονόμου Eκκϊηο^ας». Συνέπεία τής ανακή- 
ρυίης τής αύτονομίας μίάς τοπίκής έκκλησίας, ύπό τή συγκεκρίμένη έννοία, 
είναί ή ένταίή της στό κανονίκό σύστημα τών Αύτοκέφαλων καί Αύτόνομων 
Έκκλησίών. Ή  Αύτόνομη Εκκλησία δίατηρεΐ, δμως, τούς πνευματίκούς δε
σμούς της μέ τήν Αύτοκέφαλη Εκκλησία από τή δίκαίοδοσία τής οποίας απο- 
σπάσθηκε. Από τήν άλλη πλευρά, γίά ορίσμένες 'Ορθόδοξες Εκκλησίες ο θε
σμός τοϋ Αύτονόμου αποτελεΐ ^άποκϊείοτίκ<v έσωτερίκην ύπόθεσίν έκάστης 
Αύτοκεφάλου Eκκληο'^ας». Σύμφωνα μέ τή συγκεκρίμένη θεώρηση, ο έλεγχος 
τής δίοίκησης καί τής λείτουργίας τής Αύτόνομης Εκκλησίας ύπάγεταί στά κα- 
νονίκά δίκαίώματα τής Αύτοκέφαλης Εκκλησίας. Παρά τίς άποκλίνουσες 
αύτές προσεγγίσείς, θεωρεΐταί δτί σύγκλίση μπορεΐ νά ύπάρίεί σέ λύση πού νά 
έγγυάταί τή δίοίκητίκή άvεξαρτησία τής Αύτόνομης Εκκλησίας, ή οποία τελεΐ 
σέ δίαρκή πνευματίκή σχέση μέ τήν Αύτοκέφαλη Εκκλησία, από τήν οποία 
άποσπάσθηκε, «...χωρίς νά ύποβαθμίζηταί ο κανονίκός θεσμός τοϋ Αύτονόμου 
είς τήν κοίνωνίαν τών 'Ορθοδόξωv Έκκλησίών καί χωρίς νά ύφέρπη ο κίνδυ
νος άκριτου ή καί άνείελέγκτου πολυδίασπάσεως τής δίοίκητίκής όργανώσεως 
τής 'Ορθοδόξου Εκκλησίας καί μάλίστα έπί προφανεΐ ζημία τής ένότητος

38. β'^οήyηο^ς τής Α.Θ. Παναγίότητος, τοϋ Οίκουμενίκοϋ Πατρίάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, 
πρός τήν ο'υvαίίv τών Προκαθημένων τών 'Ορθοδόίων Εκκλησιών (Γενεύη, 22 'ίανουαρίου 
2016) στό http://www.ec-patr.org/docdisp^ay.php?^ang=gr&of=2116&^a=gr (08/02/2016).
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αύτης...»39. Τελίκά έπίτυγχάνεταί συμφωνία καί έγκρίνεταί όμόφωνα σχετίκό 
κείμενο πού παραπέμπεταί στή Δίορθόδοξη Προσυνοδίκή Δίάσκε„η40. 'Π Ε '  
Δίορθόδοξη Πpοοvνοδίκή Δίάσκε„η (10-17/10/2015) έγκρίνεί τό κείμενο «Το 
Αύτόνομον κα> ό τρόπος ανακηρύξεως αύτού» καί τό θέμα τίθεταί στήν ήμερή
σία δίάταξη της μέλλουσας νά συνέλθεί Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου41.

Μετά από μίά σείρά δίευκρίνήσεων, συμπληρώσεων καί δίορθώσεων αποφα- 
σίσθηκε όμόφωνα ότί ό κανονίκός θεσμός τού Αύτονόμου έκφράζεί τό καθεστώς 
σχετίκης η μερίκης ανεξαρτησίας ενός συγκεκρίμένου έκκλησίαστίκού τμήματος 
από τήν κανονίκή δίκαίοδοσία της Αύτοκέφαλης 'Εκκλησίας στήν όποία κανο- 
νίκώς αναφέρεταί. Κατά τήν έφαρμογή τού θεσμού ύπάρχουν βαθμίδες έξάρτη- 
σης της Αύτόνομης 'Εκκλησίας από τήν Αύτοκέφαλη 'Εκκλησία στήν όποία ανα
φέρεταί. 'Π έκλογή τού Πρώτου της Αύτόνομης 'Εκκλησίας έγκρίνεταί η δίενερ- 
γείταί από τό άρμόδίο έκκλησίαστίκό όργανο της Αύτοκέφαλης 'Εκκλησίας. 'Ο 
Πρώτος της Αύτόνομης 'Εκκλησίας μνημονεύεί καί κανονίκώς αναφέρεταί στόν 
Προκαθήμενο της Αύτοκέφαλης 'Εκκλησίας. Κατά τήν έφαρμογή τού θεσμού 
τού Αύτονόμου ύφίστανταί δίάφορα σχήματα, σέ κάποία από τά όποία ό βαθμός 
έξάρτησης της Αύτόνομης 'Εκκλησίας έκφράζεταί καί μέ τή συμμετοχή τού Πρώ
του της Αύτόνομης 'Εκκλησίας στή Σύνοδο της Αύτοκέφαλης.

'Π κανονίκή άρμοδίότητα γίά τήν έκκίνηση καί τήν όλοκλήρωση της δίαδί- 
κασίας γίά τήν απόδοση τού Αύτονόμου ανήκεί στήν Αύτοκέφαλη 'Εκκλησία 
πρός τήν όποία καί αναφέρεταί ή ανακηρυσσόμενη Αύτόνομη 'Εκκλησία. 'Π 
δίαδίκασία είναί άπλή. 'Π έκκλησίαστίκή περίφέρεία πού έπίθυμεί αύτονομία, 
έφόσον δίαθέτεί τίς αναγκαίες έκκλησίαστίκές καί ποίμαντίκές προϋποθέσείς, 
ύποβάλλεί σχετίκό αίτίολογημένο αίτημα στήν Αύτοκέφαλη 'Εκκλησία στήν

39. E^οηγηο^ς 'τοΰ Σ ε,. Μητροπο,ϊί'του Ελβετίας κ. Ιερεμίου, ίραμματέως της Δίορίοδάξου 
Προπαρασκευαστίκης Επίτροπης, της οvγκληOείοης έν Σαμπεζύ Γενεύης, άJτό 9'ς-17'ς Δεκεμ
βρίου 2009 ό.π. Βλ. έπίσης, 'Ομίλία τού Σεβ. Μητροπολίτου Περγάμου κ. 'Ιωάννου, Προέδρου 
της ΔίορΟοδάξου Προπαρασκευαστίκης Επίτροπης, της οvγκληOείοης έν Σαμπεζύ Γενεύης, 
από 9'ς-17ης Δεκεμβρίου 2009 έπί τη ένάρξεί τών έργασίών αύτης, ό.π.

40. Αποφάσείς τών τεσσάρων Προσυνοδίκών Δίασκέ^εων τών έτών 1976-1982-1986-2009 καί 
έγκρίΟέντα κείμενα της ΔίορΟοδάξου Προπαρασκευαστίκης Επίτροπης τών έτών 2009 καί 2011, 
ό.π., 56-58' l ONirA, Towards the Hoiy and Great Synod of the Orthodox Church, ό.π., 99-100.

41. Α νακοίνωΐέν E '  Προοvνοδίκης ΠανορΟοδάξου Δίασκέ^εως έν Σαμπεζύ Γενεύης 
(Ί6Ί0/2015), στό www.ec-patr.org/docdisptay.phplkng=gr&id=2090&tia=gr (05/01//2016)' Ε '  
Προσυνοδίκή ΠανορΟάδοξος Δίάσκε^ίς, Σαμπεζύ - Γενεύη, 10-17 'Οκτωβρίου 2015 Αποφα- 
σίς. Το Αύτονομον καί ό τρόπος ανακηρύζεως αύτού, στό http://www.ec-patr.org/docdispiay. 
php?tang=gr&id=2122&tta=gr (10/02/2016).
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όποια υπάγεται. 'Π Σύνοδος της Αύτοκέφαλης 'Εκκλησίας αξιολογεί τίς προϋ
ποθέσεις καί τούς λόγους υποβολης τού αιτήματος καί αποφασίζει γιά τήν από
δοση j  μή τού Αύτονόμου. 'Εφόσον ή απόφαση είναι θετική, ή Αύτοκέφαλη 
'Εκκλησία έκδίδει τόν σχετικό Τόμο, μέ τόν όποίο καθορίζονται τά γεωγρα
φικά όρια καί οί σχέσεις της Αύτόνομης πρός τήν Αύτοκέφαλη 'Εκκλησία, σύμ
φωνα μέ τά καθιερωμένα κριτήρια της έκκλησιαστικης παράδοσης. Στή συνέ
χεια ό Προκαθήμενος της Αύτοκέφαλης 'Εκκλησίας ανακοινώνει τήν απόφαση 
στό Οικουμενικό Πατριαρχείο καί τίς άλλες Αύτοκέφαλες 'Ορθόδοξες 'Εκκλη
σίες. 'Π Αύτόνομη 'Εκκλησία στίς διορθόδοξες, διαχριστιανικές καί διαθρη- 
σκειακές της σχέσεις έκφράζεται διά της Αύτοκέφαλης 'Εκκλησίας πρός τήν 
όποια αναφέρεται. Στήν 'Ορθόδοξη Διασπορά δέν ιδρύονται Αύτόνομες 'Εκ
κλησίες παρά μόνο μέ πανορθόδοξη συναίνεση πού έξασφαλίζεται από τόν 
Οικουμενικό Πατριάρχη «κατά τά πανορθοδόξως ισχύοντα». Στήν περίπτωση 
απόδοσης τού Αύτονόμου στήν ίδια γεωγραφική έκκλησιαστική περιοχή από 
δύο Αύτοκέφαλες 'Εκκλησίες, άρα «έγειρομένης αμφισβητήσεως έκατέρου 
Αύτονόμου», οι έμπλεκόμενες πλευρές αναφέρονται «όμού ή κεχωρισμένως», 
στόν Οικουμενικό Πατριάρχη προκειμένου νά αναζητήσει τήν κανονική λύση 
«κατά τά πανορθοδόξως ισχύοντα». 'Ο Πρώτος της Αύτόνομης 'Εκκλησίας 
μνημονεύει μόνον τό ονομα τού Προκαθήμενου της Αύτοκέφαλης 'Εκκλησίας. 
Τό ονομα τού Πρώτου της Αύτόνομης 'Εκκλησίας δέν αναγράφεται στά Δίπτυ- 
χα. 'Π Αύτόνομη 'Εκκλησία παραλαμβάνει τό "Αγιον Μύρον από τήν Αύτοκέ
φαλη 'Εκκλησία. Οι έπίσκοποι, τέλος, της Αύτόνομης 'Εκκλησίας έκλέγονται 
καί καθίστανται από τό αρμόδιο έκκλησιαστικό της όργανο καί σέ περίπτωση 
βεβαιωμένης γιά τό συγκεκριμένο θέμα αδυναμίας της Αύτόνομης 'Εκκλησίας, 
«έπικουρείται αυτη υπό της Αύτοκεφάλου Εκκλησίας εις ήν όναφέpετα^».

Έ ν κατακλείδι, τό Αύτοκέφαλον καί τό Αύτόνομον ώς θεσμοί διοικήσεως 
της Εκκλησίας απορρέουν από τήν έκκλησιολογική διδασκαλία περί τοπικης 
Εκκλησίας. 'Π έφαρμογή τών συγκεκριμένων θεσμών στηρίζεται στήν αλληλο- 
περιχώρηση τοπικότητας καί οικουμενικότητας χωρίς νά διαταράσσεται ή ένό- 
τητα της καθόλου Εκκλησίας. Οι έκτεταμένες συζητήσεις κατά τή διάρκεια τών 
Διορθόδοξων Προπαρασκευαστικών Επιτροπών προετοίμασαν τό έδαφος γιά 
τήν αποτύπωση τών κανονικών αρχών ανακήρυξης τού Αύτοκεφάλου καί τού 
Αύτονόμου. Σέ κάθε περίπτωση, οι κανόνες καί ή παράδοση της Εκκλησίας 
αποτελούν τό μόνο ασφαλη όδοδείκτη γιά τήν έξεύρεση λύσης στό ζήτημα της 
ανακήρυξης τού Αύτοκεφάλου, γιά τό όποίο, σέ αντίθεση μέ τό θέμα τού Αύτο
νόμου, δυστυχώς δέν έχει έπιτευχθεί μέχρι σήμερα όριστική συμφωνία.

Δημητρίου Νικοϊακάκη
0BΌΛΌΓΙΆ 4/2015--------------------------------------------------------------------------------  ί.
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