Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος
Τό Πρωτεῖο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως δέν
εἶναι ἁπλῶς πρωτεῖο τιμῆς, ἀλλά εἶναι τό κέντρο ἑνότητας τῶν
Ἐκκλησιῶν καί διαφύλαξης τῆς πίστης, εἶναι διακονία πρωτοβουλίας καί συντονισμοῦ καί προεδρείας, εἶναι κέντρο μαρτυρίας, οἰκουμενικότητας καί διαφύλαξης τῆς συνοδικότητας τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι τό κέντρο στό ὁποῖο καταφεύγει μιά
Τοπική Ἐκκλησία, ὅταν βρίσκεται σέ ἐμπερίστατη κατάσταση καί τότε τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ἀναλαμβάνει πρωτοβουλία γιά τήν ἀποκατάσταση τῆς κανονικότητας. Μέ αὐτήν
τήν ἔννοια λέγεται ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως
εἶναι ἡ μητέρα τῶν Ἐκκλησιῶν.
Τό Πρωτεῖο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου
***
Ἠ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καί οἱ ἐκκλησιαστικοί μας ἡγέτες
δέν πρέπει νά ἀνακινοῦν ζητήματα, πού τραυματίζουν τήν
ἑνότητά μας μέ τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, παρά τίς ἁγνές διαθέσεις καί τήν ἀγάπη πού ἔχουν πρός τήν Ἐκκλησία. Ἡ ἑνότητα τῶν Ἐκκλησιῶν εἶναι πολύ εὔθραυστη ὑπόθεση καί κανείς
δέν ἔχει τό δικαίωμα νά παίζη μέ αὐτήν, οὔτε καί νά πειραματίζεται σέ τέτοιους σοβαρούς ἐκκλησιαστικούς θεσμούς, πού
διέσωσαν τήν Ὀρθοδοξία καί τόἜθνος.
Γι’ αὐτό καί σήμερα πού τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο δέχεται μεγάλους πειρασμούς, παντοειδεῖς ἐπιθέσεις καί ποικιλότροπες ὑπονομεύσεις, πρέπει νά στηριχθῆ ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς
Ἑλλάδος. Κάθε κίνησή μας πρέπει νά εἶναι προσεγμένη καί νά
μήν ὁδηγῆ στόν τραυματισμό τῆς ἑνότητος τῶν Ἐκκλησιῶν.
Ἡ αὐτόγνωμη ἀνακήρυξη τῆς Αὐτοκεφαλίας τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος καί οἱ ξένες δυνάμεις

***
Νομίζω ὅτι θά ἦταν θανάσιμο λάθος, νά γίνη ἡ μεταφορά τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐκτός τῆς Κωνσταντινουπόλεως καί μάλιστα σέ ἑλλαδικό χῶρο, ὅπως τό προτείνουν
καί τό ἐλπίζουν διάφοροι κύκλοι, μερικοί ἀπό τούς ὁποίους
θά ἔβλεπαν μέ μεγάλη ἱκανοποίηση μιά τέτοια λύση. Θά ἦταν
λάθος, γιατί, ἐκτός τῶν ἄλλων, θά μεταβαλλόταν ἀπό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο σέ ἐθνικιστικό κέντρο. Δηλαδή, ἐνῶ τώρα
ἐκφράζει τό πνεῦμα τῆς Ρωμηοσύνης, μέ τήν καθολικότητα καί
οἰκουμενικότητα τοῦ ὅρου, ὕστερα ἀπό ἐνδεχόμενη μεταφορά
του σέ ἑλληνικό ἔδαφος, θά μεταβαλλόταν σ’ ἕνα κέντρο μιᾶς
συγκεκριμένης ἐπαρχίας ...
... Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία σήμερα πρέπει νά παρουσιάση στούς ἀνθρώπους πού κατοικοῦν σέ ὅλα τά μήκη καί τά
πλάτη τῆς γῆς, τόν ἐσωτερικό της πλοῦτο, τήν ἀποκαλυπτική
ἀλήθεια τήν ὁποία διαθέτει καί νά ἀπαντήση σέ ὅλες τίς ἰδεολογικές, θρησκευτικές, ἀκόμη καί οὑμανιστικές προκλήσεις
τῶν ἀνθρώπων τῆς ἐποχῆς μας. Πιστεύω ὅτι τό Οἰκουμενικό
Πατριαρχεῖο, μέ ὅλη τήν ἐκκλησιαστική του διάρθρωση, τούς
Ἀρχιερεῖς στίς κατά τόπους Ἐκκλησίες, τίς Ἐνορίες, τά Μοναστήρια, τούς ἱεραποστόλους, ἐπιτελεῖ ἕνα θαυμάσιο ἔργο καί
ἀνταποκρίνεται στίς ἀνησυχίες τῶν ἀνθρώπων. Γι’ αὐτό δέν
πρέπει νά βλέπουμε τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο μόνον ὡς διοικητικό κέντρο, πού ἑδρεύει στήν Κωνσταντινούπολη, ἀλλά νά
τό βλέπουμε στήν ὅλη ἐκκλησιαστική, λειτουργική, ὁμολογιακή κλπ. παρουσία του στόν σύγχρονο κόσμο. Μάλιστα μπορῶ
νά ὑποστηρίξω ὅτι τό Κέντρο τοῦ Πατριαρχείου ἐνισχύει καί
καλύπτει μέ τό κύρος του τήν διάδοση τῆς μαρτυρίας τῆς πίστεως.
Ὅπως τονίσθηκε προηγουμένως, πρόκειται γιά ἕνα μεγάλο
θαῦμα πού συντελεῖται σήμερα, ἀφοῦ ἀπό τόν μικρό χῶρο τοῦ
Φαναρίου, μέ λίγους ἀλλά πολύ πεπειραμένους ἀνθρώπους,

προχέεται ὅλο αὐτό τό φῶς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στήν
Οἰκουμένη. Αὐτό πιστεύω ὅτι ὀφείλεται στόν εὐλογημένο θεσμό
πού ἐξαγιάστηκε ἀπό Οἰκουμενικές Συνόδους καί μεγάλες προφητικές καί πατερικές μορφές στήν προσευχή ἁγιασμένων ἁγιορειτῶν πατέρων, ἀφοῦ ὅπως εἶναι γνωστόν, τό Ἅγιον Ὄρος
ὑπάγεται πνευματικά στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο στήν
πείρα, τήν σοφία, τήν γνώση καί τήν διάκριση τῶν συγχρόνων
Φαναριωτῶν Ἀρχιερέων, οἱ ὁποῖοι κληρονόμησαν μιά ζωντανή
παράδοση ἀπό προηγουμένους σοφούς Γέροντες, ἀλλά τολμῶ νά
προσθέσω καί ἀπό πολλούς ἀπό μᾶς τούς Ἀρχιερεῖς, οἱ ὁποῖοι
δέν ἀνήκουμε μέν στό κλίμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου,
ἀλλά σεβόμαστε τόν θεσμό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί
συγχρόνως ἀγαποῦμε καί σεβόμαστε τά πρόσωπα πού σηκώνουν
μαρτυρικά τόν σταυρό τῆς ποιμαντικῆς διακονίας καί τῆς διαφυλάξεως τῆς ἑνότητος τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ...
... Πρέπει νά βοηθήσουμε ὅλοι τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο στό νά ἀνταποκριθῆ στήν ἀποστολή του. Θεωρῶ μεγάλο
σφάλμα νά χωρίζωνται οἱ Ἀρχιερεῖς σέ Πατριαρχικούς καί ἀντιΠατριαρχικούς.Ὅλοι πρέπει νά σεβόμαστε τόν εὐλογημένο
καί ἐξαγιασμένο αὐτόν θεσμό καί νά βοηθοῦμε οὐσιαστικά τά
πρόσωπα πού ἐργάζονται γιά τήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας, ἐν
μέσῳ ποικίλων δυσκολιῶν, καί νά συνοδοιποροῦμε μαζί τους,
ἀκολουθώντας, μέ τόν δικό μας σταυρό, τόν πρῶτο σταυροφόρο
Οἰκουμενικό Πατριάρχη.
Ἡ προσφορά τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου
στό σύγχρονο γίγνεσθαι

