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ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ

ὉΧριστιανισμός ἔγινε γνωστός, διαμέσου τῆς χερσονήσου τῆς Κριμαί-
ας, στίς Σλαβικές φυλές πού κατοικοῦσαν πάνω ἀπό τόν Εὔξεινο

Πόντο1, ἀπό τούς Θεσσαλονικεῖς ἀδελφούς Ἁγίους Κύριλλο καί Μεθόδιο2,
οἱ ὁποῖοι πρίν γίνουν γνωστοί γιά τό Ἱεραποστολικό τους ἔργο, κήρυξαν τόν
λόγο τοῦ Θεοῦ στούς Ρῶς τό 860. Ἡ Κωνσταντινούπολη, παρά τίς ἐπιδρομές
τῶν Ρῶς, ὑπῆρξε ἡ ἀνάδοχος κατά τήν εἴσοδο στόν Χριστιανισμό καί στήν
βάπτιση τῶν Ρώσων3. Οἱ Βυζαντινορωσικές ἐμπορικές σχέσεις πού ἀναπτύχ-
θηκαν εὐνόησαν τήν διάδοση τοῦ Χριστιανισμοῦ ἀπό τούς Ρώσους ἐμπόρους
στούς οἰκείους τους καί στόν εὐρύτερο κύκλο τους4.

Ὁ ἐκχριστιανισμός τῆς πριγκίπισσας Ὄλγας (957), καί ἀργότερα τοῦ
ἐγγονοῦ της Βλαδιμήρου5 (988-989), στάθηκε ἡ ἀπαρχή ὥστε ἡ «γῆ τῶν
Ρῶς», πού ἐκτεινόταν ἀπό τά Καρπάθια ὅρη μέχρι τόν Βόλγα καί ἀπό τό
Νόβγκοροντ μέχρι τίς στέπες πού κατοικοῦνταν ἀπό τούς Χαζάρους καί
τούς Πετσενέγους, νά γίνει μέρος τῆς «Βυζαντινῆς Κοινοπολιτείας», χωρίς
ὅμως καί νά καταστεῖ ποτέ τμῆμα τῆς Αὐτοκρατορίας. Οἱ Ρῶσοι πρίγκιπες
ἀναγνώριζαν τήν οἰκουμενική καί ἠθική ὑπεροχή τοῦ Ρωμαίου Αὐτοκράτορα
τῆς Ἀνατολῆς, ὄχι ὅμως καί τήν πολιτική του ἀνωτερότητα6. 

1 Βλασίου Ι. Φειδᾶ, «Ρωσική Ἐκκλησία», Θρησκευτική καί Ἠθική Ἐγκυκλοπαίδεια (Θ.Η.Ε.) 10, 977.
2 Ἀντωνίου-Αἰμιλίου Ταχιάου, Ἡ ζωή καί τό ἔργο τῶν Κυρίλλου καί Μεθοδίου, Θεσσαλονίκη 2009.
3 Κωνσταντίνου Παπουλίδη, Διαχρονικές σχέσεις Ἑλλάδας – Ρωσίας, Θεσσαλονίκη 2011, σσ. 5-6.
4 Βλασίου Ι. Φειδᾶ, «Ρωσική Ἐκκλησία», Θ.Η.Ε. 10, 979.
5 Βλαδίμηρος Α΄ Μέγας Πρῖγκηψ τοῦ Κιέβου (980-1015). Μετά τήν ἀνάληψη τῆς ἐξουσίας, νυμ-
φεύθηκε τή Βυζαντινή Πριγκίπισσα Ἄννα, ἀδερφή τοῦ Αὐτοκράτορα Βασιλείου Β΄, ὑπό τόν
ὄρο ὅτι θά βαπτίζονταν μαζί μέ ὁλόκληρο τόν λαό του.
6 John J. Yiannias, Ἡ βυζαντινή παράδοση μετά τήν ἅλωση τῆς Κωνσταντινούπολης, Ἀθήνα
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Σύμφωνα μέ τό Κανονικό Δίκαιο τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλη-
σίας, ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας, πού ἱδρύθηκε ἀπό Βυζαντινούς Ἱεραποστό-
λους, ἔπρεπε νά ὑπαχθεῖ κανονικά στό Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως,
κατ’ ἐφαρμογή τοῦ ΚΗ΄ Κανόνος7 τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου8.

Ἀναφορές στόν τρόπο ὀργάνωσης καί σχέσης της μέ τήν Μητέρα Ἐκκλη-
σία τῆς Κωνσταντινουπόλεως κάνουν ὁ Νεῖλος Δοξαπατρής9 καί ὁ Θεόδω-
ρος Βαλσαμών10, σύμφωνα μέ τούς ὁποίους, τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο
διατηρεῖ τό δικαίωμα νά χειροτονεῖ καί ἀποστέλλει τόν «Μητροπολίτη Κιέ-
βου» στήν Ρωσική Ἐκκλησία. 

Ἡ Ρωσική Ἐκκλησία ὀργανώθηκε διοικητικά ὡς μία ἀπό τίς Μητροπό-
λεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, παρέμεινε διοικητικά ἐξαρτημένη ἀπό
τήν Κωνσταντινούπολη γιά αἰῶνες, ἀπό τό 988 μέχρι τό 1448 καί ὁ ἑκάστο-
τε Μητροπολίτης ἐκλεγόταν καί χειροτονοῦνταν ἀπό τόν Πατριάρχη Κων-
σταντινουπόλεως11.

Ἡ ἀνάπτυξη τῆς Ρωσικῆς ἐθνικῆς καί θρησκευτικῆς αὐτοσυνειδησίας,
περί τά μέσα του 14ου αἰῶνα, θά ὁδηγήσει στήν ἄρνηση τῆς ρωσικῆς
πλευρᾶς νά δεχτεῖ Μητροπολίτη χειροτονημένο στήν Κωνσταντινούπολη καί
μέ ἀφορμή τήν ὑπογραφή, ἐκ μέρους τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, τῆς ἕνωσης μέ
τήν παπική στήν Σύνοδο Φερράρας–Φλωρεντίας (1438-1439), ἡ Κωνσταντι-
νούπολη τόσο στήν ρωσική πολιτική ὅσο καί στήν συνείδηση τῶν Ρώσων
πιστῶν κατατάσσεται πλέον μεταξύ τῶν αἱρετικῶν–οὐνιτικῶν ἐκκλησιῶν,
ἐνῶ ἀρχίζει νά καλλιεργεῖται ἡ ἀντίληψη ὅτι ἡ μόνη Ἐκκλησία πού εἶναι

1994, σσ. 69-77.
7 «…τούς τῆς Ποντικῆς, καί τῆς Ἀσιανῆς, καί τῆς Θρακικῆς διοικήσεως μητροπολίτας μόνους,
ἔτι δέ καί τούς ἐν τοῖς βαρβαρικοῖς ἐπισκόπους τῶν προειρημένων διοικήσεων χειροτονεῖσθαι
ὑπό τοῦ προειρημένου ἁγιωτάτου θρόνου τῆς κατά Κωνσταντινούπολιν ἁγιωτάτης ἐκκλησίας·
δηλαδή ἑκάστου μητροπολίτου τῶν προειρημένων διοικήσεων μετά τῶν τῆς ἐπαρχίας ἐπισκό-
πων χειροτονοῦντος τούς τῆς ἐπαρχίας ἐπισκόπους, καθώς τοῖς θείοις κανόσι διηγόρευται·
χειροτονεῖσθαι δέ, καθώς εἴρηται, τούς μητροπολίτας τῶν προειρημένων διοικήσεων παρά τοῦ
Κωνσταντινουπόλεως ἀρχιεπισκόπου, ψηφισμάτων συμφώνων κατά τό ἔθος γινομένων, καί
ἐπ᾽ αὐτόν ἀναφερομένων», Κανών ΚΗ΄ τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου (Χαλκηδόνα 451), στήν
ἰστοσελίδα http://www.valsamon.com/index.php?id=5&subid=66. 
8 Βλασίου Ι. Φειδᾶ, «Ρωσική Ἐκκλησία», Θ.Η.Ε. 10, 982.
9 Ἕλληνας λόγιος του 12ου αἰῶνα. Ἀρχιμανδρίτης τῆς Μεγάλης του Χριστοῦ Ἐκκλησίας, συγ-
γραφέας τοῦ ἔργου Σύνταγμα περί τῶν πέντε πατριαρχικῶν θρόνων.
10 Ἕνας ἀπό τούς πλέον ὀνομαστούς Κανονολόγους τοῦ 12ου αἰώνα. Συγγραφέας σημαντικῶν
ἔργων. Ἐξελέγη Πατριάρχης Ἀντιοχείας τό 1185.
11 Βλασίου Ι. Φειδᾶ, «Ρωσική Ἐκκλησία», Θ.Η.Ε. 10, 984.
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προορισμένη νά διαφυλάξει τήν Ὀρθόδοξη πίστη εἶναι ἡ Ρωσική12.
Μετά τό θάνατο τοῦ Μητροπολίτη Ρωσίας Φωτίου, τό 1431, τό Πατριαρχεῖο

Κωνσταντινουπόλεως δέν ἀπέστειλε νέο Μητροπολίτη. Ὁ Ρῶσος ἡγεμόνας
Βασίλειος Βασιλίεβιτς ἐκμεταλλεύτηκε τήν εὐκαιρία ἀπό τό κενό πού δημι-
ουργήθηκε καί, ἀφοῦ συγκάλεσε στήν Μόσχα Σύνοδο Ἐπισκόπων, ἐξέλεξε, τό
1433, Μητροπολίτη τόν Ἰωνᾶ13, ὁ ὁποῖος μετέβη, στή συνέχεια, στήν Κωνσταν-
τινούπολη, προκειμένου νά λάβει τήν εὐλογία τοῦ Πατριάρχη καί τήν ἐπικύ-
ρωση τῆς ἐκλογῆς του. Στήν Κωνσταντινούπολη, ὅμως, ἐξελέγη Μητροπολίτης
Ρωσίας ὁ Ἰσίδωρος14, ὁ ὁποῖος ἀπεστάλη στήν Μόσχα τό 1434, ἐνῶ ὁ Ἰωνᾶς,
μέ τήν ἐλπίδα ὅτι θά διαδεχθεῖ ἀργότερα τόν Ἰσίδωρο, ἐπέστρεψε στήν Ρωσία.

Ὁ Ἰσίδωρος, παρότι συνάντησε τήν ψυχρότητα τοῦ ἡγεμόνα Βασιλείου,
κατόρθωσε νά ἐπιβληθεῖ καί νά τόν πείσει νά ἀποστείλει ἀντιπροσωπεία
τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας στή Σύνοδο Φερράρας–Φλωρεντιας, ὅπου ὁ Ἰσίδω-
ρος ἐτάχθη ὑπέρ τῆς ἑνώσεως. Μετά τήν ἐπιστροφή του, κατά τήν πρώτη
Θεία Λειτουργία του στήν Μόσχα, ὁ Ἰσίδωρος χρησιμοποίησε λατινικό
Σταυρό, μνημόνευσε μαζί μέ τόν Πατριάρχη καί τόν Πάπα, ἐνῶ ἐπιχείρησε
νά ἀναγνώσει, ἀπό ἄμβωνος, πράξη ἑνώσεως τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας μέ
τήν Ἐκκλησία τῆς Ρώμης. Ὁ ἡγεμόνας Βασίλειος τόν καταδίκασε σέ φυλά-
κιση καί τό 1441 συνεκλήθη Σύνοδος Ἐπισκόπων, ἡ ὁποία καθαίρεσε τόν
Ἰσίδωρο, τόν τελευταῖο Ἕλληνα Μητροπολίτη Ρωσίας. Τό ἑπόμενο βῆμα
τῶν Ρώσων ἦταν ἡ ἐκλογή, κατά τό ἔτος 1448, τοῦ Ἰωνᾶ ὡς Μητροπολίτη
Μόσχας ἀπό τοπική Σύνοδο Ἐπισκόπων15. 

Ἡ ἐν γένει συμπεριφορά τοῦ Ἰσιδώρου ἀπετέλεσε τήν ἀφορμή γιά τήν
κατάρρευση τῆς αὐθεντίας τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως στά
μάτια τῶν Ρώσων, τήν ἀνακήρυξη τοῦ Αὐτοκεφάλου τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλη-
σίας καί τήν ἐμφάνιση ἔκτοτε τῆς θεωρίας τῆς «Τρίτης Ρώμης»16. Ἡ ὑπογραφή

12 Ἰωάννη Χ. Ταρνανίδη, Θεωρία καί πράξη Θεωρία καί πράξη στήν ἱστορική ἐξέλιξη τοῦ Αὐτο-
κεφάλου των Σλαβικῶν Ἐκκλησιῶν, Θεσσαλονίκη 2006, σσ. 122-123.
13 Ρωσικῆς καταγωγῆς. Τό ἔτος 1433 ἐξελέγη Ἐπίσκοπος Μούρωμα καί Ριαζάν. Μητροπολίτης
Μόσχας ἀπό τό 1448 ἕως τό 1461, ὁπότε ἐκοιμήθη. Ἡ Ρωσική Σύνοδος τόν ἀνακήρυξε Ἅγιο τό
1547.
14 Ἑλληνικῆς καταγωγῆς. Συμμετεῖχε στή Σύνοδο Φερράρας-Φλωρεντίας καί συνυπέγραψε τόν
Τόμο τῆς Ἑνώσεως. Μετά τήν Ἅλωση τοῦ 1453, κατέφυγε στήν Ρώμη, ὅπου ὁ πάπας Πῖος Β΄
τόν ἀνακήρυξε “Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως”. Ἀπεβίωσε στήν Ρώμη τό 1464 καί ἐνταφιά-
σθηκε στή Βασιλική του Ἁγίου Πέτρου.
15 Βλασίου Ι. Φειδά, «Ρωσική Ἐκκλησία», Θ.Η.Ε. 10, 1011.
16 Ἀντώνιου Μάρκου, Ρωσική Ἐθνική καί Ἐκκλησιαστική Ἡγεσία, στήν ἰστοσελίδα http://chur-
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ἀπό τόν Ἰσίδωρο τῶν πρακτικῶν τῆς Συνόδου Φερράρας–Φλωρεντίας τραυ-
μάτισε τήν θρησκευτική εὐαισθησία τοῦ ρωσικοῦ λαοῦ καί ἀπομάκρυνε τήν
Ρωσία τόσο ἀπό τόν Ἑλληνικό κόσμο, ὅσο καί ἀπό τήν Δύση17. Ἐπιπλέον, ἡ
Σύνοδος ἀποφάσισε, ἐφεξῆς, ὁ Μητροπολίτης Ρωσίας νά ἐκλέγεται ἀπό τούς
Ρώσους Ἐπισκόπους, ἐνῶ ὁ τίτλος του τροποποιήθηκε ἀπό «Μητροπολίτης
Κιέβου καί πάσης Ρωσίας» σέ «Μητροπολίτης Μόσχας καί πάσης Ρωσίας».

Οἱ κινήσεις αὐτές τῶν Ρώσων μπορεῖ νά προκλήθηκαν ἀπό τίς ἀφορμές
πού τούς ἔδωσαν οἱ ἀτυχεῖς καί ἄστοχες ἐνέργειες τῆς Κωνσταντινούπολης,
ἀλλά εἶναι περισσότερο δηλωτικές τῆς ἀπόρριψης τῆς ἐξάρτησής τους ἀπό
τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, τό ὁποῖο δέν ἀντέδρασε φανερά καί δέχθηκε
τό γεγονός ὡς τετελεσμένο, ἀφοῦ οἱ συνθῆκες πού ἀκολούθησαν ὑπῆρξαν
ἰδιαίτερα ἀρνητικές καί ἀπρόβλεπτες γιά τήν τύχη του, καθώς τόν Μάϊο
τοῦ 1453 ἡ Πόλη ἔπεσε στά χέρια τῶν Ὀθωμανῶν καί τό κύρος τοῦ Ὀρθό-
δοξου Αὐτοκράτορα, ὁ ὁποῖος στήριζε καί ἀναδείκνυε τήν ἰσχύ καί τήν
Οἰκουμενικότητα τοῦ Πατριάρχη, δέν ὑπῆρχε πιά18. Παρ’ ὅλο δέ πού ἡ νέα,
ἡ Ὀθωμανική ἐξουσία, ἀναγνώρισε στό πρόσωπο τοῦ Πατριάρχη καί μέρος
τῶν ἐξουσιῶν τῆς πρώην πολιτικῆς ἀρχῆς τοῦ Βυζαντίου19, ἡ κατάσταση
στήν ὁποία περιῆλθε ὁ Οἰκουμενικός Θρόνος ἐπέτρεπε σέ μία ἐλεύθερη καί
ἰσχυρή χώρα, ὅπως ἦταν ἡ Ρωσία, νά ἀναπτύξει ἡγετικές στόν χῶρο τῆς
Ὀρθοδοξίας τάσεις. Ἡ ρωσική ἐκδοχή περί «Τρίτης Ρώμης» εἶναι πλέον ἐνι-
σχυμένη καί ἀπό ἕνα νέο στοιχεῖο: ἡ πτώση τῆς Νέας Ρώμης στά χέρια τῶν
Τούρκων ἀποτελεῖ τή θεία τιμωρία γιά τήν αἱρετική της στάση καί τήν ὑπο-
γραφή τῆς ἕνωσης μέ τήν Παλαιά Ρώμη20. Ὁ γάμος, μάλιστα, τοῦ Ρώσου
Τσάρου Ἰβάν Γ΄ μέ τή Ζωή-Σοφία Παλαιολογίνα, ἀνεψιά τοῦ Κωνσταντίνου
Παλαιολόγου, τό 1472 καί ἡ καθιέρωση τοῦ Δικέφαλου ἀετοῦ τοῦ Βυζαντίου,
ὡς ἔμβλημα τοῦ Ρωσικοῦ κράτους21, τόν ὁδήγησαν στήν πεποίθηση ὅτι
αὐτός εἶναι διάδοχος καί κληρονόμος τῶν Βυζαντινῶν Αὐτοκρατόρων22.

Τό ἐνδιαφέρον πάντως στήν περίπτωση αὐτή, κατά τήν ὁποία ἡ Ρωσική

chsynaxarion.blogspot.gr/2011/05/1250-1589.html.
17 Κωνσταντίνου Παπουλίδη, Διαχρονικές σχέσεις Ἑλλάδας – Ρωσίας, ὅ.π., σ. 13.
18 Ἰωάννη Χ. Ταρνανίδη, Θεωρία καί πράξη…, ὅ.π., σ. 123.
19 Μητροπολίτου Ἀρκαλοχωρίου Ἀνδρέα, Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Νεώτερα Ἱστορικά, σ. 21.
20 Ἰωάννη Χ. Ταρνανίδη, Θεωρία καί πράξη…, ὅ.π., σ. 128.
21 Κωνσταντίνου Παπουλίδη, Διαχρονικές σχέσεις Ἑλλάδας – Ρωσίας, ὅ.π., σ. 9-10.
22 Βλασίου Ι. Φειδᾶ, Ρωσική Ἐκκλησία, Θ.Η.Ε. 10, 1020.
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Ἐκκλησία πραγματοποιεῖ τά πρῶτα μή νόμιμα βήματα τῆς ἀνεξαρτησίας
της, εἶναι ὅτι ἡ ἐν τῇ πράξει ἀνατροπή τῆς παράδοσης δέν εἶχε τήν δύναμη
νά ἀνατρέψει καί τήν ἴδια τήν παράδοση. Στήν συνείδηση τόσο τῆς ἐκκλη-
σιαστικῆς ὅσο καί τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας τῆς Ρωσίας ὑπῆρχε τό κενό καί ἡ
αἴσθηση τῆς ἀντικανονικότητας τῶν διαμειφθέντων κατά τό ἔτος 1448, μέ
τήν αὐθαίρετη ἐκλογή τοῦ Ἰωνᾶ ὡς Μητροπολίτη Μόσχας. Ὑπό τό καθε-
στώς αὐτῆς τῆς πίεσης, τό 1452, ὁ ἡγεμόνας Βασίλειος ὑποχρεώθηκε νά
ἀπευθυνθεῖ στόν Αὐτοκράτορα Κωνσταντῖνο Παλαιολόγο γιά νά τοῦ ζητή-
σει τήν ἀναγνώριση τῆς ἐκλογῆς τοῦ Ἰωνᾶ. Ἡ Κωνσταντινούπολη, μέ τούς
Ὀθωμανούς πρό τῶν πυλῶν της, ἀναγκάστηκε νά ἀναγνωρίσει τά τετελε-
σμένα τῆς ρωσικῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀνταρσίας καί ἡ ἀτελής ἐκείνη, ἀλλά
πλατιά ἀποδεκτή ἀπό τήν ρωσική κοινή γνώμη μητροπολιτική ἐκλογή, κέρ-
δισε καί τήν νομική της κάλυψη, ἐξασφαλίζοντας ἔτσι τό κύρος καί τήν ἀνα-
πότρεπτη συνέχειά της. Ὑπό τήν πίεση τῶν νέων συνθηκῶν πού δημιουρ-
γήθηκαν, οἱ σχέσεις τῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Κωνσταντινούπολης καί τῆς
Μόσχας παρέμειναν ὁμαλές, χωρίς βέβαια νά ὑπάρξει καί κάποιου εἴδους
Κανονική ἀναγνώριση τῶν προηγηθέντων. Αὐτό σήμαινε ὅτι τό «Αὐτοκέφα-
λό» της Ρωσικῆς Ἐκκλησίας ἐξακολουθοῦσε νά εἶναι ἀτελές καί μή σύμφωνο
πρός τήν καθιερωθεῖσα παράδοση τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας,
ἡ ὁποία (παράδοση) ἀπαιτοῦσε τήν συγκατάθεση τῆς Κωνσταντινούπολης
γιά κάθε παρόμοια ἐξέλιξη, πολλῷ δέ μᾶλλον καθόσον ἡ Ρωσική Ἐκκλησία
ἀποτελοῦσε προϊόν τῆς Βυζαντινῆς Ἱεραποστολῆς καί μέχρι τότε διατη-
ροῦσε σχέσεις θυγατρός πρός μητέρα23. Ἡ ἐλαττωματική αὐτή «Αὐτοκεφα-
λία» παρέμεινε σέ ἰσχύ καί τά ἑπόμενα χρόνια μέχρι τήν ἀνακήρυξη τῆς
Ρωσικῆς Ἐκκλησίας σέ Πατριαρχεῖο.

Τό 1459 συνεκλήθη νέα Σύνοδος στή Μόσχα, ἡ ὁποία ἀποφάσισε ἡ
ἐκλογή τῶν Μητροπολιτῶν Μόσχας νά πραγματοποιεῖται ἀπό Ρώσους Ἐπι-
σκόπους, ἀνεξάρτητα ἀπό τό Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως24, ἐνῶ
σταδιακά ἀποκλείστηκαν οἱ Ἕλληνες Ἱεράρχες ἀπό τίς Ἐπισκοπές καί τό
Μητροπολιτικό Θρόνο τῆς Μόσχας, καθιστῶντας τήν Ρωσική Ἱεραρχία
καθαρά ἐθνική ὑπόθεση. Παράλληλα, ἔδωσε τήν εὐκαιρία στόν ἑκάστοτε
Τσάρο νά παρουσιάζεται ὡς ὁ ἀνώτατος ρυθμιστής τῶν ἐκκλησιαστικῶν

23 Ἰωάννη Χ. Ταρνανίδη, Θεωρία καί πράξη…, ὅ.π.,σ σ. 124-125.
24 Βλασίου Ι. Φειδᾶ, «Ρωσική Ἐκκλησία», Θ.Η.Ε. 10, 1012.
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πραγμάτων πού ἀφοροῦσαν στήν διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας25.
Τό χρονικό διάστημα πού ἀκολούθησε ἦταν ἐμφανής ἡ ἀνασφάλεια τῆς

ἡγεσίας τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας, καθώς ἐξακολουθοῦσε νά παραμένει
κυρίαρχη, στά πλαίσια τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἡ ἰδεολογία
γύρω ἀπό τό θεσμό τῆς «Αὐτοκεφαλίας» καί τῆς ἑνιαίας ἀρχῆς, τοῦ Οἰκου-
μενικοῦ Θρόνου, ἀπ’ ὅπου ἀπορρέει ἡ Κανονική ἐκχώρηση της26. 

Ὅλα αὐτά τά ἔτη, παρά τήν μονομερῶς ἀποφασισθεῖσα ἀνεξαρτητοποίηση
ἀπό τό Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως, ὡς πρός τήν ἐκλογή τοῦ Μητρο-
πολίτου Ρωσίας27, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης δέν ἔχασε τήν πνευματική του
δύναμη καί ἐπιρροή στούς ὑποδουλωμένους, μετά τήν Ἅλωση, Ὀρθοδόξους
λαούς καί τό κύρος του ἔναντι τῶν ἄλλων Ἐκκλησιῶν παρέμενε ὑψηλό, μέ
συνέπεια ὅταν ἡ Ρωσική Ἐκκλησία διεκδίκησε τήν ἀναγνώριση καί προαγωγή
της σέ Πατριαρχεῖο, ὁ θεσμικός ρόλος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου νά εἶναι
βασικός καί ἀπαραίτητος28. Ἀντιστοίχως, ὅταν ὁ τσάρος Ἰβάν ὁ Τρομερός
θέλησε νά ἀναγνωρισθεῖ στήν Ρωσία αὐτοκρατορική ἐξουσία, ἀπευθύνθηκε
στόν Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Ἰωάσαφ, καταδεικνύοντας τήν ἀνάγκη
ἐπικύρωσης τοῦ αὐτοκρατορικοῦ τίτλου ἀπό τόν Οἰκουμενικό Θρόνο29.

Τό 1586, μετέβη στήν Μόσχα ὁ Πατριάρχης Ἀντιοχείας Ἰωακείμ, στόν
ὁποῖο ὁ Τσάρος Θεόδωρος πρότεινε τήν ἀναβίβαση τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας
σέ Πατριαρχεῖο. Ὁ Ἰωακείμ τοῦ ἀπάντησε ὅτι ἡ ἵδρυση Πατριαρχείου
Μόσχας ἀπαιτεῖ τή συμφωνία ὅλων τῶν Πατριαρχῶν τῆς Ἀνατολῆς30.

Τό 1588, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Ἱερεμίας Β΄, μπροστά στήν ἀπελ-
πιστική ἀνάγκη ὑλικῆς ὑποστήριξης, ταξίδεψε μέχρι τήν Μόσχα, προκειμέ-
νου νά ζητήσει τή βοήθεια τῶν Ρώσων. Γιά τίς ρωσικές Ἀρχές αὐτή ἦταν μιά
ἀπρόσμενη εὐκαιρία γιά νά ἐξετάσουν τήν πιθανότητα νά διακηρύξουν τήν
ἐγκαθίδρυση μιᾶς «Τρίτης Ρώμης». Πράγματι, πρόσφεραν στόν Ἱερεμία μόνι-
μη ἐγκατάσταση στήν Ρωσία, ἡ ὁποία, κατ’ αὐτόν τόν τρόπο, θά γινόταν τό
κέντρο τοῦ Ὀρθόδοξου κόσμου. Ἡ ἀπόρριψη αὐτῆς τῆς προσφορᾶς ἀπό
τόν Ἱερεμία31 ὁδήγησε στήν εὕρεση μιᾶς ἐναλλακτικῆς λύσης: τήν ἵδρυση

25 Βλασίου Ι. Φειδᾶ, «Ρωσική Ἐκκλησία», Θ.Η.Ε. 10, 1020-1021.
26 Ἰωάννη Χ. Ταρνανίδη, Θεωρία καί πράξη…, ὅ.π., σσ. 126-127.
27 Βλασίου Ι. Φειδᾶ, «Ρωσική Ἐκκλησία», Θ.Η.Ε. 10, 1019.
28 Ἰωάννη Χ. Ταρνανίδη, Θεωρία καί πράξη…, ὅ.π., σ. 130.
29 Κωνσταντίνου Παπουλίδη, Διαχρονικές σχέσεις Ἑλλάδας – Ρωσίας, ὅ.π., σ. 14.
30 Βλασίου Ι. Φειδᾶ, «Ρωσική Ἐκκλησία», Θ.Η.Ε. 10, σ. 1036.
31 Σύμφωνα μέ ἄλλη ἐκδοχή ὁ Ἱερεμίας μετά ἀπό μακρές συνομιλίες, δέχθηκε τήν πρόταση,
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ἑνός νέου Πατριαρχείου στήν Μόσχα. Ἡ πράξη ὑπογράφηκε ἀπό τόν Ἱερε-
μία καί ἐπικυρώθηκε ἀργότερα ἀπό Συνόδους τοῦ 1590 καί 159332, ὅπου
ἔλαβαν μέρος καί οἱ ἄλλοι Πατριάρχες. Τό γράμμα αὐτῶν τῶν κειμένων προ-
ϋποθέτει σαφῶς τήν παλινόρθωση μιᾶς «πενταρχίας» Πατριαρχῶν, ἡ ὁποία
εἶχε μειωθεῖ σέ «τετραρχία», λόγῳ τῆς ἀποστασίας τοῦ ἐπισκόπου τῆς
Ρώμης. Μαζί μέ τήν Κωνσταντινούπολη, τήν Ἀλεξάνδρεια, τήν Ἀντιόχεια καί
τήν Ἱερουσαλήμ, ἡ Μόσχα ἐπρόκειτο νά γίνει μία ἀπό τίς πέντε ἕδρες, πού
στή νομοθεσία τοῦ Ἰουστινιανοῦ εἶχαν ἀναγνωρισθεῖ ὡς οἱ «πέντε αἰσθή-
σεις» τῆς παγκόσμιας Ὀρθοδοξίας. 

Ὁ Ἱερεμίας δέχθηκε, στίς 26 Ἰανουαρίου 1589, νά ἀναγορευτεῖ ὁ Μητρο-
πολίτης Μόσχας Ἰώβ σέ Πατριάρχη33, μέ τόν τίτλο τοῦ «Πατριάρχη Μόσχας καί
πασῶν τῶν Ρωσιῶν καί τῶν ὑπερβορείων μερῶν», ὁ ὁποῖος ἔγινε ὁ «πέμπτος
Πατριάρχης»34, συναριθμούμενος μέ τούς ἄλλους τέσσερις καί κρατώντας μερί-
διο ἀπό τήν ἀξία τους. Ἔμελλε νά ἀναγνωρίσει «καί κεφαλήν καί πρῶτον
ἔχειν καί νομίζειν τόν ἀποστολικόν θρόνον Κωνσταντινουπόλεως, ὡς καί οἱ
λοιποί ἔχουσι Πατριάρχαι». Διακηρύχθηκε ἐπίσης ὅτι ἡ Κωνσταντινούπολη
καί τά ἄλλα Πατριαρχεῖα εἶχαν τίς τάξεις καί τά δικαιώματα ὅπως αὐτά ὁρί-
ζονταν ἀπό Συνόδους35, ἐνῶ τό Πατριαρχεῖο Μόσχας θά καταλάμβανε τήν
πέμπτη θέση μετά τό Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων36.

Ἡ ἐξέλιξη τῶν γεγονότων καταδεικνύει τήν κυρίαρχη ἀπό τότε ἀντίληψη
ὅτι ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, ὡς ἄμεσος κληρονόμος τῶν ὑπολειμμάτων
τῆς Βυζαντινῆς ἐξουσίας, παρέμενε στήν συνείδηση καί στά πιστεύω, ὅλων
τῶν Ὀρθοδόξων, ἀκόμη καί τῶν φιλόδοξων ἡγετῶν τῆς Ρωσίας, ὁ φυσικός

ἀναγνωρίζοντας, ἔτσι, ἔμπρακτα τό δικαίωμα τῶν Ρώσων νά ἔχουν Πατριάρχη. Οἱ Ρῶσοι,
ἀφοῦ πέτυχαν τό σκοπό τους, ἄρχισαν ἔντεχνα νά παρουσιάζουν νέους ὅρους, πού ἔκα-
ναν τήν πρόταση λιγότερο ἑλκυστική, ὑποχρεώνοντας ἔτσι τόν Ἱερεμία νά τήν ἀπορρίψει
ὑποδεικνύοντας τήν ἀνάγκη ἐκλογῆς Ρώσου Πατριάρχη.
32 Ἀπό τήν Σύνοδο τοῦ 1590 ἀπουσίαζε ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας Μελέτιος Πηγᾶς καί γι’
αὐτό, κατ’ ἐπιθυμία τῆς Ρωσικῆς Κυβέρνησης, συνεκλήθη ἐκ νέου Σύνοδος τό 1593, μέ τήν
συμμετοχή τοῦ Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας, ἡ ὁποία ἐπικύρωσε τήν ἵδρυση τοῦ Πατριαρχείου
Μόσχας.
33 Βλασίου Ι. Φειδᾶ, «Ρωσική Ἐκκλησία», Θ.Η.Ε. 10, 1037.
34 Ἡ ἐνθρόνισή του ἔγινε ἀπό τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη Ἱερεμία Β΄ στόν Καθεδρικό Ναό
Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κρεμλίνου. Ὁ Πατριάρχης Ἰώβ ἐκοιμήθη τό 1607. Ἡ Ρωσική Σύνοδος
τόν ἀνακήρυξε Ἅγιο τό 1989, μέ τήν εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως 400 ἐτῶν ἀπό τήν ἀνύψωση
τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας σέ Πατριαρχεῖο.
35 John J. Yiannias, Ἡ βυζαντινή παράδοση…, ὅ.π.
36 Βλασίου Ι. Φειδᾶ, «Ρωσική Ἐκκλησία», Θ.Η.Ε. 10, 1037.
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καί νόμιμος φορέας τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐξουσίας, ὁ μόνος πού μποροῦσε
νά προσδώσει Κανονικότητα καί κύρος στό Πατριαρχικό ἀξίωμα τῆς
Μόσχας, τό ὁποῖο ὑποχρεωτικά ἔπρεπε νά ἐκπορευθεῖ ἀπό τόν Οἰκουμε-
νικό Θρόνο. Αὐτό ἐπιβεβαιώνει τήν σταθερή καί ἀδιασάλευτη ἀντίληψη τῶν
Ὀρθοδόξων λαῶν τῆς Ἀνατολῆς, καθ’ ὅλη τήν διάρκεια τοῦ Μεσαίωνα καί
μέχρι σήμερα, ὅτι ἡ πρωτοβουλία γιά τήν ἀνύψωση μιᾶς Ἐκκλησίας σέ
Πατριαρχεῖο καί, συνακόλουθα, ἡ ἀναγνώριση μιᾶς Ἐκκλησίας ὡς «Αὐτο-
κεφάλου», ἀνῆκε, καί ὅσο ἰσχύει αὐτή ἡ παράδοση θά ἀνήκει, στό Οἰκου-
μενικό Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως37.

37 Ἰωάννη Χ. Ταρνανίδη, Θεωρία καί πράξη…, ὅ.π., σσ. 132-133.
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