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  «Δἰο κίαλ, Ἁγίαλ, Καζνιηθὴλ θαὶ Ἀπνζηνιηθὴλ Ἐθθιεζίαλ.…». 

Θενινγηθφο ζρνιηαζκφο ησλ ιεγφκελσλ ηδησκάησλ ηεο Δθθιεζίαο 

(ελφηεηα, αγηφηεηα, θαζνιηθφηεηα θαη απνζηνιηθφηεηα). Πψο 

πξαγκαηψλεηαη ε νξγαληθή ελφηεηα κεηαμχ ησλ ηνπηθψλ Δθθιεζηψλ ζην 

επίπεδν ηεο επραξηζηηαθήο θνηλφηεηαο (δει. ηεο ελνξίαο), ηεο επηζθνπήο 

θαη ηεο απηνθέθαιεο Δθθιεζίαο ζχκθσλα κε ηελ νξζφδνμε 

εθθιεζηνινγία. 
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Ζ Δθθιεζία  είλαη έλα κπζηήξην,  επεηδή έρεη ηελ αξρή ηεο ζην Σξηαδηθφ Θεφ θαη  

ηαπηφρξνλα είλαη ζπλδεδεκέλε καδί Σνπ κε κία άθξσο αγαπεηηθή θαη αδηάζπαζηε 

ζρέζε. Ο απφζηνινο Παχινο παξνπζηάδεη ηελ Δθθιεζία σο  ην ψκα ηνπ Ηεζνχ 

Χξηζηνχ πνπ έρεη σο θεθαιή απηφλ ηνλ ίδην ην Χξηζηφ θαη κε  κέιε απηνχ ηνπ 

ψκαηνο  φινπο ηνπο βαπηηζκέλνπο  Χξηζηηαλνχο. Οη Χξηζηηαλνί βξίζθνληαη ζε 

νξγαληθή ζρέζε θαη εμάξηεζε ηφζν πξνο ηελ θεθαιή ηνπο, ηνλ Χξηζηφ, φζν θαη 

κεηαμχ ηνπο. Κνηλφο ζθνπφο ησλ κειψλ ηεο Δθθιεζίαο είλαη ν αγηαζκφο πνπ 

ζπληειείηαη κε ηελ ζπκκεηνρή ζην κπζηήξην ηεο Θείαο Δπραξηζηίαο θαη κε ηελ 

έκπξαθηε έθθξαζε ηεο αγάπεο ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο.
1
 

Ζ ηαπηφηεηα ηεο Δθθιεζίαο είλαη ίδηα ε ηαπηφηεηα ηνπ Χξηζηνχ. Ζ Δθθιεζία δελ 

έρεη δηθή ηεο ππφζηαζε. Απηφ θάλεη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ Χξηζηνχ λα εμαξηάηαη απφ 

ηελ χπαξμε ηεο Δθθιεζίαο, πξάγκα βέβαηα παξάδνμν γηαηί, κνινλφηη ε Δθθιεζία δελ 

έρεη δηθή ηεο ππφζηαζε, ζπληζηά έλα παξάγνληα απφ ηνλ νπνίν  εμαξηάηαη ε 

ηαπηφηεηα ηνπ Χξηζηνχ: ν έλαο δελ κπνξεί λα ππάξμεη ρσξίο ηνπο πνιινχο. 

Οπζηαζηηθά, ην κπζηήξην ηνπ Χξηζηνχ δελ είλαη ζηελ νπζία άιιν απφ ην κπζηήξην 

ηεο Δθθιεζίαο.
2
 

Ζ ηζηνξία ηεο Δθθιεζίαο καξηπξεί φηη ν ηνληζκφο ηεο απηνζπλεηδεζίαο ηεο ήηαλ 

δηαρξνληθά αλαγθαίνο. Οη αηξέζεηο θαη ηα ζρίζκαηα θαζηζηνχζαλ επηηαθηηθή ηελ 

αλάγθε λα πξνζδηνξηζηνχλ ηα ζηνηρεία, κε ηα νπνία ζα δηέθξηλε θάπνηνο ηελ 

Δθθιεζία απφ ηηο θνηλφηεηεο ησλ αηξεηηθψλ. Ζ αίξεζε δελ ήηαλ πάληα επδηάθξηηε, 

ζπρλά κάιηζηα είρε πεξίγξακκα εθθιεζηαζηηθνθαλέο• ζηελ νπζία ηεο πάλησο ήηαλ 

πάληνηε πιάλε, αδηέμνδν, θαηαζηξνθή. Ζ θξάζε «κία, αγία, θαζνιηθή θαη 

απνζηνιηθή Δθθιεζία» απνηειεί ην έλαην άξζξν ηνπ πκβφινπ ηεο Πίζηεσο ηεο 

Οξζφδνμεο Δθθιεζίαο, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηηο ηέζζεξηο ηδηφηεηεο ηεο Δθθιεζίαο: 

                                                           

1
Η.Καξακνχδε, Σν Μπζηήξην ηεο Δθθιεζίαο, ζην  δηθηπαθφ ηφπν: http://www.apostoliki-

diakonia.gr/gr_main/catehism/theologia_zoi/themata.asp?cat=dogma&main=katixisi&file=6/

6.1.htm( εκεξνκελία  αλάθηεζεο: 12-03-2015). 

2
J.Zizioulas,Le mystère de Église dans la tradition orthodoxe» Irénikon 60 (1987)323-335, 

(κεηαθξ. Γ.θαιηζάο). 
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ελφηεηα, αγηφηεηα, θαζνιηθφηεηα θαη απνζηνιηθφηεηα. Απηή ε νκνινγία πίζηεσο ησλ 

Οξζνδφμσλ πνπ πεξηέρεηαη ζην χκβνιν ηεο Νηθαίαο-Κσλζηαληηλνππφιεσο, ην 

ζεκαληηθφηεξν φισλ ησλ ζπκβφισλ ζηελ Οξζφδνμε Δθθιεζία, εθθξάδεη ηε 

βαζχηεξε πεπνίζεζε απηήο ηεο Δθθιεζίαο, πνπ θαηαλνεί ηνλ εαπηφ ηεο σο ηδξπζείζα 

απφ ηνλ ίδην ηνλ Χξηζηφ θαη σο αγηαζζείζα κε ην αίκα Σνπ, σο εθείλε πνπ 

νηθνδφκεζε πάλσ ζην ζεκέιην ησλ Απνζηφισλ θαη σο ε αδηάθνπε ζπλέρεηα ηεο κίαο 

αδηαίξεηεο Δθθιεζίαο ησλ νθηψ πξψησλ ρξηζηηαληθψλ αηψλσλ. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α΄.  

Δνόηηηα, αγιόηηηα, καθολικόηηηα, αποζηολικόηηηα: ποια είναι η ζημαζία ηων 

παπαπάνω ιδιωμάηων ηος ςμβόλος ηηρ Πίζηεωρ για ηην ηαςηόηηηα ηηρ 

Δκκληζίαρ. 

Ζ καξηπξία ηεο Δθθιεζίαο ζην χκβνιν ηεο Πίζηεσο θαλεξψλεη ηέζζεξηο ηδηφηεηεο 

πνπ ηελ θαζηζηνχλ κνλαδηθή κέζα ζην θφζκν. Απηέο είλαη ε ελφηεηα, ε αγηφηεηα, ε 

θαζνιηθφηεηα θαη  ε απνζηνιηθφηεηα. Ζ ελφηεηα ζπλδέεηαη κε ην γεγνλφο φηη  ν 

Χξηζηφο είλαη ε κία  θεθαιή ηεο Δθθιεζίαο. Σν Άγην Πλεχκα είλαη ν δσνδφηεο ηεο 

Δθθιεζίαο,  ελψ  ν Παηέξαο  είλαη ε πξψηε θαη αξρηθή αηηία ηεο. Ζ ελφηεηα ησλ 

ηξηψλ Θείσλ Πξνζψπσλ αληαλαθιάηαη ζηελ Δθθιεζία, ε νπνία, ελψ απνηειείηαη απφ 

πνιιά κέιε, ζπλζέηεη ην έλα θαη απηφ ψκα ηνπ Χξηζηνχ. Δπηπιένλ ε ελφηεηά ηεο 

βαζίδεηαη ζηε κία πίζηε ησλ κειψλ ηεο. Οη πηζηνί απνδέρνληαη ηηο Χξηζηηαληθέο 

αιήζεηεο αλεπηθχιαθηα θαη αγσλίδνληαη λα ηηο εθαξκφδνπλ θαζεκεξηλά ζην βίν ηνπο. 

Οπνηαδήπνηε απφθιηζε απφ ηελ θνηλή πίζηε απνηειεί δηάζπαζε ηεο εθθιεζηαζηηθήο 

ελφηεηαο πνπ νδεγεί ζηελ απψιεηα θαη ην ζάλαην. Σν Βάπηηζκα είλαη βαζηθφ ζηνηρείν 

πνπ εμαζθαιίδεη ηελ ελφηεηα ηεο Δθθιεζίαο, αθνχ δηακέζνπ εθείλνπ νη άλζξσπνη 

πνιηηνγξαθνχληαη σο κέιε ηνπ εθθιεζηαζηηθνχ ζψκαηνο θαη  αλαιακβάλνπλ θνηλφ 

αγψλα γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο αγηφηεηαο. Όκσο θαη  ε Θεία Δπραξηζηία είλαη 

ζεκαληηθφ ζηνηρείν ην νπνίν εληζρχεη ηελ ελφηεηα ηεο Δθθιεζίαο. Σν ψκα θαη ην 

Αίκα ηνπ Χξηζηνχ πξνζθέξνληαη θαη κεηαδίδνληαη ζηνπο πηζηνχο, ελψλνληάο ηνπο 

κπζηηθψο κεηαμχ ηνπο, αιιά θαη κε ηνλ  Θεφ. Κάζε θνξά πνπ ηειείηαη ην κπζηήξην 

ηεο Θείαο  Δπραξηζηίαο, ε έλσζε κεηαμχ ησλ πηζηψλ  πνπ θνηλσλνχλ απφ ην θνηλφ 

πνηήξην, θαζίζηαηαη εληνλφηεξε. Ζ  Δθθιεζία είλαη ην ψκα ηνπ Χξηζηνχ, αθνχ 
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ηαπηίδεηαη κε ηε Θεία Δπραξηζηία. Ζ Θεία Δπραξηζηία είλαη ε  «θνηλσλία ηνπ 

ζψκαηνο» θαη ε «θνηλσλία ηνπ αίκαηνο» ηνπ Χξηζηνχ. Μέζσ ηεο Θείαο Δπραξηζηίαο 

ιπηξψλνληαη ηα κέιε ηεο Δθθιεζίαο θαη ελψλνληαη νη επί ηεο γεο πηζηνί, πνπ 

απνηεινχλ ηα κέιε ηεο ζηξαηεπνκέλεο Δθθιεζίαο, κε ηνπο θεθνηκεκέλνπο 

Χξηζηηαλνχο πνπ απνηεινχλ  ηε ζξηακβεχνπζα.
3
 Απηή ε ελφηεηα απεηθνλίδεηαη ζηελ 

δηάηαμε ησλ κεξίδσλ γχξσ απφ  ζην δηζθάξην ηεο πξνζέζεσο. Ο Χξηζηφο είλαη ζην 

κέζνλ, θαη γχξσ απφ Δθείλνλ  βξίζθεηαη ην φιν ζψκα ηεο Δθθιεζίαο. ηα δεμηά ε 

κεηέξα Σνπ, ζηα αξηζηεξά νη άγγεινη θαη νη άγηνη, ζην θάησ κέξνο νη πηζηνί, δψληεο 

θαη θεθνηκεκέλνη. ε απηνχο,  δελ επηηξέπεηαη λα ζπγθαηαιεγνχλ νη εηεξφδνμνη ή 

φζνη ακαξηάλνπλ θαλεξά θαη παξακέλνπλ ακεηαλφεηνη θαη νη νπνίνη άιισζηε 

απνθιείνληαη απφ ηελ επραξηζηηαθή θνηλσλία.
4
 

Ζ Δθθιεζία είλαη αγία επεηδή έρεη θαζαγηαζηεί απφ ην Άγην Πλεχκα θαη έρεη ελσζεί 

κε ην Χξηζηφ, έρεη θαηαζηεί λχκθε Χξηζηνχ κέζσ ησλ κπζηεξίσλ θαη είλαη άζπηιε.
5
 

Δίλαη αγία, ζηε θχζε θαη ηε δνκή ηεο, φρη αζθαιψο επεηδή  έρεη αγίνπο ή θαηέρεη 

θάπνην απφζεκα αγηφηεηαο, αιιά επεηδή ε θεθαιή  ηεο, ν Χξηζηφο, είλαη άγηνο. Ο 

κφλνο Άγηνο Χξηζηφο θνηλσλεί ηελ αγηφηεηά  Σνπ  ζηα κέιε ηνπ ψκαηφο Σνπ, θαηά 

ηελ Θεία Δπραξηζηία. Ζ αγηφηεηα ηνπ   ζψκαηνο ηεο Δθθιεζίαο,  πνπ ηψξα 

εηθνλίδεηαη ζηελ επραξηζηηαθή θνηλσλία, ζηα Έζραηα ζα είλαη κηα πιήξεο θαη 

αδηάπησηε  πξαγκαηηθφηεηα, εμαηηίαο θαη πάιη ηεο αγηφηεηαο ηεο θεθαιήο, ε νπνία 

ζπλέρεη αδηάζπαζηα ηελ θνηλσλία θαη δσή ηνπ ψκαηνο.
6
 

Ζ Δθθιεζία είλαη θαζνιηθή επεηδή θαηέρεη ηελ νξζή γλψζε γηα ηελ Αγία Σξηάδα θαη 

γηα ηνλ ζαξθσκέλν Λφγν, ηνλ νπνίν νκνινγεί καδί κε ηνλ Απφζηνιν Πέηξν. Ζ 

Δθθιεζία είλαη επίζεο θαζνιηθή επεηδή πξνζεκειηψζεθε απφ ηνπο πξνθήηεο, 

                                                           

3
Η. Καξακνχδε, «Σν Μπζηήξην ηεο Δθθιεζίαο», ζην  δηθηπαθφ ηφπν: http://www.apostoliki-

diakonia.gr/gr_main/catehism/theologia_zoi/themata.asp?cat=dogma&main=katixisi&file=6/

6.1.htm( εκεξνκελία  αλάθηεζεο: 12-03-2015). 

4
 Γ. Μπαζξέιινπ, Σσεδίαζμα Δογμαηικήρ Θεολογίαρ (εθδ. Δλ πισ,Αζήλα,2008)210. 

5
 Γ.Μπαζξέιινπ,φ.π.211. 

6
 . Γηαγθάδνγινπ, « Πεξί Δθθιεζίαο» ζην Κ. Αγφξαο θ.ά., Δόγμα, Πνεςμαηικόηηηα και 

¨Ήθορ ηηρ  Οπθοδοξίαρ, Σφκνο Α΄( Πάηξα, Δ.Α.Π.,2008)198. 
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νηθνδνκήζεθε απφ ηνπο Απνζηφινπο, θαηαθνζκήζεθε  κε ηνπο θφπνπο θαη ηα αίκαηα 

ησλ καξηχξσλ, ησλ ηεξαξρψλ θαη ησλ αζθεηψλ, θαη αλαδείρζεθε ηέιεηα.
7
                  

Ζ θαζνιηθφηεηα ηεο Δθθιεζίαο έγθεηηαη ζην φηη εθηείλεηαη ζε φιεο ηηο επνρέο.          

Ζ χπαξμή ηεο μεθηλά πνιχ πξηλ ηελ αλζξψπηλε δεκηνπξγία θαη εθηείλεηαη 

απεξηφξηζηα. Γηα εθείλε παχεη λα πθίζηαηαη ν ρξφλνο κε ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηνπ 

(παξειζφλ, παξφλ, κέιινλ), γηαηί αλαθεθαιαηψλεη θαη θαζηζηά θαηλά ηα πάληα. Γηα 

ηελ Δθθιεζία ηα κέιε ηεο θηλνχληαη θαη δνπλ ήδε απφ ηψξα ηα εζραηνινγηθά 

γεγνλφηα ηεο ζπλάληεζήο ηνπο κε ηε Βαζηιεία ηνπ Θενχ θαη ηεο κεηνρήο ηνπο ζε 

απηήλ. Ζ θαζνιηθφηεηα ηεο Δθθιεζίαο αθνξά φιε ηελ νηθνπκέλε ζηελ νπνία 

απεπζχλεηαη. Ο Κχξηνο ζηέιλεη ηνπο καζεηέο ηνπ λα θεξχμνπλ ην Δπαγγέιην ζε φια 

ηα έζλε, ηνλίδνληαο αθξηβψο ηελ θαζνιηθφηεηα θαη ηελ γεσγξαθηθή  επξχηεηα ησλ 

απνδεθηψλ ηνπ Χξηζηηαληθνχ κελχκαηνο. ε απηφλ ην θαζνιηθφ ραξαθηήξα ηνπ 

Δπαγγειίνπ ζηεξίδεηαη εμάιινπ θαη ε ηεξαπνζηνιηθή δξάζε ηεο Δθθιεζίαο. Ζ 

θαζνιηθφηεηα  ηεο Δθθιεζίαο αθνξά θαη ην πιήξσκα ηεο αιεζείαο πνπ ε ίδηα 

θαηέρεη, δηαζψδνληαο ηελ Οξζνδνμία, σο ψκα Χξηζηνχ.
8
 

Ζ Δθθιεζία είλαη απνζηνιηθή επεηδή ηελ ζπλάζξνηζαλ, ηελ ζπλέζηεζαλ θαη ηελ 

ζηήξημαλ νη Απφζηνινη, νη νπνίνη, κεηά ηνλ Χξηζηφ, είλαη ηα  ζεκέιηα θαη νη 

νηθνδφκνη ηεο. Οη καζεηέο ηνπ Χξηζηνχ νξγάλσζαλ ηηο ηνπηθέο Δθθιεζίεο 

ρεηξνηνλψληαο επηζθφπνπο, νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο ρεηξνηνλνχζαλ θαη 

ρεηξνηνλνχλ πξεζβπηέξνπο θαη δηαθφλνπο. Με απηφ ηνλ ηξφπν δηαζψδεηαη ε 

απνζηνιηθή δηαδνρή ηεο Δθθιεζίαο Αιεζηλή Δθθιεζία είλαη ε παγθφζκηα 

ζπλάζξνηζε ηνπ ζπλφινπ ησλ επζεβψλ. Ζ απνζηνιηθφηεηα ζπλδέεηαη κε ηελ 

θαζνιηθφηεηα ηεο Δθθιεζίαο, ελψ θαη νη δχν απηέο ηδηφηεηεο ζπλδένληαη κε ηελ 

νξζφδνμε πίζηε. Ζ απνζηνιηθφηεηα  ηεο Δθθιεζίαο, παξάιιεια κε ηελ ηζηνξηθή 

ζπλέρεηα ζηε δηαδνρή, εθθξάδεηαη θαη ζηε ζπλέρεηα ηεο απνζηνιηθήο δηδαρήο, κε φ,ηη 

δειαδή αιεζέο παξέιαβαλ νη Απφζηνινη απφ ηνλ Κχξην θαη παξέδσζαλ ζηελ 

Δθθιεζία, σο παξαθαηαζήθε πίζηεο, ηελ νπνία  επηκειψο θπιάζζεη θαη δηαησλίδεη 

ζηελ ηζηνξία ηεο αλφζεπηε απφ θάζε αηξεηηθή θαθνβνπιία θαη δηαζηξνθή. Όπσο  ν 

                                                           

7
Γ.Μπαζξέιινπ,φ.π.213. 

8
Η. Καξακνχδε, Σν Μπζηήξην ηεο Δθθιεζίαο, φ.π. 
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Άγηνο πκεψλ ζεκεηψλεη, απνζηνιηθή δελ είλαη ε Δθθιεζία πνπ απιψο επηθαιείηαη 

ηελ απνζηνιηθφηεηα, αιιά εθείλε πνπ «νξζνηνκεί ηνλ ιφγν ηεο αιεζείαο θαη δηαηεξεί 

ζε ηζρχ ηνπο ιφγνπο ησλ απνζηφισλ». Ο άγηνο πκεψλ ζπλδέεη ηελ απνζηνιηθφηεηα 

ηεο Δθθιεζίαο κε ηξία αθφκα  ζηνηρεία: ηελ ζπλνδηθφηεηα, ηελ παξάδνζε θαη ηελ 

ηεξαπνζηνιή.
9
 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄. 

 

Δνόηηηα, αγιόηηηα, καθολικόηηηα, αποζηολικόηηηα: ποια είναι η ζσέζη ηηρ 

ηοπικήρ με ηην ανά ηην οικοςμένην  Δκκληζία με βάζη ηα εκκληζιολογικά αςηά 

ιδιώμαηα. 

 

Ζ Δθθιεζία πξαγκαηψλεηαη σο ηζηνξηθή θνηλφηεηα, ε νπνία φκσο δεη ηελ παξνπζία 

ηνπ Χξηζηνχ, φπνηε ηειεί ηελ Δπραξηζηία, θαηά έλα εληειψο παξάδνμν ηξφπν. Γελ 

βηψλεη απιψο ηα γεγνλφηα ηεο πίζηεο πνπ ζπλέβεζαλ ζην παξειζφλ θαη ζπλδένληαη 

κε ηελ νηθνλνκία ηεο σηεξίαο, αιιά πξνζιακβάλεη θαη πξνγεχεηαη ήδε απφ ηψξα 

ηελ εκπεηξία ηεο κειινληηθήο Βαζηιείαο. Μέζα απφ  ηελ Δπραξηζηία, ε Δθθιεζία δεη 

θαηά πξφιεςε ηε δσή ηεο Βαζηιείαο, γίλεηαη απηφ πνπ αλππφκνλα  πξνζδνθά, λα 

είλαη θνηλσλία ησλ Δζράησλ. Απφ ηελ απφιπηε ηαχηηζε ηεο Δπραξηζηίαο κε ηελ 

Δθθιεζία πξνθχπηεη φηη θαη ε δνκή  ηεο επραξηζηηαθήο ζχλαμεο εθθξάδεη ηελ ίδηα 

ηελ  δνκή θαη νξγάλσζε ηεο εθθιεζηαζηηθήο θνηλφηεηαο. Ήδε ζηελ Καηλή Γηαζήθε, 

ε δηάθξηζε θιεξηθψλ θαη ιατθψλ ζπληζηά κηα ζαθή θαη κφληκε πξαγκαηηθφηεηα.        

Ο πξνεζηψο επίζθνπνο ηεο  επραξηζηηαθήο ζχλαμεο πεξηβάιιεηαη απφ ην ζπλέδξην 

ησλ πξεζβπηέξσλ,  ελψ νη δηάθνλνη απνηεινχλ ην ζπλδεηηθφ θξίθν  κεηαμχ θιήξνπ 

θαη ιανχ. Δπίζθνπνο, πξεζβχηεξνη θαη δηάθνλνη εμεηθνλίδνπλ ην γεγνλφο ηεο 

Δθθιεζίαο  σο εζραηνινγηθήο θνηλφηεηαο. Ζ επίγεηα Δπραξηζηία ηεο Δθθιεζίαο 

ηαπηίδεηαη κε ηελ ππεξνπξάληα ηεο Βαζηιείαο. Ζ αιήζεηα θαη ε ελφηεηα ηεο 

Δθθιεζίαο εθθξάδνληαη πάληα ζην πιαίζην ηεο επραξηζηηαθήο ελφηεηαο, ψζηε ε  φιε 

Δθθιεζία, ε θαζνιηθή Δθθιεζία, είλαη ε θαηά ηφπνπο, ππφ ηνλ επίζθνπν, κία 

Δπραξηζηία. Με ηελ εμάπισζε ηεο Δθθιεζίαο δεκηνπξγήζεθε αξρηθά ε ελνξία, σο 

νξγαληθή πξνέθηαζε ηεο κηαο επηζθνπνθεληξηθήο Δπραξηζηίαο. Σελ δεκηνπξγία ηεο 
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ελνξίαο αθνινχζεζαλ ζηε ζπλέρεηα  νη επηζθνπέο θαη ηνπο ηειεπηαίνπο αηψλεο νη 

απηνθέθαιεο Δθθιεζίεο.  Ωζηφζν, ε ελφηεηα ηεο θαηά ηελ Οηθνπκέλελ Δθθιεζίαο 

δελ απνηέιεζε άζξνηζκα κεξψλ, δεδνκέλνπ φηη νη θαηά ηφπνπο θαζνιηθέο Δθθιεζίεο 

ηαπηίδνληαλ κεηαμχ ηνπο θαηά ην πξφηππν ησλ πιήξσο εθαπηφκελσλ θχθισλ. 

Βαζηθέο πξνυπνζέζεηο απηήο ηεο ελφηεηαο, νη νπνίεο αληινχληαη θαη πάιη απφ ηελ 

επραξηζηηαθή εκπεηξία, είλαη ε απνζηνιηθή δηαδνρή θαη ε νξζνδνμία σο ηαπηφηεηα 

πίζηεσο κε ηελ απνζηνιηθή παξάδνζε, ελψ σο έθθξαζε ηεο επραξηζηηαθήο θαη 

εθθιεζηαζηηθήο ελφηεηαο ησλ θαηά ηφπνπο Δθθιεζηψλ αλαδεηθλχεηαη ν ζπλνδηθφο 

ζεζκφο θαη ην αμίσκα ηνπ πξψηνπ επηζθφπνπ θάζε πεξηθέξεηαο.
10

 

Κάζε ηνπηθή Δθθιεζία δελ είλαη κέξνο ελφο επξχηεξνπ ζπλφινπ, αιιά έθθξαζε ηνπ 

ζπλφινπ, αθνχ κέζα απφ απηή θαλεξψλεηαη ν ίδηνο ν Χξηζηφο, ε ίδηα ε Δθθιεζία. 

Δπνκέλσο, ε θαζνιηθφηεηα θαη ε απνζηνιηθφηεηα ελζαξθψλνπλ θαη εθθξάδνπλ ηελ 

πιεξφηεηα, ηελ νιφηεηα ηεο αιήζεηαο, πνπ είλαη ν ίδηνο ν Χξηζηφο. Σα απνζηνιηθά 

θαη ηεξαηηθά ιεηηνπξγήκαηα δελ έρνπλ ζέζε εμνπζίαο κέζα ζηελ Δθθιεζία, αιιά 

αληηπξνζσπεχνπλ δξαζηεξηφηεηεο κέζα ζ’ απηή, αθνχ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλα κε 

ηελ Δπραξηζηία. Απηφ ηζρχεη ζηα απνζηνιηθά ρξφληα φπνπ δελ ππάξρεη θαλέλα άιιν 

αμίσκα πιελ ηνπ ίδηνπ ηνπ απνζηνιηθνχ αμηψκαηνο. Ο Απφζηνινο Παχινο αλαθέξεη 

ζπγθεθξηκέλνπο βνεζνχο θαη «εξγάηεο» πνπ ζα πξνεηθνλίζνπλ ηα «αμηψκαηα», ηα 

νπνία αξγφηεξα θαζηεξψζεθαλ ζηε δνκή ηεο Δθθιεζίαο. ηνλ πξψην αηψλα αξρίδεη 

λα εκθαλίδεηαη κηα πην ζπγθεθξηκέλε κνξθή νξγάλσζεο, πνπ νλνκάδεηαη 

πξεζβπηέξην. Σν αμίσκα ηνπ πξεζβπηέξνπ, εθηφο απφ ηηο πλεπκαηηθέο δσξεέο, απνθηά 

αξγφηεξα θνηλσληθφ θαζεζηψο. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε αχμεζε ησλ 

αηξέζεσλ θαζηζηνχζε αλαγθαία ηελ νξηνζέηεζε ηνπ δφγκαηνο θαη ηελ απζηεξφηεξε 

κνξθή νξγάλσζεο θαη ειέγρνπ ηεο Δθθιεζίαο. Απηή ε νξγάλσζε πηνζεηείηαη απφ ηελ 

Δθθιεζία, κε ηε δεκηνπξγία ελφο δηαηππσκέλνπ απνζηνιηθνχ θαλφλα θαη κε ηελ 

θαζηέξσζε ελφο απνζηνιηθνχ αμηψκαηνο. Ωζηφζν, θαλέλα πξφζσπν, ή αξρή, ή 

αμίσκα, δελ κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη, λα ππνθαηαζηήζεη ή λα δηαδερζεί ηε ζέζε ηνπ 

Χξηζηνχ κέζα ζηελ Δθθιεζία, ν νπνίνο είλαη δηαξθψο παξψλ γηα φινπο. Ο Χξηζηφο 

είλαη ε θεθαιή ηεο Δθθιεζίαο θαη ην Πξφζσπν Σνπ εγγπάηαη ηελ αδηαίξεηε ελφηεηα 
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θεθαιήο θαη ζψκαηνο. Ο επίζθνπνο είλαη εηθφλα θαη ηχπνο Χξηζηνχ, πνπ δελ ηνλ 

αληηθαζηζηά νχηε ηνλ αληηπξνζσπεχεη, αιιά είλαη ην κέζν κε ην νπνίν ν Χξηζηφο απφ 

«αθαλψο παξψλ»  γίλεηαη νξαηφο. Ο επίζθνπνο, σο ηχπνο Χξηζηνχ, θαηά ηελ 

ηεξνπξγία ηνπ κπζηεξίνπ ηεο Θείαο Δπραξηζηίαο, είλαη δηάδνρνο ησλ Απνζηφισλ θαη 

κε απηή ηελ έλλνηα ιακβάλεη ην απνζηνιηθφ αμίσκα. Δμνπζίεο πνπ λα πξνέξρνληαη 

απφ άιιε πεγή, εθηφο απφ απηή ηνπ κπζηεξίνπ θαη ηεο Δθθιεζίαο, δελ ππάξρνπλ.     

Ο Άγηνο Ηγλάηηνο καξηπξεί φηη φπνπ βξίζθεηαη ν Χξηζηφο εθεί είλαη θαη ε θαζνιηθή 

Δθθιεζία, αιιά θαη ζε θάζε ηνπηθή Δθθιεζία πνπ έρεη επίζθνπν, εθεί ππάξρεη θαη ε 

θαζνιηθή Δθθιεζία. Ζ Δπραξηζηία  πνπ ηειείηαη απφ ηνλ επίζθνπν ή απφ φπνηνλ έρεη 

ηελ άδεηα ηνπ επηζθφπνπ, απηή είλαη ε αιεζηλή Δπραξηζηία. Δθφζνλ ην πιήξσκα ηεο 

αιήζεηαο πνπ βξίζθεηαη ζην Χξηζηφ θαλεξψλεηαη ζηνλ φξν θαζνιηθή Δθθιεζία, θάζε 

ηνπηθή Δθθιεζία πνπ εθπιεξψλεη απηή ηελ αξρή κπνξεί λα είλαη θαζνιηθή Δθθιεζία. 

Ζ νηθεηνπνίεζε ηνπ φξνπ θαζνιηθή, ρσξίο απηή ηελ ζπλεηδεηνπνίεζε, δεκηνπξγεί 

ξήγκα, ζρίζκα, ζηελ Δθθιεζία ηνπ Χξηζηνχ. Ο επίζθνπνο εθπιεξψλεη ηα  

ιεηηνπξγήκαηα πνπ ν  Χξηζηφο ρνξήγεζε ζηνπο Απνζηφινπο θαη καξηπξεί ηελ 

αιήζεηα, κε ηνλ ηξφπν πνπ θαη εθείλνη ηελ έδσζαλ ζηνλ θφζκν. Απηφ ην νπνίν  

ζπλδέεη ηηο ηνπηθέο Δθθιεζίεο θαη ηηο θάλεη λα ζπλππάξρνπλ αξκνληθά δελ είλαη 

ηίπνηα άιιν, παξά ίδηα ε αιήζεηα, ν Χξηζηφο, πνπ πξνζδίδεη ηελ πιεξφηεηα  θαη ηελ 

εζσηεξηθή ελφηεηα. Ζ έλλνηα πνπ ζπλνδεχεη ηε ιέμε πξφζσπν, ζε ζρέζε κε ηελ 

θνηλσλία, κπνξεί λα απνδψζεη θαη ην νπζηαζηηθφ λφεκα ηεο ηνπηθήο Δθθιεζίαο, ζε 

ζρέζε κε ηελ θαζνιηθφηεηα. Έηζη, ην πξφζσπν, σο πνηνηηθή θαηεγνξία ηεο 

αλζξψπηλεο χπαξμεο, νξίδεηαη απφ εζσηεξηθέο ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά θαη 

ζπκκεηέρεη ζηελ πξαγκάησζε ελφο θνηλνχ ζθνπνχ. Αληίζεηα, ην άηνκν απνηειεί 

κέξνο κηαο νκάδαο, ελφο ζπλφινπ, ρσξίο λα έρεη εζσηεξηθή ζπλνρή θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζνλ γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί έλαο ππνθεηκεληθφο ζθνπφο.  Όηαλ 

ε ηνπηθή Δθθιεζία ιεηηνπξγήζεη κε ηελ έλλνηα ηνπ πξνζψπνπ, φπσο ρξεζηκνπνηείηαη 

απφ ηελ νξζφδνμε ζενινγία, ηφηε δελ απνηειεί μερσξηζηφ ηκήκα ηεο Δθθιεζίαο  θαη 

δελ είλαη φξγαλν ή πεγή άζθεζεο εμνπζίαο ζην πιαίζην ηεο αηνκηθφηεηαο. Ζ ηνπηθή 

Δθθιεζία είλαη κέινο ηνπ ζψκαηνο ηεο Δθθιεζίαο, πνπ είλαη ν Χξηζηφο, αθνχ ε Θεία 

Δπραξηζηία είλαη απηή πνπ ηελ θαζηεξψλεη θαη ηελ εγθαηληάδεη κε ηνλ επίζθνπφ ηεο. 

Άξα ε κία, αγία, θαζνιηθή  θαη απνζηνιηθή Δθθιεζία θαλεξψλεηαη θαη βηψλεηαη σο 

ζρέζε κεηαμχ ησλ ηνπηθψλ Δθθιεζηψλ κέζα απφ ην κπζηήξην ηεο Θείαο Δπραξηζηίαο. 

Ζ πξφηαμε ηεο ηνπηθήο Δθθιεζίαο ηαπηίδεηαη κε ηελ έλλνηα θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 
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αλζξψπνπ σο αηφκνπ κέζα ζηελ θνηλσλία. Απηή αθξηβψο ε εξκελεία θαη ε πξνβνιή 

ηεο ηνπηθήο Δθθιεζίαο δεκηνπξγεί θαη ην θαηάιιειν θιίκα γηα ηελ αλάπηπμε 

εμνπζηαζηηθψλ ηάζεσλ ζηνπο θφιπνπο ηεο. Δπνκέλσο, γηα λα βξίζθεηαη ε 

θαζνιηθφηεηα ζε  νξζφδνμε βάζε θαη λα αληαλαθιά ηελ νξζφδνμε ζενινγία πξέπεη 

λα απνηειεί άκεζε θαη νξγαληθή ζπλέρεηα ηεο εληαίαο απνζηνιηθήο θαη παηεξηθήο 

Παξάδνζεο.
11

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄. 

 

                              Ο ζςνοδικόρ θεζμόρ ωρ ηπόπορ και διαδικαζία με ηην οποία ππαγμαηώνεηαι η 

οπγανική ενόηηηα μεηαξύ ηων ηοπικών Δκκληζιών ζε όλα ηα επίπεδα ζύμθωνα 

με ηην οπθόδοξη Δκκληζιολογία. 

Σν ζηνηρείν ηεο νξγάλσζεο ηεο Δθθιεζίαο ήηαλ απφ ηελ αξρή ην ίδην ην γεγνλφο ηεο 

ζπλάμεσο, ε Δθθιεζία. Χσξίο ηελ ζχλαμε ηνπ «ιανχ ηνπ Θενχ» δελ κπνξεί λα γίλεη 

ηίπνηε. Σν Πλεχκα κφλν εθεί  δηέλεκε ηα ραξίζκαηα θαη ηηο εμνπζίεο, θαη ην 

πνιίηεπκα ηεο Δθθιεζίαο δελ ιεηηνπξγνχζε ρσξίο ηε ζχλαμε ηεο Δπραξηζηίαο. Ζ 

ζχλαμε φισλ ησλ βαπηηζκέλσλ πηζηψλ «επί ην απηφ», ζην ίδην δειαδή κέξνο, γηα ηελ 

ηέιεζε ηεο Δπραξηζηίαο ήηαλ ε απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ έλλνηα ηεο 

Δθθιεζίαο. Έηζη δεκηνπξγήζεθε ν ζεζκφο ησλ ιατθψλ πνπ ήηαλ θάηη ζαλ ηνλ 

ειιεληθφ  «δήκν», φκσο δελ ήηαλ εθείλνη  ε πεγή δηθαίνπ, αιιά ν Θεφο. Μφλν ε 

ελαξκφληζε ηεο βνπιήο ηνπ «ιανχ» κε εθείλε ηνπ Θενχ ηνπο έθαλε πξαγκαηηθνχο 

ιατθνχο κε εθθιεζηαζηηθή έλλνηα. Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί αθξηβψο απηή ε 

ελαξκφληζε ηεο νξηδφληηαο κε ηελ άλσζελ δηάζηαζε ηνπ δηθαίνπ ηεο Δθθιεζίαο, 

ππήξρε καδί κε ηε ζχλαμε ηνπ ιανχ θαη ε έλλνηα κηαο εμνπζίαο πνπ  πνηκαίλεη θαη 

θαηεπζχλεη «άλσζελ ηνλ ιαφλ» ψζηε λα είλαη «ιαφο ηνπ Θενχ». Απφ ηε δηάζηαζε 

απηή γελλήζεθε ηζηνξηθά θαη ζενινγηθά ν ζεζκφο ηνπ επηζθφπνπ. Ο επίζθνπνο ήηαλ ν 

επηθεθαιήο ηνπ ζψκαηφο ηεο επραξηζηηαθήο ζχλαμεο, εθείλνο πνπ ζπκβφιηδε θαη 

εμέθξαδε ηελ παξνπζία ηνπ Θενχ ζηελ Δθθιεζία, ηελ «θαηαθφξπθε θάζεηε» 
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δηάζηαζε ηνπ δηθαίνπ. Έηζη επίζθνπνο θαη ιαφο ήηαλ ακνηβαία αλαγθαίνη φξνη γηα 

ηελ νξγάλσζε ηεο Δθθιεζίαο. Ο επίζθνπνο είρε ην απνθιεηζηηθφ πξνλφκην λα εγείηαη 

ηεο επραξηζηηαθή ζχλαμεο  θαη λα εθθξάδεη ην γεγνλφο φηη θάζε εμνπζία θαη δίθαην 

ζηελ Δθθιεζία πξνέξρνληαη φρη απφ ην ιαφ, αιιά απφ ην Θεφ. πγρξφλσο είρε ηελ 

δέζκεπζε λα ρεηξνηνλεί κφλν ζηα πιαίζηα ηεο επραξηζηηαθήο ζχλαμεο, δειαδή λα 

εθθξάδεη ην γεγνλφο φηη ν Θεφο σο πεγή θάζε εμνπζίαο δελ ελεξγεί απηαξρηθά θαη 

ηπξαλληθά, αιιά σο «αγάπε» θαη «θνηλσλία».
12

 

Ζ ιέμε ζχλνδνο, πνπ απαξηίδεηαη απφ ηελ πξφζεζε ζπλ θαη ην νπζηαζηηθφ νδφο, 

ηαπηίδεηαη ηζηνξηθά κε ζπλφδνπο ηεξαξρψλ θαη  ζεκαίλεη ζπλνδνηπνξία θαη 

ζπκπφξεπζε θαη’ νπζίαλ νιφθιεξνπ ηνπ ζψκαηνο ηεο Δθθιεζίαο. Μηα ζσζηή 

έθθξαζε ηνπ ζπλνδηθνχ ήζνπο πξνυπνζέηεη ζπκκεηνρή ζηα πξάγκαηα ηεο Δθθιεζίαο 

φισλ ησλ κειψλ ηεο.  Έηζη ε ιέμε ζχλνδνο εθθξάδεη ην πλεχκα, ην είδνο θαη ην 

βίσκα ηεο Δθθιεζίαο, φηαλ παξακέλεη ζηελ αιήζεηα ηνπ Δπαγγειίνπ θαη ηελ 

γλεζηφηεηα ηεο πλεπκαηηθήο δσήο. Γηαηί ε Δθθιεζία ζε φιεο ηηο εθδειψζεηο 

ιεηηνπξγεί ζπλνδηθά σο θνηλνηηθή ζπκπφξεπζε θαη ζπλνδνηπνξία θαη φρη σο αηνκηθή 

ηδηψηεπζε θαη ηδηνξξπζκία.
13

 

Ο πλνδηθφο Θεζκφο απνηειεί γηα ηελ Οξζφδνμε ζενινγία ηνλ θνξκφ ηεο δηνίθεζεο 

θαη ηεο θαλνληθήο δνκήο ηεο Δθθιεζίαο. Κάζε απηνθέθαιε Οξζφδνμε Δθθιεζία έρεη 

ηελ χλνδφ ηεο θαη θαλείο λνκνζέηεο, εθθιεζηαζηηθφο ή πνιηηηθφο, δελ ζα κπνξνχζε 

λα δηαλνεζεί λα αληηθαηαζηήζεη ηελ χλνδν κε δηνηθεηηθφ φξγαλν άιιεο κνξθήο, 

ζπιινγηθνχ ή αηνκηθνχ ραξαθηήξα.
14

 

Ο ζπλνδηθφο ζεζκφο ζηελ νξζφδνμε παξάδνζε,  δίρσο λα είλαη κηα δνκή ππεξάλσ 

ησλ ηνπηθψλ Δθθιεζηψλ, ζπλδέεη νξγαληθά  ηηο απηνηειείο θαη αλεμάξηεηεο 

εθθιεζηαζηηθέο   θνηλφηεηεο, ππεξβαίλνληαο ηνλ πεηξαζκφ ηεο παγθφζκηαο 

νξγάλσζεο. Ο απφιπηνο  απηνθεθαιηζκφο,  αιιά θαη ν παγθφζκηνο θαη 

απνιπηαξρηθφο ξφινο ηνπ   παπηθνχ πξσηείνπ θαη αιάζεηνπ, εθθξάδνπλ ηνπο 

                                                           

12
Η. Εεδηνχια, Ελληνιζμόρ καί Χπιζηιανιζμόρ (Αζήλα: Δθδφζεηο ηεο Απνζηνιηθήο Γηαθνλίαο 

ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο, 2003)132-135. 

13
Α. Κειεζφπνπινπ,  «Σν ήζνο  ηεο ζπλνδηθφηεηαο», Θεολογία 2(2009)203. 

14
Η. Εεδηνχια, «Ο πλνδηθφο ζεζκφο»Θεολογία2(2009)5. 
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εθθιεζηνινγηθνχο αθξνβνιηζκνχο ηεο Γπηηθήο Δθθιεζίαο, ε νπνία αδπλαηεί λα 

ζπλζέζεη νξγαληθά ηελ ελφηεηα κέζα απφ ηελ πνηθηιία θαη ηελ εηεξφηεηα. Ο 

ζπλνδηθφο ζεζκφο, νπνίνο επίζεο πξνθχπηεη απφ ηελ  επραξηζηηαθή εκπεηξία σο 

αληαλάθιαζε ηεο θνηλσλίαο ησλ Πξνζψπσλ ηεο Αγίαο Σξηάδαο, αληηηίζεηαη πξνο 

θάζε αληηηεξαξρηθή ηζνπέδσζε θαη πξνο θάζε κνλαξρηθφ νινθιεξσηηζκφ.
15

 

ηελ νξζφδνμε ζενινγία, νη ζχλνδνη δελ αληηθαζηζηνχλ ην ξσκαηνθαζνιηθφ Πάπα θαη 

εηνχην  ηζρχεη  γηα ηνλ απινχζηαην ιφγν φηη  ε ζχλνδνο δελ κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη  

ην ξφιν ηνπ Πάπα νχηε θαη λα αληηθαηαζηήζεη ην ιεηηνχξγεκά ηνπ. Ζ ζενινγηθή 

πξνυπφζεζε ηεο χπαξμεο ηεο ζπλνδηθφηεηαο θαη ηνπ ζπλνδηθνχ ζεζκνχ πξέπεη λα 

αλαδεηεζεί ζηελ έλλνηα ηεο θνηλσλίαο. ην ζεκείν απηφ θαζίζηαηαη θαλεξή ε 

ζεκαζία ηεο Σξηαδηθήο Θενινγίαο γηα ηελ Δθθιεζηνινγία. Φαίλεηαη λα ππάξρεη 

πιήξεο ακνηβαηφηεηα αλάκεζα ζηελ Σξηαδηθή Θενινγία θαη ζηελ νξζφδνμε 

Δθθιεζηνινγία. χκθσλα κε ηελ νξζφδνμε Δθθιεζηνινγία ππάξρεη ε κία  Δθθιεζία, 

φπσο ππάξρεη θαη ε κηα θχζε ζην  Θεφ. Ο θαιχηεξνο φκσο ηξφπνο γηα λα 

αληηιεθζνχκε ηε κία απηή Δθθιεζία είλαη ε θνηλσλία ησλ πνιιψλ ηνπηθψλ 

Δθθιεζηψλ. Κνηλσλία θαη κνλαδηθφηεηα ζπκπίπηνπλ ζηελ Δθθιεζηνινγία. Αλ 

εμεηάζνπκε ηελ ζεζκηθή δηάζηαζε ηεο Δθθιεζηνινγίαο ζπκπεξαίλνπκε φηη ν ζεζκφο 

πνπ ζα εμέθξαδε ηελ ελφηεηα ηεο  Δθθιεζίαο ζα έπξεπε λα είλαη έλαο ζεζκφο πνπ λα 

εθθξάδεη ηελ θνηλσλία. Δπεηδή δελ ππάξρεη θαλέλαο ζεζκφο πνπ λα  αληιεί ηελ 

χπαξμε θαη ην θχξνο ηνπ απφ θάηη πνπ λα πξνεγείηαη ηνπ γεγνλφηνο ηεο θνηλσλίαο, 

αιιά απφ απηφ ην ίδην ην γεγνλφο ηεο θνηλσλίαο, αθξηβψο  απηφ θαζηζηά ηελ θνηλσλία 

έλα νληνινγηθά ζπζηαηηθφ γεγνλφο ηεο Δθθιεζίαο· άξα, ν ζεζκφο ηεο παγθφζκηαο 

ελφηεηαο δελ κπνξεί λα είλαη πνηέ απηάξθεο,  νχηε λα απηνπξνζδηνξίδεηαη ή λα 

πξνεγείηαη ηνπ γεγνλφηνο ηεο θνηλσλίαο. Ζ ελφηεηα ηεο παγθφζκηαο Δθθιεζίαο 

εμαξηάηαη απφ ηελ θνηλσλία. Δμίζνπ, δελ ππάξρεη θνηλσλία πνπ λα είλαη 

πξνγελέζηεξε ηεο κνλαδηθφηεηαο ηεο Δθθιεζίαο. Ο ζεζκφο πνπ εθθξάδεη ηελ 

θνηλσλία απηή νθείιεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηελ έλδεημε φηη ππάξρεη έλα ιεηηνχξγεκα 

πνπ δηαζψδεη ηε κνλαδηθφηεηα, ηελ νπνία ε θνηλσλία έρεη σο ζθνπφ λα εθθξάδεη.      

Ο ζεζκφο ηεο ζπλφδνπ είλαη ζπλήζσο παξεμεγεκέλνο ζηελ νξζφδνμε ζενινγία. 

                                                           

15
. Γηαγθάδνγινπ, « Πεξί Δθθιεζίαο»,φ.π.160. 
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Δλίνηε απνθαινχκε ηε ζχλνδν σο «ηελ πιένλ αλψηεξε απζεληία κεο ηελ Δθθιεζία» 

σο λα ήηαλ ε Οξζνδνμία ε «δεκνθξαηηθή» αληίζεζε ηεο «κνλαξρηθήο» Ρψκεο. 

Ωζηφζν ε νξζφδνμε έλλνηα ηεο ζπλφδνπ, φπσο απνδίδεηαη απφ ηνλ 34ν Απνζηνιηθφ 

Καλφλα, βαζίδεηαη πάλσ ζε δχν ζεκειηψδεηο αξρέο. χκθσλα κε ηελ πξψηε, θάζε 

επαξρία πξέπεη λα έρεη κφλν κία θεθαιή, έλα ζεζκφ ελφηεηαο. Γελ ππάξρεη 

δπλαηφηεηα κηαο εθ πεξηηξνπήο δηαδνρήο ή ελφο ζπιινγηθνχ ιεηηνπξγήκαηνο πνπ λα 

αληηθαζηζηά ηελ κνλαδηθή απηή  θεθαιή.  Οη  ηνπηθέο Δθθιεζίεο θαη νη επίζθνπνη δελ 

κπνξνχλ λα πξάμνπλ ηίπνηε ρσξίο ηελ παξνπζία ηνπ ελφο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ν 

ίδηνο θαλφλαο πξνβιέπεη κηα δεχηεξε βαζηθή αξρή, δειαδή φηη ν έλαο δελ κπνξεί λα 

θάλεη ηίπνηε δίρσο ηνπο πνιινχο. Γελ ππάξρεη ιεηηνχξγεκα ή ζεζκφο πνπ λα κελ 

εθθξάδεηαη δηακέζνπ ηεο θνηλσλίαο. Γελ ππάξρεη ν έλαο πνπ λα κελ είλαη ηαπηφρξνλα 

πνιινί. Όπσο δελ κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ην Χξηζηφ σο άηνκν, δειαδή ηνλ Χξηζηφ 

ρσξίο ην ψκα Σνπ, «ηνπο πνιινχο», δελ κπνξνχκε θαη λα ζεσξήζνπκε ηελ 

Δθθιεζία σο κία, ρσξίο ηαπηνρξφλσο λα είλαη «πνιιαπιή». Ζ νξζφδνμε ζεψξεζε 

ηεο Δθθιεζίαο πξνυπνζέηεη έλαλ ζεζκφ πνπ λα εθθξάδεη ηε κνλαδηθφηεηα ηεο 

Δθθιεζίαο θαη φρη απιψο ηελ πνιιαπιφηεηά ηεο. Ζ πνιιαπιφηεηά ηεο δελ 

ππνηάζζεηαη ζηελ  κνλαδηθφηεηα, αιιά είλαη ζπζηαηηθή ηεο κνλαδηθφηεηαο. Καη ηα 

δχν, κνλαδηθφηεηα θαη πνιιαπιφηεηα, νθείινπλ λα ζπκπίπηνπλ ζε έλα ζεζκφ πνπ λα 

θαλεξψλεη έλα δίπηπρν ιεηηνχξγεκα: ην ιεηηνχξγεκα ηνπ πξψηνπ θαη ην ιεηηνχξγεκα 

ησλ πνιιψλ (νη επίζθνπνη ησλ ηνπηθψλ Δθθιεζηψλ).
16

 

Ζ Δθθιεζία δελ είλαη άζξνηζκα αηφκσλ, αιιά θνηλσλία πξνζψπσλ. Δίλαη «ν ρψξνο 

ηεο ειεπζεξίαο» θαη ε αιήζεηα ηεο είλαη ε αγάπε. Σν «κπζηήξην ηεο Δθθιεζίαο σο 

ειεπζεξία» είλαη, ζχκθσλα κε ηνλ παηέξα Αιέμαλδξν κέκαλ, «θξπκκέλν ζην 

κπζηήξην ηνπ Θενχ σο Αγία Σξηάδα, ζηε ράξε ηνπ Κπξίνπ Ζκψλ Ηεζνχ Χξηζηνχ, 

ζηελ αγάπε ηνπ Θενχ Παηέξα θαη ζηελ θνηλσλία ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο». Γελ 

θαηαλννχκε ηελ ειεπζεξία ζηελ Δθθιεζία εθαξκφδνληαο πάλσ ηεο ηελ αθεξεκέλε 

θαη θπζηθή έλλνηα ηεο ειεπζεξίαο. Μάιινλ αθνχ εηζέιζνπκε  ζην κπζηήξην ηεο 

Δθθιεζίαο ηελ θαηαλννχκε σο κπζηήξην ειεπζεξίαο. Αλ ζπλνδηθφηεηα είλαη ε ίδηα ε 

δσή ηεο Δθθιεζίαο σο γεγνλφο θνηλσλίαο, σο ζχλδεζκνο αγάπεο θαηά ην πξφηππν 

ηεο δσήο ησλ Σξηαδηθψλ Πξνζψπσλ, ηφηε ε ζενινγία ηεο ζπλνδηθφηεηαο απνηειεί 

                                                           

16
Η Εεδηνχια, «Χξηζηνινγία, Πλεπκαηνινγία θαη Δθθιεζηνινγία», Αναλόγιον 6(2003)108. 
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έθθξαζε απηήο ηεο βησκέλεο ζρεζηαθήο, επραξηζηηαθήο θαη εζραηνινγηθήο 

ειεπζεξίαο, ε νπνία είλαη επξχηεξε απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο ζπλφδνπ θαη ησλ 

ζπλφδσλ πνπ δελ αηφλεζε  πνηέ, αιιά έπαημε θαη ζα ζπλερίδεη λα δηαδξακαηίδεη 

θεληξηθφ ξφιν ζηελ δσή ηεο Δθθιεζίαο.
17

 

ήκεξα δπζηπρψο ηνλίδεηαη πεξηζζφηεξν ε Δθθιεζία σο ζεζκφο θαη « ζψκα ησλ 

επηζθφπσλ » πνπ   ηαπηίδεηαη ζηελ  ζπλείδεζε ησλ αλζξψπσλ κε ηελ Ηεξά χλνδν, 

παξά σο ψκα Χξηζηνχ, δειαδή ην ραξηζκαηηθφ ζχλνιν θιήξνπ θαη ιανχ, φπσο 

δηαζψδεηαη κέζα απφ  ηε βηβιηθή ζενινγία θαη ηελ παηεξηθή παξάδνζε. Πνιιέο 

θνξέο, ν ηξφπνο πνπ ε Δθθιεζία απεπζχλεηαη ζην ιαφ δίλεη ηελ αίζζεζε κηαο 

ζεζκνπνηεκέλεο Δθθιεζίαο, ηελ νπνία ν ιαφο δελ αληηκεησπίδεη σο κέηνρνο ζην 

ζψκα ηνπ Χξηζηνχ. Δηνχην νδεγεί ζηελ παζεηηθφηεηα ηνπ ιανχ - πνπ γίλεηαη απιψο 

απνδέθηεο ηεο θαζνδήγεζεο ηεο ζπλφδνπ - θαη ζηελ αληηκεηψπηζή  ηνπ σο  

αληηθεηκέλνπ κέξηκλάο ηεο. Αλ παξαδερηνχκε φηη ην έιιεηκκα ηεο ζπλνδηθφηεηαο 

εθθξάδεη θαη απνπζία ήζνπο, αιιά θαη δνγκαηηθήο ζπλείδεζεο, ηφηε ζα ζειήζνπκε λα 

δήζνπκε νπζηαζηηθφηεξα ην εθθιεζηαζηηθφ γεγνλφο σο ράξε θαη ραξά, πνπ νδεγεί ζε 

απηνθξηηηθή θαη ζεβαζκφ ησλ ραξηζκάησλ ησλ άιισλ. Σφηε ζα κάζνπκε φηη ζηελ 

Δθθιεζία πνπ είλαη ην ψκα ηνπ Χξηζηνχ θαη ρψξνο  ηνπ Αρσξήηνπ, ρσξνχλ φινη  

θαη κπνξνχλ λα εθθιεζηαζηνχλ ηα πάληα. Σν κάζεκα απηφ ρξεηάδεηαη λα καο δηδάμεη 

ην ήζνο ηεο ζπλνδηθφηεηαο πνπ είλαη ήζνο ηαπείλσζεο, κεηάλνηαο, θελσηηθήο 

πξνζθνξάο θαη αγσλίαο γηα ηελ πηψζε θαη ηελ αζηνρία, πξψηα ηε δηθή καο θαη έπεηηα 

ησλ άιισλ.
18

 

 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

                                                           

17
Κ. Γειεθσλζηαληή, «πλνδηθφηεηα: Σν ήζνο ηεο εθθιεζηαζηηθήο  ειεπζεξίαο. χγρξνλεο 

ζενινγηθέο πξνζεγγίζεηο»,Θεολογία2(2009)228. 

18
Α.Κειεζφπνπινπ,φ.π.212 
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Ζ Δθθιεζία είλαη ε ελφηεηα ηεο ραξηζκαηηθήο δσήο. Ζ πεγή ηεο ελφηεηαο απηήο 

εδξάδεηαη ζην κπζηήξην ηεο Θείαο Δπραξηζηίαο θαη ζην κπζηήξην ηεο Πεληεθνζηήο. 

Ζ Δθθιεζία καο είλαη απνζηνιηθή Δθθιεζία πνπ  δεκηνπξγήζεθε θαη ζθξαγίζηεθε 

απφ ην Άγην Πλεχκα πνπ δφζεθε ζηνπο Γψδεθα Απνζηφινπο. Ζ απνζηνιηθή δηαδνρή 

είλαη έλα λήκα πνπ δέλεη ηελ φιε ηζηνξηθή πιεξφηεηα ηεο εθθιεζηαζηηθήο δσήο κέζα 

ζ’ έλα θαζνιηθφ φιν. Καη εδψ, κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε δχν απφςεηο ηνπ 

πξάγκαηνο: Ζ αληηθεηκεληθή πιεπξά είλαη ε αδηάθνπε κπζηεξηαθή ζπλέρεηα, ε 

δηαδνρηθή ζπλέρηζε ηεο ηεξαξρίαο. Σν Άγην Πλεχκα δελ θαηέξρεηαη πάιη θαη πάιη 

ζηελ γε, αιιά δηακέλεη θαη ελνηθεί κέζα ζηελ ηζηνξηθή θαη «νξαηή»  Δθθιεζία. 

Δληφο ηεο πλέεη θαη αθηηλνβνιεί. Δδψ βξίζθεηαη ε νιφηεηα θαη ε θαζνιηθφηεηα ηεο 

Πεληεθνζηήο. Ζ άιιε πιεπξά, ε ππνθεηκεληθή, ζπλίζηαηαη ζηελ πηζηφηεηα ζηελ 

απνζηνιηθή παξάδνζε,   κε ηελ  δσή ηνπ θάζε πηζηνχ λα βηψλεηαη ζχκθσλα κε ηελ 

παξάδνζε απηή, σο κέζα ζην δψληα ρψξν ηεο αιήζεηαο. Απηή είλαη ε ζεκειηαθή 

αμίσζε ηεο νξζφδνμεο ζθέςεο πνπ θαη ζε ηνχην πάιη ην ζεκείν ζπλεπάγεηαη ηελ 

άξλεζε ηνπ αηνκηθηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ θαη ηελ επηκνλή  ζηελ θαζνιηθφηεηα. Ζ 

θαζνιηθή θχζε ηεο Δθθιεζίαο είλαη εκθαλήο ζην γεγνλφο φηη ε εκπεηξία ηεο 

Δθθιεζίαο απιψλεηαη θαη αλήθεη ζε φιεο ηηο επνρέο, ζε φινπο ηνπο αηψλεο. Ζ 

ελφηεηα ελ πλεχκαηη, θαηά έλα κπζηεξηψδε ηξφπν, πνπ θαηαληθά ην ρξφλν, 

αγθαιηάδεη ηνλ πηζηφ φισλ ησλ γελεψλ. Ζ ελφηεηα απηή εθδειψλεηαη θαη 

απνθαιχπηεηαη ζηελ εθθιεζηαζηηθή, εηδηθφηεξα ζηελ επραξηζηηαθή εκπεηξία. 
19

 

 

Ζ ζπλνδηθφηεηα πξνβάιιεη σο γεγνλφο θνηλσλίαο θαη ελφηεηαο, σο έθθξαζε ηνπ 

εθθιεζηαζηηθνχ ήζνπο, σο πιέγκα δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη φρη σο απξφζσπε 

νξγάλσζε θαη ζεζκηθή ιεηηνπξγία. Ζ ζχλνδνο ζηελ νξζφδνμε παξάδνζε, δίρσο λα 

είλαη κηα δνκή ππεξάλσ ησλ ηνπηθψλ Δθθιεζηψλ, ζπλδέεη νξγαληθά ηηο θαηά ηφπνπο 

Δθθιεζίεο, ππεξβαίλνληαο ηνλ πεηξαζκφ ηεο παγθφζκηαο νξγάλσζεο.                        

Ζ ζπλνδηθφηεηα, ινηπφλ, απνηειεί γεγνλφο ελφηεηαο, αιιά θαη θνηλσλίαο ησλ κειψλ 

θάζε ηδηαίηεξεο εθθιεζηαζηηθήο θνηλφηεηαο, αιιά θαη ησλ ηνπηθψλ Δθθιεζηψλ 

                                                           

19
Γ. Φισξφθζθη, Θέμαηα οπθοδόξος θεολογίαρ (Αζήλα:εθδ.Αξκφο,1973)198-199. 
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κεηαμχ ηνπο θαη είλαη αδηαλφεηε δίρσο ηε ζχλαμε θαη ηελ εκπεηξία ηεο Θείαο 

Δπραξηζηίαο.
20

 

Παξά  ηηο πξνβιεκαηηθέο ηεο Ηζηνξίαο, κφληκνο θαη ζηαζεξφο παξακέλεη ν 

πξνζαλαηνιηζκφο ηεο κίαο, αγίαο, θαζνιηθήο θαη απνζηνιηθήο Δθθιεζίαο - ε νπνία,  

πέξα απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ ρψξνπ, πξνζδνθά έληνλα θαη ήδε 

βηψλεη ηα Έζραηα ηεο Βαζηιείαο - ζηελ επραξηζηηαθή δνκή θαη  ζηελ ζπλνδηθή 

δηάξζξσζή ηεο. 
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. Γηαγθάδνγινπ, «Ζ  ζπλνδηθφηεηα σο γεγνλφο  θνηλσλίαο θαη ελφηεηαο» Θεολογία 

2(2009)3. 



17 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

 

 Γηαγθάδνγινπ ., «Ζ  ζπλνδηθφηεηα σο γεγνλφο  θνηλσλίαο θαη ελφηεηαο» Θεολογία 

2(2009). 

 Γηαγθάδνγινπ ., « Πεξί  Δθθιεζίαο» ζην Κ. Αγφξαο θ.ά., Δόγμα, Πνεςμαηικόηηηα 

και ¨Ήθορ ηηρ  Οπθοδοξίαρ, Σφκνο Α΄( Πάηξα, Δ.Α.Π.,2008)159-221. 

 Γειεθσλζηαληή Κ., «πλνδηθφηεηα: Σν ήζνο ηεο εθθιεζηαζηηθήο  ειεπζεξίαο. 

χγρξνλεο ζενινγηθέο πξνζεγγίζεηο», Θεολογία 2(2009)215-229. 

 Εεδηνχια Η., Ελληνιζμόρ καί Χπιζηιανιζμόρ (Αζήλα: Δθδφζεηο ηεο Απνζηνιηθήο 

Γηαθνλίαο ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο, 2003). 

 Εεδηνχια Η.,«Ο πλνδηθφο ζεζκφο » Θεολογία 2(2009)5-42. 

 Εεδηνχια Η., «Χξηζηνινγία, Πλεπκαηνινγία θαη Δθθιεζηνινγία», Αναλόγιον 

6(2003)100-116 

 Καξακνχδε Η., Σν Μπζηήξην ηεο Δθθιεζίαο, ζην  δηθηπαθφ ηφπν: 

http://www.apostolikidiakonia.gr/gr_main/catehism/theologia_zoi/themata.asp?cat=d

ogma&main=katixisi&file=6/6.1.htm( εκεξνκελία  αλάθηεζεο: 12-03-2015). 

 Κειεζφπνπινπ Α.,  «Σν ήζνο  ηεο ζπλνδηθφηεηαο», Θεολογία 2(2009)201-213. 

 Μπαζξέιινπ Γ., Σσεδίαζμα Δογμαηικήρ Θεολογίαρ (εθδ. Δλ πισ,Αζήλα,2008). 

 Πνξηειάλνπ ., «Σν ρίζκα Ρψκεο Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη ε πνιεκηθή 

αληηπαξάζεζε Οξζνδνμίαο θαη Ρσκαηνθαζνιηθηζκνχ» ζην Μ. Μπέγδνο θ.ά., Η 

Οπθόδοξη Εκκληζία ζε Αναηολή και Δύζη, Σφκνο Β΄( Πάηξα, Δ.Α.Π.,2001)47-100. 

 Φισξφθζθη Γ., Θέμαηα οπθοδόξος θεολογίαρ (Αζήλα:εθδ.Αξκφο,1973). 

 Zizioulas  J., «Le mystère de Église dans la tradition orthodoxe» Irénikon 60 

(1987)323-335(κεηαθξ. Γ.θαιηζάο). 

 

 

 

 

 


