
Ἡ ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας 

  

Στυλιανὸς Παπαδόπουλος, 

Ἡ Ἐκκλθςία, ἐφόςον εἶναι ςῶμα Χριςτοῦ, ποὺ ςκοπὸ ἔχει τὴν ςωτθρία τῶν 

ἀνκρϊπων, δὲν κινδυνεφει νὰ ἀφανιςτεῖ, νὰ καταποντιςτεῖ (PG 52,429), νὰ χακεῖ. 

Ἄρχοντεσ κρθςκευτικοί, λζγει ὁ ἱερὸσ Χρυςόςτομοσ, ἄλλοτε καὶ τϊρα, φορεῖσ τῆσ 

κοςμικῆσ ἐξουςίασ, αἱρετικοὶ καὶ οἱ ἴδιοι οἱ δαίμονεσ «ἐπολζμθςαν τὴν Ἐκκλθςίαν», 

ἡ ὁποία ὄχι μόνο δὲν νικικθκε ἀλλ’ «ὑπὲρ τοὺσ οὐρανοὺσ ἀναβζβθκε» (PG 52, 397-

8). 

Παρὰ ταῦτα κινδυνεφει ςυνεχῶσ ἡ ἑνότθτα τῆσ Ἐκκλθςίασ, ἐνῶ τὸ γεγονὸσ τοῦ 

ϊματοσ τοῦ Χριςτοῦ, ἡ Ἐκκλθςία δθλαδι, ςθμαίνει καὶ ἀποτελεῖ ἑνότθτα 

πραγματικι, «… Ἐκκλθςίαν δὲ Θεοῦ καλεῖ (= ὁ Παῦλοσ), δεικνὺσ ὅτι ἡνῶςκαι αὐτὴν 

χρῆ. Εἰ γὰρ Θεοῦ ἐςτιν, ἥνωται καὶ μία ἐςτιν, οὐκ ἐν Κορίνκῳ μόνον ἀλλὰ καὶ ἐν 

πάσῃ τῇ οἰκουμζνθ. Σὸ γὰρ τῆσ Ἐκκλθςίασ ὄνομα οὐ χωριςμοῦ, ἀλλὰ ἑνϊςεϊσ ἐςτι, 

καὶ ςυμφωνίασ ὄνομα. …Εἰ δὲ ὁ τόποσ χωρίηει (=τοὺσ πιςτοφσ), ἀλλ’ ὁ Κφριοσ αὐτοὺσ 

ςυνάπτει κοινὸσ ὤν» (Εἰσ Αϋ Κορ., Ὁμιλ. Αϋ 1: PG 61,13), ποὺ ςυντελεῖται μὲ τὴν 

ςυμμετοχὴ τελικὰ ὅλων ςτὴν ἴδια κεία Εὐχαριςτία, ςτὸ γεγονὸσ δθλαδὴ ὅτι, 

μετζχοντεσ ςτὸν ἴδιο «ἄρτο», «ἑνοφμεκα» ὅλοι ς’ ἕνα ςῶμα, τὸ ςῶμα τοῦ Χριςτοῦ 

(PG 61,200). Ἐνῶ πρζπει ὅλα τὰ μζλθ τῶν κατὰ τόπουσ Ἐκκλθςιῶν, ἀπὸ τὶσ Ἰνδίεσ π.χ. 

μζχρι τὴν Ρϊμθ (PG 59, 361-2), νὰ αἰςκάνονται «ἐν ςῶμα καὶ πνεῦμα» καὶ ὅτι ἔχουν 

τὴν ἴδια πίςτθ, ςυχνὰ ἐμφανίηονται διαιρζςεισ καὶ κακοδοξίεσ, ποὺ διαςποῦν τὴν 

ἀλθκινὴ ἑνότθτα. Ἡ κεία χάρθ ὑπάρχει μόνον ὅταν καὶ ὅπου ὅλοι ςτθρίηονται ςτὸ 

αὐτὸ «κεμζλιο», ςτὴν αὐτὴ πίςτθ (PG 61,72), ὅταν «δειχκῶμεν πάντεσ μίαν πίςτιν 

ἔχοντεσ» (PG 62,83). 
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Ἡ ἐμπειρία τῶν ςχιςμάτων καὶ τῶν κακοδοξιῶν τοῦ Χρυςοςτόμου ἦταν τόςο πικρι, 

ὥςτε νὰ ὑποςτθρίηει ὅτι ἡ διαίρεςθ τῆσ Ἐκκλθςίασ εἶναι τόςο μεγάλθ ἁμαρτία, ποὺ 

δὲν μπορεῖ οὔτε «μαρτυρίου αἷμα» νὰ ἐξαλείψει (PG 62,85). 

Ἡ ὁμολογία πίςτεωσ τοῦ ΙΙζτρου ὡσ κεμζλιο τῆσ Ἐκκλθςίασ καὶ τῆσ ἑνότθτασ 

Μὲ αὐτὲσ τὶσ ἐπιςθμάνςεισ τοῦ Χρυςοςτόμου κατανοεῖ κανεὶσ εὐχερζςτερα τὸν 

τρόπο, μὲ τὸν ὁποῖο κατανοεῖ ὁ ἱερὸσ ἄνδρασ τοὺσ λόγουσ τοῦ Κυρίου ςτὸν 

ἀπόςτολο Πζτρο, ποὺ αὐκόρμθτα ὁμολόγθςε καὶ γριγορα μετανόθςε γιὰ τὴν 

ἄρνθςθ τοῦ Κυρίου: «…ςὺ εἶ Πζτροσ καὶ ἐπὶ ταφτῃ τῇ πζτρα οἰκοδομιςω μου τὴν 

Ἐκκλθςίαν, …δϊςω ςοι τὰσ κλεῖσ τῆσ βαςιλείασ…» (Ματκ. 16,18) καὶ «ίμων Ἰωνᾶ 

ἀγαπᾶσ με πλεῖον τοφτων; λζγει αὐτῷ. ναί, Κφριε, ςὺ οἶδασ ὅτι φιλῶ ςε. λζγει (=ὁ 

Κφριοσ) αὐτῷ (=τῷ Πζτρω). βόςκε τὰ ἀρνία μου…» (Ἰωάν. 21,15 καὶ 16-17). 

Ὁ Κφριοσ εἶπε, ςτὸν Πζτρο ἀπευκυνόμενοσ, ὅτι κὰ οἰκοδομιςει τὴν Ἐκκλθςία «ἐπὶ 

ταφτῃ τῇ πζτρα.» ὅταν ὁ Πζτροσ ὁμολόγθςε, ὅτι ὁ Χριςτὸσ εἶναι «ὁ Χριςτὸσ ὁ Τἱὸσ 

τοῦ Θεοῦ τοῦ ηῶντοσ» (Ματκ. 16,16). Ὁ Χρυςόςτομοσ ἐπιμζνει κι ἐπαναλαμβάνει 

ςυχνὰ ὅτι ἡ οἰκοδόμθςθ-κεμελίωςθ τῆσ Ἐκκλθςίασ γίνεται ςτὴν ὁμολογία τῆσ ὀρκῆσ 

πίςτεωσ, «ἐπὶ ταφτῃ τῇ πζτρα» ποὺ ἐξαςφαλίηει τὴν ἑνότθτα καὶ ςτὴν περίπτωςθ 

ἐδῶ ἐκφράηεται ἀπὸ τὸν Πζτρο. 

«Ὁ γὰρ τὴν Ἐκκλθςίαν ἐπὶ τῇ ὁμολογία αὐτοῦ (=τοῦ Πζτρου) οἰκοδομιςασ καί οὕτω 

τειχίςασ αὐτιν, ὡσ μυρίουσ κινδφνονσ καί κανάτουσ αὐτῆσ μὴ περιγενζςκαι, ὁ τῶν 

οὐρανῶν αὐτῷ τὰσ κλεῖσ δεδωκϊσ καὶ τοςαφτθσ ἐξουςίασ ποιιςασ κφριον…» (Εἰσ 

Ματκ., Ὁμιλ. ΠΒ’ 3: PG 58,741). 

«…Σὴν δὲ Ἐκκλθςίαν ἔφθςεν ἐπὶ τὴν ὁμολογίαν οἰκοδομιςειν τὴν ἐκείνου…» (Εἰσ 

Ἰωάν., Ὁμιλ. ΚΑ’ 1: PG 59,128). 

Δὲν εἶναι ὁ Πζτροσ ὁ κεμζλιοσ ἐπὶ τοῦ ὁποίου ςτθρίηεται καὶ οἰκοδομεῖται ἡ 

Ἐκκλθςία, κεμζλιοσ εἶναι ἡ ὀρκὴ πίςτθ καὶ ἀποδοχι τθσ, ἡ ὁμολογία. Δὲν γίνεται 

δθλαδὴ ὁ Πζτροσ κεμζλιοσ ἕνεκα τῆσ ὁμολογίασ του, ἀλλὰ κεμζλιοσ εἶναι ἡ ἴδια ἡ 

ὁμολογία. 

«Σῷ γοῦν Πζτρῳ εἰπῶν “μακάριοσ εἶ, ίμων Βὰρ Ἰωνᾶ” καί ἐπαγγειλάμενοσ τὰ 

κεμζλια τῆσ Ἐκκλθςίασ ἐπὶ τῆσ ὁμολογίασ αὐτοῦ κατακιςεςκαι» (Εἰσ Γαλ., Ὁμιλ. Αϋ 

1: PG 61,611). 

Κατὰ τὸν ἱερὸ Χρυςόςτομο γνϊριηε ὁ Κφριοσ τὸν αὐκόρμθτο χαρακτιρα τοῦ Πζτρου 

καὶ τὴν ἄρνθςθ ποὺ κ’ ἀκολουκοῦςε. Γι’ αὐτὸ ςτερεϊνει μὲ τὴν ὑπόςχεςθ αὐτὴ τὸ 

«φρόνθμά» του καὶ τὸν κακιςτᾶ ποιμζνα πρὸσ γνῶςιν ὅλων ὅςων κὰ 

πλθροφορθκοῦν τὴν ἄρνθςι του καὶ ἴςωσ κ’ ἀμφιβάλλουν ςτὸ μζλλον γιὰ τὴν 

ἀποςτολι του. Ἀκόμθ ὁ Κφριοσ «ἀνάγει» μὲ τοὺσ λόγουσ αὐτοὺσ τὸν Πζτρο ςὲ 

«ὑψθλὴν ἔννοιαν», ἀποκαλφπτοντασ ὅτι εἶναι Τἱὸσ τοῦ Θεοῦ. 



«…”ςὺ εἶ Πζτροσ καὶ ἐπὶ ταφτῃ τῇ πζτρα οἰκοδομιςω μου τὴν Ἐκκλθςίαν”. τουτζςτι, 

τῇ πίςτει τῆσ ὁμολογίασ. Ἐντεῦκεν δείκνυςι πολλοὺσ μζλλοντασ ἤδθ πιςτεφειν καὶ 

ἀνίςτθςιν αὐτοῦ τὸ φρόνθμα καὶ ποιμζνα ποιεῖ… Εἶδεσ πῶσ καὶ αὐτὸσ (ὁ Χριςτὸσ) 

ἀνάγει τὸν Πζτρον εἰσ ὑψθλὴν τὴν περὶ αὐτοῦ ἔννοιαν καὶ ἑαυτὸν ἀποκαλφπτει καὶ 

δείκνυςιν Τἱὸν ὄντα τοῦ Θεοῦ διὰ τῶν ὑποςχζςεων τῶν δφο τοφτων» (Εἰσ Ματκ. 

Ὁμιλ. ΝΔ’ 2: PG 58,534). 

Σὸ «ςτόμα» τῶν Ἀποςτόλων: ἡ ὑπεροχικότθτα τοῦ Πζτρου 

Ὁ ἱερὸσ Χρυςόςτομοσ ἐνῶ ηοῦςε καὶ δροῦςε ςτὴν Ἀντιόχεια, οἱ προςτάτεσ τοῦ 

ἐπίςκοποί τθσ ὁποίασ Μελζτιοσ (360-381) καὶ Φαβιανὸσ (381- 403) δὲν 

ἀναγνωρίηονταν ἀπὸ τὴν ρωμαϊκὴ Ἐκκλθςία, δὲν εἶχε καμμία δυςκολία νὰ 

παρουςιάηει μία ςαφῆ ὑπεροχικότθτα τοῦ Πζτρου ἔναντι τῶν λοιπῶν Ἀποςτόλων 

καὶ τοῦ Παφλου. τὶσ πνευματικὲσ καταςτάςεισ φρονεῖ ὅτι δὲν ὑπάρχει ἰςότθτα μὲ 

τὴν ςτενὴ ἔννοια τῆσ λζξεωσ. Γι’ αὐτὸ καὶ ςτὴν Βαςιλεία τῶν οὐρανῶν δὲν κὰ εἶναι 

ὅλοι, ὅπωσ δὲν ἦταν ἴςοι οἱ δϊδεκα Μακθτζσ, μεταξὺ τῶν ὁποίων ὁ Κφριοσ διζκρινε 

τοὺσ Πζτρο, Ἰάκωβο καὶ Ἰωάννθ. Καὶ ἀπὸ τοὺσ τρεῖσ πάλι διακρίνει («προτίκθςι») τὸν 

Πζτρο. Ἡ διάκριςθ ὅμωσ αὐτὴ ἔχει κάποια ἰδιοτυπία, ποὺ δὲν ἀναιρεῖ τὴν ἰςότθτα 

τῶν Ἀποςτόλων τὴν ὁποία τονίηει ςυχνά. Σὸ ἴδιο δὲν αἴρει π.χ. τὴν ἰςότθτα αὐτὴ ἡ 

ὑπεροχικὴ ἀγάπθ τοῦ Κυρίου πρὸσ τὸν Ἰωάννθ ἡ ὁποιαδιποτε μικρὴ ςὲ κάποιο 

ςθμεῖο ὑπεροχὴ κάποιου. 

«…οὐδὲ ἐν τῇ βαςιλεία ἴςθ ἡ τιμι, οὐδὲ ἐν τοῖσ μακθταῖσ ἴςθ, ἀλλ’ οἱ τρεῖσ τῶν 

ἄλλων προεῖχον καὶ ἐν τοφτοισ αὐτοῖσ τοῖσ τριςὶ πολλὴ πάλιν διαφορά. Πολλὴ γὰρ 

ἀκρίβεια παρὰ τῷ Θεῷ, καὶ μζχρι τῶν ἐςχάτων… καίτοι γε πάντεσ ἦςαν ἀπόςτολοι 

καὶ πάντεσ ἐπὶ δϊδεκα κρόνουσ μζλλουςι κακῆςαι… ἀλλ’ ὅμωσ τοὺσ τρεῖσ 

ἐλάμβανε… Καὶ τὸν Πζτρον δὲ αὐτῶν προτίκθςι λζγων ‘φιλείσ μὲ πλεῖον τοφτων;’. 

Καὶ ὁ Ἰωάννθσ δὲ ὑπὲρ τοὺσ ἄλλουσ ἠγαπᾶτο. Καὶ γὰρ πάντων ἐξζταςισ ἔςται 

ἀκριβισ, κἄν μικρὸν ὑπερζχεισ τοῦ πλθςίον, καν ἀκαριαῖον, κἄν ὀτιοῦν οὐδὲ τοῦτο 

παρόψεται ὁ Θεὸσ» (Εἰσ Ρωμ., Ὁμιλ. ΛΑ’ 4: PG 60,672). 

Ὅταν ὁ Χρυςόςτομοσ προςπακεῖ νὰ κατοχυρϊςει τὴν ὑπεροχικότθτα τοῦ Πζτρου, 

μζνει ςὲ φαινόμενα ἐξωτερικά. Σονίηει μὴ κεολογικὰ ςτοιχεῖα, τὰ ὁποῖα ὅμωσ 

ἀναδεικνφουν τὸν Πζτρο «κορυφι», «κορυφαῖο» ἢ «ἔγκριτο» μεταξὺ τῶν 

Ἀποςτόλων, «προςτάτθ» τῆσ οἰκουμζνθσ καὶ «κεμζλιόν» τῆσ Ἐκκλθςίασ. Προςκζτει 

ὅμωσ ἐμφατικὰ ὅτι ἕνασ λόγοσ ποὺ τὸν χαρακτιριηε ἔτςι ὀφείλεται ςτὴν πρόκεςθ 

τοῦ Κυρίου νὰ δείξει ςτὸν Πζτρο ὅτι τοῦ ςυγχϊρθςε τὴν ἄρνθςθ. 

«…Ὁ οὖν Πζτροσ, ὁ κορυφαῖοσ τoῦ χοροῦ, τὸ ςτόμα τῶν ἀποςτόλων ἁπάντων, ὁ τῆσ 

οἰκουμζνθσ προςτάτθσ, ὁ κεμζλιοσ τθσ Ἐκκλθςίασ…» (Εἰσ ‘Σοῦτο δὲ γινϊςκετε’ 4: PG 

56,275). 



«…Λζγει (=ὁ Κφριοσ) αὐτῷ (=τῷ Πζτρω). “βόςκε τὰ πρόβατά μου’: Καὶ τί διποτε, 

τοὺσ ἄλλουσ παραδραμῶν, περὶ τοφτων διαλζγεται; Ἔγκριτοσ ἦν τῶν ἀποςτόλων καὶ 

ςτόμα τῶν μακθτῶν καὶ κορυφὴ τοῦ χοροῦ. Διά τοῦτο καὶ Παῦλοσ ἀνζβθ τότε αὐτὸν 

ἱςτορῆςαι παρὰ τοὺσ ἄλλουσ. Ἅμα δὲ καὶ δεικνὺσ αὐτῷ ὅτι χρὴ καρρεῖν λοιπόν, ὡσ 

τῆσ ἀρνιςεωσ ἐξελθλαμζνθσ, ἐγχειρίηεται τὴν προςταςίαν τῶν ἀδελφῶν» (Εἰσ Ἰωάν., 

Ὁμιλ. ΠΗ’ 1: PG 59 478). 

Καὶ τὰ ἐξωτερικὰ ςτοιχεῖα τῆσ ὑπεροχικότθτασ, γιὰ τὰ ὁποία μιλιςαμε, εἶναι ὅτι ὁ 

Πζτροσ μὲ τὸν αὐκορμθτιςμὸ τοῦ ςπεφδει («προπθδᾶ») πάντοτε ν’ ἀπαντιςει, νὰ 

ὁμολογιςει, νὰ κθρφξει πρῶτοσ. Κι ἔτςι γίνεται τὸ «ςτόμα» τῶν Ἀποςτόλων. Ἡ 

πίςτθ, ἡ γνϊμθ (ἡ «φωνὴ») ἦταν κοινὴ ὅλων τῶν Ἀποςτόλων. Αὐτὸσ ὅμωσ ἔςπευςε 

μὲ κάρροσ («παρρθςία») νὰ μιλιςει ςτὴν Πεντθκοςτι. Ἐνῶ εἶναι πάντοτε -ςτὰ 

ἀρχικὰ γεγονότα τῶν Ἱεροςολφμων μὲ τὴν Πεντθκοςτὴ- «ςὺν τοῖσ δϊδεκα», ὅταν 

ἐρωτῶνται οἱ Ἀπόςτολοι αὐτὸσ «προπθδᾶ καὶ προλαμβάνει» ὅλουσ καὶ ἀπαντᾶ ἐκ 

μζρουσ ὅλων. 

«τακείσ δὲ Πζτροσ ςὺν τοῖσ ἕνδεκα (Πράξ. 2,14)… Κοινὴν (= ςτὴν Πεντθκοςτὴ) 

προεβάλλοντο φωνιν, φθςί, καὶ πάντων αὐτὸσ ἦν τὸ ςτόμα. Παρεςτικαςι δὲ οἱ 

ἕνδεκα μαρτυροῦντεσ τοῖσ λεγομζνοισ. ‘ἐπῆρε τὴν φωνὴν αὐτοῦ’ (Πράξ. 2,14), φθςί. 

τουτζςτι μετὰ πολλῆσ εἶπε τῆσ παρρθςίασ» (Εἰσ Πράξ., Ὁμιλ. Δ’ 1: PG 60,46). 

«…πάντων ἐρωτθκζντων αὐτὸσ (= ὁ Πζτροσ) ἀποκρίνεται. Καὶ ὅτε μὲν τὴν τοῦ διμου 

γνϊμθν ἠρϊτα, πάντε εἶπον τὸ ἐρωτθκζν. ὅτε τὴν αὐτῶν, Πζτροσ προπθδᾶ καὶ 

προλαμβάνει» (Εἰσ Ματκ., Ὁμιλ. ΝΔ’ 1: PG 58,533). 

Οἱ Ἀπόςτολοι εἶναι ὅλοι «ὁμότιμοι» καὶ ἰςότιμοι» μεταξφ τουσ 

Ἡ δθλωμζνθ ὑπεροχικότθτα τοῦ Πζτρου ἀποκτᾶ ςτὸν Χρυςόςτομο ἄλλεσ διαςτάςεισ 

μὲ τὶσ πολὺ ςαφεῖσ παρατθριςεισ τοῦ περὶ ἰςότθτασ καὶ ὁμοτιμίασ μεταξὺ τῶν 

δϊδεκα Ἀποςτόλων καὶ τοῦ Παφλου. Ἐξειδικεφει, μάλιςτα, τὸν λόγο του, γιὰ νὰ μὴν 

παρερμθνευτεῖ, ὅτι ὁ Παῦλοσ ὑπῆρξε «ὁμότιμοσ» ὄχι μόνο πρὸσ τοὺσ ἄλλουσ δφο 

«προκρίτουσ», τὸν Ἰάκωβο καὶ τὸν Ἰωάννθ, ἀλλὰ καὶ πρὸσ τὸν «κορυφαῖο» Πζτρο. 

Ἀκόμα ςθμαντικότερο εἶναι ὅτι διακρίνει μεταξὺ ὁμοτιμίασ (ἰςότθτασ) καὶ «ἀξίασ». 

Ἡ ἀξία τοῦ κάκε ἀποςτόλου εἶναι προφανῶσ ἀνάλογθ μὲ τὴν πνευματικι του 

ἑτοιμότθτα, ἐνῶ ἡ τιμὴ εἶναι μία, κοινι. Ἄρα τὴν ὑπεροχικότθτα τοῦ Πζτρου ὁ ἱερὸσ 

Χρυςόςτομοσ δὲν τὴν ςυνδζει μὲ κεολογικὸ βάκοσ, ἀλλὰ μὲ τὸν αὐκορμθτιςμὸ τοῦ 

χαρακτιρα τοῦ Πζτρου καὶ τὴν ἀνάγκθ νὰ τὸν ἀποκαταςτιςει ὁ Κφριοσ ςτὸ 

ἀποςτολικὸ ἀξίωμα. «…δείκνυςι (= ὁ Παῦλοσ) αὐτοῖσ ὁμότιμον ὄντα, λοιπόν, καὶ οὐ 

τοῖσ ἄλλοισ (Ἰωάννθ καὶ Ἰακϊβω) ἑαυτόν, ἀλλὰ τῷ κορυφαίω ςυγκρίνει, δεικνὺσ ὅτι 

τῆσ αὐτῆσ ἕκαςτοσ ἀπζλαυεν ἀξίασ» (Εἰσ Γαλ. Β’ 3: PG 61,638). 

Ἡ ἰςότθτα μεταξὺ τῶν Ἀποςτόλων δὲν ἀφορᾶ τὴν κατάςταςι τουσ ςτὴν Βαςιλεία 

τῶν οὐρανῶν. Ἐκεῖ ἕκαςτοσ κὰ ἔχει τὴν «ἀξία» του. Ἀφορᾶ τὸν καιρὸ τῆσ δράςεϊσ 



τουσ ςτὴν γῆ. Ἀπόδειξθ ἡ ςυμπεριφορὰ τοῦ Παφλου ἔναντι τοῦ Πζτρου. Ὁ πρῶτοσ, 

μετὰ τὶσ καυμαςτὲσ ἐπιτυχίεσ τοῦ τριῶν χρόνων ἱεραποςτολῆσ, ἐπιςκζπτεται ςτὰ 

Ἱεροςόλυμα τὸν Πζτρο, «ὡσ πρὸσ μείηονα καὶ πρεςβφτερον». Ὅςα ὁ Χρυςόςτομοσ 

λζγει γιὰ τὴν ἐπίςκεψθ αὐτὴ ἐνζχουν τεράςτια ςθμαςία. Ἐξθγεῖ ὅτι ὁ Παῦλοσ ὄχι 

μόνο δὲν ἦταν κατϊτεροσ τοῦ Πζτρου, ἀλλὰ τὸ λιγότερο ἦταν «ἰςότιμόσ» του. Ὁ 

Παῦλοσ δὲν ταξίδεψε γιὰ νὰ μάκει κάτι ἢ νὰ διορκωκεῖ ςὲ κάτι ἀπὸ τὸν Πζτρο, τὸν 

ὁποῖο ἄλλωςτε ςὲ ἄλλθ περίπτωςθ ἤλεγξε. Σαξίδευμε «διὰ τοῦτο μόνον»: ἀπὸ 

«φιλίαν ςφοδροτάτθν καὶ ἀγάπθν» πρὸσ τὸν Πζτρο, τὸν ὁποῖο ἀκόμα ἤκελε νὰ 

τιμιςει («τιμῆςαι») μὲ τὴν παρουςία του, καὶ νὰ τοῦ δείξει ὅτι τὸν κεωρεῖ «μείηονα 

καὶ πρεςβφτερον». Σζλοσ, ἡ ἐπίςκεψθ τοῦ Παφλου μετὰ ἀπὸ τόςα «κατορκϊματα» 

ςτὸν «ἰςότιμό» του Πζτρο, ἀπὸ τὸν ὁποῖο δὲν περίμενε νὰ διδαχκεῖ ἢ νὰ διορκωκεῖ, 

ὀφείλεται ςτὴν ταπεινοφροςφνθ του καὶ ςτὴν ἐξιςτόρθςθ ὅςων πζτυχε ςτὴν 

περιοδεία του. 

«Σί ταφτθσ ταπεινοφρονζςτερον γζνοιτ’ ἂν τῆσ ψυχῆσ (=τοῦ Παφλου); Μετὰ 

τοςαῦτα καὶ τοιαῦτα κατορκϊματα, μθδὲν Πζτρου δεόμενοσ, μθδὲ τῆσ ἐκείνου 

φωνῆσ, ἀλλ’ ἰςότιμοσ ὤν αὐτῷ (πλζον γὰρ οὐδὲν ἐρῶ τζωσ), ὅμωσ ἀπζρχεται (εἰσ 

Πζτρον) ὡσ πρὸσ μείηονα καὶ πρεςβφτερον. Καὶ τῆσ ἀποδθμίασ αὐτῷ τῆσ ἐκεῖ γίνεται 

αἰτία ἡ ἱςτορία (=ἡ ἐξιςτόρθςθ) Πζτρου μόνθ… τὴν προςικουςαν ἀπονζμει τιμὴν 

καὶ οὐ μόνον ἀμείνω ἀλλ’ οὐδὲ ἴςον ἑαυτὸν ἐκείνων εἶναι νομίηει… Ὁ μακάριοσ (= ὁ 

Παῦλοσ, ταξίδεψε ςτὰ Ἱεροςόλυμα) οὒχ ὡσ μακθςόμενοσ τί παρ’ αὐτοῦ, οὐδὲ 

διόρκωςιν τινὰ δεξόμενοσ, ἀλλὰ διὰ τοῦτο μόνον, ὥςτε ἰδεῖν αὐτὸν καὶ τιμῆςαι τῇ 

παρουςία… Σὸ μὲν οὖν δι’ αὐτὸν (=τὸν Πζτρον) ἀποδθμῆςαι τιμῆσ ἦν πολλῆσ. Σὸ δὲ 

καὶ τοςαφτασ ἐπιμεῖναι ἡμζρασ (= εἰσ Ἱεροςόλυμα) φιλίασ καὶ ςφοδροτάτθσ 

ἀγάπθσ» (Εἰσ Γαλ., κεφ.Αϋ 11: PG 61, 631-2). 

Μία τομὴ ἀκόμα ςτὴ κεολογικὴ ςκζψθ τοῦ Χρυςοςτόμου καὶ κὰ κατανοιςουμε 

ἀκριβζςτερα τὴν ςθμαςία τῆσ ὑποςχζςεωσ τοῦ Κυρίου πρὸσ τὸν Πζτρο, ὅτι κὰ τοῦ 

δϊςει «τὰσ κλεῖσ τῆσ βαςιλείασ» (Ματκ. 16,18). Ἄρα ἔχουμε τὴν ἄποψθ τοῦ 

Χρυςοςτόμου γιὰ τὴν ὁμοτιμία τῶν Ἀποςτόλων καὶ ςτὴν Βαςιλεία τῶν οὐρανῶν, ὄχι 

μόνον ςτὸν καιρὸ τῆσ ἐπὶ γῆσ δράςεϊσ τουσ. 

Δὲν ἔχει προςεχτεῖ ὅτι ὁ Χρυςόςτομοσ τὸ προνόμιο τοῦ Πζτρου, ποὺ τὸν 

προχποκζτει ἡ παράδοςθ τῶν «κλειδῶν» τῆσ Βαςιλείασ, ἀποτελεῖ ὄχι μόνο καὶ 

προνόμιο τοῦ Παφλου, ἀλλὰ καὶ ὅλων ὅςων «ἀγάπθςαν» ςτὴν γῆ τὸν Κφριο καὶ τὸ 

ἔργο του. Ἀκριβζςτερα, ὁ Χρυςόςτομοσ φρονεῖ ὅτι ἡ ἀπόδοςθ ςτὸν Πζτρο τῶν 

κλειδῶν τῆσ Βαςιλείασ ταυτίηεται (=τοῦτο δθλῶν ἔλεγε) μὲ τὸν «ςτζφανον τῆσ 

δικαιοςφνθσ», ποὺ κὰ «ἀποδϊςει ὁ Κφριοσ» ςτὸν Παῦλο. Δὲν ἔχει λάβει ἑπομζνωσ 

μὲ τὴν εἰκόνα τῶν «κλειδῶν» κάποιο ἀπόλυτο προνόμιο ςὰν τιμὴ κι ἐξουςία ὁ 

Πζτροσ, ἀφοῦ μάλιςτα ςτὴν ςυνάφεια τοφτθ ἐξθγεῖ ὁ Χρυςόςτομοσ ὅτι κανεὶσ δὲν 

μπορεῖ νὰ ςτακεῖ «πρῶτοσ» ἔναντι τοῦ Παφλου. Ἄρα ὀρκὰ μὲ πολλὲσ εὐκαιρίεσ 

ἐξθγεῖ ὁ Χρυςόςτομοσ ὅτι οἱ ὑποςχζςεισ τοῦ Κυρίου ςτὸν Πζτρο διζβλεπαν ςτὴν 



ἀποκατάςταςι του ςτὸ ἀποςτολικὸ ἀξίωμα, κάτι γιὰ τὸ ὁποῖο κὰ πρζπει νὰ 

αἰςκάνονται βζβαιοι καὶ οἱ μελλοντικοὶ πιςτοί. 

«Καὶ γὰρ Πζτρῳ οὕτω φθςίν. Ἐγὼ ςοὶ δϊςω τὰσ κλεῖσ τῶν οὐρανῶν:Καὶ ὁ Παῦλοσ δὲ 

τοῦτο δθλῶν ἔλεγε.. λοιπόν, ἀπόκειταὶ μοι ὁ τῆσ δικαιοςφνθσ ςτζφανοσ, ὅν 

ἀποδϊςει μοι τὸ Κφριοσ, ὁ δίκαιοσ κριτισ, ἐν ἐκείνθ τῇ ἡμζρα. Οὐ μόνον δὲ ἐμοί, 

ἀλλὰ καὶ πάςι τοῖσ ἠγαπθκόςι τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ (Β’ Σιμ. 4,8). Ἐπιφάνεια δὲ τοῦ 

Χριςτοῦ γζγονεν. Ὅτι δὲ Παφλου οὐδεὶσ πρῶτοσ ςτιςεται, παντὶ ποὺ δῆλον» (Εἰσ 

Ματκ., Ὁμιλ. ΞΔ’ 3: PG 58,621). 

Εἶναι ςαφὲσ ἀπ’ ὅλα τὰ παραπάνω ὅτι ἡ ἑνότθτα τῆσ Ἐκκλθςίασ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ 

γεγονὸσ ὅτι οἱ Ἀπόςτολοι ὅλοι ςυνιςτοῦν μζλθ τοῦ ςϊματοσ τοῦ Κυρίου, ἔχουν 

κεφαλὴ τὸν ἴδιο τὸν Κφριο καὶ εἶναι μεταξφ τουσ «ὁμότιμοι» καὶ «ἰςότιμοι». Γι’ αὐτό, 

ἄλλωςτε, ὁ Παῦλοσ μπορεῖ νὰ ἐλζγχει τὸν Πζτρο καὶ γι’ αὐτὸ ὁ Πζτροσ δὲν ἔκρινε 

ςκόπιμο νὰ ἐπιβάλει ἐξουςιαςτικὰ τὶσ ἀπόψεισ του ςτὴν Ἀποςτολικὴ φνοδο, ὅπου 

τοῦ ἐξθγικθκε ὅτι ςφάλλει. Ἐπιπλζον δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι ὁ Χρυςόςτομοσ ποφ μὲ 

τόςεσ ἀφορμὲσ τονίηει τὴν ἐξωτερικὴ ἕνεκα τοῦ αὐκορμθτιςμοῦ ὑπεροχικότθτα τοῦ 

Πζτρου, δὲν χρθςιμοποιεῖ γι’ αὐτὸν τὸν ὄρο «πρωτεῖο» καὶ φυςικὰ δὲν τοῦ τὸν 

ἀποδίδει. Δὲν λζει καὶ δὲν γράφει ὅτι ὁ «κορυφαῖοσ τοῦ χοροῦ» τῶν Ἀποςτόλων 

εἶχε πρωτεῖο, μολονότι γνωρίηει τὸν ὅρο καὶ μάλιςτα τὸν χρθςιμοποιεῖ γιὰ τὸν 

διάκονο τζφανο τὸν πρωτομάρτυρα, ποὺ λόγω αὐξθμζνθσ πνευματικῆσ 

ἑτοιμότθτασ εἶναι «πρόκριτοσ» καὶ τοῦ δόκθκε περιςςότερθ χάρθ, ἂν καὶ ἡ 

«χειροτονία» τῶν ἑπτὰ διακόνων ἦταν «κοινι». 

Μεταξὺ τῶν ἑπτὰ διακόνων ὁ τζφανοσ ἦταν «πρόκριτοσ καὶ τὰ πρωτεῖα εἶχεν. Εἰ 

γὰρ καὶ ἡ χειροτονία κοινι, ἀλλ’ ὅμωσ οὗτοσ ἐπεςπάςατο χάριν πλείονα» (Εἰσ 

Πράξ.Ὁμιλ. ΙΕ’ 1: PG 60,119). 

Οἱ Ἀπόςτολοι δὲν εἶχαν ςυγκεκριμζνο τοπικὸ (ἐπιςκοπικὸ) κρόνο. Ἤςαν ὑπεφκυνοι 

γιὰ ὅλθ τὴν οἰκουμζνθ 

τὸ πρόβλθμα εὐκφνθσ τῶν Ἀποςτόλων -φυςικὰ καὶ τοῦ Πζτρου- ὁ Χρυςόςτομοσ 

ἐπιχειρεῖ ςθμαντικὴ τομι, ποὺ εἶναι ςφμφωνθ μὲ τὴν ὅλθ πορεία τῆσ Ἐκκλθςίασ. Οἱ 

Ἀπόςτολοι δθλαδὴ «χειροτονικθκαν» «ἄρχοντεσ» ὄχι ἑνὸσ τόπου, μίασ πόλεωσ ἢ 

ἑνὸσ ἔκνουσ, ἀλλὰ τῆσ «οἰκουμζνθσ». Γι’ αὐτὸ ὅλοι μαηί, «κοινι», ἔχουν τὴν εὐκφνθ 

τῆσ οἰκουμζνθσ. Ἄρα κανείσ τουσ δὲν εἶναι ἐπίςκοποσ ἀποκλειςτικά τῆσ Ἀντιοχείασ, 

τῆσ Κορίνκου, τῆσ Ἐφζςου ἢ τῆσ Ρϊμθσ. Καμμία πόλθ δὲν μπορεῖ νὰ διεκδικιςει 

κάτι τζτοιο. Ὅ,τι ἄρα ἦταν ὁ Πζτροσ γιὰ τὴν Ἀντιόχεια, τῆσ ὁποίασ μάλιςτα 

κεμελίωςε τὴν Ἐκκλθςία, εἶναι καὶ γιὰ τὴν Κόρινκο ἢ τὴν Ρϊμθ, ὅπου κατὰ τὸν 

Χρυςόςτομο πῆγε μόνο γιὰ νὰ ἐνιςχφςει τοὺσ πιςτοὺσ ςτὸ ἐξαιρετικὰ ἀςεβὲσ 

περιβάλλον (PG 50,593). Σὸ ἴδιο ἰςχφει γιὰ τὸν Παῦλο καὶ τοὺσ ἕνδεκα ἀποςτόλουσ. 

«Ἄρχοντεσ γὰρ εἰςιν ὑπὸ τοῦ Θεοῦ χειροτονθκζντεσ οἱ ἀπόςτολοι. Ἄρχοντεσ οὐκ 



ἔκνθ καὶ πόλεισ διαφόρουσ λαμβάνοντεσ, ἀλλὰ πάντεσ κοινὴ τὴν οἰκουμζνθν 

ἐμπιςτευκζντεσ» (Ὅτι χριςιμοσ ἡ τῶν Γραφῶν ἀνάγνωςισ Γ’ 4: PG 51,93). 

Καὶ γίνεται ἀκόμα ςαφζςτεροσ ἀναφορικὰ μὲ τὴν μὴ ἀποκλειςτικὴ ςφνδεςθ τῶν 

Ἀποςτόλων μὲ κάποιον τοπικὸ κρόνο (ἐπιςκοπικό). Ὅταν ὑπομνθματίηει ςτὸ 

κεφάλαιο 21 τὸν Εὐαγγελιςτὴ Ἰωάννθ τὸ μελλοντικὸ μαρτφριο τοῦ Πζτρου καὶ ὅτι ὁ 

Κφριοσ διζκειτο «ςφόδρα οἰκείωσ» πρὸσ αὐτόν, διερωτᾶται: γιατί ἄραγε, ἀφοῦ τόςο 

ἀγαποῦςε ὁ Κφριοσ καὶ τιμοῦςε τὸν Πζτρο, «ἔλαβε» τὸν κρόνο τῶν Ἱεροςολφμων ὁ 

Ἰάκωβοσ (ὁ Ἀδελφόκεοσ) καὶ ὄχι ὁ Πζτροσ. Ἡ ἀπάντθςθ εἶναι περιςςότερο ἀπὸ 

ςαφὴσ γιὰ τὸ γενικότερο κζμα. Ὁ Κφριοσ δὲν «ἐχειροτόνθςε» τὸν Πζτρο ἐπίςκοπο 

γιὰ κάποιον κρόνο, ἀλλὰ τὸν χειροτόνθςε «τῆσ οἰκουμζνθσ διδάςκαλον», ὅπωσ καὶ 

τοὺσ λοιποὺσ Ἀποςτόλουσ. «…Εἰ δὲ λζγοι τίσ, πῶσ οὖν ὁ Ἰάκωβοσ τὸν κρόνον ἔλαβε 

τῶν Ἱεροςολφμων; ἐκεῖνο ἂν εἴποιμι, ὅτι τοῦτον ( =τὸν Πζτρον) οὐ τοῦ κρόνου, ἀλλὰ 

τῆσ οἰκουμζνθσ ἐχειροτόνθςε διδάςκαλον» (Εἰσ Ἰωάν., Ὁμιλ. ΠΗ’ 1: PG 59,480). 

Ἑπομζνωσ ὁ Πζτροσ, ὅπωσ καὶ οἱ λοιποὶ Ἀπόςτολοι, δὲν εἶχαν κάποιον ἰδιαίτερο 

κρόνο. Θρόνουσ δϊδεκα κὰ ἔχουν μόνο ςτὴν Βαςιλεία τῶν οὐρανῶν. τὸ πλαίςιο 

τῆσ κεολογικῆσ αὐτῆσ κεωριςεωσ τοῦ ἔργου καὶ τῆσ εὐκφνθσ τῶν Ἀποςτόλων 

κατανοοῦνται ἄριςτα ὅςα ἐμφαντικὰ λζγει πάλι γιὰ τὸν Πζτρο, τονίηοντασ τὴν 

«παρρθςίαν» ποὺ ἐπανεῦρε ὁ Πζτροσ μετὰ τὴν «ἄρνθςιν». Παρὰ τὴν ἄρνθςθ, μὲ τὰ 

κυριακὰ λόγια «βόςκε τὰ ἀρνία» τοῦ ἔδινε τὸ ἀποςτολικὸ προνόμιο νὰ 

«προςτατεφει», νὰ ποιμαίνει τοὺσ ἀδελφοφσ, τοὺσ πιςτοὺσ χριςτιανοφσ. Οἱ 

«ἀδελφοὶ» ποὺ τοῦ ἐμπιςτεφεται ὁ Κφριοσ δὲν εἶναι οἱ Ἀπόςτολοι, ὥςτε νὰ 

ὑποκζςουμε ὅτι τοῦ ἔδινε ὁ Κφριοσ πρωτεῖο ἐξουςίασ. Οἱ ὅροι «προςταςία» ἢ 

«ἐπιτροπὴ» καὶ δὴ «ἐπιςταςία» ἐναλλάςςονται καὶ ἀναφζρονται ςτοὺσ πιςτοὺσ 

γενικά, ςτὰ «ποίμνια» (PG 48,631). «Ὁ γὰρ τότε μὴ τολμῶν ἐρωτῆςαι… οὗτοσ (= ὁ 

Πζτροσ) καὶ τὴν προςταςίαν ἐνεπιςτεφκθ τῶν ἀδελφῶν… Ἐπεί οὖν (= ὁ Κφριοσ) 

μεγάλα αὐτῷ προεῖπε καὶ τὴν οἰκουμζνθν ἐνεχείρθςε καὶ τὸ μαρτφριον 

προανεφϊνθςεν…» (Εἰσ Ἰωάν., Ὁμιλ. ΠΗ’ 2: PG 59,480). 

τὴν ἴδια μάλιςτα ςυνάφεια ὁ Χρυςόςτομοσ μὲ ρθματικὸ τφπο ςὲ πλθκυντικὸ 

ἀρικμὸ δθλϊνει ὅτι ἐπρόκειτο οἱ Ἀπόςτολοι ὅλοι ν’ ἀναλάβουν τὴν εὐκφνθ τῆσ 

οἰκουμζνθσ («ἔμελλον τῆσ οἰκουμζνθσ τὴν ἐπιτροπὴν ἀναδζξαςκαι»: Αὐτόκι). Ὁ 

Πζτροσ εἶναι καὶ αὐτὸσ ἕνασ μεταξὺ αὐτῶν ποὺ ἀναλαμβάνουν τὴν εὐκφνθ. Ἀλλοῦ 

εἶναι ςαφζςτεροσ περὶ τοῦ ὅτι ὁ Κφριοσ ἀνζκεςε τὴν οἰκουμζνθ ςὲ ὅλουσ τοφσ 

Ἀποςτόλουσ: «Οὕτω καὶ ὁ ωτιρ, μζλλων κακιςτᾶν αὐτοὺσ (τοὺσ Ἀποςτόλουσ) 

ἄρχοντασ τῆσ οἰκουμζνθσ, δίδωςιν αὐτοῖσ καὶ τιμωρίασ ἐξουςίαν καὶ 

ςυγχωριςεωσ…» (Εἰσ Ἰωάν., Ὁμιλ. ΠΗ’ 2: PG 59,480). 

Μία νζα τομὴ μάλιςτα τοῦ Χρυςοςτόμου ἀποκλείει ριηικὰ τὴν προνομιακὴ δῆκεν 

εὐκφνθ τοῦ Πζτρου γιὰ τὴν ὅλθ Ἐκκλθςία, ὅτι δθλαδὴ μόνο ἐκεῖνοσ ἔχει τὴν εὐκφνθ 

αὐτὴ (ἄρα καὶ τὴν ἀνάλογθ ἐξουςία) γιὰ τὴν οἰκουμενικὴ Ἐκκλθςία. Καὶ αὐτὸ διότι 

ὄχι ἅπαξ λζγει ὅτι ὁ Κφριοσ ἀνζκεςε τὸ τμῆμα τῶν Ἰουδαίων ςτὴν εὐκφνθ τοῦ 



Πζτρου καὶ τὸ τμῆμα τῶν ἐκνικῶν ςτὴν εὐκφνθ τοῦ Παφλου. Ἡ «διαφορὰ» μεταξὺ 

τῶν τμθμάτων αὐτῶν, τὰ ὁποῖα χαρακτθρίηει καὶ «ςτρατόπεδα», εἶναι μεγάλθ, ἀλλὰ 

ςθμαςία ἔχει ὅτι «εἷσ ὁ βαςιλεφσ», ὁ Κφριοσ (π.χ.: PG 51,379). 

Ἐφόςον πάντωσ ςτὴν ςκζψθ τοῦ Χρυςοςτόμου οἱ Ἀπόςτολοι δὲν εἶχαν ἀποκλειςτικὸ 

ἐπιςκοπικὸ κρόνο, δὲν νοεῖται, βζβαια, καὶ κλθροδότθςθ χαριςμάτων ἢ τυχὸν 

προνομίων ἑνὸσ Ἀποςτόλου ςτοὺσ ἐπιγενόμενουσ ἐπιςκόπουσ τῆσ πόλεωσ ςτὴν 

ὁποία ςυνζβθ νὰ δράςει ὁ Ἀπόςτολοσ αὐτόσ. Αὐτὸ ἰςχφει καὶ γιὰ τοὺσ ἐπιςκόπουσ 

τῆσ Ρϊμθσ, ὅπου ἔδραςαν καὶ μαρτφρθςαν οἱ Πζτροσ καὶ Παῦλοσ, χωρὶσ ὅμωσ νὰ 

εἶναι καὶ κεμελιωτὲσ τῆσ ρωμαϊκῆσ Ἐκκλθςίασ. 

Ἕνα χωρίο τοῦ Β’ 1 Λόγου Περὶ Ἱερωςφνθσ κεωρικθκε ςτιριγμα ςτὴν ἄποψθ τῶν 

ρωμαιοκακολικῶν περὶ τοῦ ὅτι ὁ Πζτροσ κὰ εἶχε ςυγκεκριμζνουσ τοπικοὺσ 

διαδόχουσ: «…διατὶ καὶ τὸ αἷμα (= ὁ Κφριοσ) ἐξζχεεν; ἵνα τὰ πρόβατα κτιςθται, ἃ τῷ 

Πζτρῳ καὶ τοῖσ μετ’ ἐκεῖνον ἐνεχείριηε» (PG 48,632). 

Ἡ διατφπωςθ ς’ αἰτιατικὴ «τοῖσ μετ’ ἐκεῖνον» δὲν εἶναι κακόλου ἀνάγκθ νὰ δθλϊνει 

τοὺσ ἐπιςκόπουσ Ρϊμθσ. φμφωνα μὲ ὅλα τὰ παραπάνω προχποκζτει ὅλουσ τοφσ 

ποιμζνεσ, ςτοὺσ ὁποίουσ κὰ ἐμπιςτεφεται ὁ Κφριοσ τοφσ πιςτοφσ, ὅπωσ τὰ 

ἐμπιςτεφτθκε ὄχι μόνο ςτὸν Πζτρο, ἀλλὰ καὶ ςὲ ὅλουσ τοφσ Ἀποςτόλουσ. χετικὰ μὲ 

τὸ χωρίο, βζβαια, ἔχει προτακεῖ ὡσ ὀρκότερθ γραφὴ «τοῖσ μετ’ ἐκείνων», ὁπότε 

ςθμαίνει τοὺσ λοιποὺσ Ἀποςτόλουσ. 

Ἡ ἀλλθλογραφία τοῦ Χρυςοςτόμου μὲ τὸν Ρϊμθσ Ἰννοκζντιο καὶ ἄλλουσ δυτικοὺσ 

ἐπιςκόπουσ. 

Ὅταν ὁ Χρυςόςτομοσ καταδικάςτθκε ὁριςτικὰ κι ἐξορίςτθκε (404), ἀκολοφκθςε 

γενικότερθ ἀναςτάτωςθ ςτὴν Ἐκκλθςία μὲ ἐκκρονίςεισ ἐπιςκόπων καὶ διωγμοὺσ 

κλθρικῶν. Προπαντὸσ μὲ τὴν καταδίκθ τοῦ Χρυςοςτόμου ἀνατρεπόταν ἡ κανονικὴ 

τάξθ τῆσ Ἐκκλθςίασ, διότι ὁ Ἀλεξανδρείασ Θεόφιλοσ ἐπενζβθ ἀντικανονικὰ ςτὰ 

πράγματα ἄλλθσ τοπικῆσ Ἐκκλθςίασ, τῆσ Κωνςταντινουπόλεωσ. Σὰ γεγονότα, ἐπειδὴ 

ἦςαν γενικῆσ ςθμαςίασ, «καὶ γὰρ ὑπὲρ τῆσ οἰκουμζνθσ ςχεδὸν ἁπάςθσ ὁ παρὼν 

ὑμῖν ἀγὼν πρόκειται» (Πρὸσ Ἰννοκζντιον Β’: PG 52,536) ὑποχρζωςαν τὸν 

Χρυςόςτομο ν’ἀπευκυνκεῖ ςτοὺσ δυτικοὺσ ἐπιςκόπουσ μὲ πρῶτον τὸν Ρϊμθσ 

Ἰννοκζντιο. Οἱ ἄλλοι δυτικοὶ ἐπίςκοποι, ποὺ ἔλαβαν τὸ ἴδιο κείμενο ἦταν φυςικὰ οἱ 

ἔχοντεσ τότε τουλάχιςτον ἀποφαςιςτικὸ λόγο ςτὰ πράγματα τῆσ Ἐκκλθςίασ: οἱ 

Μιλάνου Βενζριοσ καὶ Ἀκυλθΐασ Χρωμάτιοσ. Σὴν ἴδια τακτικὴ ἐφιρμοςε πρὶν ἀπὸ 

τρεῖσ περίπου δεκαετίεσ ὁ Μζγασ Βαςίλειοσ, ποὺ δὲν ἀπευκυνόταν μόνο ςτὸν 

Ρϊμθσ Δάμαςο, ἀλλὰ καὶ ςὲ ἄλλουσ ἰςχυροὺσ δυτικοὺσ ἐπιςκόπουσ. Ἐδῶ πρόκειται 

γιὰ δφο Ἐπιςτολὲσ τοῦ Χρυςοςτόμου μία ςτὴν ἀρχὴ τῆσ ἐξορίασ του καὶ μία ςφντομθ 

μῆνεσ πρὶν ἀπὸ τὴν κοίμθςι του († 14.9.407). O Ἰννοκζντιοσ ἀπιντθςε μὲ μία 

ἐπιςτολὴ πρὸσ τὸν Χρυςόςτομοσ καὶ μία πρὸσ τὸν κλῆρο τῆσ Κ/πόλεωσ. 



Ὁ Χρυςόςτομοσ ἀρχικὰ πλθροφορεῖ τὰ διατρζξαντα εἰσ βάροσ του καὶ εἰσ βάροσ τῶν 

ὑποςτθρικτῶν του ἐπιςκόπων καὶ παρακαλεῖ τὸν Ρϊμθσ καὶ τοὺσ ἄλλουσ 

ἐπιςκόπουσ νὰ δείξουν «ςπουδιν», ὥςτε νὰ μὴ ἰςχφςουν τὰ γενόμενα εἰσ βάροσ 

του, διότι ἄλλωσ ὅλθ ἡ Ἐκκλθςία («ἡ ὑφ’ ἥλιον») κὰ βρεκεῖ ςὲ «ςφγχυςθ». Ἡ 

ςφγχυςθ ὀφείλεται ςτὴν ἀντικανονικὴ («παρανομίαν») ςὲ ἄλλθ τοπικὴ Ἐκκλθςία 

ἐπζμβαςθ τοῦ Ἀλεξανδρείασ Θεοφίλου. Παρακαλοῦςε δθλαδὴ νὰ καταδικαςτεῖ ἡ 

ὀλζκρια ἐπζμβαςθ ςὲ ἄλλθ τοπικὴ Ἐκκλθςία. «…τὴν προςικουςαν ὑμῖν ἀνδρείαν 

καὶ ςπουδὴν ἐπιδείξαςκαι, ὥςτε παρανομίαν τοςαφτθν ἐπειςελκοῦςαν ταῖσ 

Ἐκκλθςίαισ ἀναςτεῖλαι. Εἰ γὰρ τοῦτο κρατιςειε τό ἔκοσ καὶ ἐξὸν γζνθται τοῖσ 

βουλομζνοισ εἰσ τὰσ ἀλλοτρίασ ἐπιζναι παροικία ἐκ τοςοφτων διαςrθμάτων καὶ 

ἐκβάλλειν οὕσ ἂν ἐκζλοι τίσ, κατ’ ἐξουςίαν ἰδίαν πράττειν ἄπερ ἂν ἐκζλωςιν, ἵςτε 

ὅτι…. πόλεμόσ τισ ἀκιρυκτοσ πάςαν ἐπιδραμεῖται τὴν οἰκουμζνθν, πάντων πάντασ 

βαλλόντων καὶ βαλλομζνων. Ἵνα οὖν μὴ τοςαφτθ ςφγχυςισ καταλάβθ τὴν ὑφ’ ἥλιον 

πάςαν, ἐπιςτεῖλαι παρακλικθτε τὰ μὲν οὕτω παρανόμωσ γεγενθμζνα ἀπόντων 

ἡμῶν… μθδεμίαν ἔχειν ἰςχφν…» (Πρὸσ Ἰννοκζντιον Ἃ’ 4: PG 52,534). 

Σὸ ὅλο κείμενο τῆσ Ἐπιςτολῆσ καὶ ἰδιαίτερα τὸ παραπάνω χωρίο εἶναι πολὺ 

ἐνδεικτικὸ τῶν ἀπόψεων τοῦ Χρυςοςτόμου τὶσ προθγοφμενεσ παραγράφουσ ὁ 

ἱερὸσ ἄνδρασ παρουςίαςε τοὺσ Ἀποςτόλουσ ὡσ «ἄρχοντεσ» καὶ «προςτάτεσ» τῆσ 

ὅλθσ οἰκουμζνθσ καὶ ὡσ μὴ ἔχοντεσ ἀποκλειςτικὸ ἐπιςκοπικὸ «κρόνο». Σϊρα οἱ 

ἐπίςκοποι ἔχουν ἕκαςτοσ ἀποκλειςτικὸ καὶ περιοριςμζνο ἐπιςκοπικὸ κρόνο, ςτὴν 

οἰκουμενικὴ Ἐκκλθςία δθμιουργικθκαν πλζον γενικότερεσ περιοχὲσ εὐκφνθσ, 

Μθτροπολιτικὲσ κι ἔπειτα Πατριαρχικὲσ περιφζρειεσ. Μὲ τὸ κείμενό του ὁ 

Χρυςόςτομοσ διδάςκει ὅτι τὶσ περιφζρειεσ (ὅρια) αὐτὲσ ἀπαγορεφεται νὰ 

ὑπερβαίνει ὁ ἑκάςτοτε Μθτροπολίτθσ ἢ Πατριάρχθσ. Σότε τί εἴδουσ ἐπζμβαςθ 

περίμενε; Ζθτάει τὴν ςφμφωνθ γνϊμθ τουσ («ἐμμζλειαν») τὴν φροντίδα καὶ τὴν 

«ςπουδὴν» γιὰ ςφγκλθςθ υνόδου καὶ μάλιςτα οἰκουμενικῆσ, ὅπωσ ὀρκὰ τὸ 

κατάλαβε ὁ Ἰννοκζντιοσ, ποὺ πολὺ προςπάκθςε ὥςτε νὰ ςυγκλθκεῖ τζτοια φνοδοσ, 

ἀλλὰ χωρὶσ νὰ τὸ ἐπιτφχει. Ἡ ἐπιςτολὴ τοῦ Ἰννοκεντίου πρὸσ τὸν κλῆρο τῆσ 

Κ/πόλεωσ ἐκφράηει μὲ καυμάςιο τρόπο τὸ φρόνθμα τῆσ Ἐκκλθςίασ ἀναφορικὰ μὲ 

τὸν ρόλο τοῦ Ρϊμθσ καὶ τὴν δῆκεν παγκόςμια ἐξουςία του. Δθλϊνει ἐκεῖ ὅτι μόνο 

ἀναφορικὰ μὲ τὴν ἀντικανονικὴ ἐπζμβαςθ τοῦ Ἀλεξανδρείασ Θεοφίλου καὶ τὴν 

καταδίκθ του Χρυςοςτόμου πρζπει νὰ ἰςχφςουν οἱ κανόνεσ τῆσ Α’ οἰκουμενικῆσ 

υνόδου περὶ μὴ ἐπεμβάςεωσ ςὲ ἄλλθ ἐκκλθςιαςτικὴ δικαιοδοςία. Γι’ αὐτὸ καὶ δὲν 

διανοεῖται νὰ ἐπζμβει ὁ ἴδιοσ ἐξουςιαςτικά. Ὁ τρόποσ ἀντιμετωπίςεωσ τοῦ 

ηθτιματοσ, ὑποδεικνφει ὀρκά, ὅτι προχποκζτει φνοδο, ποὺ μόνθ αὐτὴ ἔχει 

γενικότερθ ἐξονςία. « Ὅτι καί περὶ τῆσ τῶν κανόνων παραφυλακῆσ, τοφτοισ δεῖν 

ἔπεςκαι γράφομεν, οἵτινεσ ἐν Νικαία εἰςὶν ὡριςμζνοι, οἷσ μόνοισ ὀφείλει 

ἀκολουκεῖν ἡ κακολικὴ Ἐκκλθςία… Ἀλλὰ τί κατὰ τῶν τοιοφτων (= τῶν 

παραβαινόντων τοὺσ κανόνεσ) νῦν ἐν τῷ παρόντι ποιιςωμεν; Ἀναγκαία ἐςτι 

διάγνωςισ ςυνοδικι, ἥν καί πάλαι ἔφθμεν ςυνακροιςτζαν, μόνθ γὰρ ἐςτιν ἥτισ 



δφναται τὰσ κινιςεισ τῶν τοιοφτων καταςτεῖλαι καταιγίδων… Καὶ γὰρ ἡμεῖσ πολλὰ 

ςκεπτόμεκα ὅν τρόπον ἡ φνοδοσ οἰκουμενικὴ ςυναχκείθ, ὅπωσ τῇ βουλιςει τοῦ 

Θεοῦ αἳ ταραχϊδεισ κινιςεισ παφςωνται» (Ἰννοκεντίου, Πρὸσ τὸν κλῆρον τῆσ 

Κ/πόλεωσ: PG 52,538). 

Ἡ βοικεια ςτοὺσ χειμαηόμενουσ κὰ δοκεῖ μόνο μὲ τὴν φνοδο. Ὁ ἴδιοσ ὁ Ἰννοκζντιοσ 

δὲν αἰςκάνεται κάτοχοσ αὐξθμζνθσ ἐξουςίασ, ὥςτε νὰ δοκιμάςει ἔςτω τὴν ἐπίλυςθ 

τοῦ ηθτιματοσ. Σὸ μόνο ποὺ μπορεῖ νὰ κάνει, μζχρι τὴν ςφγκλθςθ τῆσ υνόδου, 

εἶναι νὰ παρθγορεῖ καὶ νὰ ςυμβουλεφει ὑπομονὴ (αὐτόκι). 

Ἡ ἐνζργεια τοῦ Χρυςοςτόμου ν’ ἀπευκυνκεῖ ςτοὺσ ἰςχυροὺσ ἐπιςκόπουσ τῆσ 

Δφςεωσ καὶ νὰ ηθτιςει ἐξζταςθ τῆσ γενικευμζνθσ πλζον ἐκκλθςιαςτικῆσ κρίςεωσ 

ἀπὸ φνοδο, ἦταν πολὺ ὀρκὴ καὶ κανονικι. Γνϊριηε καὶ προχπζκετε ὅτι ὁ ἐπίςκοποσ 

Ρϊμθσ, πζρα τοῦ κφρουσ ποὺ τοῦ προςδίδει ἡ «προκακθμζνθ τῆσ ἀγάπθσ» καὶ 

ἀποςτολικὴ καὶ πρωτευουςιάνικθ Ἐκκλθςία του, δὲν ἔχει ἄλλθ ἐξουςία νὰ 

ἐπεμβαίνει. Γι’ αὐτὸ ηθτάει ςφγκλθςθ υνόδου καὶ γι’ αὐτὸ ἀπευκφνεται καὶ πρὸσ 

ἄλλουσ δυτικοὺσ ἐπιςκόπουσ. Ἀλλὰ καὶ ὁ Ἰννοκζντιοσ ςτὸ ςθμεῖο τοῦτο ἀναδείχτθκε 

φορζασ τῆσ γνιςιασ Παραδόςεωσ, μὴ κζλοντασ νὰ ἐπζμβει ςὲ ξζνθσ ἐκκλθςιαςτικῆσ 

δικαιοδοςίασ κρίςθ, τὴν ὁποία πίςτευε ὅτι μόνο φνοδοσ δικαιοῦται 

ν’ἀντιμετωπίςει. 

Ἡ τακτικι, τζλοσ, τοῦ Χρυςοςτόμου καὶ τοῦ Ἰννοκεντίου ὑπογραμμίηουν τὸν ὀρκὸ 

τρόπο ἐξαςφαλίςεωσ τῆσ ἑνότθτασ τῆσ οἰκουμενικῆσ Ἐκκλθςίασ, ὥςτε νὰ βαςιλεφει 

πάντοτε εἰρινθ, τὴν ὁποία φυγαδεφουν οἱ κυριαρχικὲσ διακζςεισ τῶν 

ὁποιωνδιποτε πρωτείων ἐξουςίασ. 

  

Ἀπό τό βιβλίο: Ἅγιοσ Ἰωάννθσ ὁ Χρυςόςτομοσ, τ. 2, 

ἒκδ Ἀποςτολικῆσ Διακονίασ,Ἀκῆναι 1999. 

 


