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3η ΕΡΓΑΣΙΑ 

 
ΘΕΜΑ : 

Η Ουνία ως προσπάθεια ενώσεως κατά το παρελθόν και ως κώλυµα κοινωνίας κατά 

το παρόν: η ιστορική προέλευση των Ουνιτών, η δράση τους στην µετακοµουνιστική 

Ρωσία αλλά και στην Ελλάδα και ο ρόλος τους στο διάλογο µεταξύ ορθοδόξων και 

Ρωµαιοκαθολικών. 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

           Η Ορθόδοξη Εκκλησία ως θεανθρώπινος οργανισµός στη διάρκεια της πορείας 

του διαµέσου των αιώνων αντιµετώπισε πολλά προβλήµατα , τα οποία κατάφεραν 

καίρια πλήγµατα στο σώµα της ,εντούτοις δεν κατάφεραν να την αποσυνδέσουν από 

την κεφαλή της πίστεως , Ιησού Χριστό . Στα 2000 χρόνια Ιστορίας της ποτέ δεν 

ξέφυγε από τη διδασκαλία του  Χριστού και την παράδοσή της.  

         Το αντορθόδοξο πνεύµα µε πολλούς τρόπους προσπάθησε  να επιφέρει 

πλήγµατα στην Ορθοδοξία µε αιχµή του την Ουνία και την ψευδοπρόταση της 

ενώσεως των Εκκλησιών. Και λέµε ψευδοπρόταση γιατί ουδέποτε η Ρωµαιοκαθολική 

Εκκλησία προσήλθε στο διάλογο µε την απαιτούµενη πίστη και ταπείνωση µπροστά 

στην αλήθεια ,η οποία σαρκώθηκε στο πρόσωπο του σταυρωµένου και αναστηµένου 

Χριστού. 

          Τι είναι όµως Ουνία ; Πότε εµφανίστηκε και ποιος ο ρόλος της τους 

τελευταίους αιώνες ; Πώς την χρησιµοποιεί η ∆υτική Εκκλησία ; Ποιές οι 

προϋποθέσεις θεολογικού διαλόγου Ορθόδοξης και Καθολικής Εκκλησίας ; 

          Στα ερωτήµατα αυτά θα προσπαθήσουµε να απαντήσουµε στην εργασία µας. 

Για το σκοπό αυτό θα τη διακρίνουµε σε τρεις ενότητες . Στην πρώτη ενότητα θα 

αναφερθούµε στη « γέννηση » της Ουνίας µέχρι τον 19ο αιώνα .Στη δεύτερη θα 

αναλύσουµε την παρουσία της στον 20ο αιώνα στην Ρωσία και την Ελλάδα και στην 

τρίτη θα περιγράψουµε περιληπτικά πως έφθασαν οι Εκκλησίες στη διάσπαση και θα 

αξιολογήσουµε θεολογικά τις προϋποθέσεις ένωσης µέσα από την Ορθόδοξη 

Εκκλησιολογία. Θα κλείσουµε την εργασία µας µε τα συµπεράσµατα και την 

πρόταση ειλικρινούς θεολογικού διαλόγου των δύο Εκκλησιών. 
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 Ι. Ουνία  - Ιστορικό πλαίσιο  ( 12ος  – 19ος αι. ) 

 

           Με τον όρο  « Ουνία » εννοούµε ένα θρησκευτοπολιτικό σχήµα ,που 

επινοήθηκε από τον Παπισµό για τον εκδυκιτισµό της Ανατολής. 1Συνδέεται άµεσα 

µε την επεκτατική πολιτική του Παπισµού και την προσπάθεια επιβολής της 

Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας . Αποτελεί την ισχυρότερη έκφραση της 

εκκλησιαστικής αντιπαράθεσης Ελλήνων και Λατίνων και είναι συνέπεια της 

αποτυχίας των Λατίνων να υποτάξουν εκκλησιαστικά τους Έλληνες στις συνόδους 

της Λυώνος και της Φλωρεντίας. 

            Η λέξη Ουνία – Ουνιτισµός προέρχονται από τη λατινική λέξη unio που 

σηµαίνει ένωσις και χαρακτηρίζει το σώµα των Ορθοδόξων ,οι οποίοι αποφάσισαν 

την αναγνώριση του Πάπα ως πνευµατικής κορυφής τους ,διατηρώντας τα λατρευτικά 

και άλλα έθιµά τους . 

           Ουνίτες λέγονται οι Χριστιανοί της Ανατολής ορθόδοξοι ,αντιχαλκηδόνιοι και 

νεστοριανοί ,οι οποίοι διατηρούν τις παραδόσεις τους ως προς τον εξωτερικό τύπο 

,αλλά είναι ενωµένοι δογµατικά και διοικητικά µε την Εκκλησία της Ρώµης.2 

            Η αρχή της Ουνίας πρέπει να τοποθετηθεί στη σύνοδο του Λατερανού ,το 

12153 , λίγα δηλαδή χρόνια µετά την πτώση της Κωνσταντινουπόλεως στα χέρια των 

Φράγκων από τους στρατιώτες της ∆΄ Σταυροφορίας  ( 1204 ). Η σύνοδος αυτή 

διαβεβαίωνε τους Έλληνες , πως εάν δεχθούν ν’αναγνωρίσουν την εκκλησιαστική 

υποταγή τους στον Πάπα θα τους επιτρεπόταν να διατηρήσουν τα ήθη και τα έθιµά 

τους . Η ίδια τακτική ακολουθήθηκε κι από τον Πάπα  Ιννοκέντιο  ∆΄ (1243 – 1254) 

σε επιστολή του προς το βασιλιά Lodomeria το 1247,η οποία αφορούσε τον κλήρο 

της Ρωσίας.4  

            Το επόµενο βήµα έγινε στην σύνοδο της Λυώνος από τον Πάπα Νικόλαο Γ΄  

( 1277- 1280 ) , ο οποίος έγραψε παρόµοιο γράµµα στον απεσταλµένο του στην 

Κωνσταντινούπολη . Το κείµενο µάλιστα του σχετικού κανόνος είναι το ακόλουθο :  

                                                 
1 π.Γ.∆.Μεταλληνός ,∆.Γόνης ,διάκ.Η.Φρατσέα , διάκ.Ευγ.Μοράρου και επίσκ.Βανάτου Αθανάσιος, Η 
Ουνία χθές και σήµερα ,( Αθήνα : Εκδόσεις Αρµός ) , σελ.15 
2 Αρχιεπ. Μεθοδίου Γ. Φούγια,Έλληνες και Λατίνοι , (Αθήνα: Εκδόσεις Αποστολική ∆ιακονία),σελ.372  
3 ∆.Γόνης ,«Ιστορική ανασκόπηση του προβλήµατος της Ουνία »,στο Η Ουνία χθες και σήµερα , 
(Αθήνα : Εκδόσεις Αρµός ),σελ.54  
4 Αρχιεπ. Μεθοδίου Γ. Φούγια ,όπ.παρ.,σελ.347   
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« Εάν σε κάποια περιοχή ζουν διάφορα έθνη µε διαφορετικές γλώσσες και  

εκκλησιαστικούς ρυθµούς ( ritus ), ο επίσκοπος να εκλέξει άξιους άνδρες , οποίοι θα 

τελούν για κάθε µια εθνότητα τη θεία λατρεία στη γλώσσα και το ρυθµό της ».5 

            Οι πρώτοι αληθινοί ουνίτες είναι οι ενωτικοί του Βυζαντίου και οι Έλληνες 

λόγιοι πρόσφυγες στην Ιταλία οι οποίοι για διάφορους λόγους και κυρίως για να 

εξασφαλίσουν ευνοϊκές συνθήκες ζωής είχαν γίνει ενωτικοί ή είχαν ασπαστεί το 

δυτικό δόγµα 6,οι οποίοι υπέγραψαν στη  Σύνοδο της Φλωρεντίας  ( 1439 ) τα 

τέσσερα δογµατικά σηµεία τα οποία περιέχονται στα διατάγµατα Laetentur Caeli της  

6ης Ιουλίου 1439 και είναι τα ακόλουθα : 

1. Η χρήσις των αζύµων και των ενζύµων στη Θ. Ευχαριστία . 

2. Η τυπική προσυπογραφή της λατινικής θεολογίας περί εκπορεύσεως του αγίου 

Πνεύµατος και εκ του Υιού. Μολονότι δεν υποχρεώθηκαν οι Έλληνες να 

δεχθούν την προσθήκη ,αναγνώρισαν ως νόµιµη και κανονική τη λατινική 

προσθήκη. 

3. Ένας λεπτοµερής καθορισµός του καθαρτηρίου πυρός και  

4. Η περί του ρωµαϊκού Πρωτείου θέσις ,όχι µόνον για τους Έλληνες αλλά και 

για τους σύγχρονους ∆υτικούς οπαδούς της συνοδικότητας .7 

          Το 1566 µια ελληνόρυθµη πολυάριθµη Εκκλησία δηµιουργήθηκε στην 

Τρασυλβανία ,η οποία είναι τώρα µέρος του Ρουµανικού κράτους .∆ηµιουργήθηκε 

όταν Λατίνοι και Προτεστάντες επιχείρησαν να αποσπάσουν τους Ρουµάνους της 

Τρανσυλβανίας από τον έλεγχο του Ορθόδοξου Ρουµάνικου Κλήρου. 

          Ο πάπας Γρηγόριος ΙΓ΄ το 1577 ιδρύει στη Ρώµη το Ελληνικό Κολλέγιο του 

Αγίου Αθανασίου , Θεολογική σχολή για την κατάρτιση στελεχών της Ουνίας, οι 

οποίοι θα αναλάµβαναν δραστηριότητα στις ελληνόφωνες περιοχές της Οθωµανικής 

Αυτοκρατορίας και των Ενετοκρατούµενων περιοχών . Η δράση τους υπήρξε 

καταλυτική για την Ορθοδοξία.8 

          Το 1594 η δραστηριότητα των Ιησουϊτών στην Πολωνία επωφελούµενοι της 

αντιπάθειας των Πολωνών προς την Ρωσία µια αντιπάθεια που πήρε εθνικιστικό 

χαρακτήρα και διατηρήθηκε µέχρι σήµερα (σύγκρουση « Αλληλεγγύης » µε το 

Κοµµουνιστικό Κόµµα στην Πολωνία  ) δηµιούργησε την πρώτη Ουνιτική Εκκλησία 
                                                 
5 π.Γ.∆.Μεταλληνός ,όπ.παρ.,σελ.21  
6 Απόστολος Βακαλόπουλος , «Η ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΑΛΩΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ» διαθέσιµο στο δικτυακό τόπο 
<http://www.egolpio.com/PAPISMOS/prosulitismos_meta_thn_alwsh.htm> 
7 Αρχιεπ. Μεθοδίου Γ. Φούγια ,όπ.παρ.,σελ.374  
8 π.Γ.∆.Μεταλληνός ,όπ.παρ.,σελ.21 
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όπου µαζί µε την Ουκρανία και την Τσεχοσλοβακία αποτελούν την µεγαλύτερη σε 

αριθµό ελληνοκαθολική Εκκλησία . Όπου η εξουσία ήταν φιλοπαπική 

χρησιµοποιήθηκε βία για την υποταγή των Ορθοδόξων . Αυτό συνέβη στην Πολωνία 

όταν ο βασιλιάς της Σιριµούνδος  Γ΄ στις 5 Οκτωβρίου 1596  στη σύνοδο της Brest  

επέβαλε την Ουνία στους Ορθοδόξους της Πολωνίας της Λιθουανίας και της 

Ουκρανίας . Κάθε αντίδραση κάµφθηκε µα τη βία ,όλοι οι Επίσκοποι υπέγραψαν την 

ένωση και οι  ουνίτες υπό την ηγεσία των Ipatii Potei , Kirill Terletskii και Peter 

Skarga 9 ενώθηκαν µε τη Ρώµη και εκατοµµύρια Ορθόδοξοι έγιναν αναγκαστικά 

Ουνίτες. Παράλληλα επεκτείνονται  στη Ρουθηνία ( Καρπαθορωσία ), στη Σλοβακία 

(1649) στην Τρανσυλβανία (1698/99) 10 και γενικά όπου υπήρχε ορθόδοξο πλήρωµα  

( Σερβία , Αλβανία , Βουλγαρία , Γεωργία , Οικουµενικό Πατριαρχείο , Ελλάδα ) . 

       Οι ελληνοκαθολικοί διεισδύουν και στη Μέση Ανατολή εκµεταλλευόµενοι τις 

κατά τόπους διαµάχες εκκλησιαστικών µερίδων , την αµάθεια του κλήρου και τις 

περιπέτειες του λαού . Μέσω της ουνίας  προσέφεραν την προστασία των ισχυρών 

της  Ευρώπης.  

         Τους τέσσερις τελευταίους αιώνες δραστηριοποιούνται και στις 

αντιχαλκηδόνιες Εκκλησίες της Ανατολής ( Αιθιοπική , Αρµενική , Κοπτική , 

Μαλαµπαρική , Συροϊακωβιτική ) . Στη Συρία ιδρύθηκε το 1724 το Ουνιτικό 

Μελχιτοκαθολικό Πατριαρχείο µεταξύ των Μελχιτών ,παλαιών δηλαδή Ορθοδόξων 

πιστών στο Βυζαντινό Αυτοκράτορα . Μετά τους Ουκρανούς και τους Ρουθήνους 

ουνίτες είναι η πολυπληθέστερη κοινότητα ελληνοκαθολικών .Ήκµασαν  σε τέτοιο 

βαθµό ώστε το Πατριαρχείο τους απειλούσε την υπόσταση του Ελληνικού 

Ορθόδοξου Πατριαρχείου Αντιοχείας. Η δηµιουργία µάλιστα του Ουνιτικού 

Πατριαρχείου Αντιοχείας συνέβαλε αποφασιστικά στην παγίωση του σχίσµατος 

µεταξύ Ρώµης και Ανατολής  . 

       Κατά τον 19ο αι. το ενδιαφέρον της Ρώµης για τις ελληνόρυθµες Εκκλησίες 

εντάθηκε µε σκοπό τη δηµιουργία ουνιτικών κοινοτήτων στη Ρωσία και µεταξύ  των 

Χριστιανών της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας . Άλλωστε µέθοδός της για την 

υλοποίηση της Ουνίας στις κατά τόπους Εκκλησίες είναι να δρουν σε χώρες που 

βρίσκονται υπό κατοχή εχθρών του Χριστιανισµού και να απευθύνονται σε συµπαγής 

οµάδες εθνικές ή θρησκευτικές που ζουν σε εχθρικό περιβάλλον.11 Έτσι η κίνησή 

                                                 
9 Αρχιεπ. Μεθοδίου Γ. Φούγια ,όπ.παρ.,σελ.382 
10 π.Γ.∆.Μεταλληνός ,όπ.παρ.,σελ.25 
11 όπ., παρ., σελ.55  
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τους συµπίπτει ιστορικά µε την περίοδο των εθνικών κινηµάτων στις βαλκανικές 

επαρχίες ,αλλά και µε το θέµα της ίδρυσης αυτοκέφαλης Εκκλησίας από τους 

Βούλγαρους. Ο  Πάπας Πίος  Θ΄ χειροτονεί ελληνόρυθµο Επίσκοπο και δηµιουργεί 

την Βουλγαρική ουνιτική Εκκλησία το 1870 12. Σηµαντικά κέντρα της µέχρι τους 

Βαλκανικούς Πολέµους ήταν στη Θεσσαλονίκη και τα Γιαννιτσά µε την ίδρυση το 

1861 της ελληνόρυθµης Εκκλησίας των Αγίων Πέτρου και Παύλου των Γιαννιτσών η 

οποία λειτουργεί µέχρι τις µέρες µας . 

 

ΙΙ. Η Ουνία το 20ο αιώνα στη Ρωσία και την Ελλάδα .  

 

Η Ουνία στη Ρωσία . 

         Οι πρόσφατες ανακατατάξεις που συνέβησαν στην Ανατολική Ευρώπη και 

ιδιαίτερα στην τέως Σοβιετική ένωση ,έδωσαν την ευκαιρία στο Βατικανό να καλύψει 

τα δηµιουργούµενα κενά µέσω της Ουνίας . Η κίνηση αυτή σηµαδεύτηκε από την 

έντεχνα εξαπλούµενη προπαγάνδας παπική προπαγάνδα ,ότι οι ουνίτες υπήρξαν 

θύµατα του κοµµουνιστικού καθεστώτος και µε την αντίσταση τους συνέβαλαν  στην 

πτώση του σοσιαλισµού. Βέβαια και αυτοί όπως και οι Ορθόδοξοι είχαν τα θύµατά 

τους από το 1917 µέχρι την Περεστρόϊκα . Έντεχνα όµως αποσιωπάται η συνεργασία 

Παπικών και Ουνιτών µε τις ναζιστικές δυνάµεις και η προδοσία απέναντι στην 

πατρίδα τους και τον Β΄Παγκόσµιο Πόλεµο , που προκάλεσε τη µήνη του Στάλιν και 

τις εναντίον τους ενέργειές του. Οι Ορθόδοξοι σήκωσαν το µεγάλο βάρος της 

υπεράσπισης της Σοβιετικής ένωσης από το ναζιστικό στρατό ,ο οποίος ,λόγω του 

κογκορδάτου 13 του Πάπα Πίου ΙΑ΄ µε τον Χίτλερ (1933) δέχονταν ως φίλους και 

συµµάχους οι παπικοί και ουνίτες τη Σοβιετικής ένωσης και των άλλων 

ανατολικοευρωπαϊκών χωρών. 

           Με το τέλος του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου στην Σοβιετική Ένωση η Ουνιτική 

Εκκλησία της Ουκρανίας δέχτηκε ένα ισχυρό πλήγµα του οποίου οι συνέπειες 

φθάνουν ως τις µέρες µας . Στην σύνοδο του Λβόβ ( 8- 10 Μαρτίου 1946 ) ενώ 

έπρεπε να πανηγυρίζεται η 350η επέτειος της Ουνίας της Μπρέστ – Λίτοβσκ 

αποφασίστηκε η επανένωση της Ουνιτικής Εκκλησίας της Ουκρανίας µε την 

Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας ,η οποία επιβεβαιώνεται οριστικά µε την Σύνοδο της 

                                                 
12  «19ος – 20ος αιώνας : Η Ελληνική Καθολική Εξαρχία », διαθέσιµο στο δικτυακό τόπο 
<http:www.elcathex.com> 
13 π.Γ.∆.Μεταλληνός ,όπ.παρ,26  
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Ρωσικής Εκκλησίας στη µονή του Ζαγόρσκ ( Μάιος – Ιούνιος 1971 ), η οποία 

καταργεί την Ουνιτική Σύνοδο της Brest.14 Βέβαια πίσω από την ενέργεια αυτή 

βρισκόταν το Κρεµλίνο 15 ( Στάλιν ) ,που ήθελε µε την ενέργεια αυτή να τιµωρήσει 

τους ουνίτες της Ουκρανίας για την στάση τους έναντι των Γερµανών κατά τον Β΄ 

Παγκόσµιο Πόλεµο. Και οι δυο σύνοδοι της Ουνίας και της Επανενώσεως ( Μπρεστ 

και Λβοβ ) έχουν κοινά σηµεία. Και οι δυο επιβλήθηκαν µετά την έντονη παρέµβαση 

της Πολιτείας ( Βασιλιάς της Πολωνίας – Στάλιν αντίστοιχα ) ,αλλά και την 

κατάφωρη παρέµβαση του Παπισµού στα εσωτερικά αδελφής Εκκλησίας. Ενώ δεν 

συνέβη αυτό στη Σύνοδο της Λβοβ αφού η παρέµβαση της Ορθοδόξου Εκκλησίας 

ήταν διακριτική και νόµιµη . Η Ανατολική Εκκλησία είχε το δικαίωµα να εργαστεί 

για την επιστροφή της αφού κάποτε ήταν στους κόλπους της ως Ορθόδοξοι στο 

δόγµα. 

          Η  περεστρόικα του Μιχαήλ Γκορµπατσόφ τροφοδότησε µε ελπίδες την 

Ουνιτική Εκκλησία κυρίως της Ουκρανίας. Από το 1989 όταν ο επίσκοπος Ιωάννης 

Bodnarchuk, ο οποίος είχε συνταξιοδοτηθεί από την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας 

,πληροφόρησε τηλεγραφικώς το Πατριαρχείο Μόσχας ότι δεν ανήκει πλέον σε αυτό 

ως Επίσκοπος.  

        Αυτή η ενέργεια ακολουθείτε από βίαιες και εκδικητικές ενέργειες εναντίον των 

Ορθοδόξων . Τις ενέργειες αυτές δεν ανέκοψαν ούτε η επίσκεψη αντιπροσωπείας του 

Βατικανού ,ούτε η καθαίρεση του επισκόπου Ιωάννου (14/11/1989),ούτε τέλος η 

επίσκεψη του προέδρου Μιχαήλ Γκορµπατσόφ στο Βατικανό. 

         Οι δραστηριότητες των Ουνιτών δεν εξαντλούνται στην κατάληψη των 

Εκκλησιών . Οι Ορθόδοξοι απειλούνται ποικιλοτρόπως. Όλα αυτά µαζί µε την γενική 

κατακραυγή των Ορθοδόξων τοπικών Εκκλησιών για την αναβίωση της Ουνίας 

θορύβησαν το Βατικανό και εκπρόσωποί του προσπάθησαν να αµβλύνουν τις 

αντιθέσεις µεταξύ Ουνιτών και Ορθοδόξων .Στο σηµείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι 

οι Ουνίτες δίνουν την εντύπωση ότι ζητούν να πάρουν τη ρεβάνς για όλα τα δεινά που 

συνέβησαν σε βάρος τους από το 1946 και εξής. Αλλά  για να ζητούν ρεβάνς πρέπει 

να αποδειχτεί  ότι πίσω από όλα τα δεινά των Ουνιτών βρίσκονται οι Ορθόδοξοι κι 

όχι η κοµµουνιστική ηγεσία της Σοβιετικής Ένωσης . Και οι δυο υπήρξαν θύµατα του 

κοµµουνισµού. Και  οι Ορθόδοξοι της Ρωσίας από το 1959 και εξής δέχθηκαν 

                                                 
14 Αρχιεπ. Μεθοδίου Γ. Φούγια ,όπ.παρ.,σελ 382 
15 ∆.Γόνης ,όπ.παρ.,σελ.58  
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σφοδρότατο διωγµό ,ο οποίος κατάφερε τεράστιο πλήγµα κατά του κλήρου και 

διέλυσε την οργανωµένη εκκλησιαστική ζωή. 

 

    Η Ουνία στην Ελλάδα  .  

           Η δράση των Ουνιτών στον ιστορικό ελληνικό χώρο ξεκινά κατά τη διάρκεια 

της Τουρκοκρατίας , Ενετοκρατίας οι Ουνίτες ανέπτυξαν µεγάλη δραστηριότητα στον 

ιστορικό ελληνικό χώρο κινούµενοι τόσο στα όρια της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας 

όσο και στις ενετοκρατούµενες περιοχές. Όπως αναφέραµε και πιο πάνω οι απόφοιτοι 

του Κολλεγίου του Αγ. Αθανασίου ανέπτυξαν έντονη ενωτική δραστηριότητα µεταξύ 

των οµογλώσσων και οµοεθνών τους ,προκειµένου οι χριστιανοί της Ανατολής να 

ενωθούν µε τη ∆υτική Εκκλησία .Οι Ιησουίτες µοναχοί από το 1583 εµφανίστηκαν 

στην Κωνσταντινούπολη και µε τα µέσα που διέθεταν ( χρήµα , εκδόσεις , πολιτική 

κάλυψη ) έγιναν « ο κακός δαίµονας »16 της Ρωµαίικης Εθναρχίας ,που είχε τη 

ευθύνη για το ρωµαίικο µιλλέτι ,τους Ρωµηούς – Ορθοδόξους – των Βαλκανίων και 

της Μικρασίας.  

          Η Ανατολή αντέδρασε και συγκαλεί την Πανορθόδοξο Σύνοδο του 1722 στην 

Κωνσταντινούπολη  , η   οποία καταδικάζει την Ουνία. Το 1838 ο Πατριάρχης 

Γρηγόριος  ΣΤ΄ στην Πατριαρχική σύνοδο στην Κων/πολη χαρακτηρίζει τους ουνίτες 

: « λύκους βαρείς φθοροποιούς και ολεθρίους εν σχήµατι προβάτων και 

κατασπαράττοντας αφειδώς και απολλύοντς ψυχικώς ταύτα ,υπέρ ων Χριστός 

απέθανεν ».17  

          Το 1897 αρχίζει η δράση στην Ανατολή των Γάλλων Ασσοµπσιονιστών 

µοναχών ,απεσταλµένων του Πάπα Λέοντος ΙΓ΄. Αυτοί προπαγάνδιζαν την Ουνία µε 

την συµπαράσταση των ουνιτών της Βουλγαρίας σε Κων/πολη και Θράκη. 

          Στην κυρίως Ελλάδα ( ελληνικό κράτος ) η Ιερά Σύνοδος υπό τον Μητροπολίτη 

Αθηνών Θεόκλητο Α΄ εξέδωσε εγκύκλιο το 1903 επισηµαίνοντας τον κίνδυνο από 

την εµφάνιση των ουνιτών. 

           Η πρώτη ουνιτική Εκκλησία ιδρύεται στα Μάλγαρα 1907 18 από τον 

αρχιµανδρίτη και αργότερα Έξαρχο της Ελληνόρυθµης Εκκλησίας Ησαϊα 

Παπαδόπουλο . Το 1920  ο Έξαρχος Ησαϊας ίδρυσε στην Κων/πολη το µοναστικό 

                                                 
16 π.Γ.∆.Μεταλληνός ,όπ.παρ .,σελ.28  
17 Μ. Μπέζγος , Στ. Πορτελάνος ,Αλ. Καριώτογλου , Γ. Μεταλληνός , Η Ορθόδοξη Εκκλησία σε 
Ανατολή και ∆ύση ,(Πάτρα :Ε.Α.Π. 2001),σελ.88 
18 <http:www.elcathex.com>,όπ.,παρ. 
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τάγµα των Αδελφών της Παναγίας Παµµακαρίστου µια κοινότητα καθολικών 

καλογραιών που ακολουθούν το Βυζαντινό τυπικό. 

           Το 1922 µε την Μικρασιατική καταστροφή µεταφέρονται υπό τον Έξαρχο 

Γεώργιο Χαλαβατζή από την Κων/πολη στην Αθήνα και η Εκκλησία των Μαλγάρων 

στα Γιαννιτσά .Το µοναστικό τάγµα της Παµµακαρίστου µεταφέρεται στη Νάξο. 

Στην Ελλάδα αναπτύσσουν φιλανθρωπική δραστηριότητα . Ιδρύουν το Νοσοκοµείο 

 « Παµµακάριστος » το ίδρυµα για το παιδί « Η Παµµακάριστος » ( Νέα Μάκρη ) και 

την Εστία Θεία Πρόνοια ( Νέο  Κόσµο ) και παρασηµοφορούνται υπό την Ελληνική 

Πολιτεία. 

         Οι συνεχείς διαµαρτυρίες της Ελληνικής Εκκλησίας οδήγησαν σε δυο 

δικαστικές αποφάσεις .Πρόκειται για βουλεύµατα του Εφετείου Αθηνών (1930) και 

του Αρείου Πάγου (1931) τα οποία απαγόρευσαν στους Ουνίτες να φορούν το 

εξωτερικό ένδυµα των ορθοδόξων κληρικών της χώρας , αποφάσεις τις οποίες 

ουδέποτε σεβάστηκαν οι Ουνίτες.  

            Το 1958  οικοδοµούν στην Αθήνα την Ουνίτικη Εκκλησία της Αγίας Τριάδος 

στην Αχαρνών  εκδίδουν την εφηµερίδα « Καθολική » και διευθύνουν τον εκδοτικό 

οίκο « Εκδόσεις του Καλού Τύπου »19. Από το 1990 και µετά ένας µεγάλος αριθµός 

πιστών προερχόµενος κυρίως από την Ουκρανία έχει προστεθεί στο ποίµνιο της 

Ελληνικής Ουνίτικης Εκκλησίας   

          

ΙΙΙ . Προϋποθέσεις Θεολογικού ∆ιαλόγου των δυο Εκκλησιών . 

            Σε αυτή την ενότητα θα προσπαθήσουµε να προσεγγίσουµε εκκλησιολογικά 

τους όρους « καθολικότητα » και « ενότητα » της Εκκλησίας. Θα  αναφερθούµε στα 

αίτια του Σχίσµατος της Εκκλησίας και τέλος θα αξιολογήσουµε θεολογικά τις 

προϋποθέσεις  θετικού αποτελέσµατος στους ∆ιαχριστιανικούς ∆ιαλόγους .  

           Καθολικότητα της Εκκλησίας είναι ο τρόπος µε τον οποίο όλοι οι ανά τον 

κόσµο Χριστιανοί τηρούν και βιώνουν τη µια και αληθινή πίστη .Αντλεί την 

καθόλικότητά της από τον ίδιο το Χριστό ο οποίος σαρκώθηκε και θυσιάστηκε για τη 

σωτηρία όλων των ανθρώπων . Εποµένως η καθολικότητα της Εκκλησίας προέρχεται 

από τη δύναµη που έχει το µυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ,το οποίο ενώνει όλους 

                                                 
19<http:www.elcathex.com>,όπ.,παρ. 
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τους πιστούς καθώς το ένα και µοναδικό σώµα και αίµα διαδίδεται σε όλους .20 Την 

ενότητα στην Εκκλησία την προσδίδει η ίδια η Αλήθεια της , ο Χριστός . 

          Οι έννοιες των λέξεων πρόσωπο και άτοµο σε σχέση µε την κοινωνία 

αποδίδουν και το ουσιαστικό νόηµα κάθε τοπικής Εκκλησίας σε σχέση µε την 

καθολικότητα καθώς το πρόσωπο ορίζεται από εσωτερικές ιδιότητες και 

χαρακτηριστικά και συµµετέχει στην πραγµάτωση ενός κοινού σκοπού. Αντίθετα το 

άτοµο αποτελεί µέρος µιας οµάδας ,χωρίς εσωτερική συνοχή και χρησιµοποιείται ως 

µέσο για να πραγµατοποιηθεί ένας υποκειµενικός σκοπός. Όταν η τοπική Εκκλησία 

λειτουργήσει µε την έννοια του προσώπου ,όπως χρησιµοποιείται από την Ορθόδοξη 

Θεολογία τότε δεν αποτελεί ξεχωριστό τµήµα της Εκκλησίας δεν είναι όργανο ή πηγή 

άσκησης εξουσίας .  Από τα πρώτα της βήµατα όµως η Εκκλησία αντιµετώπισε 

έριδες και σχίσµατα. Από τον 6ο αιώνα  έως το τέλος του 11ου είναι η περίοδος 

σταθερής αποµάκρυνσης της ∆υτικής Εκκλησίας από την Ορθόδοξο Ανατολή . 

           Η δυτική κοινωνία λόγω των επιδροµών των Γερµανικών λαών ,των Αράβων 

και των Βίκιγκς διασπάται  µε σοβαρά  κοινωνικά ,πολιτικά ,οικονοµικά ,πολιτιστικά 

αρνητικά αποτελέσµατα . Ενώ αυτή τη περίοδο η Ανατολή πραγµατοποιεί τη 

θαυµαστή συγχώνευση των τριών στοιχείων που θα αποτελέσουν την ουσία του  

Ρωµαίικου πολιτισµού ( Ελληνική Κλασσική παιδεία ,Ορθοδοξία και Ρωµαϊκή 

νοµοθεσία )21. Όταν κατά τον 12ο αιώνα  η  ∆ύση µπόρεσε να πετύχει µια 

αποτελεσµατική ζύµωση των πολιτισµικών της στοιχείων τη θέση της Ελληνικής 

Παιδείας είχε πάρει η Λατινική Κλασσική Παιδεία .Οι δυο πολιτισµοί πήραν δυο 

διαφορετικές κατευθύνσεις . 

           Την περίοδο αυτή οι σχέσεις των δυο Εκκλησιών είναι ισχνές. Η δυτική 

ιεραρχία πλησιάζει και αντιγράφει την πολιτική δύναµη των Γερµανών και Φράγκων 

ηγεµόνων. Η Ελληνική Πατερική Θεολογία φτάνει στη  ∆ύση µέσω λιγοστών 

λατινικών µεταφράσεων αµφιβόλου ποιότητας . Η προσθήκη του filioque στο 

σύµβολο της Πίστεως και η επιδίωξη των Παπών να διαδώσουν τα λατινικά 

εκκλησιαστικά έθιµα στη Νότια Ιταλία έφερε και την οριστική ρήξη των Εκκλησιών ( 

1054 ) . Θεµελιώνεται η δυτικού τύπου Φεουδαρχική αντίληψη του Πάπα περί 

εξουσίας στην Εκκλησία. Αρχίζει να προβάλλει όλο και πιο έντονα τις κυριαρχικές 

του τάσεις στην Εκκλησία , να θεµελιώνει το πρωτείο και να προετοιµάζει το 

αλάθητό του. Την ενότητα της Εκκλησίας την κατανοεί κάτω από το άτοµό του και 
                                                 
20 Μ. Μπέζγος , όπ.,παρ.,σελ.51  
21 π.Γ.∆.Μεταλληνός ,όπ.παρ .,σελ 80  
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την ταυτίζει µε το πρόσωπό του .Γίνεται η ύψιστη δικαστική και νοµοθετική αρχή . 

Εποµένως η Ρωµαιοκαθολική Εκκλησία µεταµορφώθηκε σε ατοµική Εκκλησία του 

Πάπα  ενώ η Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία διατήρησε και διατηρεί το συνοδικό της 

χαρακτήρα που ταυτίζεται µε την ίδια την καθολικότητά της. 

         Από τότε πολλές προσπάθειες µε στόχο την ενότητα πραγµατοποιήθηκαν . 

Έγιναν όµως χωρίς τη συγκατάθεση του λαού µε την παρέµβαση της Πολιτείας χάριν 

µιας πανευρωπαϊκής συσπείρωσης και απέτυχαν παταγωδώς ( πρβλ. σύνοδος Λυών , 

Φερράρας – Φλωρεντίας  ) 22. 

          Σήµερα  στον αιώνα της οικουµενικής προσέγγισης  και του διαλόγου η 

Ορθοδοξία  οφείλει να κατανοήσει ότι πλέον ζει σε ένα παγκοσµιοποιηµένο 

περιβάλλον. Να αποκτήσει συνείδηση της ανάγκης του διαλόγου . Σηµαντικό βήµα 

προκειµένου να συµµετέχει µε σοβαρό Ορθόδοξο λόγο και µια φωνή ,είναι η 

σύγκληση Πανορθοδόξων ∆ιασκέψεων . Ταυτόχρονα να κατηχήσει το λαό ότι κάθε 

Εκκλησία µπορεί να έχει την Παράδοσή της . Η αµφίεση των κληρικών ,ο χρόνος 

εορτασµού του Πάσχα , το ηµερολόγιο δεν µπορούν να ανάγονται σε δόγµατα της 

Εκκλησίας και ειδοποιός διαφορά ∆ύσης και Ανατολής. Ο διάλογος των Εκκλησιών 

να έχει ως αφετηρία τα κοινά στοιχεία των Χριστιανικών Εκκλησιών και να αφορά 

κατεξοχήν το δόγµα της Εκκλησίας. Οι εκπρόσωποι των Εκκλησιών στο διάλογο να 

έχουν βαθιά γνώση της ιστορίας και της νοοτροπίας των συνοµιλητών τους και όσον 

αφορά τους Ορθοδόξους βαθιά εµπειρία Ορθόδοξης Πίστης και νέους κώδικες 

επικοινωνίας ώστε να εκφράσουν αυτή την εµπειρία στο σύγχρονο κόσµο.  

          Όσον αφορά τους Καθολικούς οφείλουν να επαναπροσδιορίσουν τις θέσεις 

τους περί πρωτείου και αλάθητου. Αυτός ο εγωισµός της Ρωµαιοκαθολικής 

Εκκλησίας έχει φέρει το διάλογο σε αδιέξοδα . Αυτή την έννοια έχει η απάντηση του 

Πατριάρχη Βαρθολοµαίου στον Πάπα ,όταν ο πρώτος ρωτήθηκε ποιο είναι το 

εµπόδιο της ένωσης κι εκείνος του είπε « Μα εσείς »23. 

            Η ∆υτική Εκκλησία έχει εγκλωβισθεί στο τροµερό λάθος του αλάθητου 24 

µέσω του οποίου ανακηρύχθηκε αλάθητος  ο άνθρωπος 25 .Κατέλαβε δηλαδή τη θέση 

                                                 

22 Απόσπασµα από τις σηµειώσεις του Επίκουρου Καθηγητή του Πανεπιστηµίου Αθηνών Σ. ∆εσπότη 
« Η Ορθοδοξία τον 21ο αιώνα » ,στο  Σηµειώσεις  Παραδόσεων, διαθέσιµες στο δικτυακό τόπο : 
http://eclass.uoa.gr , σελ.73 
23όπ.,παρ.σελ.74 
24 όπ.,παρ.,σελ.74 
25 Αρχιµανδρίτη Ιουστίνου Ποποβιτς , « ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΕΡΙ ΑΛΑΘΗΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ»,διαθέσιµο 
στο δικτυακό τόπο<http://www.egolpio.com/PAPISMOS/skepseis_peri_alathitou.htm>  - 
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του Θεανθρώπου ,ο οποίος κατά την Εκκλησία είναι η αιώνια Κεφαλή, είναι η 

Αλήθεια . Εποµένως το δόγµα περί του αλάθητου του Πάπα είναι όχι µόνο αίρεσις 

αλλά παναίρεσις 26  και µόνο µε την Οικονοµία του Αγ. Πνεύµατος µπορεί να υπάρξει 

θετικό αποτέλεσµα . Αντί αυτού όµως στη Β΄ Βατικάνεια  σύνοδο ισχυροποιείται το 

αλάθητο  και αναδιοργανώνεται η Ουνία.  

          Η  Ορθοδοξία καλείται να παρουσιάσει έµπρακτα την Αλήθειά της . Στους 

διαχριστιανικούς διαλόγους και στις Οικουµενικές επαφές να έχει σταθερά µια και 

µοναδική προοπτική ,την προοπτική της µαρτυρίας.27  

 

Σύνοψη – Συµπεράσµατα . 

          Η παρουσίαση στην εργασία µας των επιδιώξεων της Καθολικής Εκκλησίας 

µέσω της Ουνίας µας έδειξε  :  

1. Ότι αµέσως την εποµένη του Σχίσµατος επιδίωξη της ∆υτικής Εκκλησίας ήταν η 

καθυπόταξη της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στο πρωτείο και το αλάθητο του 

Πάπα. 

2. Αδυνατώντας να την υποτάξει δηµιουργεί ένα θρησκευτοπολιτικό σχήµα την 

Ουνία , η οποία ακολουθεί το λατρευτικό τυπικό των Ορθοδόξων ,αλλά έχει 

Πνευµατικό του ηγέτη τον  Πάπα. 

3.Οι πρώτοι αληθινοί ουνίτες είναι οι ενωτικοί του Βυζαντίου (Βησσαρίων κ.ά.) και 

οι Έλληνες λόγιοι πρόσφυγες στην Ιταλία ,οι οποίοι για να εξασφαλίσουν ευνοϊκές 

συνθήκες ζωής γίνονται ενωτικοί και δηµιουργούν αξιόλογους πυρήνες της 

καθολικής προπαγάνδας στις ελληνικές χώρες. 

4.  Ότι δίκαια χαρακτηρίστηκε ως ο ∆ούρειος ίππος της Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας. 

5. Ότι η Ουνία επιβλήθηκε στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης σε βάρος της 

Ορθοδοξίας. 

6. Ότι δρουν κατά κανόνα  σε χώρες που βρίσκονται υπό κατοχή είτε φιλοδυτικών 

είτε εχθρών του χριστιανισµού ( Πολωνία , Ρωσία , Ελλάδα ) . 

7. Επεµβαίνουν όταν αντιλαµβάνονται ότι οµόδοξοι λαοί αλληλοσπαράσσονται ( λαοί 

πρώην Ανατολικής Ευρώπης , πρώην Σοβιετικής Ένωσης , Βαλκάνια ). 

8. Ότι η περεστρόικα στην Ανατολική Ευρώπη έδωσε την ευκαιρία στους ουνίτες να 

αποκυρήξουν τις ενωτικές συνόδους (Λβοβ 1946) και να περάσουν σε κατά µέτωπο 

επίθεση κατά των Ορθοδόξων. 
                                                 
26 Αρχιµανδρίτη Ιουστίνου Ποποβιτς ,όπ.,παρ. 
27 διαθέσιµο στο δικτυακό τόπο : <http:www. apostoliki-diakonia.gr> 
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9. Εµφανίζονται ως µοναδικά θύµατα του κοµµουνιστικού καθεστώτος και 

κατηγορούν τους Ορθόδοξους προδότες και συνεργάτες των κοµµουνιστών . 

10. Παρόλα  αυτά οι προσπάθειες  του παπισµού δεν έθιξαν την ουσία της 

Ορθοδοξίας κι αυτό συνέβη γιατί οι ορθόδοξοι ιερείς στάθηκαν ταπεινοί , καρτερικοί 

και χρήσιµοι κοντά στον άνθρωπο και  

11. Ότι η Ουνία έγινε περισσότερο σηµείο τριβής και αντιπαράθεσης µεταξύ των δύο 

Εκκλησιών ,παρά αφορµή συνεργασίας και κοινής πορείας . 

           Εποµένως το πρόβληµα της Ουνίας πρέπει να τεθεί στη σωστή του βάση . ∆εν 

πρόκειται για µιας δικαιοδοσιακής φύσεως διένεξη µε το Βατικανό ,αλλά είναι η 

αντίθεση σε ένα όργανο κοσµικής – πολιτικής εξουσίας , το οποίο ενδιαφέρεται για 

τον επεκτατισµό και την αύξηση της επιρροής του. Η Ρωµαιοκαθολική  Εκκλησία 

οφείλει να απορρίψει ενωτικές  µεθόδους µέσω του  ουνιτισµού . Άλλωστε η Ουνία 

την εγκλωβίζει στην εγωπάθειά της και δεν τη βοηθά να συνειδητοποιήσει την πτώση 

της και να αναζητήσει την επιστροφή στην αλήθεια.  Να προσέλθει στο διάλογο ώστε 

να βοηθηθεί να επανανακαλύψει λησµονηµένες ορθόδοξες αλήθειες .  

          Σήµερα µάλιστα που οι Πανορθόδοξοι ∆ιάλογοι έχουν καταφέρει να ενώσουν 

όλους τους Ορθόδοξους σε µια φωνή πρέπει να επανεξετασθεί το πρόβληµα της 

Ουνίας .  

          Γιατί όπως αναλύθηκε και στην παρούσα εργασία µας ο ρόλος της Ουνίας τον 

20ο αιώνα ιδιαίτερα στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης ήταν καταστροφικός .Εάν η 

Ρωµαιοκαθολική Εκκλησία επιθυµεί το θεολογικό διάλογο πρέπει να τον εκτιµήσει εκ 

νέου. Η Ουνία ως µέσο επανενώσεως των Εκκλησιών απέτυχε και πρέπει να τεθεί 

στη βάση της πρότασης της Πανορθόδοξης ∆ιάσκεψης της Ρόδου , η οποία αν και 

διατυπώθηκε πριν 30 χρόνια είναι πολύ επίκαιρη : « Η κατάργησις της Ουνίας και 

ενσωµάτωσις των µελών των Ουνιτικών Εκκλησιών είτε εις την Λατινικήν 

Ρωµαιοκαθολικήν Εκκλησίαν είτε εις την Ορθόδοξον Εκκλησίαν , κατόπιν ελευθέρας 

εκλογής »28 θα έπρεπε να αποτελέσει τη λύση του προβλήµατος . 

 

 

 

 

 

                                                 
28 ∆.Γόνης ,όπ.παρ.,σελ.74  
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