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Το κείμενο… 

 

«[…] έχουμε αρχικά τις Μητροπόλεις, έπειτα τις Αυτοκέφαλες 
Εκκλησίες [δηλαδή Εκκλησίες οι οποίες εκλέγουν οι ίδιες τον 
προκαθήμενό τους] ή τις Αυτόνομες Εκκλησίες [στις οποίες η εκλογή 
του προκαθημένου επικυρώνεται από τον Οικουμενικό Πατριάρχη]. 
Οι Αυτοκέφαλες Εκκλησίες είναι δυνατόν να συμπίπτουν με 
πολιτισμικές κοινότητες, που υπήρξαν κατά το παρελθόν και είναι 
Αποστολικές [όπως η Αλεξάνδρεια για την Αφρική, η Αντιόχεια για τον 
σημιτικό κόσμο] ή και με εθνικές κοινότητες. Σε παγκόσμια κλίμακα 
μετά το του 11ου αιώνα, το Οικουμενικό Πατριαρχείο 
Κωνσταντινουπόλεως έχει πρωτείο τιμής και έχει ένα ρόλο 
πρωτοβουλίας Σχίσμα καθώς και προεδρίας στο σύνολο της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας. 
Αποτέλεσμα αυτής της θεμελιώδους αρχής της οργάνωσης της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι η ύπαρξη των τεσσάρων πρεσβυγενών 
Πατριαρχείων, τα οποία πριν από το χωρισμό Ανατολής και Δύσης, 
αποτελούσαν μαζί με το Πατριαρχείο της Ρώμης, την Πενταρχία. 
Αργότερα έχουμε τις πιο πρόσφατα συσταθείσες Εκκλησίες της 
Ανατολικής Ευρώπης, οι οποίες γενικά βρίσκονται σε χώρες 
παραδοσιακά ορθόδοξες. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο παντού στον 
κόσμο. 
Στη Δυτική Ευρώπη, για παράδειγμα, καθώς και στην Αμερική και στην 
Αυστραλία, δηλαδή ηπείρους όπου οι ορθόδοξες κοινότητες δεν 
εγκατεστάθηκαν σε κάποια σημαντική κλίμακα, παρά μόνο κατά τον 
20ό αιώνα, οι επισκοπές εξακολουθούν να στηρίζονται σε εθνικά 
κριτήρια και να συνυπάρχουν στην ίδια την εδαφική περιοχή, 
υπαγόμενες στις Αυτοκέφαλες Εκκλησίες της χώρας καταγωγής τους.» 
 

Ι.Μ. Βελγίου και Εξαρχία Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου, Η Ορθόδοξη  

Εκκλησία ανά τον κόσμο.  

Ανακτήθηκε από:  

http://www.orthodoxia.be/GRkerk/10orthekklisiakosmos.html (15-7-

16).  

http://www.orthodoxia.be/GRkerk/10orthekklisiakosmos.html


 

Σχολιασμός 

 

Το παραπάνω κείμενο αναφέρεται στις Αυτοκέφαλες Εκκλησίες και τις 

Αυτόνομες Εκκλησίες αλλά και γενικότερα στην αρχή οργάνωσης της 

Ορθοδοξίας. Η διαφορά της Αυτοκέφαλης με την Αυτόνομη εκκλησία 

είναι ότι η πρώτη εκλέγει μόνη της τον προκαθήμενο της ενώ στη 

δεύτερη αυτός εκλέγεται από τον Οικουμενικό Πατριάρχη.  

 

 

 

 

 

 

Στο απόσπασμα αναφέρεται επιπλέον, η ύπαρξη τεσσάρων 

πρεσβυγενών πατριαρχιών.  

  

 

Αυτόνομες εκκλησίες (Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια)  

 Εκκλησία της Κύπρου (431, αναγνωρίστηκε στα 478) 
 Εκκλησία της Ελλάδος (1833, αναγνωρίστηκε το 1850) 
 Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας (1922, αναγνωρίστηκε 

το 1937) 

 Ορθόδοξη Εκκλησία της Πολωνίας (1924) 
 Ορθόδοξη Εκκλησία της Τσεχίας και Σλοβακίας (1951) 
 Ορθόδοξη Εκκλησία στην Αμερική (1970, η αυτοκεφαλία 

 Το Οικουμενικό Πατριαρχείο ή 
Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως 
στην Κωνσταντινούπολη. 

 Το Πατριαρχείο 
Αλεξανδρείας στην Αλεξάνδρεια. 

 Το Πατριαρχείο Αντιοχείας, σήμερα 
στη Δαμασκό της Συρίας αντί 
στην Αντιόχεια και 

 Το Πατριαρχείο 
Ιεροσολύμων στην Ιερουσαλήμ η 
"Μήτηρ των Εκκλησιών". 

1 Ήταν και το Πατριαρχείο Ρώμης, το 
οποίο όμως διέκοψε την πλήρη κοινωνία 
με τα Πατριαρχεία της Ανατολής, κατά 
το Σχίσματου 1054). 

 



Τέλος, σημειώνεται πως σε μέρη του κόσμου όπου ο αριθμός των 

ορθοδόξων είναι ελάχιστος οι επισκοπές είναι υποταγμένες στο 

πατριαρχείο της χώρας καταγωγής 
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