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Εισαγωγικά  

 

Πολλές ευρωπαϊκές χώρες υιοθέτησαν την Ορθοδοξία από το 

Βυζάντιο και εξέλαβαν ως θεμέλιο της λογοτεχνικής, θρησκευτικής και 

πνευματικής τους πολιτιστικής παράδοσης ένα μεγάλο μέρος της βυζαντινής 

λειτουργικής παράδοσης.  Η βυζαντινή παράδοση προσαρμόστηκε στιβαρά με 

τον πλέον ιδανικό τρόπο πάνω  στην σλαβική γλωσσική πραγματικότητα 

οικοδομώντας με ανθηρότητα και πνευματική λαμπρότητα την ιδέα μιας 

οικουμενικής ορθόδοξης αυτοκρατορίας που θα αποτελούσε την προστάτιδα 

δύναμη του μέλλοντος των ορθοδόξων Χριστιανών απανταχού της υφηλίου. 

Η διάδοση του Χριστιανισμού στον κόσμο των Σλάβων προέρχεται σε κύριο 

βαθμό από τις αδιάλειπτες και ακατάπαυστες προσπάθειες του Οικουμενικού 

Πατριαρχείου και  ουσιαστικά γνώρισε την κορύφωση της με την οριστική και 

τελεσίδικη μεταστροφή των Ρώσων προς την ορθόδοξη πίστη γεγονός που 

αποτέλεσε μία λαμπρή και ιδιαίτερα βαρύνουσα στιγμή στην ιστορική πορεία 

της Ορθόδοξης Εκκλησίας στο πέρασμα των αιώνων. Το ιστορικό αυτό 

γεγονός επηρέασε έντονα και σε κάποια σημεία ουσιαστικά καθόρισε την 

αποτύπωση της πνευματικής ταυτότητα του χριστιανικού κόσμου όπως αυτός 

καθρεφτιζόταν σε όλη τη διάρκεια της δεύτερης χιλιετίας του πνευματικού, 

θρησκευτικού και πολιτικοκοινωνικού  βίου της εκκλησίας. 

Η διάδοση του Χριστιανισμού που συντελέστηκε με θέρμη και 

αυταπάρνηση από τους βυζαντινούς ιεραποστόλους στους νότιους, τους 

δυτικούς και τους ανατολικούς Σλάβους σφράγισε ιδανικά την πολυετή και 

πολύπαθη διαδρομή της μεταστροφής προς την Ορθοδοξία όλων αυτών των 

λαών της ανατολικής Ευρώπης (ουσιαστικά γίνεται λόγος περί της περιοχή 

που εκτεινόταν από τη Μοραβία μέχρι το Βόλγα ποταμό και από τη 

Μακεδονία μέχρι τη βαλτική θάλασσα). Επιπροσθέτως και επί του πρακτέου η 

διάδοση και η επέκταση της ορθοδοξίας μεταφράστηκε στην πράξη σε μια 

σύνδεση και μια συνεκτική ακολουθία και αλληλουχία των σλαβικών αυτών 

λαών  με την πολιτιστική παράδοση του Βυζαντίου. Οι Σλάβοι μέσω αυτού 

κατέστησαν πνευματικοί κοινωνοί της οικουμενικότητας που πρέσβευε το 

Βυζάντιο και  η οποία εναρμόνιζε με μια εξισορροπημένη αντισταθμιστική 
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και ειρηνική σύνθεση και διεργασία την πνευματική κληρονομιά του 

μεγαλείου της κλασικής ελληνικής αρχαιότητας με το υψηλό και θεάρεστο 

περιεχόμενο του  χριστιανικού μηνύματος για το Θεό και τον άνθρωπο. Απ' 

όλες αυτές τις χώρες στο διάβα της ιστορίας και των αιώνων μόνο η Ρωσία 

έμεινε ουσιαστικά άτρωτη, ανόθευτη και  απρόσβλητη από τις οθωμανικές 

προσαρτήσεις και τάσεις επικυριαρχίας και κατ’ επέκταση εξισλαμισμού. Ο  

εκχριστιανισμός της πριγκίπισσας Όλγας (957), και λίγο αργότερα χρονικά 

του εγγονού της Όλγας του Βλαδίμηρου (988-989), στάθηκε η απαρχή και η 

μνημειώδης αφετηρία ώστε η «γη των Ρως », (η οποία εκτεινόταν από τα 

Καρπάθια όρη μέχρι τον Βόλγα ποταμό και από την πόλη του Νοβγκόροντ 

μέχρι τις στέπες που κατοικούσε η φυλή των Χαζάρων και των Πετσενέγκων), 

να γίνει ένα δυναμικό τμήμα και ένα ζωντανό κομμάτι αλλά  συνάμα και ένας 

ισχυρός αναπόσπαστος συνδετικός κρίκος της  Κοινοπολιτείας του Βυζαντίου.  

Το ρωσικό κράτος επηρεάστηκε βαθύτατα από τη βυζαντινή ιδεολογία 

και μετά την άλωση της Βασιλεύουσας οι Ρώσοι θεώρησαν και πίστεψαν 

βαθιά μέσα τους ότι ήταν οι μοναδικοί κληρονόμοι της βυζαντινής 

πνευματικής και πολιτιστικής παράδοσης. Για το λόγο αυτό άλλωστε 

προχώρησαν και περί τα  μέσα του 16
ου

 αιώνα στην διατύπωση της θεωρίας 

της Τρίτης Ρώμης όπου η Μόσχα εξέλαβε τον τίτλο «Τρίτη Ρώμη». Η 

πρωτεύουσα του ρωσικού κράτους προοριζόταν σύμφωνα με τις φιλόδοξες 

και μεγαλόπνοες πεποιθήσεις του ρωσικού λαού  να ανασυστήσει τη 

υποταγμένη στους τούρκους πλέον και πάλαι ποτέ κραταιά Βυζαντινή 

Αυτοκρατορία. Ο τίτλος «Τρίτη Ρώμη» αποδόθηκε στη Μόσχα μετά την 

άλωση και πτώση της Κωνσταντινούπολης (1453) εν μέσω μιας συμβολικής 

κίνησης που προσομοίαζε την χαρακτηριστική περίπτωση όπου παλαιότερα  

είχε δοθεί συμβολικά σε παλαιότερη χρονική περίοδο ο χαρακτηρισμός  «Νέα 

Ρώμη» από τον ιδρυτή της Μέγα Κωνσταντίνο στην Κωνσταντινούπολη 

θεωρώντας πάντα την πρεσβυτέρα Ρώμη ως την «Πρώτη Ρώμη». 

 Απέναντι στην τουρκοκρατούμενη την εποχή εκείνη  

Κωνσταντινούπολη αναπτύχθηκε και εδραιώθηκε η τσαρική θεοκρατία 

βασισμένη στο ιδεολόγημα του πανσλαβισμού, δηλαδή της συγκρότησης ενός 

πολιτικού και θρησκευτικού ολοκληρωτισμού των Σλάβων με βάση την 

Ορθοδοξία. Αυτό το ιδεολογικό πρόσταγμα αποτέλεσε τον ισχυρό βραχίονα 
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και τον αδιάσειστο πυλώνα του σλαβικού κορμού της αυτοκρατορίας των 

Ρώσων που τελούσε υπό την απόλυτη κυριαρχία των Τσάρων. Το Άγιο Όρος 

και τα Ιεροσόλυμα αποτέλεσαν βασικούς στόχους μιας προσπάθειας ρωσικής 

διείσδυσης και ελέγχου που εκφράστηκε τόσο στην τσαρική θεοκρατία όσο 

και μετέπειτα στην μεταπολεμική σταλινική αθεΐα. Αμφότερα τα δύο 

καθεστώτα δεν παρέλειπαν συχνά πυκνά να υπενθυμίζουν το πανσλαβικό 

ιδεολόγημα του παρελθόντος επιχειρώντας να αλιεύσουν τα όποια δυνατά  

οφέλη. 
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Abstract 

Thirds Rome theory refers and is strongly connected and bounded with 

the doctrine that Russia or more specifically and accurately said, Moscow, 

succeeded Rome and Byzantium as the last and ultimate center of orthodox 

Christianity and the successor state of the Empire of Romans and Byzantines.  

This idea about Moscow did not come out of the blue. The conception that 

Moscow being the Third Rome was popular since the early Russian Tsars 

aroused. Within several years after the Fall of Constantinople on May 1453, 

some officials were nominating Moscow as the “Third Rome. Stirrings of this 

sentiment began during the reign of Ivan the third, the powerful grand duke of 

Moscow and well known as Ivan the Great. He was married to Sophia 

Paleologina the niece of Constantine Paleologue the last Byzantium emperor 

and he could claim to be the successor of the fallen empire. It is noteworthy to 

mention that many others like the king of Bulgaria (he had thought the city of 

Tyrnovo that could be the new Constantinople) when they faced the decline of 

Byzantium made and tried similar claims but without any success.  The idea of 

Third Rome was crystallized with a letter composed by a Russian monk 

named Philoteus (Filotheos). This Russian monk in the first half pf the sixteen 

century wrote some letters in which he spoke about Moscow being the Third 

Rome and he addressed his letters to the Moscow grand prince Ivan the third. 

In his letters Philoteus tried to explain that Rome has suffered a strong 

deviation from the true faith and fall, as well as many years ago the kingdom 

of Rome has fallen due to the imprisonment by the devil. His crucial statement 

was that already two Romes (older Rome and new Rome which was the 

Constantinople) have fallen, but the third stands, and there will never be a 

fourth. 

Since Byzantium  princess had married Tsar of Moscow, and, since 

Russia had become, with the fall of Byzantium, the most powerful Orthodox 

Christian state, the tsars were thought of as the succeeding state of  the 

Byzantine Emperor and as the only one ruler of the true Christian world. The 

idea that Moscow is the third Rome had a well-defined meaning and its 

appearance had its subsequent implications for Russia and for a wider world as 

well. This doctrine was the base for the future autonomy of the Russian 
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Church and the declaration of independence that finally came from the 

Patriarchate of Constantinople. The establishment of a fully independent 

Russian Patriarchate was held in 1589. 
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1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

1.1 Προέλευση και επέκταση των Ρώς 

 

Για να αποφευχθούν οι ιστορικοί αναχρονισμοί και να περιοριστούν και να 

ελαχιστοποιηθούν οι εθνολογικές επιμειξίες, φαντάζει χρήσιμο και λειτουργικό ο  

ιστορικός να διαθέτει μια ξεκάθαρη ματιά και συναίσθηση του γεωγραφικού και 

ιστορικού χώρου μέσα στον οποίο κινούνται και διαδραματίζονται οι ερευνητικές του 

προσπάθειες, ώστε να αποφύγει πιθανές αστοχίες αναφορικά με σφάλματα που θα 

αφορούν στην σημερινή οριοθέτηση των λαών και των κρατών. Στην περίπτωση 

εκείνη που ο ιστορικός θα αποδεχθεί εσφαλμένα αυτές τις οριοθετήσεις υπεισέρχεται 

η εμφάνιση άμεσου και ορατού κινδύνου ώστε το σύνολο των αντλούμενων 

πληροφοριών από τις πηγές της ανάλυσης που αναφέρονται σε άλλος λαούς και άλλα 

έθνη να τις προσδώσει και να τις αποδώσει σε έθνη νεώτερα και πιο σύγχρονα τα 

οποία έκαναν την εμφάνιση τους σαφώς αργότερα και των οποίων η συνάφεια με 

τους αρχαίους κατοίκους περιορίζεται μοναχά στο γεωγραφικό χώρο όπου διαβιούν 

και δραστηριοποιούνται. Καθίσταται λοιπόν σαφές ότι για την ουσιαστική και 

λειτουργική κατανόηση της πορείας ανάπτυξης και του τρόπου υπό του οποίου έλαβε 

χώρα η εξάπλωση των  Ρώσων είναι αναγκαίο να είναι σαφώς αποτυπωμένη και 

ευκρινώς ευανάγνωστη  η ιστορική στιγμή εμφανίσεως τους στην ιστορία παράλληλα 

βέβαια με τις ομάδες πληθυσμών που διαβιούσαν πριν από αυτούς στις περιοχές που 

απέκτησαν κατόπιν και ανέπτυξαν την δράση και τον πολιτισμό τους  οι Ρώσοι.
1
 

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η κ. Μπουλάκη Ζήση, «η ιστορία ενός λαού εκκινεί 

την χρονική εκείνη στιγμή όπου νιώθει εντός της συνείδησης του και έχει 

συναίσθηση της πολιτιστικής και εθνικής του ταυτότητας υπό το εθνικό εκείνο όνομα 

δια μέσω του οποίου είναι δυνατόν να γίνεται αναφορά και επανάκτηση εις στο 

παρελθόν του». Κατά συνέπεια οι υφιστάμενες μαρτυρίες διευκολύνουν και 

απλοποιούν πολλές φορές τη δυνατότητα ανίχνευσης μιας  ιστορικής παρουσίας και 

μιας δραστηριοποίησης των  ρωσικών πληθυσμών την περίοδο όπου συνενώθηκαν 

υπό την σκέπη και κάτω  από την εξουσία  του κράτους του Κιέβου.  Την ίδια 

μάλιστα στιγμή που προχώρησαν στον ασπασμό της χριστιανικής πίστεως απέκτησαν 

                                                           
1
 Μπουλάκη Ζήση Χριστίνα, “Ο εκχριστιανισμός των Ρώσων”, Εκδόσεις Βρυέννιος Θεσσαλονίκη 1989, 

σσ. 17–18. 
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και τη δυνατότατη χρήσης και εφαρμογής  γραπτής γλώσσας. Μέσα από αυτή τη 

διαδικασία και όντας ικανοί να αποτυπώσουν γραπτώς τα οράματα και τις σκέψεις 

τους, ήταν σε θέση να κάνουν χρήση της διαμορφούμενης αυτής συνείδησης τους σε 

ιστορικό επίπεδο και ιστορική αναφορά.
2  

 

Η  γεωγραφική περιοχή, η οποία, σήμερα καλείται και αποτελεί την  Ρωσία 

και η οποία ως τα  χθες ονομαζόταν συχνά πυκνά ίσως και σε καταχρηστικό και 

απλουστευτικό βαθμό και χάριν οικονομίας συζητήσεως ολόκληρη η Σοβιετική 

ένωση, δεν αποτέλεσε κατά τις πρώιμες ιστορικές περιόδους την κύρια σκηνή δράσης 

και αποκλειστικής αποτύπωσης και εκφραστικής απόδοσης της ρωσικής ιστορίας. Οι 

ανατολικοί Σλάβοι  εξαπλώνονται στο χώρο αυτό από τον 5
ο
-6

ο
 αιώνα μ.Χ ενώ η 

πολιτική και η οργανωτική και διοικητική τους ιστορία, η ιστορία του Ρωσικού 

κράτους αρχίζει αρκετά αργότερα, πιθανός και περί τον ένατο αιώνα μ.Χ.
3 

Οι 

ανατολικοί Σλάβοι λοιπόν αρχικώς εγκαταστάθηκαν στις στέπες βόρεια της περιοχής  

του Ευξείνου Πόντου στο γεωγραφικό εκείνο χώρο όπου πολλά χρόνια πριν είχαν 

ακμάσει ισχυρά κράτη όπως οι Κιμμέριοι, οι Σκύθες (Ζ αιώνα π.Χ), οι Σαρματοί (3
ο
ς 

αιώνας π.Χ) τους οποίους θεώρησαν αρκετοί Ρώσοι Ιστορικοί ( χαρακτηριστικά 

αναφέρουμε τους Ζαμπελίν τον Σαμοκβασωφ και τον Ιλοβάϊσκυ) ως σλαβικής 

προελεύσεως. Η αρχική κατοικία των Σλάβων τοποθετήθηκε από τον Niederle στην 

περιοχή που οριοθετείται μεταξύ του Βίστουλα και του Δνείπερου, των δύο γνωστών 

ποταμών. Οι πρώτοι γνωστοί ανατολικοί σλάβοι που αναφέρονται στη βιβλιογραφία 

θεωρούνται οι Άντες οι οποίοι εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια του τρίτου και του 

τετάρτου αιώνα στην περιοχή που οριοθετείται στο γεωγραφικό πλαίσιο μεταξύ 

Δνείπερου και Δνείστερου και οι οποίοι Άντες ενεπλάκησαν πλειστάκις και σε 

μεγάλο βαθμό σε πολέμους κυρίως κατά των Γότθων και των Ούννων που 

λυμαίνονταν τις περιοχές αυτές γνωρίζοντας όμως συχνά πολλές και σοβαρές ήττες 

από ένα πολύ ισχυρό πολεμικά λαό της περιόδου εκείνης όπου ήταν οι Άβαροι (Στ – 

Ζ αιώνα μ.Χ). 
4 

 

Η φυλή των Ρως όπως διαμορφώθηκε μετά από ποίκιλλες  προσμίξεις και 

διεργασίες ανταλλαγών και αλληλεξαρτήσεων, θα μπορούσε να καταταγεί σήμερα με 

                                                           
2 Μπουλάκη Ζήση Χριστίνα, “Ο εκχριστιανισμός…», σσ. 17–18. 

3 Γιάννα Μαλιγκούδη, «Η ιστορία της Ρωσίας Α’ τόμος» Εκδόσεις Κυριακίδης Θεσσαλονίκη 1999, σσ. 

18-19. 

4 Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια Αθήνα 1960, τ.10, σ. 976. 
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βεβαιότητα και σαφήνεια  εις την  σλαβική ομοεθνία ενώ οι πληθυσμιακές ομάδες  

εμπίπτουν ανήκοντες  σε αυτή την κατάταξη είναι ευρέως γνωστοί και αποκαλούνται 

στις περιγραφές και στις βιβλιογραφικές αποτυπώσεις και αναφορές ως ανατολικοί 

Σλάβοι. Η ιστορία των Ρώσων είναι άρρηκτα συνυφασμένη τουλάχιστον στα αρχικά 

και πρότερα της στάδια με την παρουσία των Βίκινγκς, ενός πολεμικού λαού που 

έδρασε για πολλά χρόνια σε αυτές τις βόρειες περιοχές αφήνοντας ένα ιδιαίτερο 

αποτύπωμα. Τα πρώιμα χρόνια της  Ρωσίας είναι λοιπόν άμεσα συνδεδεμένα με την 

παρουσία και τη δραστηριοποίηση των  φυλών των Βίκινγκς ( οι οποίοι συχνά 

αναφέρονται και σαν Σκανδιναβοί ή και Νορμανδοί). Τα σκανδιναβικά αυτά φύλα 

όπως ακριβώς συνέβη πολλά βέβαια χρόνια αργότερα  και με την περίπτωση της 

φυλής των Βουλγάρων, υπέταξαν τα ανατολικά σλαβικά φύλα και τους προσέδωσαν 

μια ισχυρή πολιτική δομή, που είναι απαραίτητη και βαρύνουσας σημασίας για την 

οργάνωση και εύρυθμη λειτουργία ενός κράτους όσον αφορά την ομαλή λειτουργία 

των διοικητικών κρατικών δομών. Οι σκανδιναβοί όμως καθώς ήσαν πιο λίγοι στον 

αριθμό, στην πράξη αφομοιώθηκαν τόσο εθνολογικά όσο και γλωσσολογικά από τους 

ανατολικούς αυτούς Σλάβους οι οποίοι ήσαν πολυάριθμοι. Το αποτέλεσμα αυτής της 

αφομοίωσης ήταν να προσδοθεί στο σύμπλεγμα αυτό αφομοιωμένων πληθυσμών το 

όνομα Ρώσοι το οποίο και θα έμελλε να είναι το σήμα κατατεθέν όσον αφορά τον 

ονομαστικό εθνικό προσδιορισμό που θα τους ακολουθούσε στο μέλλον και θα 

διέγραφε την μεγάλη ιστορική τους πορεία ως το σήμερα. 
5 

Το ζήτημα αναφορικά με τη γένεση σε εθνικό επίπεδο των σλαβικών φύλων 

αποτελεί ακόμη και σήμερα ένα δύσκολο και πολλές φορές μη σαφές ορισμένο και 

αποσαφηνισμένο επιστημονικό πρόβλημα. Αυτό συμβαίνει και μπορεί να 

αιτιολογηθεί και επεξηγηθεί εξαιτίας της φύσης του αλλά και της παράλληλης 

έλλειψης πληροφοριών από την αρχαιότητα και από τις αρχές του μεσαίωνα. Εξαιτίας 

της δυσκολίας που παρουσιάζει η διαλεύκανση του συγκεκριμένου ζητήματος και η 

εν βαθέως διαφώτιση και επίψαυση του έχει αναπτυχθεί ένας ιδιαίτερος 

επιστημονικός κλάδος αποτελούμενος από πληθώρα επιστημόνων και ειδικότερα από  

αρχαιολόγους, ιστορικούς , φιλολόγους, γλωσσολόγους και άλλους, ο οποίος κλάδος 

καλείται σλαβολογία. Οι Σλαβολόγοι οι οποίοι με την επιστημονική τους κατάρτιση 

και περιαγωγή μελετούν αυτό το θέμα συγκλίνουν στην άποψη ότι η αρχική κοιτίδα 

                                                           
5 Μπουλάκη – Ζήση Χριστίνα, «Ο εκχριστιανισμός…», σσ. 36-38. 
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αναφοράς θα  πρέπει να αναζητηθεί μέσα σε ένα ευρύτερο γεωγραφικό κύκλο ο 

οποίος περικλείει την περιοχή βορείως της μεγάλης οροσειράς των καρπαθίων. 

Αναφορικά με τον ακριβή γεωγραφικό προσδιορισμό και εντοπισμό των σλαβικών 

αυτών πληθυσμών και την γεωγραφική αρχική τοποθέτηση τους μπορούμε να 

διακρίνουμε 3 διαφορετικές απόψεις και θεωρίες προσέγγισης: Η πρώτη θεωρία 

εντοπίζει την κοιτίδα καταγωγής και αρχικού εντοπισμού των σλαβικών πληθυσμών 

στο μέσο Δνείπερο ανάμεσα στη Βολινία και στην Πολησία, η δεύτερη άποψη την 

προσδιορίζει στην περιφέρεια των ποταμών Όντερ και Βιστούλα ενώ τέλος η τρίτη 

άποψη προσδιορίζει και τοποθετεί την κοιτίδα καταγωγής και αρχικού εντοπισμού 

των σλαβικών πληθυσμών  στην ευρύτερη περιοχή που αποτελείται  από τους 

ποταμούς Όντερ και Βιστούλα αλλά και μέχρι τα όρια του Δνείπερου ποταμού.
6
 Η 

πλειονότητα  επιστημόνων και ερευνητών, αρχαιολόγων όσο και φιλολόγων και 

ιστορικών που εργάστηκαν και συνεχίζουν να ασχολούνται με το θέμα, τείνουν να 

εκλάβουν και να δεχτούν τελικώς ως αρχική περιοχή αναφοράς των Σλάβων, (τους 

οποίους και κατέταξαν σε γλωσσικό επίπεδο στον κλάδο που περιλαμβάνει τις   

ινδοευρωπαϊκές φυλές) την διευρυμένη γεωγραφικά περιοχή που κείτεται μεταξύ του 

ποταμού Βιστούλα και του ποταμού Όντερ στα δυτικά και το πλαίσιο που περιέχει 

γεωγραφικά οριοθετημένα το Δνείπερο και τη Βαλτική θαλάσσια ζώνη προς 

ανατολάς.
7
 

  Οι πρώτοι Σλάβοι που αναφέρονται και παρατηρούνται  κατοικούσαν σε 

δασώδεις και σχετικά ορεινές περιοχές  χωρίς να εμφανίζουν μια  ενιαία πολιτική 

διοίκηση και διοικητική οργανωτική δομή καθώς εμφανίζονταν σχετικά διαιρεμένοι 

και ενίοτε κατακερματισμένοι αποτελούμενοι από  πολλές ανεξάρτητες κοινότητες ή 

ηγεμονίες που ποίκιλλαν τον αριθμό  με κεντρικό άξονα ανάπτυξης και σημείο 

αναφοράς και προσδιορισμού και λειτουργίας την οικογενειακή δομή. Οι κοινότητες 

αυτές διέθεταν ένα εξαιρετικά χαλαρό σύστημα εσωτερικής διακυβέρνησης χωρίς 

μορφές πολυπλοκότητας ενώ την ίδια στιγμή οι έντονες δημοκρατικές  τάσεις που 

εμφάνιζαν μέσα στον ιστό της κοινωνικής δομής τους και τους χαρακτήριζαν στην 

καθημερινότητα τους δεν ευνοούσαν και δε διευκόλυναν  σε καμία των περιπτώσεων 

                                                           
6 Βρυώνης  Σπυρίδων, « Ιστορία των Βαλκανικών Λαών», Αθήνα 1976, Πανεπιστημιακές εκδόσεις, 

σσ. 113 -119. 

7 Francis Dvornik, «Οι σλάβοι στην Ευρωπαϊκή Ιστορία και τον Πολιτισμό», New Brunswick-New 

Jersey: Rutgers University Press, 1962, σσ. 1-10. 
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την άνθηση και την παρουσία και λειτουργία μιας κεντρικής οργανώσεως που θα 

τους κατεύθυνε και θα τους έλεγχε. Το γεγονός αυτό της απουσίας μορφών κεντρικής 

διακυβέρνησης, αλλά του αντιθέτου μιας έντονα επικρατούσας χαλαρής εσωτερικής 

οργάνωσης και λειτουργίας είναι εξαιρετικά πιθανό να  αποτέλεσε το κύριο και πλέον 

ουσιαστικό βήμα στην πορεία για τη διαδικασία  της διαμόρφωσης και μετεξέλιξης 

κατά τη διάρκεια της οποίας τα μικρά φύλα, οι μικρές αυτές ανεξάρτητες κοινοτικές 

ομάδες και οι διεσπαρμένης φύσεως φυλετικές ομάδες στα διάφορα σημεία 

μετασχηματιστήκαν σε εθνικά σύνολα με οργάνωση και διοίκηση  και ουσιαστικά και  

κατ’ επέκταση σε έθνη εν τέλει.  Η μετατροπή αυτή και η διαδικασία προοδευτικού 

μετασχηματισμού και διοικητικής μορφοποίησης θα μπορούσε να λεχθεί βέβαια πως 

υλοποιήθηκε υπό εξωτερικών πιέσεων και καθοδηγητικών τάσεων σε μια χρονική 

περίοδο και ιστορική καμπή αρκετά μεταγενέστερη.  
8
 

Τον 5ο μ.Χ τα σλάβικα αυτά φύλα  εξαπλώθηκαν νότια προς το Δούναβη 

ποταμό και προς ανατολάς ανάμεσα στην περιοχή που οριοθετείται  εν μέσω της 

οροσειράς των Καρπαθίων και κατά μήκους του λεκανοπέδιο που περιλαμβάνεται της 

περιοχής όπου βρίσκεται το Ντόνετς. Στην πρώτη περίπτωση τα σλαβικά φύλα που 

ακολούθησαν την συγκεκριμένη διαδρομή έμειναν γνωστά και έτσι έδρασαν με την 

ονομασία Σκλαβηνοί. Ειδικότερα μάλιστα αναφορικά με αυτά τα φύλα που 

κινήθηκαν προς Δούναβη τους Σκλαβηνούς διασώζονται αρκετές μαρτυρίες και 

αναφορές οι οποίες οριοθετούνται χρονικά  περί  του 6oυ  μ.X αιώνα., οι οποίες 

αναφέρουν και επισημαίνουν την παρουσία κάποιων άλλων ανατολικών φύλων τους 

αποκαλούμενους ως Άντες. Οι σχέσεις και συσχετισμοί αυτών των φυλών με το 

κράτος και τις κρατικές δομές και οργανωτικές τάξεις των Ρως, που δημιουργήθηκαν 

αργότερα χρονικά και λειτούργησαν υπό αυτών των δομών δεν κατάφεραν να 

αποκτήσουν συσχετισμούς συνεκτικότητας και αλληλουχίας  και να δέσουν αρμονικά 

αλλά κυρίως λειτουργικά μεταξύ τους παρά τις όποιες προσπάθειες ιστορικών και 

αναλυτών προς αυτή την κατεύθυνση σύνδεσης και απόδοσης. 
9
  

Μετά την πορεία σχηματισμού και τη διεργασία διαμόρφωσης τους η οποία 

διήρκησε και χρειάστηκε αρκετούς αιώνες ως τον πλήρη μετασχηματισμό και 

μορφοποίηση  της μπορεί να λεχθεί με σχετική βεβαιότητα και σαφήνεια πως  οι 

Σλάβοι διακρίθηκαν σε τρεις μεγάλες ομάδες: στους Νοτίους Σλάβους ( οι οποίοι 
                                                           
8 Γιαννακόπουλος Ιωάννης,  « Ο μεσαιωνικός δυτικός πολιτισμός»,  Θεσσαλονίκη1993, σσ. 490-498. 

9 Μπουλάκη – Ζήση Χριστίνα, «Ο εκχριστιανισμός…», σσ. 36-38. 
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περιλαμβάνουν Σλοβένους, Σέρβους, Κροάτες, αλλά και Βουλγάρους οι οποίοι 

κατέστησαν σλαβικό φύλο), στους Δυτικούς Σλάβους ( που περιέχουν Πολωνούς, 

Μοραβούς, Πομεριανούς, Τσέχους και Σλοβάκικες ομάδες) και στους Ανατολικούς 

Σλάβους (Ρώσους) . Ένα από τα σλαβικά φύλα κινήθηκε προς τα ανατολικά και 

περνώντας διαμέσου διαφόρων περιοχών εγκαταστάθηκε τελικά στις στέπες που 

οριοθετούνται προς βορά της περιοχής που περιλαμβάνει σημαντικές περιοχές του 

Ευξείνου Πόντου . Από τη περιοχή αυτή είχαν διέλθει σε παρελθόντες χρόνους 

πολλοί παλαιότεροι εισβολείς και πολεμικές φυλές (Σκύθες, Σαρμάτες, Γότθοι, 

Ούννοι, Άβαροι, αλλά και Βούλγαροι).
10

 Οι Άντες ήλθαν σε πολεμική σύγκρουση με 

τους Γότθους και τους Ούννους και λιγότερο και με άλλες φυλές, όμως εν τέλει 

νικήθηκαν από τους ισχυρότατους πολεμικά Αβάρους που έδρασαν εκεί. Όμως τα 

σλαβικά φύλα κατόρθωσαν να πετύχουν την τελική διείσδυση στην περιοχή αυτή είτε 

διά μέσου των δασών αφομοιώνοντας τις φιννικές και βαλτικές φυλές με τις οποίες 

ήρθαν σε επαφή και αλληλεπίδρασαν, είτε κατά μήκος των ποταμών Δνειπέρου, 

Ντβίνα, Λόβατ, του Βολχώφ  και άλλων υδάτινων περασμάτων. Μάλιστα σε κάποιες 

περιπτώσει κατάφεραν και πέτυχαν να ιδρύσουν και να εγκαθιδρύσουν σημαντικά 

εμπορικά κέντρα για την εποχή εκείνη με μεγάλη δραστηριότητα, μεταξύ των οποίων 

ήταν το Κίεβο (6ος αιώνας) αλλά και η πόλη του Νοβγκόροντ (7ος αιώνας).
11

 Κατά 

τη διαδικασία εποίκισης και εγκατάστασης επί της ρωσικής πεδιάδας εισχωρούν και 

προωθούνται ειρηνικά επί των πλείστων τα ανατολικά σλαβικά φύλα σε περιοχές και 

θέσεις που κατοικούνταν και στις οποίες συναντήθηκαν και αλληλεπίδρασαν με 

άλλες πληθυσμιακές ομάδες. Η εγκατάσταση αυτή σημαίνει αφενός την απαρχή της 

συμβίωσης και της πολιτισμικής και όχι μόνο αλληλεπίδρασης των Σλάβων με τις 

βαλτικές και φιννικές και ουγγρικές φυλές με τις οποίες μοιράζονται πλέον τα ίδια 

γεωγραφικά κομμάτια και αφετέρου την  βαθμιαία πορεία αφομοίωσης των μικρών 

αυτοχθόνων πληθυσμιακών ομάδων που διέμεναν και δραστηριοποιούνταν εκεί. Η 

βαθμιαία διείσδυση και η σταδιακή πορεία διεργασίας αλληλεπίδρασης και 

αναδιαμόρφωσης των Σλάβων στις βόρειες γεωγραφικά περιοχές πραγματοποιήθηκε 

τις περισσότερες φορές  κάτω από ειρηνικές συνθήκες και χωρίς εντάσεις και 

σημαντικές αντιπαραθέσεις. Η αιτία που μπορεί να δικαιολογήσει την απουσία 

συρράξεων και αντεκδικήσεων ήταν η επάρκεια χώρου και κυρίως η επάρκεια και η 

                                                           
10 Μπουλάκη Ζήση Χριστίνα, «Ο εκχριστιανισμός…», σσ. 37-40. 

11 Φειδάς Βλάσιος,  Επίτομος Εκκλησιαστική Ιστορία της Ρωσίας, Αθήνα 1967, σσ. 5-6. 
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αφθονία καλλιεργήσιμης γης για τους παλιούς αλλά και τους νέους κατοίκους που 

αφορούσε φυσικά και ήταν άμεση συνδεδεμένη με εδαφικά ζητήματα που είχαν 

στόχο την ομαλή εύρεση τροφής και σιτισμού των πληθυσμιακών ομάδων. Η 

διαδικασία της ειρηνικής διείσδυσης και αλληλεπίδρασης των σλαβικών φύλων 

επιβεβαιώνεται  έμμεσα από γραπτές πηγές και αναφορές και μαρτυρίες  οι οποίες δεν 

αναφέρουν πουθενά  πολεμικές συγκρούσεις και συρράξεις των Σλάβων με τους 

γηγενείς Βάλτες ή Φίννους. 
12

 Σημαντική πηγή από όπου ίσως  αντλούνται οι πλέον 

σημαντικές πληροφορίες για όλες αυτές τις μετακινήσεις και τις σλαβικές διεισδύσεις 

και αλληλεπιδράσεις αποτελεί το αρχαιότερο και για την πλειονότητα των ιστορικών 

και των μελετητών του συγκεκριμένου θέματος για τις απαρχές της ρωσικής ιστορίας  

το σημαντικότερο, το γνωστό ρωσικό χρονικό, το αποκαλούμενο ως «Το Χρονικό 

του Νέστορα».
13

 Οι Πολιάνοι, οι Σεβεριάνοι, οι Βιάτιτσοι και οι Ραδιμίτσοι, 

ανατολικοσλαβικά φύλα τα οποία σύμφωνα με το Χρονικό του Νέστορα ήταν 

εγκατεστημένα και διαβιούσαν στις ανατολικές όχθες του Δνείπερου ποταμού 

κατέβαλλαν αφού έτσι ήσαν υποχρεωμένοι ( χρονικά πριν από τη δημιουργία του 

κράτους του Κιέβου) ένα φόρο υποτέλειας στους Χαζάρους με τους οποίους 

βρίσκονταν σε άμεση γειτνίαση και σε αντιπαράθεση εις τα νοτιοανατολικά των 

συνόρων τους. Οι Χαζάροι, οι οποίοι ήταν ένας λαός τουρκικής προέλευσης με 

ικανές πολεμικές δυνατότητες , είχαν δημιουργήσει κατά τον 6
ο
  αιώνα μ.Χ ένα 

ισχυρό κράτος με μεγάλη ισχύ και φιλοπόλεμες ορέξεις που είχε την έδρα του στην 

περιοχή του Κάτω Βόλγα ποταμού και του Δον, μια περιοχή η οποία γεωγραφικά 

βρισκόταν στο σημείο της συμβολής και διασταύρωσης  των πλέον σημαντικών και 

πολυσύχναστων και προσπελάσιμων  εμπορικών οδικών αρτηριών της δεδομένης υπό 

μελέτη χρονικής περιόδου. Η νευραλγική και καίρια γεωγραφικά αυτή θέση που 

κατείχαν επέτρεπε στους Χαζάρους να διαδραματίσουν με σημαντικά οφέλη και 

ποίκιλλες εισπράξεις το ρόλο του νομέα αλλά και του επικαρπωτή όπως επίσης  και 

                                                           
12 Γιάννα Μαλιγκούδη, «Ιστορία της Ρωσίας…», σσ. 24-25. 

13 Το χρονικό αυτό αφήγημα  φέρει τον τίτλο "Διήγηση περί περασμένων χρόνων" και ουσιαστικά 

πρόκειται και γίνεται λόγος  για ένα σύμπλεγμα από ιστορικές και λογοτεχνικές πηγές καλά δεμένες 

μεταξύ τους , από έγγραφα και από την συσσωρευμένη προφορική παράδοση και εθιμολογική 

αναφορά που διεσώθη . Διηγείται την ιστορία της Ρωσίας ξεκινώντας από τη βιβλική διαίρεση του 

κόσμου μέχρι τη διακυβέρνηση του κράτους του Κιέβου από το Βλαδίμηρο το Μονομάχο. Το χρονικό 

του Νέστορα περιέχεται στην έκδοση στα ρωσικά του 1926,  "Τα άπαντα των ρωσικών χρόνων". 



20 

 

του διαμεσολαβητή μεσάζοντα (τρόπον τινά) στο εμπόριο που διεξαγόταν  ανάμεσα 

στην περιοχή που περιελάμβανε την ανατολικοευρωπαϊκή δασώδη ζώνη και την 

Υπερκαυκασία ζώνη από τη μία πλευρά και την περιοχή που περιελάμβανε το 

Βυζάντιο από την άλλη. Το γεγονός αυτό επέφερε σημαντικά υλικά και όχι μόνο 

οφέλη αλλά και σημαντικά πλεονεκτήματα και θετικά ισοζύγια στο κράτος τους. Η 

ύπαρξη, η υπόσταση και η λειτουργία αυτού του κρατικού μορφώματος αποτέλεσε 

έναν ευνοϊκό παράγοντα και τη βάση για την ανάπτυξη του κατάλληλου 

υποστρώματος οικοδόμησης κατά τις απαρχές της ρωσικής ιστορίας καθώς η 

παρουσία του από συστάσεως και περιεκτικότητας  και μόνο εμπόδιζε και φρέναρε 

αποτρεπτικά με έμμεσο τρόπο τις όποιες διαδικασίες εισχώρησης και δυσκόλευε σε 

μεγάλο και συχνά απαγορευτικό και αποτρεπτικό  βαθμό την προσπάθεια εισόδου 

από πλευράς νομάδων ασιατικής προέλευσης που επιχειρούσαν  με κατεύθυνση τις 

περιοχές γεωγραφικώς στα ανατολικά του ποταμού Δνείπερου όπου είχαν 

εγκατασταθεί και διαβιούσαν τα σλαβικά φύλα όπως περιγράφηκαν και αποδόθηκαν 

στις ανωτέρω θεωρήσεις. 
14

 

Συμπερασματικά και συνομολογώντας και συναθροίζοντας τις ανωτέρω 

ιστορικές προσεγγίσεις μπορεί να λεχθεί με αρκετή βεβαιότητα και σαφήνεια πως  ο 

διαφορετικός βαθμός της ανάπτυξης και της κοινωνικής διάρθρωσης που εμφανίζει 

το κοινωνικό γίγνεσθαι σε επίπεδο συστηματικής οργάνωσης  των ανατολικών 

Σλάβων και η μέτρια και σε υποτυπώδες βαθμό διάρθρωση της πλατφόρμας 

οργάνωσης και κυβερνητικής πολιτειακής δομής  αυτού του διοικητικού 

οικοδομήματος   με την υποβάθμιση και μη τονισμό εννοιών όπως η  εδαφική 

επικυριαρχία σε μια ευρύτερη περιοχή είναι τα στοιχεία που αποτελούν το 

φυσιογνωμικό προφίλ και τον εξωτερικό χαρακτήρα της πρώιμης κοινωνίας που 

ανέπτυξαν και προσάρμοσαν στο βίο και στο απαύγασμα της καθημερινότητας τους 

οι Ανατολικοί Σλάβοι. Η απουσία όμως της στρατιωτικής προάσπισης της εδαφικής 

κυριαρχίας και η φιλειρηνική προαδιάθεση των σλαβικών πληθυσμιακών ομάδων οι 

οποίες δεν χρειάστηκαν να εμπλακούν σε έντονες και χρονοβόρες και αιματηρές 

πολεμικές συρράξεις και αντιπαραθέσεις είναι ένα από τα κενά που εμφάνιζε το 

οργανωτικό κρατικό οικοδόμημα των Σλάβων, ένα μειονεκτικό κενό και υστέρημα  

που θα εκμεταλλευτούν στο έπακρο αρχικώς  οι εκπρόσωποι ενός άλλου ανατολικού 

                                                           
14 Γιάννα Μαλιγκούδη, «Ιστορία της Ρωσίας…», σσ. 25-27. 
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φύλου της εποχής, των Σκανδιναβών ( συχνά αναφέρονται ως Νορμανοί ή 

Νορμανδοί)  οι οποίοι έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους στην περιοχή όπου 

περιλαμβάνει τα  παράλια της Βαλτικής και διεισδύουν εμφατικά στην περιοχή. Οι 

Σκανδιναβοί, σε μια προσπάθεια αρχικής οριοθετήσεως τους και εντοπισμού του 

σημείου εκκινήσεως της πορείας τους θα μπορούσε να ειπωθεί πως   προέρχονταν 

κυρίως από τις περιοχές που εντοπίζονται στα όρια και εντός της σημερινής 

Σουηδίας. Οι λαοί αυτοί  ήταν έμποροι και στρατιώτες στην συντριπτική τους 

πλειονότητα και είχαν ήδη αρχίσει από τις αρχές του 8
ου

 αιώνα να επιχειρούν την 

ουσιαστική επέκταση και διείσδυση τους σε άλλες περιοχές στα ανατολικά παράλια 

της Βαλτικής θάλασσας, επιχειρώντας να αυξήσουν τα εμπορικά οφέλη τους μέσα 

από διεύρυνση ενός κύκλου εργασιών εμπορικής και συναλλακτικής φύσεως, αλλά 

και σε άλλες περιοχές όπως χαρακτηριστικά αυτές που περιελάμβαναν τον Φιννικό 

κόλπο και την γεωγραφική  περιοχή που διατρέχει το περίγραμμα των ακτογραμμών 

που περικλείονται εντός του κόλπου και αποτελούν ένα φυσικό θαλάσσιο όριο.
15

 

 

Σχήμα 1
ο
 : Κινήσεις των Βίκινγκς στα παράλια της βαλτικής και γενικότερα στην 

Ευρώπη τον 8 αιώνα 

Αναφορικά με το θέμα της προέλευσης και της ιστορικής καταγωγής αλλά και 

της προσπάθειας οριοθέτησης και διαφωτισμού και απεικόνισης της κοιτίδας 

αφετηρίας αξίζει να αναφερθεί αναφορικά με την πρότερη εμφάνιση των 

                                                           
15 Γιάννα Μαλιγκούδη, «Ιστορία της Ρωσίας…», σσ. 28-30. 
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Σκανδιναβών ή αλλιώς των Νορμανδών (όπως επίσης είναι γνωστοί και συχνά 

αναφέρονται) πως έχει δημιουργηθεί ένα διχαστικό πρόβλημα, αναφορικά με την 

ιστορική του θέση και το ιστορικό του περίγραμμα, το οποίο ήταν ο λόγος κατάταξης 

των ιστορικών που αφοσιώθηκαν στην επίλυση και διερεύνηση του θέματος σε δύο 

σχολές. Οι δύο σχολές που περιέλαβαν την επίσημη υποστήριξη από τους ιστορικούς 

και αναλυτές διακρίνονταν στη λεγόμενη «νορμαννική» και στην όπως είχε 

καθιερωθεί και έγινε γνωστή για την αντίθετη θέση της τη λεγόμενη 

«αντινορμαννική» σχολή. Οι δύο διαφορετικές σχολές αποτίμησης και ανάλυσης στις 

επίσημες θέσεις και διακηρύξεις που συνέτασσαν   προωθούσαν και υποστηρίζουν 

αντιστοίχως η καθεμία  τη νορμανδική ή σλαβική καταγωγή των Ρως και του πρώτου 

ρωσικού κράτους, του κράτους του Κιέβου.
16

 Η επιστημονική διαμάχη αυτή είναι 

σχετικά παλιά και κρατά τις ρίζες της από παλαιότερα εν τούτοις όμως έλαβε τις 

μεγαλύτερες των διαστάσεων και αντιπαράθεσαν την χρονική περίοδο του 1945-1975 

όπου έγινε και αυτή η κορύφωση της διάκρισης και διαφορετικής προσέγγισης.
17

  

Στην τελική της διάσταση όπως αποτυπώθηκε και καθιερώθηκε η έρευνα αυτή 

συνέκλινε και προσήγαγε  στην ουσιαστική συμμετοχή και διείσδυση και των δύο 

λαών από αμφότερες θέσεις στην δημιουργία του πρώτου ρωσικού κράτους εν τέλει 

όπως αυτό διαμορφώθηκε και αξιολογείται. Σύμφωνα με τη διήγηση του Χρονικού 

του Νέστορος τα σλαβικά φύλα αποφάσισαν να προσκαλέσουν τους Σουηδούς 

Βαράγγους, τα σκανδιναβικά αυτά φύλλα που αναφέρονται στην πρότερη ανάγνωση 

(Βίκινγκς) που ονομάζονταν Ρως για να αναλάβουν τη διακυβέρνηση και την 

οργανωτική διοίκηση της χώρας και να επιβάλουν εύρυθμη και ομαλή λειτουργία σε 

κρατικό επίπεδο με καθορισμένο τρόπο διοικήσεως και δράσης στην οργάνωση.
18

 

Σύμφωνα με το ίδιο Χρονικό όπως αναφέρεται σχετικά και επισημαίνεται οι Ρως, που 

                                                           
16 Μπουλάκη – Ζήση Χριστίνα, «Ο εκχριστιανισμός…», σσ. 36-38. 

17 Η φιλονικία που προέκυψε χρονολογείται ήδη από τον 18
ο
 αιώνα σύμφωνα με την οποία υπάρχει 

σαφής διατυπωμένη θέση περί σκανδιναβικής προέλευσης των Ρώσων υπό των επιστημόνων το 

1729 και το 1749 πιο συγκεκριμένα των γερμανών καθηγητών οι οποίοι ήσαν οι  καθηγητές G.Bayer 

και G.Muller , μια θέση όμως που απορρίφθηκε σε αντιδιαστολή από τους Ρώσους συναδέλφους 

τους με το επιχείρημα που προέταξαν για να το απορρίψουν ότι η ιδέα αυτή είναι προσβλητική για 

του Ρώσους και δε συνάδει με τον ιστορικό τους βίο.(Ο Λομονόσοφ και το διδακτικό έργο της 

ακαδημίας της Αγίας Πετρούπολης, Μόσχα 1962). 

18 Μπουλάκη – Ζήση Χριστίνα, «Ο εκχριστιανισμός…», σσ. 36-38. 
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είχαν εκδιωχθεί αρχικά από τους Σλοβένους του Νοβγκορόντ και σε πρότερη φάση 

είχαν εκδιωχτεί και από τους Κριβίτσες του Σμολένσκ αλλά και από την φυλή του 

πληθυσμού των Φίνων οι οποίοι διαβιούσαν σε περιοχές του Άνω Βόλγα, δέχθηκαν 

σε αυτή τη φάση την πρόσκληση και διατείνονταν θετικά σε αυτό το εγχείρημα. Ο 

ηγέτης τους ο επονομαζόμενος ως ο Ρούρικ ο Σουηδός η για κάποιους άλλους ο 

Ρούρικ ο  Δανός , προχώρησε και εγκαταστάθηκε στο Νοβγκόροντ. Το Ρούρικ τον 

ακολούθησαν κατά πόδας και οι δύο αδελφοί του οι οποίοι και εισήλθαν διεισδύοντας 

στις πόλεις Μπιελόζερο (Beloozero) και Ιζμπόρσκ (Izborsk) όπου και προχώρησαν 

στην εγκατάσταση τους.
19

 Παράλληλα με αυτούς αξίζει να αναφερθεί πως δύο άνδρες 

που ήταν τμήμα των ακολούθων του Ρούρικ, οι επονομαζόμενοι ως  Άσκολντ και 

Ντιρ του ζήτησαν να τους αφήσει να πραγματοποιήσουν μία επίθεση κατά μέτωπο 

επί των Βυζαντινών και πιο συγκεκριμένα μια προσπάθεια εφόδου  με σαφή και 

ευθεία κατεύθυνση την ίδια την πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας την  

Κωνσταντινούπολη.
20

 Βαδίζοντας όμως κατά την πορεία τους και κατά τη διάρκεια 

της διέλευσης των συνάντησαν προς νότο την πόλη του Κίεβο. Η πόλη του Κιέβου 

τελούσε διοικητικά υπό την επίβλεψη των Χαζάρων και οι δύο άνδρες ο Ακολντ και ο 

Ντιρ αφού πρώτα κατέλαβαν το Κίεβο στην συνέχεια παρέμειναν εκεί με την μορφή 

του ηγεμόνα της πόλης και διοικούσαν τον τοπικό πληθυσμό που περιεχόταν στην 

πόλη και πιο συγκεκριμένα τους Πολιάνους που αποτελούσαν ένα σλαβικό φύλλο της 

εποχής και διαβιούσε στην συγκεκριμένη περιοχή. Με την κατάκτηση λοιπόν της 

πόλης από τους άντρες του Ρούρικ συμπερασματικά διαφαίνεται ότι την χρονική 

περίοδο που φθάνει τα τέλη του 9ου αιώνα , διακρίνονται  δύο εδραιωμένες και 

ξεχωριστές ρωσικές ηγεμονίες, αυτή της πόλης του Νοβγκόροντ αλλά και αυτή της 

πόλης του  Κιέβου που μόλις όπως προαναφέρθηκε είχαν απολέσει οι Χαζάροι.
21

 Οι 

Σλάβοι προσέφεραν στα εδραιωμένα αυτά κράτη τη γλωσσική υπόσταση, τη λαϊκή 

βάση αλλά και μια ξεκάθαρη οργανωτική και διοικητική δομή και μια διαμορφωμένη 

διοίκηση που επέτρεπε την άσκηση εξουσιαστικής οργάνωσης. Πιο συγκεκριμένα 

στα διοικητικά θέματα η οργάνωση εδραιωνόταν στηριγμένη πάνω σε μια  σλαβική 

αριστοκρατική ομάδα πληθυσμού που συνίστατο εν προκειμένω κυρίως από 

μεγάλους γαιοκτήμονες που νέμονταν τα εδάφη και τις καλλιέργειες αλλά και σε μια 

                                                           
19 Φειδάς Βλάσιος, «Επίτομος Εκκλησιαστική…»,σσ. 5-6.   

20 Γιάννα Μαλιγκούδη, «Η ιστορία της Ρωσίας..», σσ. 39 – 40. 

21 Μπουλάκη – Ζήση Χριστίνα «Ο εκχριστιανισμός…», σσ.  36-38. 
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εμπορική τάξη σε τάξη μεγέθους πληθυσμού ήταν πολυάριθμη και μεγαλύτερη από 

τους γαιοκτήμονες. Ταυτόχρονα με την πληθυσμιακή συγκρότηση και τη γλωσσική 

υπόσταση και λειτουργία οι Ρως προσέφεραν το όνομα τους στην υπό διαμόρφωση 

αυτή νέα κρατική οργανωτική δομή αφενός χαρακτηρίζοντας την και κατατάσσοντας 

τη σε μια νέα ομάδα αλλά και αφετέρου με τον τρόπο αυτό προσδίδοντας μια 

συνεκτική ενότητα και αλληλουχία που ήταν απαραίτητη για την στερεή και ομαλή 

συνέχιση της διαμόρφωσης τους σε εθνικό επίπεδο. Η ενότητα που προσδόθηκε στα 

σλαβικά φύλλα ήταν μια ιδιότητα που μέχρι τότε είχε αισθητή απουσία αφού η 

πλειονότητα των σλαβικών πληθυσμών και κοινοτήτων διαβιούσαν ασύνδετοι και 

απομονωμένοι διάσπαρτοι στις εδαφικές εκτάσεις της περιοχής. Οι Σκανδιναβοί οι 

οποίοι σε αρχικό στάδιο  αποτελούσαν την ιθύνουσα τάξη στο τέλος και με τη 

πάροδο του χρόνου αφομοιώθηκαν και πέρασαν σε δεύτερη μοίρα σε σχέση με τους 

Σλάβους και στη συνέχεια απώλεσαν τις αρχικές τους καταβολές και προχώρησαν 

στον απόλυτο εκσλαβισμό τους ο οποίος συντελέστηκε διαδοχικά με αποτελεσματικό 

όμως τρόπο. 
22

 

Ως ιδρυτής του ρωσικού κράτους θεωρείται ο Όλεγκ (στα σκανδιναβικά 

Helgi) ο οποίος μετά το θάνατο του Ρούρικ (879) εκστράτευσε από το Νοβγκόροντ  

καταλαμβάνοντας το Κίεβο από την κυριότητα των  Ντιρ και Άσκολντ τερματίζοντας 

την παρουσία των Χαζάρων εκεί και παράλληλα κατέκτησε και προσάρτησε 

γειτονικά σλαβικά φύλα που συμβιούσαν στην ίδια γεωγραφική περίμετρο. Πλέον οι 

πόλεις Νοβγκόροντ και Κίεβο τελούσαν υπό ενιαία διοίκηση και η σύνδεση τους η 

οποία μεταφραζόταν σαν σύνδεση των δύο κύριων εμπορικών κέντρων της εποχής 

καταδείκνυε στην πράξη την πλήρη εκμετάλλευση που ίσχυε σε όλη την περιοχή από 

τη βαλτική θάλασσα από το βορρά μέχρι τη μαύρη θάλασσα προς νότο.
23

 Παρά το 

γεγονός ότι πολλοί ερευνητές και αναλυτές εκτιμούν και δέχονται ότι  ο πραγματικός 

ιδρυτής του κράτους του Κιέβου ήταν ο Ρούρικ, εν τούτοις στην πράξη αυτός που 

μνημονεύεται και καταγράφεται να φέρεται ωε τέτοιος είναι  ο Ιγκόρ που υπήρξε 

συγγενικό πρόσωπο του Ρούρικ.
24

 Η σύζυγός μάλιστα του Ιγκόρ, η βασίλισσα  Όλγα, 

έχει συνδέσει άμεσα και άρρηκτα το όνομα της και την πορεία του βίου της με το 

                                                           
22  Νυσταζοπούλου Μ, «Η ανόρθωση 802-945»,  ΙΕΕ, τόμ. Η’, Αθήνα 1979, σελ 76.  

23  Γιαννακόπουλος Κ. «Μεσαιωνικός Δυτικός…», σσ. 490-498. 

24  Γιάννα Μαλιγκούδη, « Ιστορία της Ρωσίας…», σσ. 50-52. 
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πρώτο θεμελιακό βήμα που πραγματοποιήθηκε για την ουσιαστική μεταστροφή 

κοινωνία και σύνδεση των Ρώσων με την Ορθόδοξη Χριστιανική Πίστη.  

 

Σχήμα 2
ο
  : Οι βασικοί πυρήνες του κράτους των Ρώς. 

 Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε πως, όπως όλα τα κράτη του μεσαίωνα 

με τον ίδιο τρόπο και στο ίδιο μήκος κύματος και τρόπου λειτουργίας  η Ρωσία του 

Κιέβου ήταν ένας πολυεθνικός συγκερασμός λαών που αποτελείτο από Σλάβους, 

Βάλτους, Φίνες, Σκανδιναβούς και διαφόρους άλλους λαούς και μικρότερες 

πληθυσμιακές συνεκτικές ομάδες. Σε αυτό τον φυλετικό και μορφολογικό 

συγκερασμό και στη διαμόρφωση των πληθυσμών προς μια ομοιογενή σύσταση τόσο 

οι άρχοντες όσο και οι αρχόμενοι δεν διαλογίζονταν με εθνικό τρόπο. Είναι καλό 

βέβαια να μη λησμονείται και να τηρείται η αρχική πραγματικότητα που αποτέλεσε 

ίσως και οδηγό δύναμη σε πολλές των περιπτώσεων  πως οι Σκανδιναβοί ήταν εκείνοι 

που έδωσαν την ώθηση, την ορμή και αποτέλεσαν το κατάλληλα καλλιεργήσιμο 

υπόστρωμα αποτελώντας τη βάση των διεργασιών για τη συγκρότηση και σύσταση 

του πρώτου ρωσικού κράτους εκείνη την εποχή. Εν κατακλείδι και λαμβανομένων 

όλων των προαναφερθέντων υπόψη το κράτος του Κιέβου δύναται να θεωρηθεί πως 

ήταν το αποτέλεσμα ενδογενών και εξωγενών παραγόντων με τελικό απαύγασμα το 

δυναμικής τάσεως δημιούργημα των σκανδιναβών και των ανατολικών Σλάβων.
25 

                                                           
25 Γιάννα Μαλιγκούδη, «Ιστορία της Ρωσίας…», σ. 50. 
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ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ 

 

Ακολούθως θα εξετάσουμε παράλληλα την εθνική με την εκκλησιαστική 

ιστορία της Ρωσίας διαχωρίζοντας τις σε διάφορες περιόδους. Ο  διαχωρισμός της 

Ρωσικής Εκκλησιαστικής Ιστορίας έγινε με βάση το σύστημα εκκλησιαστικής 

διοικήσεως και με βάση την επικρατούσα από τους Ρώσους Ιστορικούς διαίρεση ως 

ακολούθως 
26

: 

  Α: Από του βαπτίσματος των Ρώσων μέχρι της Μογγολικής 

Κατακτήσεως (989 – 1240) 

 Β: Από της Μογγολικής Κατακτήσεως μέχρι της διαιρέσας της 

Μητροπόλεως της Ρωσίας (1240-1462) 

 Γ: Από της διαιρέσεως της Μητροπόλεως της Ρωσίας μέχρι της ιδρύσεως 

του Πατριαρχείου (1462-1589) 

 Δ: Το Πατριαρχείων Μόσχας (1589 – 1700) 

 Ε: Η συνοδική διοργάνωσης της Εκκλησίας της Ρωσίας (1721 – 1917) 

 Στ: Η Εκκλησία της Ρωσίας υπό το Σοβιετικό Καθεστώς και μέχρι τας 

αρχάς του σήμερα (1917 - ) 

 

 

          Ο διαχωρισμός της Ρωσικής Εθνικής Ιστορίας κυρίως  με βάση κριτήρια 

πολιτικά θα μπορούσε να διακριθεί ως εξής: 

 

 Η Ηγεμονία του Κιέβου (860 – 1240). 

 Η Κυριαρχία των Τατάρων (1240 – 1462) και η Ηγεμονία της 

Μόσχας (1240 – 1682). 

 Η Ρωσική Αυτοκρατορία (1682 – 1917). 

                                                           
26 Θρησκευτική Και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια, 1960, σ. 976. 
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       Η αντιπαράθεση των χρονολογιών δείχνει, ότι σε κάποιες περιπτώσεις τα  

χρονικά όρια των αντιστοίχων εκκλησιαστικών και πολιτικών περιόδων δεν 

συμπίπτουν με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται ο ερευνητής να αντιστοιχίσει τις δράσεις 

των πολιτικών με αυτές των εκκλησιαστικών προσώπων. Για την καλύτερη κάλυψη 

του θέματος κατά συνέπεια εξετάστηκε η κάθε περίοδος σε συνδυασμό με την 

αντίστοιχη και επιλέχθηκαν για ανάλυση τα γεγονότα εκείνα που κρίνονται 

σημαντικά για την πληρέστερη κατανόηση και την καλύτερη εισαγωγή στο ζήτημα 

που μας ενδιαφέρει και είναι η περί της Τρίτης Ρώμης Θεωρία και η αναδιοργάνωση 

της Εκκλησίας της Ρωσίας. 

 

2.1 Από του βαπτίσματος των Ρώσων μέχρι της 

Μογγολικής Κατακτήσεως (989 – 1240)     

 

2.1.1    Ηγεμονία του Κιέβου 

 

Κατά την περίοδο αυτή έχουμε την πρώτη επιτυχημένη απόπειρα οργάνωσης 

μεταξύ των Ανατολικών Σλάβων. Ο κύριος πυρήνας της ηγεμονίας τους ήταν οι 

περιοχές μεταξύ των πόλεων του Κιέβου και του Νοβγκόροντ στα γεωγραφικά 

σημεία εκείνα όπου σήμερα εκτείνονται χώρες όπως η Ουκρανία η Λευκορωσία και η 

Ρωσία στα βόρεια οι οποίες και έλκουν την καταγωγή τους από την εν λόγω περιοχή.  

Πληθυσμιακά η ηγεμονία περιείχε πληθυσμούς οι οποίοι ήταν συνήθως σλαβικοί 

αλλά και άλλες πληθυσμιακές ομάδες αποτελούμενες από φύλα Φιννικής καταγωγής. 

Σε αυτό το πληθυσμιακό συγκερασμό ομάδων και κοινοτήτων  η εξουσία ασκείτο 

υπό των  Σκανδιναβικής καταγωγής  Βαράγγων  – Ρως οι οποίοι δρούσαν στην 

εξουσιαστική πυραμίδα ασκώντας διοίκηση. Στο σημείο αυτό θα μπορούσε να γίνει 

μνεία αναφορικά με την καταγωγή των Ρώσων για την οικονομία και την καλή 

προαγωγή της συζήτησης και να τονιστεί ότι οι Ρώσοι φυλετικά ανήκουν στους 

Σλάβους των οποίων ο ανατολικός κλάδος προχώρησε σε μετακινήσεις και 

προωθήσεις προς άλλες περιοχές από την αρχική τους εγκατάσταση περί τον 6ο 

αιώνα μ.Χ. Η επέκταση των πληθυσμιακών ομάδων προς ανατολάς ήταν διττή. 

Επεκτάθηκαν αφενός διαμέσου των δασών αφομοιώνοντας στο πέρασμα τους τις 



29 

 

φιννικικές και βαλτικές φυλές και αφετέρου κατά μήκος των ποταμίων οδών 

διαμέσου των υδάτινων περασμάτων της εποχής και δια μέσω των ποταμών Βολχώρ 

Ντβίνα και Δνείπερου και δημιούργησαν μόνιμες εγκαταστάσεις στις οποίες και 

εγκαταστάθηκαν και εγκαθίδρυσαν πληθυσμιακές συνεκτικές ομάδες και κοινότητες. 

Ίδρυσαν αξιόλογα εμπορικά κέντρα όπως το Κίεβο, το Λιούμπετς, το Τσερνίγκοφ και 

άλλα αξιοσημείωτα.
27

 Κατά τον 7ο αιώνα η ανάπτυξη των Χαζάρων του Βόλγα και 

της Κριμαίας που αύξαναν σημαντικά την ισχύ τους και τις τάσεις επικυριαρχίας τους 

έφερε τους Σλάβους του Κιέβου και τους πέριξ της πόλεως σλαβικούς πληθυσμούς 

και μικρότερες πληθυσμιακές κοινοτικές ομάδες σε δυσχέρεια καθώς βρίσκονταν 

πλέον σε μια θέση τρόπον τινά υποτέλειας απέναντι τους. Σταδιακά η Ηγεμονία του 

Κιέβου ανέπτυξε την ισχύ της και προοδευτικά αν και μέχρι και τον 12ο αιώνα 

εκτεινόταν σε μια από τις  πλέον αραιοκατοικημένες περιοχές ευρωπαϊκά εν τούτοις 

στη συνέχεια αντιστράφηκε η κατάσταση αυτή της αραιής κατοίκησης και στην 

πράξη εξελίχθηκε σε μια σύγχρονη για την εποχή κρατική οντότητα κυρίως λόγω της 

γειτνίασης και της αλληλεπίδρασης της με την στρατιωτική, οικονομική, εμπορική 

και πολιτιστική  υπερδύναμη της εποχής, την Βυζαντινή Αυτοκρατορία, αλλά επίσης 

και λόγω της αποδοχής του Χριστιανισμού, με την οποία επιτεύχθηκε η μίξη και η 

μετατροπή ομοιογένειας  του λαού (μεταξύ Σλάβων και φύλλων Φίννων) και η 

ενοποίησή τους   με την  τότε άρχουσα τάξη που αποτελείτο από τους  Βαράγγους - 

Ρώς.  Την εποχή εκείνη στην πολιτισμένη και ανερχόμενη δυτική Ευρώπη  γράμματα 

γνώριζαν μόνο οι ανήκοντες στις ανώτερες τάξεις, ενώ την ίδια στιγμή στην Κιεβινή 

Ρωσία το εκπαιδευτικό σύστημα που συντονιζόταν και βοηθιόταν  σε μεγάλο βαθμό 

από την εκκλησία είχε σημαντικό έργο να επιδείξει. Ενώ στην Ευρώπη εκείνη την 

εποχή επικρατούσε ο μεσαίωνας με όλα τα συνεπακόλουθα που τον χαρακτήριζαν και 

τον ακολουθούσαν συχνά στην Ρωσία του Κιέβου ο Ρώσος ηγεμόνας ο ισχυρός 

άνδρας της εποχής Μέγας Βλαδίμηρος ήταν ο πρώτος οποίος οραματίστηκε και 

προχώρησε στην κατάργηση της θανατικής ποινής, ενώ στο ίδιο πνεύμα 

ανθρωπισμού και ουμανιστικών αντιλήψεων ο Γιαροσλάβος ο Σοφός προχώρησε 

στην κατάργηση των βασανιστηρίων και στην επιβολή αυτών σε κρατουμένους και 

ανακρινόμενους.  Η περίοδος αυτή της Ρωσίας του Κιέβου υπήρξε η χρυσή εφηβική 

ηλικία της Ρωσικής Εκκλησίας η οποία αφομοίωσε τους αμύθητους θησαυρούς της 

                                                           
27 Θρησκευτική Και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια, 1960 σ. 976. 
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βυζαντινής θρησκευτικής δημιουργίας και προετοίμασε το δημιουργικό έργο των 

επερχόμενων αιώνων που θα χαρακτήριζε και θα εξύψωνε τη Ρωσία. Την περίοδο 

εκείνη της ανάπτυξης και της ισχύος της πόλης του Κιέβου που αποτελούσε το 

επίκεντρο της ρωσικής επικράτειας η Θεολογία , η Τέχνη η Γραμματεία και 

γενικότερα ότι εννοούμε με τη λέξη Πολιτισμός αντιμετωπίσθηκε με δημιουργικό 

ενθουσιασμό και απέφερε σημαντικά επιτεύγματα σε όλους τους τομείς. Η Κιεβινή 

Ρωσία αποτέλεσε το θεμέλιο και τη στέρεα βάση της ρωσικής Ιστορίας και του 

μέλλοντος του Ρωσικού Πολιτισμού χαράσσοντας με ελπίδα το πνευματικό αύριο της 

Ρωσίας.
28

 

Η  ηγεμονία του Κιέβου όπου ήταν το κέντρο της ρωσικής επικράτειας 

περιελάμβανε μια διοικητική δομή εξουσίας που λειτουργούσε ως εξής : Ο  Μεγάλος 

Ηγεμόνας του Κιέβου ήταν στην κορυφή της ηγεμονικής πυραμίδας άσκησης της 

εξουσίας και της διοίκησης  ενώ γύρω του δρούσε συγκεντρωτικά στην άσκηση 

διοίκησης ένα επιτελείο συγγενικών προσώπων οι οποίοι ηγούνταν και προΐστανται 

μικρότερης σημασίας Ηγεμονιών.  Το σχήμα αυτό ήταν αρχικά στις πρώτες ιστορικές 

περιόδους αποτελεσματικό όταν ο αριθμός των ηγεμονιών παρέμενε μικρός και 

μπορούσε να αποδώσει και όταν στο θρόνο του Κιέβου βασίλευαν ηγεμόνες με 

ισχυρή προσωπικότητα και ισχυρή δύναμη επιβολής αλλά και δυνατότητα άσκησης 

εξουσίας. Στην συνέχεια και με την πάροδο του χρόνου οι ηγεμονίες μεγάλωναν και 

αποκτούσαν Μεγάλους Ηγεμόνες που ήταν όμως πρόσωπα μειωμένους κύρους και 

περιορισμένης αποδοχής στο περιβάλλον τους. Οι νέες ηγεμονίες με αυτό το σχήμα 

εμφάνιζαν εσωτερικά προβλήματα και σοβαρά προβλήματα δυσλειτουργίας και 

αναταράξεων με αποτέλεσμα την εμφάνιση συγκρούσεων ισχυρών διενέξεων και 

συχνές εμφύλιες συρράξεις από αντιδράσεις στους κόλπους των συγγενών και των 

διαδόχων και των λοιπών διεκδικητών.
29

  

Ο  εκχριστιανισμός του νέου λάου πού προέκυψε από την συγχώνευση των 

πληθυσμιακών ομάδων και των μικρών κοινοτήτων αποτελούμενων από πληθώρα 

Σλάβων, Βαράγγων - Ρώς, των Ρώσων, αλλά και των Σλάβων γενικότερα, υπήρξε 

ένας καρπός του αέναου ιεραποστολικού  πνεύματος που προωθούσε με ανιδιοτέλεια 

το Βυζάντιο, το οποίο είχε τη βάση του στο οικουμενικό πνεύμα και την προώθηση 

                                                           
28  Θρησκευτική Και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια, σ. 1000. 

29 N. M. Karamzin, "Ιστορία του Ρωσικού Κράτους", σσ. 10-20. 
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των χριστιανικών αρχών και αξιών της Αυτοκρατορίας. Οι προσπάθειες για τον 

εκχριστιανισμό των Ρώσων και την προσέγγιση τους με την ορθόδοξη χριστιανική 

πίστη άρχισαν αμέσως μετά την πρώτη εμφάνιση τους προ των τειχών της 

Κωνσταντινουπόλεως όπου τη δεδομένη στιγμή εμφανίσεως τους είχαν σαν στόχο 

την κατάληψη της βασιλεύουσας. Η χριστιανική παράδοση μάλιστα αποδίδει σε 

θαύμα της Υπεραγίας Θεοτόκου την απόκρουση της επιθετικής προσπάθειας των Ρως 

από τους βυζαντινούς υπερασπιστές που με αυταπάρνηση και με συναίσθηση της 

ευθύνης που έφεραν επιτέλεσαν το ιερό καθήκον τους. Πράγματι η παράδοση 

αναφέρει πως ο Μέγας Φώτιος (Ο Πατριάρχης της Βασιλεύουσας) λιτάνευσε την 

Αγία Ζώνη της Παναγίας τη δεδομένη στιγμή της επιθέσεως και οι επιτιθέμενοι 

διαλύθηκαν ατακτως ενώ παράλληλα η χρήση ενός νέου επαναστατικού  όπλου για 

την εποχή (το λεγόμενο υγρό πυρ όπως έμεινε στην ιστορία) κατέστρεψε το Ρωσικό 

στόλο και απώθησε σημαντικά την επιθετική ορμή των επιτιθέμενων Ρώσων που 

έφθασαν τόσο κοντά στην Πόλη. 
30  

Στην συνέχεια η βυζαντινή διπλωματία κατόπιν 

ώριμης σκέψης δεν άφησε ανεκμετάλλευτη αυτή την ιστορική συγκυρία και υπό την 

προϋπόθεση της υποστηρίξεως της προσπάθειας της Χριστιανικής Ιεραποστολής στη 

Ρωσία και στις γύρω περιοχές όπου διαβιούσαν οι Ρώσοι και οι λοιποί σλάβικοι 

υποστηριζόμενοι πληθυσμοί  οι βυζαντινοί άνοιξαν τις οδικές αρτηρίες των αγορών 

της Κωνσταντινούπολης και της πόλης της Χερσώνας (σημερινή περιοχή της 

χερσονήσου της πολύπαθης Κριμαίας) στους εμπόρους  και μπορικούς 

αντιπροσώπους που έρχονταν από το Κίεβο με σκοπό την προώθηση του εμπορίου.  

Η πρώτη προσπάθεια λοιπόν αυτή εκχριστιανισμού και προσέγγισης  των Ρως 

με την ορθόδοξη χριστιανική πίστη από πλευράς Βυζαντίου είχε πολύ σημαντικά 

αποτελέσματα. Χαρακτηριστικά με την επιμονή των βυζαντινών αρχών σε αυτή την 

κατεύθυνση αρχικώς  βαπτίσθηκαν και οι Ηγεμόνες του Κιέβου Ασκολντ και Ντιρ 

και μαζί με αυτούς παράλληλα ένα σημαντικό πληθυσμιακό κομμάτι σλαβικού 

πληθυσμού.
31

 Όμως το αρχικό αυτό βάπτισμα που επιχειρήθηκε δεν είχε οριστικό 

αποτέλεσμα και παγιωμένη επιτυχία καθώς η κατάληψη του Κιέβου στην συνέχεια 

από τον Βάραγγο Πρίγκιπα Όλεγκ απέτρεψε την οριστική επικράτηση του 

Χριστιανισμού που είχε ξεκινήσει να υλοποιείται και διέκοψε προσωρινά βέβαια  την 

                                                           
30 Μεγ. Φωτίου, "ομιλίαι", σχόλια Β. Λαούρδα, Θεσσαλονίκη 1959. 

31  Μπουλάκη – Ζήση Χριστίνα, «Ο εκχριστιανισμός…», σ. 134. 
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ανάπτυξη της ορθόδοξης ιεραποστολής. Ο Βάραγγος πρίγκιπας Όλεγκ παρά το 

γεγονός ότι δεν άσκησε πιέσεις και εκτεταμένους διωγμούς στο χριστιανικό 

πληθυσμό που μόλις είχε ασπαστεί το χριστιανισμό, σκότωσε τους Χριστιανούς 

Ηγεμόνες Ασκολντ καί Ντίρ προφανώς σε μια παραδειγματική κίνηση από μέρους 

του μιας και ήταν αντίθετος σε αυτή την κατεύθυνση.
32

 Το 907 επιτέθηκε και αυτός 

με τη σειρά του κατά της Κωνσταντινουπόλεως, με σκοπό να πετύχει την ανανέωση 

των εμπορικών προνομίων που υπήρχαν με το Κίεβο παλαιότερα και με την εισήγηση 

του Βυζαντινού Αυτοκράτορα Λέων του Σοφού. Στον πρίγκιπα Ολεγκ θα μπορούσε 

να αποδοθεί η κίνησης της μεταφοράς της πρώτης Ρωσικής πρωτεύουσας από το 

Νόβγκοροντ στο Κίεβο και η οριστική εκδίωξη από τον Δνείπερο του Τούρκικου 

φύλου των Χαζάρων το οποίο αξίζει να αναφερθεί πως για λόγους συμφερόντων είχε 

προχωρήσει στον ασπασμό του Ιουδαϊσμού. Νέα εκστρατεία κατά της 

Κωνσταντινουπόλεως επιχείρησε ο διάδοχος του Ολεγκ Ηγεμόνας ΄Ιγωρ ή κατά 

άλλους Ίγκορ, με σκοπό και πάλι την ανανέωση των εμπορικών προνομίων, και όπως 

προκύπτει από τα διασωζόμενα αναφερθέντα τμήματα στο Ρωσικό Χρονικό 

προκύπτει, ότι στο Κίεβο υπήρχε Χριστιανικός Ναός προς τιμήν του Προφήτη Ηλία, 

όπου  ορκίστηκαν  στην ορθόδοξη πίστη οι έμποροι και οι εκπρόσωποι των 

εμπορικών τάξεων της περιοχής του Κιέβου που ήσαν χριστιανοί και είχαν 

συμμετέχει  στις διαπραγματεύσεις.
33

 

Σημαντικός παράγοντας  και σταθμός στην πολύπαθη πορεία του 

εκχριστιανισμού των Ρώσων υπήρξε το βάπτισμα της Ισαποστόλου  Αγίας Όλγας. Η 

Όλγα ήταν η σύζυγος του ηγεμόνα του Κιέβου Ιγώρ ή κατά άλλος Ίγκορ και 

κυβέρνησε με ισχυρή πυγμή την Ρωσία της εποχής του Κιέβου μετά το θάνατο του 

συζύγου της Ίγκος με την ιδιότητα της επιτρόπου επί της κηδεμονίας του ανήλικου 

γιου της Σβιατοσλάβου. Η Όλγα προσπάθησε να ενισχύσει την παρουσία του κράτους 

στις υποταγμένες περιοχές και να περιορίσει τις αυθαιρεσίες των διαφόρων μελών της 

ηγεμονικής ακολουθίας με τη δημιουργία μιας δέσμης σταθερών φορολογικών 

περιοχών που θα ήταν ταυτόχρονα μιας μορφής διοικητικές περιφερειακές μονάδες 

λειτουργίας.
34

 Η Όλγα με τη σειρά της βαπτίσθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 955 

                                                           
32 Μπουλάκη Ζήση Χριστίνα, "Ο εκχριστιανισμός …", σ.144. 

33 Ομπολένσκυ Δ, «Η Αυτοκρατορία και οι βόρειοι γείτονές της», Η Ιστορία της Βυζαντινής 

Αυτοκρατορίας, τ. Α’, Αθήνα 1979, σ. 362. 

34 Γιάννα Μαλιγκούδη, «Ιστορία της Ρωσίας…», σσ. 56-57. 



33 

 

όπως αναφέρεται στο ρωσικό χρονικό και όχι στο Κίεβο όπως πολλοί πιστεύουν και 

αναφέρουν συχνά . Το βάπτισμα της Όλγας (Κατά κόσμον και αρχικά Ελένης, όπως 

ήταν το πρώτο όνομα της) αν και είχε καθαρά προσωπικό χαρακτήρα και προσωπικό 

εσωτερικό κίνητρο της ίδιας της βασίλισσας εν τούτοις στην πράξη η σπουδαιότητα 

αυτού του ιστορικού και συμβολικού βαπτίσματος για την τύχη του χριστιανισμού 

στη Ρωσία και την πορεία της ορθόδοξης πίστης εκεί ήταν ιδιαίτερα αξιόλογη με 

ισχυρό συμβολικό τίμημα. Το βάπτισμα της Όλγας θεωρήθηκε όχι άδικα ο  

πρόδρομος της έλευσης  του Χριστιανισμού στη Ρωσία. Αν και ο γιος της ο 

Σβιατοσλάβος ο οποίος ήταν έντονα αφοσιωμένος λόγου του φιλοπόλεμου 

χαρακτήρα που διέθετε και των εσωτερικών του τάσεων για εμπλοκή σε πολέμους 

κατά των Χαζάρων και της Βυζαντινής αυτοκρατορίας στη Βουλγαρία αρνήθηκε να 

δεχθεί το χριστιανισμό τον οποίο δεν ασπάστηκε εντούτοις όμως επηρεασμένος ίσως 

και από τη μητέρα δεν στράφηκε σε καμία περίπτωση εχθρικά εναντίον των 

Χριστιανών. Από τους υιούς του Σβιατοσλάβου αξίζει να αναφερθεί πως εις εξ αυτών 

με το όνομα Iαροπόλκος ήταν φίλα διακείμενος προς τον χριστιανισμό ο έτερος με το 

όνομα Βλαδίμηρος ήταν θετικά προσκείμενος και μάλιστα η παρουσία του ήταν 

κεφαλαιώδης και καταλυτική στην πορεία της εξέλιξης της ορθόδοξης πίστης στη 

Ρωσία καθώς ήταν αυτός που ουσιαστικά εισήγαγε οριστικά τον Χριστιανισμό στη 

Ρωσία και τον κατέστησε την επίσημη θρησκεία του ρωσικού κράτους.
35

 

 Ο εγγονός της Όλγας ο Μεγάλος Ηγεμόνας Αγ. Βλαδίμηρος, ήταν 

εκείνος πού βαπτίσθηκε με όλους τούς Ρώσους, το 988. Η παρουσία και η 

προσωπικότητα της Όλγας διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο όσον αφορά το βάπτισμα 

των ρώσων σε χριστιανούς ορθοδόξους. Την εποχή του βαπτίσματος της Όλγα ο 

Βασιλιάς των Φράγκων Όθων Α΄ εκδήλωσε βλέψεις επί των ανατολικών Σλάβων 

τους οποίους προσπάθησε να υπαγάγει στην σφαίρα επιρροής του μέσω της 

διαδικασίας της ιεραποστολής, συνάντησε όμως την σφοδρή αντίσταση της Όλγας 

και οι απεσταλμένοι του γύρισαν άπραγοι χωρίς να κομίσουν τα επιθυμητά οφέλη 

προσηλυτισμού που αρχικά επιδίωξαν.  Η Βασίλισσα Όλγα ονομάστηκε Αγία και 

αγιοποιήθηκε από τους Ρώσους κοιμήθηκε ειρηνικά το 969 ενώ η μνήμη της τιμάται 

στην Ρωσία με μεγάλη ευλάβεια την 11
η
 του Ιουλίου. Ο Μέγας Βλαδίμηρος μετέφερε 

το λείψανο της μητέρας του και Βασίλισσας Όλγας  στο ναό Κοιμήσεως της 

                                                           
35 Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια 1960, σσ. 979-980. 
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Θεοτόκου όπου και το ενταφίασε (τον επονομαζόμενο και ναό της Δεκάτης) στην 

πόλη του Κιέβου. Μετά την εισβολή των Τατάρων στην περιοχή και τις βιαιότητες 

στις οποίες προέβησαν, δεν υπάρχουν πληροφορίες για την τύχη του ιερού λειψάνου 

και το τι απέγινε τελικά καθώς υπήρχαν εκτεταμένες καταστροφές και γενικότεροι 

βανδαλισμοί στην περιοχή.
36 

           

  

Σχήμα 3
ο
  : Η Αγία Ισαπόστολος Όλγα 

 

Κατά τη βασιλεία του Βυζαντινού Αυτοκράτορα Νικηφόρου Φωκά ( ο οποίος 

βασίλευσε τα έτη 963 – 969) ζητήθηκε από πλευράς των Βυζαντινών η 

διαμεσολάβηση από το γιο της Όλγας και διάδοχο του Ιγκώρ τον Σβιατοσλάβο και η 

χορήγηση υπό του Σβιατοσλάβου παροχής στρατιωτικής βοήθειας για συνδρομή των 

στρατιωτικών δυνάμεων του Βυζαντίου. Οι Βυζαντινοί ήθελαν βοήθεια για την 

αντιμετώπιση των Βουλγάρων που είχαν ανακύψει στην περιοχή. Ο Σβατιοσλάβος 

που μέχρι τότε είχε συχνά και πολλές φορές με μεγάλη επιτυχία πολεμήσει κατά των 

βουλγάρων του Βόλγα και των πέριξ περιοχών αλλά και των Χαζάρων και πολλών 

άλλων φυλών που διαβιούσαν τριγύρω όπως των (Αλανών, Πετσενέγκων, αλλά και 

των Μαγιάρων)  και είχε καταφέρει να μεγαλώσει τις εκτάσεις της περιοχής του 

                                                           
36 Μπουλάκη – Ζήση Χριστίνα «Ο εκχριστιανισμός…», σσ. 153-156. 
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κράτους του μετά από αυτές τις πολεμικές αντιπαραθέσεις για επιβολή ισχύος και 

διασφάλιση εδαφών, εν τέλει και μετά από σκέψη δέχθηκε να συνδράμει και να  

εκστρατεύσει στρατιωτικά στη Βουλγαρία για να βρεθεί στο πεδίο των πολεμικών 

αντιπαραθέσεων και να βοηθήσει του βυζαντινούς. Η επιτυχία όμως του 

εγχειρήματος του και η μεσολάβηση υπό του Πατρίκιο Καλοκύρο τον ώθησε στο να 

αποφασίσει  να μετατοπίσει τη θέση του και να στραφεί αυτή την φορά όχι υπέρ αλλά 

του εναντίον κατά του Βυζαντινού Αυτοκράτορα. Πράγματι έτσι έπραξε και πρέπει 

σημειώνοντας σημαντικές πολεμικές επιτυχίες σε κάποιες περιπτώσεις. Απέναντι σε 

αυτό τον Ρώσο δυναμικό και πολεμοχαρή ηγέτη η μοίρα έφερε να βρεθεί μπροστά 

του για να διασφαλιστεί η ακεραιότητα της βυζαντινής αυτοκρατορίας ο Ιωάννης 

Τσιμισκής ο οποίος βρίσκεται στη θέση πλέον του αυτοκράτορα. Ο Τσιμισκής 

κατόρθωσε να τον ανακόψει και να επικρατήσει και μάλιστα κατά την συνθήκη πού 

ακολούθησε την ήττα των Ρώσων απέναντι στους Βυζαντινούς, ο Τσιμισκής όντας 

ουσιαστικός θριαμβευτής και από θέση φανερής και αδιαπραγμάτευτης ισχύος 

ανανέωσε τα εμπορικά τους προνόμια τηρώντας την τάξη και διασφαλίζοντας τα 

συμφέροντα των Βυζαντινών. Στο τέλος της πολεμικής αυτής διένεξης ο 

Σβιατοσλάβος που είχε πρωτύτερα συνθηκολογήσει με τον Τσιμισκή θανατώθηκε 

από τους Πετσενέγκους οι οποίοι τον περίμεναν στη διάρκεια της πορείας επιστροφής 

του προς την ηγεμονία του.  

Αξίζει στο σημείο αυτό να γίνει ειδική μνεία στην καθοριστική συμβολή του 

Ιωάννη Τσιμισκή καθώς το θάρρος και η ανδρεία που επέδειξε ο Βυζαντινός αυτό 

Αυτοκράτορας στην κρίσιμη αυτή ιστορικά καμπή υπήρξαν καταλυτικές και 

κεφαλαιώδους σημασίας για την ιστορική συνέχεια και την αυτόνομη ύπαρξη του 

Βυζαντίου. Για την ιστορία λοιπόν και την καλύτερη ευόδωση των αναφερομένων 

σχετικά με την ρωσική ιστορική περίοδο που ενδιαφέρει και μελετάται εν προκειμένω 

μπορεί να τονισθεί και να αναφερθεί πως μετά ακριβώς την περίοδο της δολοφονίας 

του Νικηφόρου Φωκά , ο Ιωάννης Τσιμισκής αναρριχήθηκε στο θρόνο του 

Βυζαντίου. Είχε προηγηθεί μια όπως αποδείχθηκε απερίσκεπτη εν μέρει αίτηση για 

συνδρομή στρατιωτικής βοήθειας από τον αυτοκράτορα Φωκά από τους Ρώσους, Ο 

Φωκάς είχε ζητήσει την στρατιωτική συνδρομή τους για να προχωρήσουν σε εισβολή 

στη Βουλγαρία  με σκοπό να συγκρατήσουν και να απωθήσουν τους ιδιαίτερα 
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επικίνδυνους και επεκτατικούς Βουλγάρους στρατιώτες που εισέβαλαν στο Βυζάντιο 

δημιουργώντας προβλήματα και προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφικές ζημιές.
37

 

Ο ηγεμόνας των Ρώσων, δέχθηκε όπως προείπαμε και πολέμησε κατά τον 

βουλγάρων στρατιωτών και δυνάμεων τους οποίους νίκησε κατά κράτος. Ο 

Σβιατοσλάβος δεν περιορίστηκε εκεί αλλά αντίθετα θεώρησε πως ήταν συμφέρον 

προς αυτόν να διαβεί εις τη Βουλγαρία και να την καθυποτάξει ολοσχερώς.  Σε αυτή 

την πορεία νίκησε ολοκληρωτικά τον τσάρο της Βουλγαρίας Βόρι τον Β' και 

ανακήρυξε τον ίδιο τον εαυτό του έως  κύριο άρχοντα και εξουσιαστή της χώρας της 

Βουλγαρίας δημιουργώντας ένα πονοκέφαλο στα όρια της βυζαντινής 

αυτοκρατορίας. 

 

Σχήμα 4
ο
 : προσωπογραφία του Ιωάννη Τσιμισκή 

 

Ο αυτοκράτορας Τσιμισκής, ο οποίος είχε συγκροτήσει μεγάλο στρατό από 

πεζούς, ιππείς και ισχυρό στόλο, αποφάσισε να ασχοληθεί ο ίδιος επί προσωπικού και  

να λύσει οριστικά και αμετάκλητα το ζήτημα της εισβολής των Ρώσων στη 

Βουλγαρία που είχαν και περαιτέρω όπως διαφαινόταν επεκτατικές βλέψεις. Ο 

Τσιμισκής πως ήταν σημαντικό να εκδιωχτούν εντελώς από την περιοχή τέθηκε 

επικεφαλής της προσπάθειας απώθησης τους διοικώντας ο ίδιος το σύνολο των 

στρατιωτικών επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες του και τα γραφόμενα του 

Georg Ostrogorsky, «η εκστρατεία εναντίον του Σβιατοσλάβου από τις δυνάμεις των 

βυζαντινών με γενικό αρχηγό και καθοδηγητή των Τσιμισκή  αποτελεί ένα από τα πιο 

                                                           
37  Schluberger Gustav, “Ο Αυτοκράτωρ Τσιμισκής και η Βυζαντινή εποποιία”, (1

ος
 τόμος) Μετ. 
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ένδοξα κατορθώματα της βυζαντινής πολεμικής ιστορίας που συγκαταλέγονται στις 

σημαντικές στιγμές του Βυζαντίου». Ο Τσιμισκής κινήθηκε με ισχυρό στράτευμα 

προς  Αδριανούπολη, ενώ συγχρόνως συνοδευτικά και επικουρικά ο στόλος έπλεε διά 

μέσου του Ευξείνου Πόντου προς τις εκβολές του Δούναβη με σκοπό αφενός να 

παρεμποδίσει αποστολή βοήθειας προς τους Ρώσους και αφετέρου να αποκόψει την 

υποχώρηση τους  εγκλωβίζοντας τους. Οι Ρώσοι όταν πληροφορήθηκαν ότι ο 

Τσιμισκής προελαύνει προς την Αδριανούπολη, υποχώρησαν και επιχείρησαν να 

οχυρωθούν στα ενδότερα. Ο Τσιμισκής με έξυπνους χειρισμούς τους αιφνιδίασε και 

περικύκλωσε τις δυνάμεις τους.  Στην Πρεσλάβα όπου έφτασε ο Τσιμισκής και οι 

δυνάμεις του διέμενε ο αιχμάλωτος υπό των Ρώσων ο βασιλιάς της Βουλγαρίας Βόρις 

ο δεύτερος και ένα τμήμα του ρωσικού στρατού. Μπροστά στα τείχη της πόλεως  

έγινε σφοδρότατη μάχη στην οποία νίκησαν εκ νέου οι Βυζαντινοί και ανάγκασαν 

τους Ρώσους να κλειστούν στα τείχη της Πρεσλάβας αμυνόμενοι και εμφανώς 

εποδεκατισμένοι. Αλλά ο Τσιμισκής δεν έμεινε εκεί και δεν αρκέστηκε σε αυτή την 

νίκη αλλά αντίθετα διέταξε γενική έφοδο  και  κατέλαβε τα τείχη και τα προπύργια 

(ιδιαίτερης μνείας  η πολεμική συμβολή όπου επέδειξε ο Θεοδόσιος Μεσονύκτης). 

Μετά από την κατάληψη των τειχών οι εναπομείναντες Ρώσοι υποχώρησαν στην 

ακρόπολη. Εκεί ο Τσιμισκής συνέλαβε αιχμάλωτο τον εκεί κρατούμενο από τους 

Ρώσους νεαρό βασιλιά της Βουλγαρίας Βόρι το δεύτερο. Οι διασωθέντες 

υποχωρώντας προσέφυγαν στο Δορύστολο όπου διέμενε ο Σβιατοσλάβος. Ο 

διπλωματικά σκεπτόμενος Τσιμισκής επωφελήθηκε από την αιχμαλωσία του βασιλιά 

των Βουλγάρων Βόρι για να ενσπείρει ζιζάνια στις ρωσοβουλγαρικές σχέσεις και να 

προκαλέσει τριγμούς μεταξύ τους κάτι το οποίο σκόπευε να χρησιμοποιηθεί στο 

μέλλον προς όφελος των Βυζαντινών διαλύοντας τη συμμαχία Βουλγάρων και 

Ρώσων. Ο Τσιμισκής λοιπόν προσφώνησε τον Βόρι το δεύτερο ως το γνήσιο και 

αληθινό τσάρο των Βουλγάρων και δήλωσε σκοπός του ήταν να βοηθήσει τους 

Βούλγαρους από την κακή επιρροή των Ρώσων. Τότε οι Βούλγαροι άρχισαν να 

αμφισβητούν τη φιλία των Ρώσων, τους απαρνήθηκαν και προσχώρησαν μαζικά στις 

τάξεις των βυζαντινών.
38

 Ο Τσιμισκής αφού παρέμεινε λίγο εκεί αναπτερώνοντας το 

ηθικό των Βυζαντινών μαχητών και αντιστρέφοντας το κλίμα υπέρ του και αφού είχε 

πειστεί πως  είχε εξασφαλίσει εκεί την κατάσταση κατευθύνθηκε στην παραδουνάβια 
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πόλη με το όνομα  Δορύστολο  όπου βρισκόταν οχυρωμένος και αποκομμένος   ο 

Σβιατοσλάβος. Ακολούθησε σκληρή αιματηρή αντιπαράθεση με μεγάλο φόρο 

αίματος και οι Ρώσοι υποχώρησαν στην ισχυρή πίεση των Βυζαντινών την ίδια 

στιγμή που ο βυζαντινός στόλος τους απέκλεισε και ξεκίνησε μια μεγάλης διάρκειας 

και οδυνηρή  πολιορκία. Η πείνα στην πολιορκημένη πόλη και οι κακουχίες και η 

διαφαινόμενη ήττα  ανάγκασε τον ηγέτη των Ρώσων πολιορκημένων μαχητών τον  

Σβιατοσλάβο να συνθηκολογήσει. Η ταπεινωτική ήττα για τους Ρώσους προέβλεπε 

όρους και κανόνες της συνθηκολόγησης που ήταν οι εξής : α) να παραδώσουν τους 

αιχμαλώτους β) να εκκενώσουν τη Βουλγαρία και να μην επανέλθουν στο μέλλον 

στην περιοχή και να μην επιχειρήσουν επιθετικές ενέργειες κατά των βυζαντινών 

κτήσεων της Χερσώνας και άλλης περιοχής Βυζαντινών συμφερόντων και τέλος γ) 

να συνδράμουν υποχρεωτικά και  ποικιλοτρόπως  τους Βυζαντινούς στους διαφόρους 

πολέμους που θα τους απασχολούσαν με παροχή στρατιωτικής συνδρομής και 

υλικοτεχνικής βοήθειας. Οι υποχρεώσεις που προέβλεπε η συνθήκη ειρήνευσης για 

την πλευρά των βυζαντινών και τα όποια δυνατά οφέλη απέρρεαν από αυτές για τους 

Ρώσους ήταν αφενός  το επίπεδο προνομιακών σχέσεων να επανέλθει σε παλαιότερο 

καθεστώς με ανανέωση προνομίων και κάποιων ειδικών καθεστώτων και αφετέρου 

να βοηθήσει ο αυτοκράτορας σε θέματα  διατροφής και επισιτισμού το ρωσικό 

στρατόπεδο επιτρέποντας την ελεύθερη αποχώρηση προς τα πίσω προς τις εστίες 

τους αλλά και να μεσολαβήσει στη φυλή των  Πετσενέγκων για την ειρηνική 

αποχώρηση απρόσκοπτα μέσα από την περιοχή που νέμονταν και φύλαγαν οι 

Πετσενέγκοι. Τελικά όμως οι  Πετσενέγκοι δεν δέχθηκαν και δεν το επέτρεψαν με 

αποτέλεσμα ο Σβιατοσλάβος που είχε αναγκαστεί από τους Πετσενέγκους και τις 

πιέσεις που επέβαλλαν με την στρατιωτική παρουσία τους οδηγώντας τον να περάσει 

το χειμώνα κοντά στην περιοχή του  Δνείπερου, να δεχθεί επίθεση στην οποία το 

αποτέλεσμα ήταν να βρει το θάνατο ο Ρώσος ηγέτης.
39

 

Μέσα από αυτές τις νίκες των βυζαντινών έληξε με άδοξο τρόπο η επιθετική 

και ιλιγγιώδης πολεμική πορεία του Σβιατοσλάβου που είχε αποτελέσει μεγάλο 

κίνδυνο και αναδείχθηκαν με περίλαμπρο τρόπο οι εξαιρετικές στρατιωτικές και 

διπλωματικές ικανότητες του Τσιμισκή. Ο Ιωάννης Τσιμισκής βασίλευσε για 6 

συναπτά χρόνια και η παρουσία του στο βυζαντινό θώκο της αυτοκρατορίας αποτελεί 

                                                           
39 Ι. Καραγιαννόπουλος, «Ιστορία Βυζαντινού…», σσ. 207 – 208. 
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ένδοξο τμήμα από τις παλαιότερες λαμπρές ημέρες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 

και του Βυζαντινού Ελληνισμού και η μνήμη του καίει άσβεστα στην ιστορική 

ένδοξη πορεία του Βυζαντίου .
40 

 

Σχήμα 5
ο
  : Η ενθρόνιση του Τσιμισκή  

 Κλείνοντας το κεφάλαιο Ιωάννης Τσιμισκής αξίζει να αναφερθούν  

δύο πολύ σημαντικά πράγματα που πέτυχε ο βυζαντινός αυτοκράτορας.  Πρώτον η 

οριστική απαλλαγή για λογαριασμό της Αυτοκρατορία από τους Ρώσους και σε 

δεύτερη ανάγνωση το γεγονός ότι  κατέλυσε για τη δεδομένη περίοδο το βουλγαρικό 

κράτος και κυρίως το ότι διέλυσε την έδρα του βουλγαρικού πατριαρχείου που έδρευε 

στο Δορύστολο. Με τη διάλυση αυτή το αποτέλεσμα ήταν να αναγκαστούν οι 

Βούλγαροι σε εκκλησιαστικά και θεολογικά θέματα  να περάσουν στην σφαίρα 

επιρροής του Οικουμενικού Πατριαρχείου που ήταν και το άμεσα ζητούμενο. Ο 

Ιωάννης Τσιμισκής έφυγε λήγοντας άδοξα την λαμπρή περίοδο ηγεμονίας του στο 

βυζαντινό θρόνο πιθανώς όντας ασθενής το 976 μ.Χ.
41

 

 

2.1.2 Το  Βάπτισμα των Ρώσων (988 – 989 μ.Χ ) -  Ο Άγιος Ισαπόστολος 

Βλαδίμηρος ο Μέγας  

 

                                                           
40  Schluberger Gustav, «Ο Αυτοκράτωρ Τσιμισκής…», κεφ.1

ο
, σσ. 10-25. 

41 Ι. Καραγιαννόπουλος, «Ιστορία Βυζαντινού…», σ.208. 
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 Τον Σβιατοσλάβο διαδέχθηκε στην κούρσα διαδοχής εις  το θρόνο του Κιέβου 

ο γιος του Γιαροπόλκ ή αλλιώς συναντημένος ως Ιαροπόλκος. Από τους άλλους γιους 

του Σβιατοσλάβου ο νεαρός υιός του ο Βλαδίμηρος ανέλαβε τοποτηρητής στο 

Νόβγκοροντ και ο Όλεγκ ανέλαβε να κυβερνήσει στους Δερεβλιάνους.  Ο  

Γιαροπόλκ στην προσπάθειά του να στηρίξει την εξουσία του σκότωσε τον Ολεγκ και 

ο  Βλαδίμηρος φοβούμενος την ίδια μοίρα με τον Όλεγκ διέφυγε στη Σουηδία. Ο 

Βλαδίμηρος στη συνέχεια επέστρεψε (979/980) υποστηριζόμενος με ισχυρό 

στρατιωτικό σώμα Βαράγγων και μετά από πολεμική αντιπαράθεση επικράτησε του 

Γιαροπόλκ και ανακατέλαβε την πόλη του Κίεβου, το 980, σε ηλικία 17 ετών. 42
 Η  

είσοδος εκ νέου του Βαραγγικού στοιχείου στην Κιεβινή κοινωνία, με τη μορφή 

μάλιστα στρατιωτικής δύναμης επέφερε ενίσχυση της ειδωλολατρίας και δυστυχώς  

προκάλεσε διωγμό των Χριστιανών και επαναφορά των ανθρωποθυσιών στο είδωλο 

του Περούν (σύμφωνα με το πάνθεο των Βαράγγων και των Ρως, ο Περούν ήταν ο 

θεός του κεραυνού και της βροντής και του χιονιού). Έτσι με το θάνατο του  αδερφού 

του αποκαταστάθηκε και τυπικά το 980 η μονοκρατορία στη Ρωσία.43  

Οι νεαροί Αυτοκράτορες του Βυζαντίου εκείνη την ιστορική περίοδο ήταν ο  

Βασίλειος Β και ο Κωνσταντίνος Η. Οι νεαροί βασιλείς αντιμετώπιζαν σοβαρούς 

κινδύνους από την επανάσταση των κομητόπουλων αδελφών στη Βουλγαρία και τις 

διαδοχικές επαναστάσεις που είχαν προηγηθεί υπό των Στρατηγών Βάρδα Σκληρού 

και Βάρδα Φωκά. Ειδικότερα η επανάσταση του Βάρδα Φωκά στην ανατολή ο οποίος 

έχοντας μαζί του όλο το στρατό και την αριστοκρατία δεν έμεινε εκεί αλλά με 

ισχυρές μελλοντικές στρατιωτικές βλέψεις είχε ανακηρυχθεί σε αυτοκράτορα. Μέσα 

σε αυτό το θολό τοπίο και στον επικίνδυνα ασφυκτικό κλοιό γύρω από την 

αυτοκρατορία ζητήθηκε από τον Βλαδίμηρο η παροχή στρατιωτικής βοήθειας στους 

Βυζαντινούς. Ο Βλαδίμηρος διπλωματικά σκεπτόμενος ανταποκρίθηκε στο αίτημα 

μετά από ώριμη σκέψη και σκεπτόμενος διπλωματικά και έστειλε εκστρατευτικό 

σώμα αποτελούμενο  από 6.000 ικανούς στις στρατιωτικές τέχνες και πάνοπλους 

Βαράγγους – σκανδιναβού πολεμιστές. Ο Βλαδίμηρος φέρθηκε διπλωματικά καθώς 

με αυτό τον τρόπο αξιοποίησε την ευκαιρία για σύνδεση του  Ηγεμονικού του Οίκου 

                                                           
42 Μαλιγκούδη Γιάννα «Η ιστορία της Ρωσίας Α΄ τόμος Η Ρωσία του Κιέβου 9ος αιώνας – 1240», 

Εκδόσεις Κυριακίδης Θεσσαλονίκη, επανέκδοση 2012 , σ. 63. 

43 Βλάσιος Φειδάς, «Η πρώτη εν Ρωσία Εκκλησιαστική ιεραρχία και οι Ρωσικές πηγές», Αθήνα 1966. 
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των Ρούρικ με την Βυζαντινή Αυτοκρατορική Δυναστεία. Η πράξη αυτή στην οποία 

προέβηκε του επέφερε μια σύνδεση που θα απέφερε σημαντικά οφέλη για τον ίδιο και 

το λαό του. Στην πράξη όμως ωφελημένος ήταν από όλες τις πλευρές καθώς ήθελε να 

απαλλαγεί, κάτι που πέτυχε με διπλωματικό τρόπο από αυτούς τους πολεμοχαρείς 

Βαράγγους πολεμιστές οι οποίοι είχαν αρχίσει να του δημιουργούν προβλήματα στο 

χώρο της ηγεμονίας του, καθώς ήσαν ιδιαίτερα πολεμοχαρείς και δύσκολα 

τιθασευμένοι. Στη συμφωνία πού προηγήθηκε μεταξύ των δύο πλευρών, Ο 

Βλαδίμηρος έθεσε μεταξύ άλλων όρων και το επιδίωξε σθεναρά και με ζήλο ανάμεσα 

στα άλλα και τον γάμο του με την Πορφυρογέννητη Άννα που ήταν μια βυζαντινή 

πριγκίπισσα, η οποία ήταν η αδελφή των Αυτοκρατόρων Βασιλείου Β και 

Κωνσταντίνου Η. Αυτό έφερε σε σκέψη τη βυζαντινή πλευρά και πιο συγκεκριμένα 

οι Βυζαντινοί μετά την απαλλαγή από τους εχθρούς τους δεν ικανοποίησαν τον όρο 

περί γάμου του Βλαδίμηρου με την Άννα. Στην απάντηση αυτή που προχώρησαν το 

έπραξαν  επικαλούμενοι την παράδοση της αυτοκρατορικής αυλής που υπαγόρευε 

ρητά και κατηγορηματικά  να μη δίδονται πριγκίπισσες σαν σύζυγοι σε  βάρβαρους 

Ηγεμόνες όπως ακριβώς συνέβαινε με την εν λόγω περίπτωση.  Τότε ο Βλαδίμηρος 

διπλωματικά δρώντας και με ώριμη σκέψη για να εκβιάσει την κατάσταση και να 

επανέλθει σε θέση ισχύος κατέλαβε την Χερσώνα την άνοιξη του 989.
44

 Η κατάληψη 

της Χερσώνας προβλημάτισε το Βυζάντιο και η λύση στο διαφαινόμενο αδιέξοδο που 

προέκυπτε και έβαζε σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση την αυτοκρατορία που ήταν 

πιεσμένη έδωσε η Βυζαντινή διπλωματία όπως συχνά πυκνά συνηθιζόταν. Η αυλή 

λοιπόν του Βυζαντίου έθεσε σαν απαράβατο  όρος ο οποίος έπρεπε ευλαβικά να 

τηρηθεί για την πραγματοποίηση του γάμου το βάπτισμα του Βλαδίμηρου και την 

μετατροπή του από βάρβαρο ηγέτη σε χριστιανό ορθόδοξο. Ο Βλαδίμηρος 

περιεργάστηκε το αίτημα των Βυζαντινών και  τελικά δέχτηκε και αμέσως μετά την 

ικανοποίηση του εν λόγω αιτήματος από τους Βυζαντινούς και  την αποδοχή του 

όρου αυτού  η πορφυρογέννητη πριγκίπισσα  Άννα πήγε στη Χερσώνα με μεγάλη 

συνοδεία για τους γάμους, οι οποίοι και τελέστηκαν.
45

 Ο γάμος με μια 

πορφυρογέννητη βυζαντινή πριγκίπισσα όπως ήταν εν προκειμένω η Άννα σήμαινε 

για τον Βλαδίμηρο μια χωρίς προηγούμενο αναβάθμιση του κύρους του. Αξίζει να 

                                                           
44  Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια, σ. 980. 

45 Α.Μάρκου «Ο τόπος βαπτίσεως του Αγ. Βλαδίμηρου του Μεγάλου», Περιοδικό Απόστολος 

Βαρνάβας, φ. Ιαν. 1993, σσ. 14-17. 
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σημειωθεί πως έως τότε κανένας ξένος ηγεμόνας δεν είχε καταφέρει να αποσπάσει 

από τους Βυζαντινούς μια πορφυρογέννητη και να τη νυμφευτεί ( πορφυρογέννητη 

ήταν  μια πριγκίπισσα, που ήταν γεννημένη, στην «πορφύρα», δηλαδή το ιδιαίτερο 

διαμέρισμα του αυτοκρατορικού παλατιού). 
46

  

 

Σχήμα 6
ο
  : Άγιος Ισαπόστολος Βλαδίμηρος. 

 

Σχήμα 7
ο
  : Βάπτιση του Ηγεμόνα Βλαδίμηρου 977 μ.Χ. 

Ο Επίσκοπος Μιχαήλ στην διάρκεια αυτού του γεγονότος  μετέβη ο ίδιος στο 

κράτος του Κιέβου και προχώρησε υπό τις δικές του οδηγίες  εις την  βάπτιση του 

Μεγάλου Ηγεμόνα Βλαδίμηρου. Η ιστορική αυτή βάπτιση  έλαβε χώρα στο Ναό του 

Αγίου Βασιλείου στη Χερσώνα και στην συνέχεια αφού βαπτίστηκε ο Βλαδίμηρος ο 

επίσκοπος Μιχαήλ προχώρησε και στην ευλογία του γάμου με την πορφυρογέννητη 

πριγκίπισσα  Άννα. Μέσα από το γάμο αυτό που ήταν ιστορικής σημασίας για τους 

                                                           
46 Μαλιγκούδη Γιάννα, «Η ιστορία της Ρωσίας Α΄ τόμος….», σ. 68. 
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Ρώσους και ήταν ένα κοσμοϊστορικό γεγονός ανεπανάληπτης ισχύος ικανοποιήθηκε 

και έγινε πραγματικότητα  ένας διακαής και ατέρμονος  πόθος του Ρώσου ηγεμόνα  

ώστε να υλοποιήσει την ζωντανή σύνδεση του ηγεμονικού του οίκου με τον 

Αυτοκρατορικό Οίκο της Κωνσταντινούπολης.
47 

Η σύνδεση αυτή των ηγεμονικών 

οίκων στα χρόνια που ακολούθησαν ενισχύθηκε καθώς  ακολούθησε ένας ακόμη 

γάμος μεταξύ Ρώσων και Βυζαντινών, ο γάμος που τελέστηκε μεταξύ  του εγγονού 

του Βλαδίμηρου του επονομαζόμενου Βλαδίμηρου του Β του  Μονομάχου (1113- 

1125 ) με την πορφυρογέννητη πριγκίπισσα και κόρη του βυζαντινού αυτοκράτορα 

Κωνσταντίνου Θ (το όνομα αυτής ήταν πριγκίπισσα Αναστασία). Στη συνέχεια της 

ιστορίας βέβαια σημειώνονται  και άλλοι γάμοι όπως χαρακτηριστικά  ένας από 

αυτούς ήταν ο γάμος μεταξύ του μεγάλου Ηγεμόνα Γεωργίου του Μακρόχειρα με τη 

Βυζαντινή Πριγκίπισσα Ελένη. Μετά την πτώση του Βυζαντίου και την τελική 

επικράτηση των Οθωμανών στην περιοχή πραγματοποιήθηκε ακόμη μια γαμήλια 

ένωση που αξίζει αναφοράς και ήταν ιδιαίτερης σημασίας και μεγάλου συμβολισμού 

και κύρους, όπως ήταν ο γάμος μεταξύ του  ηγεμόνα της Μόσχας Ιωάννη Γ’ (1462 – 

1505) με την Πριγκίπισσα Σοφία Παλαιολογίνα. Η βυζαντινή πριγκίπισσα  ήταν η  

ανιψιά του τελευταίου Βυζαντινού Αυτοκράτορα Κων/νου ΙΑ Παλαιολόγου ο οποίος 

ήταν ο τελευταίος βασιλέας του Βυζαντίου. 
48 

 

 

Σχήμα 8ο  : Άννα η πορφυρογέννητη η βυζαντινή πριγκίπισσα (στα ρωσικά Анна 

Византийская και ο Άγιος Βλαδίμηρος μεγάλος ηγεμόνας του Κιέβου). 

Η εξέλιξη του μεγάλου ηγεμόνα Βλαδίμηρου και η αλλαγή της πίστης του και 

η στροφή που πραγματοποίησε  προς τον χριστιανισμό αποδείκνυε με ηχηρό και 

σαφές τρόπο ότι το βάπτισμα του δεν ήταν ένα αποτέλεσμα πίεσης και 

                                                           
47 Μέγιεντορφ., «Βυζάντιο και Ρωσία : Μελέτη των Βυζαντινό-Ρωσικών σχέσεων κατά τον 14ο 

αιώνα», Μετάφραση Νίκος Φωκάς, Εκδόσεις Δόμος Αθήνα, 1988, σ. 27. 

48  Α.Μάρκου «Ο τόπος βαπτίσεως του Αγ. Βλαδίμηρου…», σσ.14-17. 
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πειθαναγκασμού τελικά αλλά ήταν μια ενσυνείδητη επιλογή που εν τέλει ελήφθη από 

καρδιάς και με ιδία και προσωπική βούληση και θεία συνείδηση του. Ο Βλαδίμηρος 

όταν έλαβε το ορθόδοξο βάπτισμα και όντας πεφωτισμένος ορθόδοξος ηγέτης  

επέστρεψε πίσω στην πόλη του Κίεβο όπου και διέταξε τους κατοίκους και το λαό 

του να προχωρήσουν στην καταστροφή των ειδώλων. Μέχρι τότε είχαν απομείνει  

είδωλα σε κάποιες περιοχές και κάποιοι από το ρωσικό λαό τα χρησιμοποιούσαν στην 

καθημερινή τους διαβίωση . Στην συνέχεια και αφού ο λαός και οι πολίτες της 

ηγεμονίας του είχαν καταστρέψει όλα τα αυτά τα είδωλα Βλαδίμηρος τους 

συγκέντρωσε και τους απεύθυνε κάλεσμα να γίνουν κοινωνοί της Ορθοδοξίας, Ο 

Βλαδίμηρο κάλεσε από καρδιάς το λαό του, το σύνολο των πολιτών του Κιέβου, τόσο 

τους άρχοντες όσο και κυρίως τους απλούς λαϊκούς ανθρώπους και αγρότες και 

χωρικούς να προσέλθουν μαζικά και να βαπτισθούν και να ασπασθούν το 

χριστιανισμό. Για την ιστορία η προσέλευση είχε ιδιαίτερο χαρακτήρα και 

συμβολισμό και το ορθόδοξο βάπτισμα του ευσεβούς λαού τους έλαβε μαζικά μέσα 

στο ποταμό Δνείπερο. 
49

 

 

Σχήμα 9
ο
  : Ομαδική Βάπτιση των Ρώσων στο Δνείπερο. 

Αργότερα στη θέση των κατεστραμμένων  ειδώλων, που είχαν αποταχθεί και 

απορρίψει οι κάτοικοι της ηγεμονίας του, ο Μέγας πλέον Βλαδίμηρος όπως και 

αποκαλείτο εφεξής ανύψωσε και θεμελίωσε τον ιερό Ναό του Αγίου Βασιλείου. Ο 

Ναός αυτός που θεμελιώθηκε είχε αυτό το όνομα, ένα όνομα που θα φέρει εφεξής και 

ο νεοφώτιστος ηγεμόνας προς τιμήν του αυτοκράτορα. Αν και τοποθετήθηκε χρονικά 

περί το 989 το μαζικό αυτό και ισχυρά συμβολικό βάπτισμα των Ρώσων, οι ρίζες 

                                                           
49  Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια 1960 , σ. 982. 
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εμφανίσεως του Χριστιανισμού και της ορθόδοξης πίστης στην περιοχή ανάγονται 

πολύ παλαιότερα στη Ρωσία στα χρόνια της αποστολικής εποχής όπου υπάρχει 

αναφορά για τον Απόστολο Ανδρέα. Οι αναφορές τοποθετούν τον Απόστολο Ανδρέα 

να πορευτεί  στη Ρωσία  για να κηρύξει το ιερό Ευαγγέλιο να αναφέρεται στους 

μαθητές του και στο σεπτό του ποίμνιο και να καταδεικνύει το σημείο που έμελλε να  

κτισθεί το Κίεβο. Χαρακτηριστικά αξίζει να αναφερθεί πως  σε εκείνο το σημείο που 

ανέφερε προχώρησε και ανέβηκε στην κορυφή του όρους και έκανε το Σταυρό του 

και προσευχήθηκε ο Απόστολος Ανδρέας συμβολίζοντας ισχυρά και με μεγάλη 

πνευματικότητα όσα θα ακολουθούσαν στην περιοχή. 
50

 

 Το ιστορικής σημασίας γεγονός για το παγκόσμιο στερέωμα και το ρου της 

ιστορικής διαδρομής της γενικότερης περιοχής, ορθόδοξο βάπτισμα των Ρώσων 

κάποιοι χρονογράφοι και αναλυτές το αποδίδουν ίσως και επηρεασμένοι από την 

παράδοση στην ευφυΐα και στον οξύ νου και κρυστάλλινη διορατικότητα που 

χαρακτήριζε και διακατείχε τον Βλαδίμηρο. Πράγματι ο Βλαδίμηρος ήταν ένας 

ικανότατος ηγέτης ο οποίος απέρριψε άλλες θρησκείες της εποχής όπως Ισλάμ, 

Καθολικισμό, Ιουδαϊσμό και αποδέχτηκε την Ορθοδοξία και προώθησε την ορθόδοξη 

πίστη στο βασίλειο του ικανοποιώντας την ίδια στιγμή και το έντονο θρησκευτικό 

αίτημα του λαού του παράλληλα με τα μελλοντικά οφέλη που θα προέκυπταν.
51

  Η 

παράδοση που διασώζεται στο ρωσικό χρονικό και αφορά και αποδίδεται σχετικά με 

το βάπτισμα των Ρώσων φανερώνει και καθιστά σαφείς τις γενικότερες σκέψεις και 

προβληματισμούς του λαού της Ρωσίας ως προς το ποια θρησκεία έπρεπε να διαλέξει 

και να ασπαστεί. Δεν πρέπει να λησμονηθεί πως ο παγανισμός που ίσχυε μέχρι τότε 

φάνταζε αρνητικός και με κακές επιρροές . Η δραστηριότητα όμως του Βλαδίμηρου 

δεν περιορίστηκε μόνο εκεί, την υποσκέλισε και ταξίδεψε περαιτέρω καθώς σύμφωνα 

με τη μαρτυρία του χρονικού του Νέστορα επέμενε ο μεγάλος ηγεμόνας Βλαδίμηρος 

να δημιουργηθούν όσο το δυνατό περισσότεροι ορθόδοξοι ναοί. Με τον τρόπο αυτό ο 

Βλαδίμηρος στόχευε σε μια πληθώρα λατρευτικών ορθόδοξων τόπων που θα 

ισχυροποιούσαν το συναίσθημα της πίστεως στο λαό. Η περίοδος που ακολούθησε 

της ηγεμονίας του Βλαδίμηρου βέβαια δεν ήταν ιδιαίτερα ομαλή καθώς 

                                                           
50 Λυκούργου Αραιταίου  «Η φιλοσοφία της ιστορίας στην αρχαία ελληνική και ρωμαϊκή διανόηση» 

2001, σ. 70. 

51 Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια, σ. 980.  

http://www.biblionet.gr/book/66084/Αρεταίος,_Λυκούργος_Ε./Η_φιλοσοφία_της_ιστορίας_στην_αρχαία_ελληνική_και_ρωμαϊκή_διανόηση
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παρατηρήθηκε το φαινόμενο της διπλής πίστεως. Σύμφωνα με τη διπλή πίστη που 

συχνά απαντιόνταν σε αγροτικές κυρίως περιοχές όπου τα λαϊκά στρώματα 

διατήρησαν και κάποιες παλαιότερες δοξασίες που είχαν ασπαστεί παλαιά. Η 

διεργασία εμπέδωσης του χριστιανικού δόγματος ήταν μακροχρόνια και κάποιες 

φορές επίπονη. Η μετάδοση και η ενσωμάτωση της ορθόδοξης πίστης όπως 

προαναφέρθηκε  χαρακτηρίζεται από την συνύπαρξη με αρκετές παλαιότερες και 

ριζωμένες στην αντίληψη και τα πιστεύω του ρωσικού λαού παγανιστικές δοξασίες 

που ίσχυαν μέχρι τότε.
52

 

Η απόφαση του Βλαδίμηρου να δεχθεί το ορθόδοξο χριστιανικό δόγμα ήταν 

τεράστιας σημασίας, ήταν ένα σημείο καμπής για την πολιτική και θρησκευτική 

ιστορία της Ρωσίας και επείχε σημαντικών μελλοντικών συνεπειών που θα καθόριζαν 

σε μεγάλο βαθμό τις εξελίξεις. Στο εσωτερικό του πολυεθνικού αυτού κράτους η 

εκκλησία κατέχει τον κύριο πυλώνα δομικής αναφοράς και θα αποτελέσει 

αναπόσπαστο μέρος της κρατικής οργάνωσης. Η εκκλησία ήταν και θα είναι το 

δομικό χαρακτηριστικό της γενικότερης εύρυθμης κρατικής διαμόρφωσης και ο 

καταλύτης και ο ρυθμιστής της λειτουργικής πορείας του κράτους στο σύνολο. Η 

στροφή  στον χριστιανισμό και η ενσωμάτωση της ορθόδοξης πίστης στο λαό  

αντικατοπτρίζεται και στην πολιτιστική σφαίρα των γεγονότων. Οι Ρώσοι λοιπόν 

δέχτηκαν με ενθουσιασμό τη νέα θρησκεία τους και όντας κοινωνοί της ορθόδοξης 

πίστης και ευλαβικοί αναμεταδότες του χριστιανισμού βοήθησαν στο γεγονός  

σύντομα εξαιρετικοί και ολόλαμπροι ναοί να μπολιάσουν το εδαφικό στερέωμα της 

Ρωσίας. Χαρακτηριστικά και επί παραδείγματι αξίζει να μνημονευτεί και να καταστεί 

σαφής και η τάξη μεγέθους των δεδομένων ότι στο Κίεβο την περίοδο γύρω στο 1124 

υπήρχαν σε λειτουργία 600 περίπου Ναοί (σε διάφορες πόλεις και σημεία).  Μεταξύ 

αυτών των ναών που αξίζει να τονιστεί περί της αίγλης και της θρησκευτικής του 

σημασίας ήταν και ο περίφημος ναός που χτίστηκε μετά το βάπτισμα του από τον ίδιο 

το Μέγα Βλαδίμηρο. Ο ναός περί ου ο λόγος ήταν ο λεγόμενος ναός της Δεκάτης στο 

Κίεβο. Αντίστοιχης σημασίας κτίσμα και βαρύνουσας θρησκευτικής αίγλης ήταν  και 

ο καθεδρικός ναός της Αγίας Σοφίας στο Κίεβο που ήταν χτίσμα του Γιαροσλάβου 

του Σοφού ( ο ναός της Αγίας Σοφίας έγινε από βυζαντινούς τεχνίτες κατά το 

πρότυπο του ομώνυμου ναού της Κωνσταντινούπολης και διακοσμήθηκε με 

                                                           
52 Γιάννα Μαλιγκούδη, «Η ιστορία της Ρωσίας Α’ τόμος…», σ. 69. 
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περίλαμπρα ψηφιδωτά και εξαιρετικές τοιχογραφίες) 
53 

Άλλος ναός που αξίζει 

αναφοράς είναι η Αγία Σοφία στην πόλη του Νοβγκόροντ, επίσης ο ναός της  

Κοίμησης της Θεοτόκου στο Βλάδιμηρ αλλά και η λεγόμενη επιβλητική και 

θρησκευτικά βαρύνουσα χρυσή πύλη στο Κίεβο.
54

  

Στο σημείο αυτό θα μπορέσουμε να παραθέσουμε πως αναφορικά με την 

περίπτωση του Ρωσικού Λαού , Ο Χριστιανισμός και η μετουσίωση στην ορθόδοξη 

πίστη δεν εξελήφθη κάτω από το οπτικό πρίσμα και το φως όπως ίσχυσε στην 

περίπτωση των Ελληνικών και λατινικών γραμμάτων και τεχνών που επικράτησαν 

στη δύση και στο Βυζάντιο. Αλλά του εναντίον η Ρωσική θεώρηση του 

Χριστιανισμού ήταν λιγότερη φιλοσοφικής φύσεως από την αντίστοιχη Βυζαντινή 

και ισχυρά πιο απομακρυσμένη από θεσμικές θεωρήσεις όπως έκαναν οι Λατίνοι και 

οι δυτικοί. Θα μπορούσε να λεχθεί πως για τους Ρώσους η περίπτωση της 

χριστιανικής πίστεως και της χριστιανικής διείσδυσης στα πράγματα της 

καθημερινότητας αλλά και του δημόσιου βίου ήταν  μια τομή στο κέντρο της ουσίας 

του Χριστιανισμού. Οι Ρώσοι μέσα από αυτό οδηγήθηκαν και προσχώρησαν σε μια 

βαθιά αληθινή βιωματική πίστη και μιας ανεπιτήδευτη σεμνή ορθόδοξη θεώρηση των 

αισθήσεων.  Θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί και να τονίσει με υπερθεματισμό 

και  χωρίς ίχνος υπερβολής ή και κολακείας για τους ρώσους πιστούς πολίτες πως για 

τον Ρώσο πολίτη και την Ρωσίδα ο Χριστιανισμός και η σεπτή ορθόδοξη πίστη ήταν 

πάνω από όλα και σε κύριο βαθμό ένας αληθινός γνήσιος, ανεπιτήδευτος τρόπος 

ζωής με ευλαβική κατάνυξη. 

Αυτόν τον ανεπιτήδευτο τρόπο ζωής γεμάτο ηθικά ορθόδοξα διδάγματα με 

λεπτότητα και βαθιά εκκλησιαστική κατάνυξη ήρθε ο ίδιος ο Μεγάλος Ηγεμόνας ο 

Βλαδίμηρος και τον επαλήθευσε μέσα από την προσωπική του ζωή και το βίο και τα 

πεπραγμένα του.  Δεν πρέπει να λησμονηθεί αλλά να υπερθεματιστεί και να τονιστεί 

πως στην πορεία αυτή του βίου του  είχε ευεργετική επίδραση και η πριγκίπισσα 

Άννα. Η σύζυγος του Ρώσου Ηγεμόνα τον βοήθησε και τον στήριξε στην προσπάθεια 

του να καταργήσει τα αμαρτωλά συμπόσια που ήταν γεμάτα ακόλαστες πράξεις και 

να ανοίξει τις πύλες του αρχοντικού του σε φτωχούς και ταπεινούς. Η Άννα επέμενε 

και ώθησε το Βλαδίμηρο να σκεφθεί και να αποφασίσει να σεβαστεί την ανθρώπινη 

                                                           
53Α.Μάρκου, «Ο τόπος βαπτίσεως του Αγ. Βλαδίμηρου…», σσ. 14-17. 

54 Γιάννα Μαλιγκούδη, «Η ιστορία της Ρωσίας Α΄ τόμος….», σ.72. 
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ζωή καταργώντας τη θανατική ποινή και να απαρνηθεί στο σύνολο του έναν έκφυλο 

τρόπο διαβίωσης που είχαν εγκαταστήσει οι προκάτοχοι του και στον οποίο είχαν 

υποπέσει και διαβιούσαν οι προηγούμενοι ηγεμόνες. Η Άννα κοιμήθηκε ειρηνικά 

πριν από το Βλαδίμηρο και ενταφιάστηκε με ευλάβεια στο Κίεβο στο λαμπρό ναό της 

Δεκάτης.
55

 Στη συνέχεια και όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, τη συνόδευσε στην 

αιωνιότητα και προσήλθε δίπλα της στα ιερά λείψανα της και ενταφιάσθηκε και ο 

Βλαδίμηρος (1015). Αυτό καταδεικνύεται και  αποδείχθηκε αργότερα από τις 

ανασκαφές στα θεμέλια του κατεστραμμένου από τους Τατάρους υπέρλαμπρου και 

ονομαστού αυτού ναού, του ναού της Δεκάτης στο Κίεβο. Το Μέγα Βλαδίμηρο 

διαδέχθηκε μια σειρά ασήμαντων σε γενικές γραμμές ηγεμόνων που τον 

ακολούθησαν σε σειρά στη διαδοχή του ηγεμονικού θρόνου και οι οποίοι ηγεμόνες  

αναλώθηκαν σε μικροπολιτικές και πολλές φορές σε αιματηρές εμφύλιες συρράξεις 

οι οποίοι όχι απλά δεν συνέχισαν το θεάρεστο έργο του αλλά προσκολλήθηκαν στα 

μάταια και ανάλωσαν χρόνο σε μη ωφέλιμες ενέργειες.
56

 Κλείνοντας αυτό το 

κεφάλαιο αξίζει να αναφερθεί πως ο πολιτισμός των  ανατολικών Σλάβων δέχτηκε 

την ουσιαστική επίδραση του υψηλού βυζαντινού πολιτισμού και διαμορφώθηκε με 

βάση τα πρότυπα του. Το λαμπρό αποτέλεσμα αυτού του συγκερασμού και του 

ορθόδοξου μπολιάσματος ήταν η ωφέλεια της δημιουργίας της ρωσικής γραμματείας 

και ενός ελπιδοφόρου πολιτισμού που αρχίζει να εμφανίζεται ήδη από την περίοδο 

της διακυβέρνησης της χώρας από τον υιό του Βλαδίμηρου τον Γιαροσλάβο (1019-

1054), ο οποίος έμεινε σαν Γιαροσλάβος ο Σοφός. Ο πρώτος χριστιανός ηγεμόνας του 

Κιέβου, ο Βλαδίμηρος ο μέγας με το θεάρεστο και πνευματικά εμπνευσμένο έργο και 

αγώνα του πέρασε στο εορτολόγιο της ρωσικής εκκλησίας τον 13ο αιώνα ως άγιος. 

Στις μνήμες των Ρώσων πιστών λογίζεται  ως ξεχωριστός άγιος και τιμάται από το 

ρωσικό ποίμνιο με λαμπρότητα ενώ από τη Ρωσική Γραμματεία θα χαρακτηριστεί και 

θα αναφέρεται συχνά πυκνά ως ο νέος Κωνσταντίνος σε διάφορες γραπτές 

αποτυπώσεις. 
57

 

 

                                                           
55 Βλάσιος Φειδάς, «Η πρώτη εν Ρωσία Εκκλησιαστική ιεραρχία και αι Ρωσικαί πηγαί», 1966, σσ. 

100-120. 

56 Δ. Λαμπίση, "Ιστορία της ρωσίας" 1860, σ. 22. 

57  Γιάννα Μαλιγκούδη «Η ιστορία της Ρωσίας Α΄ τόμος….», σ.70. 
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2.1.3 Από τον Μέγα Βλαδίμηρο (1015) στην Ταταρική Κατάκτηση 

(1240) 

 

Ο κατάλογος των Μεγάλων Ηγεμόνων του Κιέβου την περίοδο που ακολουθεί 

του θανάτου του Βλαδίμηρου (1015) μέχρι και την Ταταρική κατάκτηση (1240), 

περιλαμβάνει πλην ελαχίστων εξαιρέσεων  ηγεμόνες μικρού και ελάσσονος κύρους 

που αναλώθηκαν  σε αδιάκοπτες και αιματηρές εμφύλιες συγκρούσεις με συγγενείς 

του ιδίου ηγεμονικού οίκου των Ρουρίκ για την απόκτηση του τίτλου του Μεγάλου 

Ηγεμόνα η κτήση του οποίου σήμαινε αυτόματα τη λήψη της ηγεμονίας στο Κίεβο. 

 

Σχήμα 10
ο
  : Η δυναστεία των Ρούρικ σε διαγραμματική απεικόνιση. 

Το μεγάλο Βλαδίμηρο διαδέχθηκε στο θρόνο ο πρωτότοκος γιος του ο 

επονομαζόμενος ως Σβιατοπόλκ. Στη συνέχεια και στο σύνολο της διάρκειας της 

ηγεμονίας και πρωτοκαθεδρίας υπό του Σβιατοπόλκ η αδελφοκτόνος διαμάχη μεταξύ 

των Ρουρικίδων συνεχίστηκε ασταμάτητα. Οι διενέξεις διεξάγονταν με τρόπο 

δραματικό πολλές φορές με ψηλό φόρο αίματος. Ο Μέγας Βλαδίμηρος με την 

βυζαντινή πριγκίπισσα Άννα κατά τη διάρκεια του βίου απέκτησε 2 ακόμα γιους τον 

Βόριδα και τον Γκλεμπ. Οι δύο νέοι ήσαν ένθερμοι Χριστιανοί και σαν Χριστιανοί 

δεν θεώρησαν πως είχαν το δικαίωμα να θυσιάζουν Ρώσους Στρατιώτες σε μια 
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αδελφοκτόνο διαμάχη χωρίς ουσία και χωρίς τέλος και έτσι αφέθηκαν να 

δολοφονηθούν από τον αδελφό τους Σβιατοπόλκ καθώς δεν θέλησαν εμπλακούν σε 

ένα εμφύλιο πόλεμο μαζί του διαφυλάττοντας την ειρήνη στο λαό τους. Ο ρωσικός 

λαός τους τιμά σαν Αγίους Παθοφόρους  και ανακηρύχθηκαν άγιοι υπό της Ρωσικής 

Εκκλησίας.
58

 Σύμφωνα με τα χρονικά του Β.Λέβεντεφ (όπως αναφέρονται στο 

περιοδικό Άγιοι Αδελφοί του Πατριαρχείου Μόσχας εις στο φύλλο 1/1988) ο Γκλεμπ 

μετά την δολοφονία του αδελφού του Βόριδος παραπλανήθηκε από τον Σβιατοπόλκ, 

έπεσε στην παγίδα του αδερφού του και τελικά θαντώθηκε από τη μανία για λήψη 

εξουσίας του αδερφού του. 
59

  Το 1019 ο Γιαροσλάβος ο Σοφός εκδικήθηκε το 

θάνατο των 2 αδελφών του και εκδίωξε μακριά τον Σβιατοπόλκ. Ο Γιαροσλάβος Α ο 

Σοφός, (1019 – 1054)  ο οποίος ήταν τοποτηρητής εις τη πόλη του Νόβγκοροντ μέχρι 

τότε  ήταν ο γιός του Μέγα Βλαδίμηρου (980-1015) από το γάμο αυτού με την  

πριγκίπισσα Ρογκέντα η οποία έλκυε την καταγωγή της από το Πολότσκ . Στο 

Γιαροσλάβο το Σοφό ανήκει η μεγάλη δραστηριότητα που επέδειξε στη διάρκεια της 

ηγεμονίας του όπου  στα πλαίσια της νομοθετικής δραστηριότητας του η σύνταξη του 

πρώτου Νομικού Κώδικα της Ρωσίας. Ο Γιαροσλάβος πέτυχε μετά από πολύ κόπο 

και αγώνα την πρώτη κωδικοποίηση του ρωσικού εθιμικού δικαίου (Pravda Ruskaja) 

καθώς και τη δεύτερη κωδικοποίηση κανόνων εκκλησιαστικού δικαίου, γνωστή σαν 

ο νόμος του Γιαροσλάβου (Ustav Jaroslava). Η περίοδος της διακυβέρνησης του 

κράτους του Κιέβου από το Γιαροσλάβο χαρακτηρίζεται συχνά ως η «χρυσή εποχή» 

του κράτους του Κιέβου. Η ανακήρυξη αυτή δεν είναι καθόλου άδικη ούτε 

υπερθεμάτιση  καθώς το κράτος στα χρόνια του οργανώθηκε άψογα και λειτούργησε 

εύρυθμα σε μεγάλο βαθμό με αποτελεσματικότητα. Την ίδια στιγμή στα πλαίσια της 

διαμόρφωσης διεθνών σχέσεων και της καλής και αγαστής λειτουργίας αυτών 

προχώρησε στην πραγματοποίηση μια σειράς από τους λεγόμενους Βασιλικούς 

Γάμους και πιο συγκεκριμένα πάντρεψε την εγγονή του Ευπραξία με τον 

Αυτοκράτορα Ερρίκο Γ της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, την αδελφή του με τον 

Βασιλιά της Πολωνίας και τρεις κόρες του με τούς Βασιλείς Γαλλίας, Νορβηγίας, 

Ουγγαρίας ενώ δύο υιοί του Ιγκόρ και Σβιατοσλάβος παντρεύτηκαν πριγκίπισσες από 

τη σαξονική αυτοκρατορία με την οποία γειτνίαζε , καλλιεργώντας με αυτό τον τρόπο 
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ποίκιλλες και ιδιαίτερα χρήσιμες διπλωματικές σχέσεις που ωφέλησαν το βασίλειο 

του. Παντρεύτηκε ο ίδιος με την Πριγκίπισσα Ινγιγέρδη – Ειρήνη που ήταν 

σουηδικής καταγωγής. Η  Σουηδή Πριγκίπισσα δημιούργησε με τον Γιαροσλάβο 

μεγάλη χριστιανική οικογένεια ενώ ταυτόχρονα στα πλαίσια του θεάρεστου 

χριστιανικού έργου της ανέθρεψε μαζί με τα δικά της παιδιά και πολλά άλλα ορφανά, 

ενώ έκτισε στο Κίεβο την Μονή της Αγίας Σοφίας και σύνδεσε το όνομα της με την 

ανέγερση του περίφημου Καθεδρικού Ναού της Αγίας Σοφίας, στο Νοβγκόροντ. 
60 

 

Σχήμα 11
ο
  : Γιαροσλάβος  ο Σοφός (Ярослав Владимирович Мудрый, 978-1054). 

Ο Γιαροσλάβος εκτός από διπλωματική επέδειξε και στρατιωτική 

δραστηριότητα και ικανότητα η οποία και τον οδήγησε στην επέκταση των ορίων της 

επικράτειας του με επιτυχία. Στα χρόνια της βασιλείας του παράλληλα με το 

νομοθετικό του έργο διεξήγαγε επιτύχεις πολέμους κατά των Πετσενέγκων, τους 

οποίους νίκησε το 1036. Σε ανάμνηση της νίκης αυτής που πέτυχε απέναντι σε αυτή 

τη φυλή θεμελίωσε το έτος 1037 τον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας στην πόλη 

του Κιέβου, που ήταν ιδιαίτερα λαμπρός και με μεγάλη θρησκευτική σημασία. Για 

πολιτικούς λόγους ήρθε σε σύγκρουση και εναντιώθηκε με το Βυζάντιο (το 1043 

μάλιστα επιτέθηκε κατά της Κωνσταντινουπόλεως με ισχυρή δύναμη, μια ανεπιτυχής 

εκστρατεία υπό την ηγεσία του υιού του Βλαδίμηρου). Όπως αναφέρεται στο βιβλίο 

της Μαλιγκούδη για την ιστορία της Ρωσίας "η παράδοση αποδίδει στο Γιαροσλάβο 

τη σύνταξη ενός κανονισμού περί διαδοχής στο θρόνο του Κιέβου το λεγόμενο 

seniorat. Μέσα από την τελική σύνταξη αυτού του κανονισμού ο Γιαροσλάβος 

                                                           
60 Γιάννα Μαλιγκούδη «Η ιστορία της Ρωσίας Α΄ τόμος….», σ.73. 



52 

 

αποσκοπεί στην υλοποίηση μιας φιλόδοξης προσπάθειας  με τις γραπτές αυτές 

διατάξεις να προλάβει και να παύσει κατά το δυνατό τις διαμάχες που θα ξεσπούσαν 

ανάμεσα στις δυναστείες. Ο Γιαροσλάβος  προέβλεψε και όχι άδικα ότι πιθανόν θα 

ξεσπούσαν μετά το θάνατο του εμφύλιες διενέξεις με σκοπό τη λήψη της διαδοχής, 

καθώς η πολεμική σύγκρουση μεταξύ των αδερφών μετά το θάνατο του μονάρχη 

πατέρα τους αποτελούσε τον συνηθέστερο τρόπο ανάδειξης του μονοκράτορα στο 

Κίεβο και ήταν μια συνήθης πρακτική που όλο έδειχναν πως ήταν δύσκολο να 

αποφευχθεί.
61

  

Με την πολιτική του διαθήκη απέβλεπε ο Γιαροσλάβος στην καθιέρωση ενός 

βιώσιμου κανονισμού διαδοχής στο θρόνο. Όπως αναφέρει η Γιάννα Μαλιγκούδη "η 

πρόθεση του Γιαροσλάβου δεν ήταν να καταργήσει το crpus fratrum (κοινότητας 

αδελφών) αλλά να το τελειοποιήσει εισάγοντας στην πρακτική της διαδοχής την αρχή 

της πρεσβυγενίας (seniorat). Κατά την αρχή αυτής της αρχής και  σύμφωνα με την 

οποία όπως την είχε συντάξει ο Γιαροσλάβος αυτό που ίσχυε ήταν ο πρεσβύτερος 

αδελφός (senior) να έχει την προτεραιότητα στην άσκηση της εξουσίας και ο λόγος 

του οφείλει να γίνει σεβαστός από τους νεότερους αδερφούς του". Ο Κανονισμός του 

Γιαροσλάβου ανέφερε και προσδιόριζε ότι η έδρα του κράτους δηλαδή η πόλη του 

Κίεβου ανήκε αυτοδίκαια στον πρεσβύτερο εν ζωή μέλος του δυναστικού οίκου και 

αυτός θα είχε τον πρώτο λόγο. Οι υπόλοιπες έδρες ιεραρχήθηκαν από το Γιαροσλάβο 

ως προς την σπουδαιότητα τους και τη βαρύτητα της ισχύος της θέσης τους και 

αποδόθηκαν στους υιούς του ανάλογα και  με την ηλικία που αυτοί κατείχαν επί της 

παρούσης. Ο κανονισμός βέβαια του Γιαροσλάβου όσο καλοπροαίρετος και 

προνοητικός υπήρξε δεν μπόρεσε και εν τέλει δεν κατόρθωσε να αποτρέψει τις 

εσωτερικές διαμάχες μεταξύ των δυναστειών που τελικά έλαβαν χώρα. Μετά το 

θάνατο του Γιαροσλάβου οι 3 μεγαλύτεροι υιοί του (Ιζιασλάβος, Σβιατοσλάβος, 

Βσέβολοντ) συναντήθηκαν και έφτασαν σε συμφωνία που προέβλεπε τη δυνατότητα 

να σχηματίσουν μια τριανδρία και να κυβερνήσουν από κοινού οι τρεις τους 

αποφεύγοντας τις διαμάχες και τις εμφύλιες συρράξεις. Κατά τα πρώτα 15 έτη 

λειτούργησε ομαλά η τριανδρία, το 1068 όμως οι κάτοικοι του Κιέβου αποφάσισαν 

την εκδίωξη του πρεσβύτερου υιού του Ιζιασλάβου από την έδρα του το Κίεβο και να 

προκληθούν επιζήμιες και αιματηρές διενέξεις οι οποίες ακολούθησαν σύντομα. 
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Μόλις μετά το θάνατο του Σβιατοσλάβου που είχε αναπτύξει έντονες διπλωματικές 

και ηγετικές ικανότητες θα μπορέσει τελικώς να επανέλθει στην ηγεσία  ο 

Ιζιασλάβος. Ο Ιζιασλάβος μετά την επάνοδο του όμως σκοτώθηκε όταν επιχείρησε σε 

μια  εκστρατεία να επιβληθεί κατά των ανιψιών του. Ως τελευταίος της Τριανδρίας 

πήρε σειρά και ανήλθε στο θρόνο του Κιέβου ο Βσέβολοντ. Αναφορικά με αυτό τον 

ηγεμόνα πρέπει να τονιστεί πως η διακυβέρνηση του χαρακτηρίστηκε από έντονες 

διαμάχες εντός της δυναστείες και πληθώρα εμφυλίων αναταραχών. Ο Βσεβολοντ 

ήταν ο τελευταίος μεγάλος ηγεμόνας από τους υιούς του Γιαροσλάβου του Σοφού και 

σειρά στη διαδοχή μετά το Βσέβολοντ, ακολούθησαν και πήραν τα εγγόνια αυτού. 

Έτσι σύμφωνα με τον κανονισμό διαδοχής τον θρόνο του Κιέβου καταλαμβάνει ο 

υιός του Ιζιασλάβου (1093-113). Ο Σβιάτοπολκ ο υιός του Ιζιασλάβου όπως 

προείπαμε προσπάθησε να περιορίσει τις εμφύλιες διαμάχες και να εξασφαλίσει την 

χώρα από τους εξωτερικούς εχθρούς. Αν και συνάντησε πολλές δυσκολίες αρχικά 

κατάφερε με τη βοήθεια του εξαδέλφου του Βλαδίμηρου του Μονομάχου να 

οργανώσει μια συνάντηση έξι ρώσων ηγεμόνων με σκοπό να αποφασίσουν μέτρα για 

την διακοπή του εσωτερικού σπαραγμού και να αντιμετωπιστούν από κοινού οι 

επιδρομές από διάφορες φυλές πέριξ της χώρας τους, που προκαλούσαν εκτεταμένες 

καταστροφές όπως ήταν οι Κουμάνοι. Αποφάσισαν λοιπόν από κοινού πως ο κάθε 

ηγεμόνας να μπορεί να θεωρεί το τμήμα της χώρας που κυβερνά ως πατρώο κλήρο 

και ο κάθε ηγεμόνας θα εγκατέλειπε την έδρα του μόνο στην περίπτωση που θα 

υπήρχαν λόγοι διαδοχής και θα υπάρχει σαφής ένδειξη και ανάγκη για κάτι τέτοιο.
62

 

Αναφορικά με το Βλαδίμηρο το Μονομάχο, αξίζει να αναφερθεί πως 

απέκτησε φήμη και δόξα από την ανδρεία που επέδειξε στις πολεμικές αναμετρήσεις 

κάτι που ώθησε το λαό και το στρατό να ζητήσει επίμονα την αναρρίχηση του στο 

θρόνο. Πολλοί θεωρούν πως ο Βλαδίμηρος ο Μονομάχος ήταν ίσως ο πιο δυνατός 

μεγάλος ηγεμόνας της Ρωσίας του Κιέβου. Ο Βλαδίμηρος ο Μονομάχος ταν 

προικισμένος με πολλά χαρίσματα, καθώς ήταν έντονα ρωμαλέος και πνευματικά 

σοφός και διαυγής και οξύνους. Ήταν επίσης από τούς πλέον μορφωμένους Ηγεμόνες 

της Ευρώπης της εποχής του και της ιστορικής περιόδου που βασίλευσε. Ο 

Βλαδίμηρος ήταν ένας ευσεβής Χριστιανός, ένας γνήσιος προστάτης των Γραμμάτων 

και των τεχνών. Ο μεγάλος αυτός ηγεμόνας ήταν επίσης φιλεύσπλαχνος και 
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γενναιόδωρος στο λαό και στο στράτευμα του. Αν και ήταν σε μεγάλη ηλικία 

(λέγεται πως ήταν περί τα 60 έτη  όταν αναρριχήθηκε στο θρόνο Κιέβου), κυβέρνησε 

όμως με πυγμή και σθεναρότητα για 12 συναπτά χρόνια (1113-1125) με ευρεία λαϊκή 

αποδοχή. Τα εσωτερικά μέτρα που πήρε ο Μονομάχος συνέβαλαν στην 

αποκατάσταση της ηρεμίας στον κοινωνικό τομέα και στην κοινωνική επικράτεια και 

κατάσταση. Ενδεικτικά των μέτρων και των τομών που επέφερε στη δημόσια 

διοίκηση ο Βλαδίμηρος ο Μονομάχος ήταν το γεγονός ότι κατήργησε τη δουλεία για 

χρέη και οφειλές, ένα φαινόμενο που συχνά απαντιόνταν την εποχή εκείνη. Δεν 

περιορίστηκε όμως μόνο εκεί στο κοινωνικό του έργο καθώς απαγόρευσε τα 

βραχυπρόθεσμα δάνεια με υπέρμετρους τόκους, και προχώρησε στην ανανέωση επί 

της δημοτική αρχής της πόλης του Κιέβου. Αξίζει να σημειωθεί πως πολλά από τα 

μέτρα αυτά πέρασαν στην πράξη νομοθετικά και στη διακυβέρνηση και διοίκηση επί 

το σύνολο της υπόλοιπης χώρας κατατετμημένες  στις περιφέρειες της.
63

 

Την πρόνοια για τους φτωχούς και τη φιλανθρωπία ως υποχρέωση του 

ηγεμόνα τονίζει ο Μονομάχος στο έργο που συνέταξε ο ίδιος με την ονομασία 

«Νουθεσία» (poucenie). Στην ουσία πρόκειται για μια πολιτική και πνευματική 

υποθήκη μεγαλης και βαρύνουσας κοινωνικής συμφωνίας και σημασίας που 

απευθύνει προς τους υιούς του και τους διαδόχους του. Το έργο με το όνομα 

νουθεσια ταυτόχρονα αποτελεί ένα από τα καλύτερα έργα της ρωσικής γραμματείας 

εκείνης της περιόδου που καλείται και έμεινε γνωστή με την ρήση παλαιορωσική. Το 

έργο αυτό του Βλαδίμηρου δεν περιορίζεται εκεί καθώς ενδεικτικά συμπεριλαμβάνει 

και πληθώρα  αυτοβιογραφικών στοιχείων, όπου καθίσταται σαφε΄ς από τις 

αναγνώσεις και τις αναφορές  πως εμπνέεται από τη χριστιανική διδασκαλία με 

σκοπό την ουσιαστική απόδοση και την κύρια διασφάλιση της κοινωνικής 

δικαιοσύνης και ισότητας χωρίς φραγμούς και περιορισμένους και περιορισμούς  

αλλά απρόσκοπτα και αδιακρίτως. Για πρώτη φορά διατυπώνονται στα ρωσικά και 

στη ρωσική γλωσσική λογοτεχνική υποθήκη θεμελιακές αρχές και απόψεις της 

πολιτικής θεωρίας του Βυζαντίου οι οποίες ακραιφνώς αναφέρονται στο σεβασμό 

των δικαιωμάτων του συνανθρώπου, του πλησίον και του γείτονα, στον σεβασμό της 

ανθρώπινης ύπαρξης εν γένει, αλλά και στο δέος για τα Θεία και την ευλάβεια για 
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θρησκευτικά θέματα και ζητήματα. Γίνεται σημαντική αναφορά στα  χαρακτηριστικά 

εκείνα  γνωρίσματα και στοιχεία που θα  πρέπει να χαρακτηρίζουν επί το σύνολο  και 

να διακατέχουν με θέρμη και ευλάβεια έναν χριστιανό ηγεμόνα, όπως είναι η αρετή, 

η γενναιότητα, η φιλευσπλαχνία στις παροχές ελεημοσύνης και φιλευσπλαχνίας , η 

ισονομία και η χρηστή διοίκηση.
64

 

 

Σχήμα 12
ο
: Βλαδίμηρος ο Μονομάχος ξεκουράζεται μετά από κυνήγι (πίνακας Βικτορ Βασνετσόφ) 

Ο μεγαλύτερος γιός του Βλαδιμήρου Β’ του Μονομάχου ο Μστισλάβος Α’ 

(1125 – 1132) ως πρωτότοκος και σύμφωνα με το δόγμα που είχε καθιερωθεί 

αναφορικά με τα θέματα διαδοχής όπως προαναφέραμε ήταν αυτός που τον 

διαδέχτηκε. Ο Μστισλάβος θεωρείται ίσως από τους τελευταίους αξιόλογους 

μεγάλους ηγεμόνες της Ρωσίας του Κιέβου καθώς είχε έντονες πολεμικές ικανότητες 

και οδήγησε τους Ρώσους σε μεγάλες νίκες απέναντι σε Πετσενέγκους και άλλους 

λαούς που επιβουλεύονταν την επικυριαρχία της Ρωσίας. Σημείωσε πληθώρα 

επιτυχιών απέναντι σε Λιθουανίας και άλλα φύλα που διαβιούσαν  στα βορειοδυτικά 

του κράτους. Ήταν ουσιαστικά ο τελευταίος ηγεμόνας του Κιέβου που είχε 

πνευματικά χαρίσματα, η εσωτερική πολιτική του οποίου απέβλεπε και στόχευε στη 

διατήρηση της ενότητας του κράτους και σε μια ενιαία συμπαγή μορφή 

διακυβέρνησης.
65

 

Μετά τον θάνατο του Μστισλάβου Α’ (1132), οι διαλυτικές τάσεις στην 

Κιεβινή Ρωσία ενισχύθηκαν σε μεγάλο βαθμό, ενώ ο τίτλος του μεγάλου ηγεμόνα 

όπως ήταν επακόλουθο διεκδικήθηκε από πολλούς περιφερειακούς ηγεμόνες. 

Μάλιστα σε κάποια χρονική στιγμή αμφισβητήθηκε η πρωτοκαθεδρία του Κιέβου 

σαν Πρωτεύουσα και σαν πρώτη και ιθύνουσα πόλη της ηγεμονίας. Εκείνη την 
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περίοδο αναδείχθηκε και προωθήθηκε η πόλη Βλαδιμήρ μια μικρή και ασήμαντη έως 

τότε πόλη. Η Ηγεμονία του Σούζνταλ – Βλαδιμήρ, που γεωγραφικά εδραζόταν  στα 

ανατολικά της Μόσχας, προέκυψε από την σταδιακή ένωση των δύο πόλεων και 

ενισχύθηκε με την εγκατάσταση τόσο κατοίκων, όσων και τεχνιτών, εμπόρων και 

καλλιτεχνών πού αναζητούσαν μεγαλύτερη ασφάλεια για να διάγουν απρόσκοπτα το 

βίο τους προσφέροντας στη χώρα τις υπηρεσίες τους και στοχεύοντας σε κάτι νέο και 

καλύτερο. Το έτος 1169 ο γιος του Juril Dolgorukij ο Andrej (Αντρέϊ 

Ντολγκορούγκι), ηγεμόνας μέχρι τότε του Σούζνταλ κατακτά το Κίεβο αλλά δεν 

μεταφέρει την έδρα του εκεί, αντίθετα προτιμά να παραμείνει στο Βλάδιμηρ 

ορίζοντας ως τοποτηρητή στο Κίεβο τον ίδιο τον αδερφό του. Ο Andrej μέσα από τη 

διακυβέρνηση του ουσιαστικά άφησε πίσω του ένα λεηλατημένο και καταστρεμμένο  

Κίεβο που είχε βυθιστεί στην παρακμή και που μετά από αυτή τη πτώση και 

πνευματική κατάπτωση δεν μπόρεσε να επανέλθει. Μετά από αυτή την περίοδο  το 

Κίεβο με ουσιαστικό τρόπο πέρασε στη λήθη και στην απομόνωση αφού απώλεσε 

οριστικά και αμετάκλητα τη θέση του ως πολιτικό κέντρο του κράτους. Το Κίεβο η 

μεγάλη και σημαντική αυτή πρωτεύουσα θα παραμείνει απλά  ως η τυπική  έδρα μιας 

ηγεμονίας μέχρις ότου καταστραφεί  κάποια χρόνια αργότερα ολοκληρωτικά από τις 

ανελέητες επιδρομές των Μογγόλων κατακτητών τα χρόνια που ακολούθησαν περί το 

1240 και που επέφεραν δυσκολίες στις περιοχές των Ρώσων.
66

 

 

 

 

2.1.4 Η Άνοδος του Βλαδιμήρ 

 

Η περιοχή που επωφελήθηκε τα μέγιστα από την αποδυνάμωση του Κιέβου 

και αναπτύχθηκε περαιτέρω και γοργά σε μια ανεξάρτητη δύναμη με αξιόλογη 

σημασία και κύρος και ήταν αυτή που ουσιαστικά πήρε την σκυτάλη στο επίκεντρο 

της εξουσίας ήταν η βορειοανατολική Ρωσία, η περιοχή του Σούζνταλ στον άνω 

Βόλγα. Με την κατάκτηση του Κιέβου από τους Juril Dolgorukij και Andrej 

Bogoljubskij (1115 και 1169 αντίστοιχα) η ηγεμονία του Σούζνταλ εισέρχεται 

απότομα στο κέντρο του ιστοριογραφικού ενδιαφέροντος αφού αναλαμβάνει τα ηνία 
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στην άσκηση της εξουσιαστικής πολιτικής και αποτελεί το κέντρο εξουσίας και κινεί 

τα νήματα της περιόδου σε επίπεδο διοίκησης. Η άνοδος της περιοχής και η εμφάνιση 

της στο προσκήνιο οριοθετείται περί τις αρχές του 12
ου

 αιώνα όταν ο Βλαδίμηρος ο 

Μονομάχος ορίζει τον Dolgorukij ως τοποτηρητή και υπεύθυνο άσκησης εξουσίας 

στην περιοχή. Μέσω της ηγεσίας του υιού του Βλαδίμηρου του Μονομάχου ξεκίνησε 

μια λαμπρή και δυναμική πορεία ηγετικής παρουσίας της περιοχής αυτής η οποία 

μετά από  3 αιώνες θα συμβάλει στη γέννηση ενός νέου μορφώματος του κράτους της 

Μόσχας, ο βιος του εν λόγω μορφώματος θα διαρκέσει μέχρι το 1917. Η ηγεμονία 

λοιπόν του Suzdal θα αποτελέσει τον ιστορικό πυρήνα της μετέπειτα ισχυρής 

Ρωσικής Αυτοκρατορίας της αριστοκρατικής οικογένειας των Ρομανώφ που θα 

αποτελέσει και θα διαδραματίσει μεγάλο ρόλο στα μελλοντικά πεπραγμένα της 

Ρωσίας. Ο Μεγάλος Ηγεμόνας Γεώργιος ο Α ο Μακρόχειρας (στα ρωσικά γνωστός 

σαν Ντολγκορούκι) ήταν ο 6
ος

 υιός του μεγάλου Ηγεμόνα Βλαδίμηρου του Β του  

Μονομάχου και της βυζαντινής πριγκίπισσας Αναστασίας (Η πριγκίπισσα Αναστασία 

ήταν η κόρη του Βυζαντινού Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Θ' του Μονομάχου), είναι 

ο υπαίτιος  για την μεταφορά της πρωτεύουσας από το Κίεβο στο Βλαδιμήρ (περιοχή 

Σουζνταλ). Ο Γεώργιος ο οποίος ακολούθησε στη διαδοχή της εξουσίας μετά που 

πέθανε ο προηγούμενος ηγεμόνας που ήταν ο  αδελφός του ο  Μστισλάβος ο Α’ 

ανέλαβε άμεσα την εξουσία και ήταν ιδιαίτερα δραστήριος. Ο Γεώργιος ο 

Μακρόχειρας ίδρυσε πολλές άλλες πόλεις στο Σουζνταλ και στα πέριξ. Θεωρείται ο 

ιδρυτής της Μόσχας την οποία από ασήμαντο μέχρι το 1156 οικισμό (χωρίς ιδιαίτερη 

μνεία και αναφορά σαν ιστορική παρουσία πόλης) την κατέστησε μια οχυρωμένη 

πόλη με ικανό πληθυσμό και σημαντική θέση και παρουσία στο στερέωμα της εποχής 

που έμελε σε βάθος χρόνου να αλλάξει τον ρου της ιστορίας της Ρωσίας και που 

μέχρι σήμερα αποτελεί μια πόλη κέντρο αποφάσεων της παγκόσμιας πολιτικής 

σκακιέρας. 
67 

 

Το 1155 μετά από δύο προηγούμενες προσπάθειες που δεν στέφθηκαν με 

επιτυχία κατακτά ο Dolgorukij το Κίεβο και γίνεται έτσι ο συνταγματικός και με 

νόμιμο τρόπο και νόμιμη εξουσία και βάση ηγεμόνας όλης της Ρωσίας και με βάση το 

κανόνα ηλικιακής διαδοχής ο οποίος τηρείτο μέχρι τότε. Αξίωμα που θα κρατήσει 

λίγο διάστημα αφού θα πέσει ο ίδιος θύμα των Βογιάρων του Κιέβου και θα γνωρίσει 
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το θάνατο υπό αυτών και των δόλιων ενεργειών τους. Τον διαδέχθηκε στην εξουσία ο 

υιός του Andrej Bogoljubskij. Ο Αντρέϊ αναβάθμισε την πόλη Βλάδιμηρ που είχε 

ιδρυθεί από το Βλαδίμηρο το Μονομάχο μόλις το 1108 και τη κατέστησε από απλή 

πόλη  σε πρωτεύουσα του κράτους με σημαντικές εξουσίες και δυνατότητες όπως 

ήταν φυσικό επακόλουθο. Η πόλη οικοδομήθηκε στα πλαίσια της αρχιτεκτονικής 

σχεδίασης και των αρχιτεκτονικών σχεδίων και ρυθμών του Κιέβου και έμοιαζε πάρα 

πολύ με το Κίεβο.
68

 Στη συνέχεια αναρριχήθηκε στο θρόνο ο αδελφός του Αντρέι 

Μπογκολιούμπσκι ο Βσέβολοντ, ο οποίος κυβέρνησε στο ίδιο μοτίβο με τον 

προκάτοχο του με περισσότερη όμως προσοχή και αφοσίωση και στρατηγικό πλάνο 

και στόχο. Ακολούθησε μια περίοδος αστάθειας που χαρακτήρισε τις δεκαετίες μετά 

την μογγολική εισβολή μια κρίσιμη αλλά ασταθή περίοδο που δεν κατέφερε να 

θεραπεύσει ο Αλέξανδρος Νέβσκυ που είχε λάβει εν τέλει την εξουσία και ήταν ένας 

ικανότητος ηγέτης . Ο Νέβσκυ   κατείχε κατά τα έτη 1251-1263 το αξίωμα του 

Μεγάλου Ηγεμόνα του Βλάδιμηρ και προσπάθησε να δώσει νέα πνοή και να 

διασώσει τα κακώς κείμενα κακώς όντας ένας χαρισματικός ηγέτης που κοπίασε 

σθεναρά για την υλοποίηση των οραμάτων του. Μετά το θάνατο του Νέβσκυ όμως 

επέρχεται μεγάλη παρακμή και το αξίωμα του μεγάλου ηγεμόνα φθίνει και τίθεται σε 

έντονη αμφισβήτηση. Ο Θάνατος του Νεβσκυ και η απουσία ηγετών εφάμιλλου 

κύρους έθεσε σε περιπέτειες την ενότητα της χώρας  η διάσπαση της οποίας έμοιαζε 

σίγουρη και η αποδυνάμωση και πτώση του κέντρου της που φυσικά και σαν ομαλό 

επακόλουθο θα επερχόταν μεταφράστηκε στην έντονη καθίζηση του κράτους του 

Κιέβου. Η παρακμή του κέντρου εξουσίας που ήταν έως τότε το Κίεβο συνοδεύτηκε   

από την μετατόπιση του κέντρου εξουσίας και διοίκησης  και τον ουσιαστικό και 

πρακτικό καταμερισμό του σε 3 ξεχωριστές γεωγραφικές περιοχές που θα νέμονταν 

τη διοίκηση στο εξής. Οι περιοχές αυτές (Γαλικία – Βολυνία, Νοβγκοροντ και 

Σουζνταλ) απέκτησαν σημασία ηγέτιδας δύναμης και κέντρου εξουσίας και 

επηρέαζαν τις εσωτερικές εξελίξεις στους υπόλοιπους χώρους άσκησης πολιτικής και 

εξουσίας της Ρωσίας. Τις αντίρροπες τάσεις που θα εμφανίζονταν σαν φυσικό 

επακόλουθο της κατάτμησης του κέντρου εξουσίας καλούνταν να εξισορροπήσουν η 

πίστη στην πατρίδα και το ισχυρό ορθόδοξο δόγμα και η προσήλωση στην  ενιαία 
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ρωσική εκκλησία. Η εκκλησία και η ορθόδοξη πίστη θα αποτελέσουν τους στύλους 

της σταθερότητας και θα είναι η βάση και το εχέγγυο της εθνικής συνείδησης και η 

ευλαβική παρακαταθήκη που θα οδηγήσει αργότερα στην επανένωση και 

ισχυροποίηση  της Ρωσίας και στη γένεση του ισχυρού κράτους της Μόσχας. 

 

 

2.1.5  Μητροπολίτες Κιέβου και πάσης Ρωσίας (988 – 1240) 

 

Στο σημείο αυτό είναι χρήσιμο να κάνουμε μια αναφορά στους μητροπολίτες 

Κιέβου και Πάσης Ρωσίας για τη συγκεκριμένη περίοδο που αναφερόμαστε μιας και 

είναι χρήσιμη η αναφορά για να σκιαγραφήσουμε καλύτερα τη δεδομένη περίοδο της 

εκκλησιαστικής ρωσικής ιστορίας. 

Σχεδόν όλοι οι μητροπολίτες της περιόδου με εξαίρεση δύο ήσαν βυζαντινοί 

και οι περισσότεροι εξ αυτών μάλιστα ήταν ελληνικής καταγωγής. Πιο συγκεκριμένα 

κατά την περίοδο από του Βαπτίσματος τον Ρώσων (988 - 989), μέχρι την 

καταστροφή του Κιέβου από τούς Τατάρους (1240), Μητροπολίτες Ρωσίας 

διετέλεσαν 
69

  ο Αγ. Μιχαήλ Α’ (988 - 991), ο Λέων (991 - πριν το 1007), ο 

Θεοφύλακτος (1006 - 1007), ο Ιωάννης Α' (1008 - μετά το 1026 και πριν το 1039), ο 

Θεόπεμπτος (1039; - 1051), ο Ιλαρίων, ο Εφραίμ Α' (1055), ο Γεώργιος (1062), ο 

Ιωάννης Β' (1077 - 1089), ο αγ. Ιωάννης Γ' (1089), ο Εφραίμ Β' (1090), ο Νικόλαος 

(1097), ο Νικηφόρος (1104), ο Νικήτας (1122), ο Μιχαήλ Β' (1130), ο Κλήμης (1147 

- 1049), ο Κωνσταντίνος (1156), ο Γεώργιος Β' (1158), ο Θεόδωρος (1162),ο Ιωάννης 

ο Δ' (1164), ο Κωνσταντίνος Β' (1167), ο Νικηφόρος (1182), ο Ματθαίος (1201), ο 

Κύριλλος Α' (1224) και ο Ιωσήφ (1237).
70

 

Από τους ανωτέρω θα αναφερθούμε επιγραμματικά σε κάποιους εξ αυτών 

παρέχοντας κάποιες πληροφορίες όπως συλλέχτηκαν από τα κείμενα  βιβλίων και 

χειρογράφων όπως το " Πατερικόν των Σπηλαίων του Κιέβου", από τις εκδόσεις της 

Μονής Παρακλήτου αλλά και η θρησκευτική και ηθική εγκυκλοπαίδεια του 1960. 

Όπως λοιπόν χαρακτηριστικά αναφέρεται στο Πατερικό των Σπηλαίων του Κιέβου οι 

σημαντικότεροι από αυτούς τους μητροπολίτες ήταν οι εξής : 
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Ο Μητροπολίτης Θεοφύλακτος (1006 - 1007). Ο Θεοφύλακτος έλκυε την 

καταγωγή του από το Βυζάντιο και μετατέθηκε στη Μητρόπολη Ρωσίας από την 

Μητρόπολη Σεβάστειας όπου προηγουμένως ήταν τοποτηρητής , για άγνωστους 

όμως λόγους δεν φτάσε ποτέ στη νέα του Μητρόπολη για να ασκήσει τα καθήκοντα 

του. Ο Μητροπολίτης Ιωάννης Α' ήταν ελληνικής καταγωγής και αναδείχτηκε 

Μητροπολίτης Ρωσίας από τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως  Σέργιο. Επί τον 

ημερών του έγινε η ανακομιδή των Λειψάνων των πρώτων Αγίων της Ρωσικης 

Εκκλησίας,  Βόριδος καί Γκλέμπ. Ο Μητροπολίτης Θεόπεμπτος (1039 - 1051). Ο 

Θεόπεμπτος ήταν ελληνικής καταγωγής και ηγήθηκε μιας προσπάθειας του 

εξελληνισμού της Ρωσικής Εκκλησίας. Το 1039 εγκαινίασε τον Ναό της Δεκάτης στο 

Κίεβο. Ο Μητροπολίτης Ιλαρίων (1051 - 1054). Ήταν ο πρώτος ρωσικής καταγωγής 

Μητροπολίτης Ρωσίας. Πριν εκλεγεί ήταν  ένας απλός εφημέριος, όμως ήταν 

ιδιαίτερα πολυμαθής και επέδειξε έντονο πνεύμα ασκητικότητας. Η 

Κωνσταντινούπολη αντέδρασε και απαίτηση την παραίτηση του και αντικατάσταση 

κάτι που τελικώς έπραξε, όμως η περίπτωση του είναι αξιοσημείωτη καθώς την 

εξέφρασε και ήταν προάγγελος της τάσης για απεξάρτηση που θα κορυφωθεί τα 

χρόνια αργότερα υπό της Ρωσικής Εκκλησίας με αίτηση και έντονη διεκδίκηση προς 

το Πατριαρχείο της Κωνσταντινουπόλεως το οποίο μέχρι τότε διάκαιτε αρνητικά σε 

κάτι τέτοιο. 71 Ακολουθεί σαν αξιοσημείωτος αναφοράς ο Μητροπολίτης Ιωάννης ο Β 

(1077-1089). Ήταν εκ Βυζαντίου ορμώμενος και ελληνικής καταγωγής συνάμα . 

Ποίμανε τη Ρωσική εκκλησία μετά την κρίσιμη περίοδο που ακολούθησε το σχίσμα 

του 1054. Ένας σημαντικός ακόμη  Μητροπολίτης που χρήζει αναφοράς και 

παρουσίασης ήταν ο Κλήμης (1147 - 1149). Ήταν ρωσικής καταγωγής, από την 

περιοχή του Σμολένσκ. Ήταν ένας ποιμενάρχης καλλιεργημένος για την εποχή του. Ο 

Κλημης ήταν βαθύς γνώστης ακόμη της Βυζαντινής φιλολογίας και υψηλού 

μορφωτικού επιπέδου. Αναδείχτηκε Μητροπολίτης Ρωσίας από Σύνοδο πού 

συγκάλεσε ο Μεγ. Ηγεμόνας Ιζιασλάβος. Κατά την Σύνοδο έξι Επίσκοποι 

συμφώνησαν για την εκλογή του αλλά κάποιοι γιατί θεώρησαν ότι δεν είχε προηγηθεί 

σύμφωνη γνώμη υπό του οικουμενικού πατριάρχη. Όταν όμωε ο Ιζιασλάβος 

επανακατέβαλε το Κίεβο  προχώρησε σε μονομερείς ενέργειες και επανέφερε και τον 
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Κλήμη στην έδρα του.72 Ακολούθησε ο Μητροπολίτης Κωνσταντίνος ο οποίος 

έφτασε από το Βυζάντιο από όπου ήταν και η καταγωγή του το 1156, όμως μετά το 

θάνατο του ηγεμόνα του Ντολγκορούκι αποχώρησε και αποτραβήχτηκε από το 

μητροπολιτικού θώκου. 

 

 

2.1.6  Μοναχισμός – Η Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου – 

Οι Όσιοι Αντώνιος (+ 1073) και Θεοδόσιος (+ 1074) 

 

Φαντάζει χρήσιμο στο σημείο αυτό να κάνουμε μια σύντομη αναφορά και στο 

Μοναχισμό στη Ρωσία τη δεδομένη χρονική περίοδο καθώς διαμόρφωσε και 

αποτέλεσε σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις που διαδραματίστηκαν σε εκκλησιαστικό 

επίπεδο. Η δημιουργία οργανωμένου μοναχικού βίου στη Ρωσία οφείλεται κυρίως σε 

δύο Ρώσους Μοναχούς τον Αντώνιο και το Θεοδόσιο.
73

 Ο όσιος Αντώνιος κατάγεται 

από το Λιούμπετς και γεννήθηκε στο Τσερνίκωφ κατά τη διάρκεια της ηγεμονίας του 

Μ.Βλαδίμηρου. Μετά το βάπτισμα του 988 ήρθε  στο Άγιο Όρος και έγινε μοναχός 

στη Μονή Εσφιγμένου. Το 1013 επέστρεψε στη Ρωσία και εγκαταστάθηκε σε 

σπήλαιο στη περιοχή του Κιέβου. Κατά την διάρκεια του διωγμού από το Μεγάλο 

Ηγεμόνα Σβιατοπόλσκ των χριστιανών πήγε και πάλι στο Άγιο Όρος από όπου 

επέστρεψε οριστικά όταν αναρριχήθηκε στο θρόνο ο  Γιαροσλάβος ο Σοφός. Το 1052 

ήρθε κοντά του ο πρώτος μαθητής του ο όσιος Νίκωνας ο οποίος έπειτα έγινε  

Ηγούμενος.  Ο Όσιος Αντώνιος κοιμήθηκε ειρηνικά το 1073 σε ηλικία περίπου 90 

ετών. Υπήρξε μεγάλος ασκητής και θεωρείται ο ιδρυτής της περιώνυμης Λαύρας των 

σπηλαίων ενώ ο  διοργανωτής και θεμελιωτής της Λαύρας θεωρείται και ως τέτοιος 

εκλαμβάνεται από το ρωσικό κλήρο και λαό ο Όσιος Θεοδόσιος. 
74

 

Ο Όσιος Θεοδόσιος ο οποίος με τη σειρά του υπήρξε σπουδαίος ποιμενάρχης 

και άξιος λόγου και ειδικής μνείας γεννήθηκε το 1029 στο Κούρσκ και στη συνέχεια 

περιπλανήθηκε και έζησε ασκούμενος στον κόσμο ανά τη ρωσική και όχι μόνο 
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επικράτεια. Ο Θεοδόσιος περί το 1052 σε ηλικία 23 ετών προσέφυγε παρά τις 

οικογενειακές αντιρρήσεις στον Άγιο Αντώνιο τον ασκητή και κατέφυγε στα σπήλαια 

του Κιέβου. Ο Θεοδόσιος ήταν πολύ σημαντικός ποιμενάρχης καθώς αξίζει να 

αναφερθεί χαρακτηριστικά πως ήταν αυτός που εισήγαγε στο ρωσικό εκκλησιαστικό 

βίο την έννοια του μοναχισμού. Κοιμήθηκε ειρηνικά το 1074, ενώ τον ανακήρυξαν 

Άγιο περί το 1109 και δοξάζεται η μνήμη του με ιδιαίτερη λαμπρότητα. 
75 

 

Ο Όσιος Θεοδόσιος έδωσε μεγάλη  σημασία και βάρος στα κοινωνικά έργα 

των μοναχών. Ο ίδιος δραστηριοποιούταν στις δημόσιες υποθέσεις και η μεσολάβηση 

του στις διαφωνίες των ηγεμόνων και στις έριδες και στις εμφύλιες διενέξεις που 

παρουσιάζονταν έσωσε αρκετές φορές τη Ρωσία από εμφύλιο πόλεμο.  Το θεάρεστο 

έργο του μεταδόθηκε σε πολλούς μοναχούς που συνέχισαν στα βήματα του. 
76

 Το 

έτος 1073 ο Θεοδόσιος άρχισε την ανέγερση του καθολικού της Λαύρας με σχέδια 4 

ελλήνων αρχιτεκτόνων από την Κωνσταντινούπολη την οποία προώθησε για την 

ολοκλήρωση της καθ’ όλη τη διάρκεια του βίου του. Ο όσιος Αντώνιος ευτύχησε να 

ευλογήσει τη θεμελίωση αλλά κοιμήθηκε το επόμενο έτος το 1074 και το έργο του 

συνέχισε ο Όσιος Θεοδόσιος με άσβεστο πάθος και ακατάπαυστο σφρίγος. Η Λαύρα 

καταστράφηκε το 1240 κατά τη διάρκεια της εισβολής των Τατάρων και γνώρισε 

εκτεταμένους βανδαλισμούς από διάφορους άλλους εισβολείς και βαρβαρικά φύλα. 
77

 

 Μετά την επανάσταση του 1917 και την άνοδο των μπολσεβίκων η 

Λαύρα αντιμετώπισε πολλές φορές την σφοδρή και αθεϊστική  μανία των διαφόρων 

πολέμιων της Εκκλησίας που ήθελαν την προσβολή της ορθόδοξης πίστης και 

έφερναν συνεχώς προβλήματα στην εκκλησία. Συχνά μοναχοί και μητροπολίτες 

εκτελούνταν και προκαλούνταν εκτεταμένες φθορές. Στα σημερινά όμως χρόνια η 

Λαύρα των Σπηλαίων αποτελεί σε παγκόσμιο επίπεδο έναν μοναδικό τόπο 

συγκεντρώσεως αδιάφθορων Αγίων Λειψάνων αλλά και ένα μνημείο παγκόσμιας 

εκκλησιαστικής κληρονομιάς που ακτινοβολεί με ευλάβεια και θρησκευτική 

πνευματικότητα και κατάνυξη. Για την σημαντική αύξηση και γιγάντωση του 

μοναχισμού σε αυτά τα χρόνια και στις περιόδους που ακολούθησαν  σημειώνει και 

αναφέρει αυτολεξεί ο Βλάσιος Φειδάς πως «αποτελεί απόδειξη της βαθειάς 

επιδράσεως της Χριστιανικής Πίστεως και του ορθόδοξου πνεύματος στη ζωή του 

                                                           
75 «Πατερικό των Σπηλαίων του Κιέβου», σ.27. 

76  N. Zernov, «Οι Ρώσοι καί η εκκλησία τους», 1972, σ. 13. 

77  Πατερικόν των Σπηλαίων του Κιέβου», σσ. 28-30. 
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Ρωσικού λαού αλλά υπερθεματίζοντας και τονίζοντας τον ορθόδοξο τρόπο άσκησης 

και ζωής όπως διδάχθηκε από τους ορθόδοξους πατέρες στα αρχικά πρότυπα του 

Βυζαντινού Μοναχισμού. Η ανάπτυξη του ορθόδοξου μοναχισμού σε όλα τα μήκη 

και τα πλάτη του ρωσικού κράτους ανέδειξε τα μοναστήρια σε πνευματικά κέντρα 

και ευλαβικούς φάρους  χριστιανισμού και τα κατέστησε  σημαντικές εστίες για τον 

φωτισμό και την καθοδήγηση των πιστών στο δρόμο της αλήθειας και της 

σωφροσύνης». 
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2.2 Από της Μογγολικής Κατακτήσεως της Ρωσίας μέχρι 

της διαιρέσεως της Μητροπόλεως της Ρωσίας (1240 – 1462) 

-  Η Κυριαρχία των Τατάρων (1240- 1462) 

 

 Στο σημείο αυτό θα κάνουμε μια σύντομη αναφορά στην Κατάκτηση 

των Τατάρων και στις συνέπειες αυτού του γεγονότος στην οργάνωση και στη 

διαμόρφωση του εκκλησιαστικού βίου και όχι μόνο της Ρωσίας. Μεταξύ του 1155 

και 1160 γεννιέται στη Μογγολία ο Τεμουτζίν γνωστός στην ιστορία μετέπειτα με το 

όνομα Τζενγκις Χαν ο οποίος ήταν ο υιός ενός σημαντικού φύλαρχου. Στην πορεία 

της ζωής του αρχικά υπήρξε  υποτελής στον ηγεμόνα του εκχριστιανισμένου 

τουρκογενούς φύλου των Κέρεϊτ. Το 1196 πέτυχε να επιβληθεί των Μογγόλων του 

τουρκικού φύλου των Ναϊμάν και των Τατάρων και να ονομαστεί Ουανγκ Χαν – Χαν 

Βασιλιάς. Στη συνέχεια επιβλήθηκε στον Τογρούλ κυρίευσε τη φυλή του και σε μια 

μεγάλη συγκέντρωση Χαν της κεντρικής Ασίας αναγνωρίστηκε σαν Τζένγκις Χαν ο 

ανώτατος αυτοκράτορας δηλαδή και να κατάφερε να συγκροτήσει και να εξοπλίσει 

μια αυτοκρατορία βόρεια της Κίνας με πρωτεύουσα το Κορακόρουμ. Το επόμενο 

βήμα ήταν η πραγματοποίηση εκστρατειών για κτήση νέων εδαφών και διατήρησης 

των υφιστάμενων. 
79

 

                                                           
78 Φειδάς Βλάσιος, «Ιστορία της Εκκλησίας της Ρωσίας από την ίδρυσή της μέχρι και 

σήμερα», εκδόσεις  Αποστολικής Διακονίας, εκδ. Ε΄, Αθήνα 2005,  σ. 119. 

79  Γιάννα Κάτσοβσκα – Μαλιγκούδη, «Η μεσαιωνική Ρωσία», εκδόσεις Gutenberg 2013,  σ.71. 
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 Ο Τζένγκις Χαν  κατέλαβε το Πεκίνο το 1215 και το 1219 επιτέθηκε 

ενάντια της Μουσουλμανικής Αυτοκρατορίας της Χορασμίας (Περσία) προχωρώντας 

σε εκτεταμένες καταστροφές και διώξεις. Με αυτό τον τρόπο οι ΤαταροΜογγόλοι 

πέρασαν στα ρωσικά εδάφη και εισήλθαν στις περιοχές ρωσικών συμφερόντων. Το 

1223 Στρατηγός Σαμπετάϊ προχώρησε στις νότιες Ρωσικές στέπες και στείλε πρέσβεις 

στους Ρώσους Ηγεμόνες ζητώντας την φόρου υποτέλεια τους. Όμως οι διηρημένοι 

Ρώσοι δεν αντιλήφτηκαν το μέγεθος το κινδύνου, αρνήθηκαν και σκότωσαν τους 

απεσταλμλένους με αποτέλεσμα την οργή του Σαμπετάϊ και την τελική νίκη του και 

τον αποδεκατισμό των Ρώσων. Ο θάνατος του Τζέκινγκς Χάν διέκοψε για λίγο την 

ξέφρενη πορεία των Τατάρων και ο υιός του και διάδοχος ο Ογκοτάι υπέταξε 

σταδιακά πρώτα τους βούλγαρους του Κάμα και μετά τις ρωσικές ηγεμονίες της 

Μόσχας, του Βλάδιμηρ της Κολόμνας και του Ριαζάν. Μέχρι και τις αρχές του 1240 

η χώρα κατακτήθηκε και υπέστη τρομακτικές καταστροφές σε όλα τα επίπεδα. 

Κατόπιν οι Τάταροι πέρασαν το Βιστούλα και μπήκαν στην Πολωνία όπου 

συνέτριψαν στην Κρακοβία τους Πολωνούς. Δεν σταμάτησαν εκεί καθώς συνέχισαν 

και  αργότερα συνέτριψαν και τους Ούγγρους. Μάλιστα ο  Σαμπετάι ετοιμαζόταν να 

καταλάβει τη Βιέννη την στιγμή που πέθανε ο Ογκαντόι Χαν και ο στρατός 

επέστρεψε στη Μογγολία προκειμένου να εκλεγεί ο νέος Χαν και η Ευρώπη σώθηκε 

από θαύμα από τη βέβαιη εισβολή που θα είχε σοβαρές συνέπειες. Συνέχεια στη 

διαδοχή έδωσε ο Κουμπλάϊ Χαν. Μετά την νίκη και επιβολή επί των Ρώσων οι 

Τάταροι δεν επέστρεψαν πίσω στην Ασία, αλλά παρέμειναν γύρω από το Βόλγα και 

δημιούργησαν την πόλη Σεράι, που έγινε η πρωτεύουσα του Χανάτου της Χρυσής 

Ορδής. Το Χανάτο κυριάρχησε στη Ρωσία επί δυόμιση αιώνες στη διάρκεια των 

οποίων οι  Ρώσοι Ηγεμόνες πλήρωναν βαρύ φόρο υποτέλειας και ήταν έρμαια στις 

ξαφνικές επιδρομές των Τατάρων που έσπερναν τον τρόμο και την καταστροφή. Με 

την πάροδο των χρόνων όμως η δύναμη των Τατάρων περιορίστηκε και άρχισε να 

φθίνει και σε αυτό συνέβαλε η παρουσία και τα έργα μιας  ηγετικής μορφής του 

Ταμερλάνου.
80

 

 Η περίοδος της μογγολικής κυριαρχίας  (1240-1462) υπήρξε οδυνηρή 

για τις ανθηρές προοπτικές της Ρωσίας καθώς όχι μόνο ανέκοψε τη αναπτυξιακή νέα 

                                                           
80 Δημ. Θαλασσινού, «Μογγόλοι, οι λύκοι της στέπας», Περιοδικό «Ιστορία Εικονογραφημένη», φ. 

475, ιαν. 2008, σσ. 20 -29. 



65 

 

πορεία του ρωσικού λαού και τα μεγαλεπήβολα σχέδια του αλλά και γιατί επέβαλε 

επαχθείς συνθήκες σε όλο το φάσμα της καθημερινότητας. Η Ρωσία αποκομμένη 

πλέον από το βυζάντιο και στο άρμα των Τατάρων κατακτητών γνώρισε πολιτική 

πνευματική, πολιτιστική και κοινωνική παρακμή και σε αυτό συνέβαλε ο εθνικός 

διχασμός και η διαίρεση που επικρατούσε στη χώρα. Τη διαίρεση της οικογένειας του 

Γιαροσλάβου ακολούθησε η εθνική διαίρεση. Ο τίτλος του μεγάλου Ηγεμόνα 

απονεμήθηκε από τον Χαν της Χρυσής ορδής στους απογόνους του Γιαροσλάβου. Η 

επιβολή της Μογγολικής κυριαρχίας στη Ρωσία δεν ήταν δύσκολη υπόθεση και 

συντελέστηκε με σχετική ευκολία. Οι μεγάλες ανθρώπινες και υλικές ζημιές τις 

οποίες υπέστη η Ρωσία, ο κατακερματισμός της σε αλληλοσυγκρουόμενες ηγεμονίες 

και συνεπώς η απουσία ενός ισχυρού και ευρύτερα αποδεκτού κεντρικού ηγέτη 

εμπόδιζαν τη διαμόρφωση μιας ενιαίας στάσης αντίστασης απέναντι στην παρουσία 

του κατακτητή, που δρούσε ανενόχλητος χωρίς να νιώσει ηχηρές αντιστάσεις. Οι 

υποχρεώσεις του κατεκτημένου ρωσικού πληθυσμού προς του Μογγόλους ήταν 

κυρίως χρηματικές και ο φόρος υποτέλειας προσδιορίζονταν ανάλογα την περίσταση 

και τα μεγέθη. 
81

 

 Το 1260 ιδρύθηκε η ηγεμονία της Μόσχας από τον Αλέξανδρο Νέφσκι η 

διοίκηση της οποίας ανατέθηκε στον υιό αυτού τον Δανιήλ (1263-1303). Η ταχεία 

ανάπτυξη της ηγεμονίας αυτής και η προώθηση της και η ενίσχυση της σε όλα τα 

επίπεδα με τη συνδρομή  από τους ηγεμόνες Γιούρι και Ιβαν Α είχε ως άμεσο 

αποτέλεσμα την παραχώρηση σε αυτή του τίτλου του μεγάλου ηγεμόνα (1328) και 

την τελική εγκατάσταση στη Μόσχα του Μητροπολίτη Κιέβου και πάσης Ρωσίας ο 

οποίος διέμενε μέχρι τότε στο Βλαδιμήρ και τώρα πλέον με την υπάρχουσα 

κατάσταση μετακομίζει στη πόλη της Μόσχας.
82

 

 Οι Μογγόλοι μετά τη βίαιη επιβολή της κυριαρχίας τους και τις 

αιματοχυσίες δεν εξάρθρωσαν το πολιτικό σύστημα διοικήσεως της Ρωσίας. Δεν 

προχώρησαν σε ουσιαστικές τομές στο σύστημα διοικήσεως και δεν προώθησαν δικά 

τους στελέχη αφού μάλιστα δε διόρισαν δικούς τους ηγεμόνες στις διάφορες ρωσικές 

ηγεμονίες αντίθετα κυβερνούσαν τις ρωσικές ηγεμονίες με ρώσους ηγεμόνες που 
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τους επιτράπηκε να παραμείνουν οι οποίοι διοικούσαν κληρονομούσαν και 

κληροδοτούσαν τις ηγεμονίες τους. 

 Οι Μογγόλοι έπραξαν πληθώρα βιαιοτήτων και σφαγών όμως και παρά 

το γεγονός ότι οι Μογγόλοι ήταν ειδωλολάτρες και είχαν πίστη σε είδωλα επέδειξαν 

κατά τη μακρά περίοδο κατοχής της Ρωσίας αξιόλογη εύνοια υπέρ της Ρωσικής 

Εκκλησίας την οποία συχνά άφηναν ανεπηρέαστη. Εφάρμοσαν μια ανοχή στα 

θρησκευτικά ζητήματα και παραχώρησαν ανεξιθρησκία που στην πράξη για  την 

εκκλησία της Ρωσίας σήμαινε σχετική ελευθερία και ανεξαρτησία την οποία σπάνια 

γνώρισε ακόμη και υπό ηγεμόνων ορθοδόξου πνεύματος. Έτσι χαρακτηριστικά 

μπορεί να αναφερθεί πως ο πρώτος μητροπολίτης Ρωσίας Κύριλλος κατά την εποχή 

του μογγολικού ζυγού ίδρυσε στην πρωτεύουσα των Μογγόλων την επισκοπή σαράι 

(1261) και χειροτόνησε επίσκοπο τον Μητροφάνη.  Την ίδια περίοδο ο Χαν των 

Μογγόλων Μένγκου Τεμούρ εξέδωσε Γιαρλύκ με το οποίο η εκκλησία της Ρωσίας 

απαλλασσόταν από κάθε φορολογική υποχρέωση έναντι της χρυσής ορδής και των 

Μογγολικών υποχρεωτικών εισφορών γενικότερα ενώ επίσης η εκκλησιαστική και η 

μοναστηριακή περιουσία και το σύνολο των αγαθών που αφορούσε σε ιερά 

αντικείμενα της λατρείας, βιβλία και ότι άλλα αντικείμενα ανήκαν στην εκκλησία 

κηρύχθηκαν αναπαλλοτρίωτα και δεν μπορούσαν να δεσμευτούν. Ο Χαν Ουζμπεκ 

εκδίδοντας γιαρλύκ εξαίρεσε τον κλήρο και τους ιερείς από κάθε δικαστική 

δικαιοδοσία και εξουσιαστική επιβολή σε θέματα δικαστηρίου υπό του Χαν της 

χρυσής ορδής ενώ υπό τη δικαστική δικαιοδοσία του μητροπολίτη υπάγονταν πλέον 

και οι άνθρωποι της εκκλησίας (τσερκόβνιε λιούντι) τόσο για τις πνευματικές όσο και 

για τις αστικές παραβάσεις και συχνά και για θέματα ποινικού δικαίου.
83

 Βέβαια η 

βίαια εισβολή και οι επανειλημμένες επιδρομές των Μογγόλων προκάλεσαν υλικές 

και συχνά ανεπανόρθωτες ζημιές στα πολιτιστικά μνημεία ειδικά στις περιοχές της 

Ρωσίας . Οι επαφές με την Ευρώπη δυσχεράνθηκαν σε μεγάλο βαθμό, ενώ εκείνες με 

το Βυζάντιο και τα Βαλκάνια επηρέασαν τη θρησκευτική και πνευματική ζωή η 

οποία στράφηκε προς τον ασκητισμό και το μοναχικό βίο.  Η  πολιτιστική πνευματική 

παράδοση και το πνευματικό έργο περιορίστηκαν αισθητά.  

 Η εξασθενημένη από τη Μογγολική εισβολή Ρωσία δεν ήταν σε θέση να 

ασκήσει μια αποτελεσματική εξωτερική και εσωτερική πολιτική στο χώρο ευθύνης 

                                                           
83  Βλάσιος Φειδάς , «Ιστορία της Εκκλησίας της Ρωσίας..», σσ. 110-150. 
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της. Το γεγονός της απουσίας δυνατής εξωτερικής πολιτικής εκμεταλλεύτηκαν  οι 

γειτονικοί λαοί προς ίδιον όφελος και με συχνές εισβολές.  Η Μογγολική κατάκτηση 

είχε τόσο οικονομικές όσο και δημογραφικές επιπτώσεις στις περιοχές της 

επικράτειας της Ρωσίας. Μεγάλη ήταν η μείωση του Ρωσικού πληθυσμού με 

αποτέλεσμα την στασιμότητα στην ανάπτυξη πολλών πόλεων και μείωση του 

βιοτικού επιπέδου του πληθυσμού σε αισθητό βαθμό ειδικά σε μικρές πόλεις και 

οικισμούς. 
84

 Περισσότερο από την ιστορία οποιασδήποτε άλλης χώρας στην Ευρώπη 

η ιστορία της Ρωσίας μελετήθηκε υπό το φως γενικευμένων θεωριών που 

επιχειρούσαν να διαφωτίσουν σε βάθος τα πεπραγμένα  και την ισχύουσα κατάσταση. 

Τα διάφορα θεωρητικά διαγράμματα που χρησιμοποίησαν οι ιστορικοί 

περιλαμβάνουν με βεβαιότητα το θέμα των επιρροών που δέχτηκε η ρωσική εκκλησία 

και η Ρωσία εν γένει από το Βυζάντιο, από την παρουσία των Μογγόλων και από τις 

παρεμβάσεις της Δυτικής Ευρώπης. Βέβαια κάθε ιστορική προσέγγιση εξαρτάται από 

την προσωπική άποψη του συγγραφέα, τα πιστεύω και τις πεποιθήσεις και τα δικά 

του πολιτικοκοινωνικά ερείσματα και αρχές.  Έτσι για παράδειγμα ο R.J Jenkins 

πίστευε και διατύπωνε «πως το Βυζάντιο αντιπροσώπευε την αυτοκρατορική 

απολυταρχία που ήταν αυστηρά ορισμένη, συμπαγής και αδιαπραγμάτευτη η οποία 

και υιοθετήθηκε τόσο από του Ρώσους Τσάρους αργότερα όσο και από τους 

Σοβιετικούς ηγέτες πολλά χρόνια αργότερα.
 85

  Αντίθετα ο Β.Βαλντεμπεργκ πίστευε 

ότι «οι Μοσχοβίτες κληρονόμησαν από το Βυζάντιο την ιδέα ότι η αυτοκρατορική 

δύναμη είναι περιορισμένη. Αντίθετα οι Ρώσοι εξέλαβαν τις βυζαντινές θέσεις και τις 

ερμήνευσαν πως η αυτοκρατορική αρχή είναι υποκείμενη στις ανώτερες 

θρησκευτικές αξίες που προστατεύει η εκκλησία». 
86

 

 Παρόμοιες διαφορετικές απόψεις υπήρχαν και ανάμεσα στους 

ιστορικούς που πραγματεύονταν τις επιδράσεις που έφεραν οι Μογγόλοι στη Ρωσία. 

Ορισμένοι ιστορικοί και αναλυτές βλέπουν στο πρόσωπο των Τατάρων κατακτητών 

παρά μόνο εχθρούς οι οποίοι έπραξαν καταστροφές και  πήγαν τη χώρα πίσω. Μέσα 

μάλιστα από αυτό το καταστροφικό πέρασμα πέτυχαν και διέγειραν την εθνική 

αντίσταση  και με αυτό τον τρόπο δημιούργησαν την εθνική συνείδηση. Υπάρχουν 
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άλλοι αναλυτές οι οποίοι φρονούν και δέχονται κάτι αντίθετο ότι δηλαδή η Ρωσία  

χρωστάει μέρος του μεγαλείου και της μεγαλοπρέπειας τους στην παρουσία του 

στοιχείου αυτού κατά τη διάρκεια κατοχής της χώρας. Η μογγολική κυριαρχία από τη 

επέτρεψε και ενθάρυνε σύμφωνα με αυτούς τους αναλυτές στην διαδικασία 

μορφοποίησης του προτύπου πολιτειακής οργάνωσης που εφαρμόστηκε στη δομή του 

ρωσικού κράτους. 
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 Κάποιοι άλλοι πιστεύουν τέλος πως η εισροή δυτικών ιδεών υπονόμευσε 

στο μέγιστο βαθμό το Βυζάντιο και βοήθησε στο να διασπαστεί γρήγορα και σε 

βάθος η βυζαντινή κληρονομία στη μοσχοβίτικη Ρωσία. Οι ίδιοι αναλυτές μάλιστα 

δέχονται και υποστηρίζουν το γεγονός ότι υιοθετήθηκαν πολιτικά και πολιτιστικά 

πρότυπα συγγενή και φίλα προσκείμενα προς τις ιδέες του  Μακιαβέλι και όχι προς 

την ελληνική πατρολογία και την ελληνική θρησκευτική παράδοση. Για να δώσουν 

παραδείγματα επί αυτού επικαλούνται και το χτίσιμο του Κρεμλίνου της Μόσχας υπό 

τις οδηγίες και τις καθοδηγήσεις από Ιταλούς Αρχιτέκτονες που συμμετείχαν το 15
ο
 

αιώνα στις εργασίες κατασκευής. 
88

 Σε σχέση με το βυζαντινό αντίκτυπο στο ρωσικό 

πολιτισμό είναι καλό να μην λησμονείτε από τους μελετητές και τους διαχρονικούς 

αναλυτές και ιστοριοδίφες πως η συμμετοχή σε μια υπερεθνική και δυνητικά 

οικουμενική κοινότητα ορθοδόξων Χριστιανών από πλευράς Ρώσων και ρωσικής 

εκκλησιαστικής κοινότητας  με επικεφαλής την Κωνσταντινούπολη υπό το πρίσμα 

αρχών θεολογικής κατεύθυνσης του Βυζαντίου, ήταν ένας πολιτιστικά ουσιαστικός 

και καταλυτικός παράγοντας διαμόρφωσης εκκλησιαστικής παράδοσης και 

θρησκευτικής εύρυθμης λειτουργίας στην χρονολογική περιόδου του 14ου αιώνα. Η 

συμμετοχή αυτή μετουσιώνεται και διαφαίνεται με παραδείγματα και με σαφήνεια 

στη λειτουργία και την υμνογραφία της Εκκλησίας και με χαρακτηριστική τη 

συμμετοχή υπό τις ευλογίες και υπό το άγρυπνο βλέμμα που διεξήγαγε ο 

Μητροπολίτης Κιέβου και πάσης Ρωσίας και προκαθήμενος των Ρώσων εκείνη την 

περίοδο. Την περίοδο εκείνη χαρακτηριστικά μπορεί να αναφερθεί πως πολλοί 

βυζαντινοί κληρικοί και βυζαντινοί διπλωμάτες και αξιωματούχοι απεσταλμένοι των 

αρχών και του αυτοκράτορα αλλά και άνθρωποι του εμπορίου και εμπορικοί 

απεσταλμένοι συντεχνιών ταξίδευαν στο Βυζάντιο και σε άλλες περιοχές της Μέσης 
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Ανατολής και της ευρύτερης περιοχής πέριξ των ορίων και πολλές φορές ακόμη 

μακρύτερα από τις περιοχές ισχύος και συμφερόντων της βυζαντινής αυτοκρατορίας. 

Από τα φιλολογικά κείμενα, τα οποία μπορεί να ήταν θρησκευτικού ή κοσμικού και 

γενικότερου λογοτεχνικού περιεχομένου και τα οποία βρίσκονταν στη διάθεση των 

Ρώσων προς ανάγνωση και μελέτη τους, η μεγάλη πλειονότητα τους ήταν μεν 

γραμμένη εις την ρωσική γλώσσα αλλά ήσαν μεταφρασμένα από τα ελληνικά όπου 

ήταν ο κύριος γλωσσικός παράγοντας των πρωτοτύπων. Η βυζαντινή επιρροή δεν 

περιοριζόταν μόνο στα αρχεία και τις γραφές αλλά και στις τέχνες και στην 

αρχιτεκτονική και την διακόσμηση όπου χαρακτηριστικά οι βυζαντινοί καλλιτέχνες 

διακοσμούσαν τους ρωσικούς ναούς ενώ παράλληλα έκαναν μαθήματα πάνω στην 

τέχνη σε ρώσους μαθητευόμενους οι οποίοι και τα παρακολουθούσαν για να 

μπορέσουν να αποδώσουν μόνοι τους αργότερα σύμφωνα με τα όσα είχαν διδαχτεί. 

Αναμφισβήτητα ο βυζαντινός μεσαιωνικός πολιτισμός και οι βυζαντινές αρχές ήταν 

κομμάτι και αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής υφής της ρωσικής 

πραγματικότητας με πολλά παραδείγματα και έντονα σημάδια. Την ίδια στιγμή η 

μογγολική κυριαρχία βάραινε για πολλούς ως ένα μεγάλο βάρος και μια πίεση που 

είχε μορφή καταπίεσης αν και καμιά φορά χρησιμοποίησαν σαν όπλο υπεράσπισης 

στις προσπάθειες επηρεασμού από πλευράς δυτικών και προσηλυτισμού στις αρχές 

της δύσης.
89

 

 Σε κάθε περίπτωση οι Μογγόλοι και οι Χαν της χρυσής ορδής ποτέ δεν 

έγιναν από τους Ρώσους ένα συνειδητό αποδεικτικό και ηθικά νομιμοποιημένο 

πολιτιστικό πρότυπο και πνευματικό ιδεώδες που θα μπορούσε να γίνει ευχάριστα 

αποδεκτό. Η χρήση του όρου της εξουσιαστικής προσφώνησης του τσάρου για να 

χαρακτηριστεί ο Χαν ο οποίος ηγείτο των Μογγόλων, δεν προσέδιδε απαραίτητα και 

μια ταυτόχρονη αποδοχή και ένα αίσθημα δεκτικότητας από πλευράς Ρώσων. Το 

συναίσθημα νομιμοφροσύνης και λογικής υποταγής απέναντι στη Χρυσή Ορδή και 

στη μογγολική παρουσία απουσίαζε και σε καμία περίπτωση δεν υπήρχε στις σκέψεις 

του ρωσικού λαού. Στην προσπάθεια να γίνει περισσότερο κατανοητή, ηθικά 

αποκρυσταλλωμένη και γλωσσικά σαφής η μετάδοση των πολιτικών ιδεών και 

θεωριών από το Βυζάντιο προς τη Ρωσία είναι σημαντικό να συνειδητοποιηθεί ότι 

ούτε στη βυζαντινή αυτοκρατορία σε όλες τις εκφάνσεις της διοίκησης και του 
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οργανωτικού πλέγματος αλλά ούτε και στη ρωσική επικράτεια και στις αρχές των 

αξιωματούχων οι πολιτικές ιδέες ήταν στατικές και αμετάβλητες, αλλά αντίθετα είχαν 

ένα συνεχές δυναμικό πρίσμα θεώρησης και διεργασίας. Δεν θα μπορούσε κάποιος να 

ισχυριστεί ελαφρά τη καρδία ότι το Βυζάντιο τελούσε υπό το καθεστώς μιας μορφής 

κηδεμονίας ενός  δυτικού “Καισαροπαπισμού”, κάτι που θα δημιουργούσε έντονη 

σύγχυση αναφορικά με το βαθμό που θα μπορούσαν να γίνουν κατανοητά τα όσα 

προαναφέρθηκαν εκτενώς. Άλλωστε είναι πλείστα τα παραδείγματα όπου οι μοναχοί 

καίτοι στο σύνολο τους παρέμειναν πιστοί και πνευματικά δεκτικοί στην 

αυτοκρατορική ιδεολογία και στα βυζαντινά πιστεύω όπως εκφραζόντουσαν από 

επίσημα χείλη εν τούτοις εν τω πρακτέο και στο δια ταύτα σε θεωρητικό και 

πρακτικό επίπεδο ήταν έντονα αντίθετοι ισχυρώς διαφοροποιημένοι και αρνητικά 

διακείμενοι στην ιδέα του καισαροπαπισμού όπως προβαλλόταν σε έντονο βαθμό από 

τη δύση και όπως συχνά επιχειρείτο να προσελκύσει τους Ρώσους.
90

 

 Όλα οι προαναφερθείσες σκέψεις και γενικότερες ιδέες συνέβαλαν στη 

διαμόρφωση της βυζαντινής αυτοκρατορικής ιδέας στο πνεύμα της οργάνωσης μιας 

μορφής πανορθόδοξης κοινοπολιτείας που διαδίδοντας την ορθόδοξη πίστη και το 

ορθόδοξο πνεύμα θα εξασφάλιζαν την ομαλή επικυριαρχία του αυτοκράτορα. Την 

ίδια στιγμή η διαφαινόμενη επεκτατική τάση της τουρκικής απειλής με την 

απροσπέλαστη πολεμική μηχανή των Οθωμανών , έκανε αρκετούς να πιστέψουν ότι 

τα σλαβικά έθνη και ιδιαίτερα η μοσχοβίτικη Ρωσία θα ήταν σε θέση και θα είχε την 

διάθεση και ίσως την ευθύνη και το ορθόδοξο καθήκον  να συνεχίσει να 

διαδραματίζει ένα ρόλο προμαχώνα του ορθόδοξου Χριστιανισμού, ρόλο που είχε 

διαδραματίσει επί αιώνες το Βυζάντιο με επιτυχία και με ένα πνεύμα ευλάβειας. Όλα 

αυτά υποδήλωναν και κατάστησαν σαφές ότι η συμφωνία ανάμεσα στο Βυζάντιο και 

τη Ρωσία που σφραγίστηκε σιωπηρά στις συνειδήσεις αρχόντων και πιστών το 14ο 

αιώνα και όπως εκφράστηκε με ευλάβεια από τους ησυχαστές μοναχούς που είχαν 

τον έλεγχο του πατριαρχείου, δεν είχε ως βάση τον καισαροπαπισμό και τις δυτικές 

ιδέες και αρχές αλλά περισσότερο την ιδέα και τη θεώρηση μιας ισχυρής ενωμένης 

εκκλησίας. Η ισχυρή αυτή ενωμένη ορθόδοξη εκκλησία με το ευσεβές εκκλησίασμα 

της   θα υπερέβαινε κάθε εθνική προσήλωση καθώς και τα πολιτικά σύνορα με την 
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ευλογία της ορθόδοξης πίστης και παράδοσης. Στους Ρώσους και μέσα στην θεώρηση 

των πραγμάτων και των γεγονότων της επικαιρότητας όπως τα καλλιεργούσαν και τα 

δέχονταν το πρόσωπο του βυζαντινού αυτοκράτορα και η θέση αυτή σαν θεσμικός 

παράγοντας στην περιοχή είχε την μορφή υποστηρικτή  και δε προσομοιαζόταν ο 

αυτοκράτορας  σαν κύριος της εκκλησίας.
91

 

 

 

2.3 Από της διαίρεσης της Μητροπόλεως της Ρωσίας μέχρι 

της ιδρύσεως του Πατριαρχείου (1462-1589) 

 

 

 Την εποχή αυτή της Ρωσικής Εκκλησίας χαρακτηρίζουν η 

ανεξαρτητοποίηση από το πατριαρχείο της Κωνσταντινουπόλεως ως προς την εκλογή 

μητροπολίτη Ρωσίας η οποία κατά την απόφαση της συνόδου της Μόσχας (1459) 

πρέπει να γίνεται υπό τους Αγίου Πνεύματος σύμφωνα με τους κανόνες των Αγίων 

Αποστόλων και των Αγίων Πατέρων και κατά τη διαταγή του κυρίου και μεγάλου 

Ηγεμόνα Βασιλείου Βασιλίεβιτς αυτοκράτορα της Ρωσίας. Αποφασίστηκε λοιπόν η 

διαίρεση της Μητροπόλεως της Ρωσίας εις την Μητρόπολη Μόσχας και του Κιέβου. 

Η ανάπτυξη της δύναμης της πολιτείας και δη του Τσάρου ο οποίος μετά την 

απελευθέρωση της Ρωσίας υπό των Μογγόλων και την υποταγή των Σλάβων της 

βαλκανικής και της βυζαντινής αυτοκρατορίας εις τους τούρκους εμφανίζεται ως ο 

μόνος βασιλεύς προστάτης των απανταχού ορθοδόξων και του ορθοδόξου πληθυσμού 

στο σύνολο του. 

 Πράγματι οι ηγεμόνες της Μόσχας μετά τη νίκη του Δημητρίου Ντόσκοϊ 

στο Κουλίκοβο (1380) παρουσιάσθηκαν ως οι μόνοι ηγεμόνες της Ρωσίας οι οποίοι 

θα ήταν σε θέση να διοργανώσουν το κράτος και να διαφυλάξουν την ομαλή και 

απρόσκοπτη λειτουργία του βασιλείου. Οι Βασιλείς Ιβάν Γ (1462 -1505) και 

Βασίλειος Γ (1505 – 1533) πέτυχαν να διαλύσουν τα μικρά ηγεμονικά κρατίδια που 

είχαν δημιουργηθεί παλιότερα στις περιοχές Ιαροσλάβ του Ροστώφ του Νόβγκοροντ 

του Τβερ αλλά και σε άλλα γειτονικά σημεία. Ο Αλέξανδρος Γ Ιάγγελος αφού 

ηττήθηκε σε πολέμους που διεξήγαγε χωρίς επιτυχία  αναγνωρίσε στον Ιβαν το Γ τον 
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τίτλο του ηγεμόνας πασών των Ρωσιών (1495) και δεν έμεινε μόνο εκεί αλλά 

αναγκάσθηκε να παραχωρήσει τις πόλεις Ντέσνα και Σοιγ και Σμόλενσκ στην 

κυριότητα του Ιβάν. Η τελευταία προσπάθεια των Τατάρων να επιβάλουν στους 

Ρώσους την πρότερη φορολογία (1480) απέτυχε παταγωδώς και δεν είχε κανένα από 

τα πρότερα επιθυμητά αποτελέσματα από πλευράς κατακτητών και με τον τρόπο 

αυτό εξασφαλίστηκε η πολυπόθητη εθνική ανεξαρτησία.
92

 Η ανάπτυξη σε κάποιες 

περιπτώσεις όμως της εθνικής συνείδησης των Ρώσων πιθανό να οδήγησε σε μορφές 

θρησκευτικού φανατισμού. Η πτώση της Κωνσταντινούπολης που συνοδεύτηκε με 

όσα κοσμοϊστορικά γεγονότα την επακολουθούσαν  και ο γάμος του Ιβάν του Γ με τη 

Σοφία ( που ήταν η ανεψιά του τελευταίου βασιλιά του Βυζαντίου του Παλαιολόγου 

το 1472) επέτρεψε στον Ιβάν να δεχτεί μέσα του και να πιστέψει σιγά σιγά ότι 

αποτελεί τον κληρονόμο των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων και ότι μόνο αυτός θα 

μπορούσε να αποτελέσει κάτι τέτοιο πλέον. Στο θρησκευτικό τομέα και στις 

εκφάνσεις της εκκλησιαστικής ζωής και πραγματικότητας καταλυτικό ρόλο στην 

πλήρη αποξένωση από τα βυζαντινά πεπραγμένα αποτέλεσε η αφορμή που δόθηκε με 

την  υπό της Βυζαντινής Εκκλησίας αποδοχή της ένωσης κατά τη σύνοδο Φεράρας 

Φλωρεντίας. Οι πράξεις αυτές των Βυζαντινών και η γενικότερη περιρρέουσα 

ατμόσφαιρα οδήγησε στην ιδέα ότι το πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης εξέπεσε της 

ορθής πίστεως μετά από τις επαφές που πραγματοποιούσε και τις μεθοδεύσεις με τη 

δυτική εκκλησία. Την ίδια στιγμή με όσα συνέβαιναν στην περιοχή του Βυζαντίου η 

Μόσχα εμφανίζεται ως ο μόνος μνηστήρας που επιδιώκει το μονοπώλιο αναφορικά 

με  την καθαρότητα της ορθοδόξου πίστεως και η προστάτιδα της Ορθοδοξίας και 

φαντάζει σαν το τελευταίο απόρθητο φρούριο που θα διαφυλάξει το ορθόδοξο 

πνεύμα και το σύνολο των Χριστιανών. Χαρακτηριστικό του κλίματος και των 

οραματισμών των Ρώσων φαίνεται από την ιδέα του Μητροπολίτη Ζωσιμά να 

στραφεί στον τσάρο και να τον αποκαλέσει τον Ιβάν τον Γ  σαν τον νέο αυτοκράτορα 

Τσάρο της Νέας Κωνσταντινούπολης.
93

   

  Μέσα σε αυτό το πλέγμα των κοινωνικών και πολιτικών ανακατατάξεων 

και των ιστορικών πεπραγμένων δεν άργησε να κάνεις την εμφάνιση της η θεωρία 

της Τρίτης Ρώμης. Η θεωρία αυτή έμελε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη 
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συνέχεια στα εσωτερικά της Ρωσίας. Ο μοναχός του Πσκωφ Θεόφιλος μιλώντας για 

το ρωσικό κράτος και τον Τσάρο τόνιζε υπερθεματίζοντας ότι αυτός είναι ο μόνος 

Χριστιανός τσάρος σε όλη την οικουμένη ο οποίος κρατά σφιχτά στα θεόσταλτα 

χέρια του  τα ηνία όλων των ιερών θρόνων της οικουμενικής εκκλησίας. Σύμφωνα με 

το μοναχό και τα όσα πρέσβευε στις διατυπώσεις του η έδρα της οικουμενικής 

εκκλησίας δεν βρίσκεται πλέον στη Ρώμη ή στην Κωνσταντινούπολη αλλά από τώρα 

και στο εξής θα βρίσκεται στη πόλη της Μόσχας που είναι μια πρωτεύουσα που έχει 

τη θεία ευλογία και είναι φρουρούμενη υπό του Θεού. Η θεωρία αυτή με τις έντονες 

διατυπώσεις και τους κοφτερούς οραματισμούς του μοναχού Πσκωφ αποτέλεσε το 

υπόβαθρο της ρωσικής υπερηφάνειας και αισιοδοξίας. Η θεωρία έθεσε τη βάση και 

αποτέλεσε το αναγκαίο πνευματικά υπόστρωμα που ενέπνευσε συχνά λόγιους και 

λαϊκούς να συγγράψουν σχετικά ενώ μάλιστα πολλές λαϊκές παραδόσεις και 

αναφορές σε γραπτά κείμενα παρουσιάζουν ανάλογο πνεύμα και διδακτικές 

προσεγγίσεις.  

 Στα χρόνια που ακολούθησαν και σαν απόρροια των προαναφερομένων 

νέων δεδομένων στη διαδοχή της εξουσίας ο Ιβάν Δ ο τρομερός (1533-1584) 

στέφθηκε αυτοκράτορας από το μητροπολίτη Μόσχας Μακάριο την 16 Ιανουαρίου 

του 1547. Η διαδικασία της στέψης του μεγάλου Ρώσου ηγεμόνα πραγματώθηκε  

κατά το βυζαντινό πρότυπο τελετών και η στέψη του αναγνωρίστηκε επισήμως και 

ξεκάθαρα το 1561 από το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως και πιο συγκεκριμένα 

υπό του πατριάρχου Ιωασάφ. Η επικείμενη ισχυροποίηση και διαφαινόμενη 

γιγάντωση της δύναμης της Μόσχας και η επέκταση του κράτους είχε άμεσο και 

εμφανές αντίκτυπο και στη θέση της ρωσικής εκκλησίας στο θέμα της εκλογής του 

Μητροπολίτη Μόσχας από το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως (1459). Κάτι τέτοιο 

δεν ίσχυε μέχρι τότε  και αποφασίστηκε πλέον ο αποκλεισμός των Ελλήνων Ιεραρχών 

από τις επισκοπές και το Μητροπολιτικό θρόνο της Ρωσία. Αυτό το γεγονός του 

αποκλεισμού των Ελλήνων από τη διαδικασία εκλογής κατέστησε την Ρωσική 

Ιεραρχία καθαρώς εθνική υπόθεση.  Παράλληλα με αυτές τις αλλαγές και τις 

καινοτομίες την  ίδια στιγμή η εκκλησία της Ρωσίας απαλλαγμένη πλέον από 

εξαρτήσεις από το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως έδινε την ευκαιρία στον 

εκάστοτε Τσάρο, αφού του παραχωρούσε τη σχετική δυνατότητα και εξουσία να 

παρουσιάζεται ως ο ανώτατος ρυθμιστής των εκκλησιαστικών πραγμάτων των 

αφορούντων στη διοίκηση της εκκλησίας και σε θέματα εκλογών και διαδοχής. 
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Χαρακτηριστικά πρέπει να αναφερθεί για να γίνει σαφές το προαναφερόμενο πως οι 

διάδοχοι του Ιωνά στο μητροπολιτικό θρόνο της Ρωσίας όχι μόνο εκλέγονταν κατά 

διαταγή και κατά την απόλυτη προτίμηση του Τσάρου αλλά και εκθρονίζονταν όταν 

αυτός επιθυμούσε σχετικά ή τους ανάγκαζε σε παραίτηση.  

 

 

 

2.4 Το Πατριαρχείο της Μόσχας (1589 – 1700) 

 

 

 Η κατάληψη της Κωνσταντινούπολης όπως προείπαμε άλλαξε τελείως 

την κατάσταση στη Ρωσία και για τους Ρώσους δεν τίθετο κανένα θέμα πλέον για 

να επιστρέψουν στη δικαιοδοσία του πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης, διότι 

πίστευαν ότι αυτό βρίσκεται υπό την επιρροή και την άμεση εξάρτηση των 

Οθωμανών. Μάλιστα το 1458 γράφεται ο επίλογος σχετικά με τις σχέσεις και τις 

διεργασίες μεταξύ των δύο εκκλησιών όπου χαρακτηριστικά η ρωσική σύνοδος 

επιβεβαίωσε την εκλογή του Ιωνά και αποφάσισε ότι στο εξής ο μητροπολίτης της 

ρωσικής εκκλησίας  θα εκλέγεται από τη σύνοδο των Ρώσων επισκόπων και η 

εκλογή του θα επικυρώνεται μόνο από τη κεφαλή του ρωσικού κράτους χωρίς την 

αναγκαία έγκριση από την Κωνσταντινούπολη . 
94

 

 Οι προκαθήμενοι της ρωσικής εκκλησίας είχαν πάψει πλέον να είναι οι 

εκπρόσωποι και οι τοποτηρητές ενός μακρινού και υπερεθνικού κέντρου με 

οικουμενική αποστολή, του πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης, στο οποίο θα 

όφειλαν να λογοδοτούν. Παράλληλα όμως με αυτή τη διαφοροποίηση σε σχέση 

με το Βυζάντιο συνάμα έχασαν και την σχετική ανεξαρτησία τους από τον 

ηγεμόνα της χώρας τους και στερήθηκαν από την υποστήριξη του οικουμενικού 

πατριαρχείου στις περιπτώσεις της σύγκρουσης με την κοσμική εξουσία, κάτι που 

ίσχυε παλαιότερα τώρα όμως με τις απόλυτες εξουσίες του Ρώσου Τσάρου 

απωλέσθηκε ανεπιστρεπτί. Όσον αφορά με τη διάσταση και την απομάκρυνση 

από τους Βυζαντινούς αξίζει να αναφερθεί  πως είχαν κάνει την εμφάνιση τους 

έντονες αμφιβολίες για την ορθή πίστη των Ελλήνων, μετά από τις προσεγγίσεις 

                                                           
94 Μαλιγκούδη Γιάννα, «Η ιστορία της Ρωσίας Β΄ τόμος..», σ. 170. 
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Βυζαντινών και Δυτικών λίγο πριν την πτώση της Βασιλεύουσας οι οποίες είχαν 

αρχίσει να έχουν αρνητικά αποτελέσματα στις διακρατικές τους σχέσεις όπως η 

μείωση της πνευματικής επίδρασης του Βυζαντίου στα εκκλησιαστικά θέματα της 

Ρωσίας. Τα γεγονότα που ακολούθησαν και περιελάμβαναν την πτώση του 

Βυζαντίου στους Οθωμανούς ήταν μια δίκαιη τιμωρία για τους Ρώσους.
95

 

 Αναφορικά με το εσωτερικό των νέων δεδομένων στα εκκλησιαστικά 

ρωσικά θέματα το πατριαρχείο της Μόσχας ιδρύθηκε το 1589. Ήδη όμως από το 

1586 ο μεταβείς στη Μόσχα πατριάρχης Αντιοχείας Ιωακείμ δέχθηκε την σχετική 

πρόταση του Τσάρου Θεόδωρου για συνάντηση και επίλυση των εκκλησιαστικών 

θεμάτων και αιτήσεων της Ρωσίας αλλά απάντησε ότι η ίδρυση πατριαρχείου 

Μόσχας απαιτεί την σύμφωνη γνώμη όλων των πατριαρχών της Ανατολής. 

Υποσχέθηκε όμως ότι θα σκεφτεί τα δεδομένα και ότι θα ενεργήσει σχετικά 

γνωστοποιώντας την επιθυμία του τσάρου στη σύνοδο της Ανατολικής 

Εκκλησίας. Σε θέματα που άπτονταν οικονομικών ζητημάτων ήδη από τις αρχές 

του 16
ου

 αιώνα οι πατριάρχες της ανατολής και κατ’ επέκταση το σύνολο των 

εκκλησιών που περιέχονταν στα πατριαρχεία τους βρίσκονταν σε πολύ δυσχερή  

και προβληματική οικονομική κατάσταση και πολλές φορές αναγκάζονταν να 

προστρέχουν στη Μόσχα για να λάβουν χρηματικές ενισχύσεις και οικονομικά 

βοηθήματα για να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους.
96

 

 Αναφορικά με τις νεότερες εξελίξεις στο θέμα της ρωσικής εκκλησίας 

αξίζει να αναφερθεί πως το 1588 μετέβη στη Μόσχα ο πατριάρχης 

Κωνσταντινουπόλεως Ιερεμίας ο Β’ ο οποίος αρχικά συμφώνησε αναφορικά με 

την ίδρυση Πατριαρχείου Μόσχας. Στην πράξη του αυτή προχώρησε ο 

πατριάρχης  καθώς ευελπιστούσε μακροπρόθεσμα πως θα ήταν δυνατό να 

καταστεί ο ίδιος πατριάρχης στο εν λόγω πατριαρχείο. Μετά όμως από μακρές και 

εκτενείς  διαβουλεύσεις τελικά υπαναχώρησε στις απόψεις του και αναγκάστηκε 

να μην προωθήσει τις επιδιώξεις το. Ο Ιερεμίας τελικά  υποχώρησε στις έντονες  

πιέσεις που δέχθηκε και συμφώνησε να χειροτονήσει πατριάρχη τον 

Μητροπολίτη Μόσχας Ιώβ. Η χειροτονία του Ιώβ  πραγματοποιήθηκε την 26
η
 

Ιανουαρίου του 1589 και επείχε ξεχωριστή σημασία καθώς μέσω της χειροτονίας 

                                                           
95 Μαλιγκούδη Γιάννα, «Η ιστορία της Ρωσίας Β΄ τόμος..», σ. 171. 

96 Μαλιγκούδη Γιάννα, «Η ιστορία της Ρωσίας Β΄ τόμος..», σσ. 180-181. 
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αυτής ξεκινούσε μια νέα σελίδα στη ρωσική εκκλησία αφού πλέον ήταν γεγονός 

το αυτόνομο και αυτοδιοίκητο ρωσικό πατριαρχείο. Ανφορικά με τον πρώτο 

πατριάρχη των Ρώσων των Ιώβ αυτός μέχρι εκείνη την ημέρα  ήταν μητροπολίτης 

Μόσχας και πάσης Ρωσίας. Παράλληλα με την χειροτονία του Ιώβ και την 

ανακήρυξη του πατριαρχείου υπήρξαν και άλλες ενέργειες όπως το γεγονός ότι  

ιδρύθηκαν 6 μητροπόλεις στη ρωσική επικράτεια παράλληλα και 6 αρχιεπισκοπές 

και 6 νέες επισκοπικές έδρες.
97

Σε παράλληλο χρόνο και στον εκκλησιαστικό 

κόσμο σύνοδος συνεκλήθη στην Κωνσταντινούπολη το 1590 αλλά επειδή δεν 

συμμετείχε ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Μελέτιος δεν κατέστη πλήρης και  

συνεκλήθη εκ νέου η σύνοδος το 1593 όπου έλαβε μέρος και ο πατριάρχης 

Αλεξάνδρειας. Η  νέα σύνοδος του 1593 επικύρωσε την ίδρυση του πατριαρχείου 

Μόσχας το οποίο καταλάμβανε την 5
η
 θέση μετά το πατριαρχείο Ιεροσολύμων 

στην σειρά κατάταξης που ίσχυε αναφορικά με τα πατριαρχεία του ορθόδοξου 

κόσμο. Στο δια ταύτα και αυτό που ήταν πλέον νέο για την ρωσική 

εκκλησιαστική ζωή ήταν ότι ο πατριάρχης Μόσχας θα εκλεγόταν από εδώ και στο 

εξής  υπό την διαβούλευση, συνάθροιση και σύσκεψη και συνακρόαση των 

αρχιερέων του πατριαρχείου που αυτοί είχαν πλέον τον πρώτο ρόλο.
98

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
97 Μαλιγκούδη Γιάννα, «Η ιστορία της Ρωσίας Β΄ τόμος..», σ. 181. 

98 Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια, σ. 1022. 
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3. Εκκλησιαστική Ιστορία της Ρωσίας: 

Περίοδος αναδιοργανώσεως- Διοικητική αυτονομία 

και η θεωρία της Τρίτης Ρώμης 

 

3.1 Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη 

 

Ο Μέγας Κωνσταντίνος ο πρώτος βυζαντινός αυτοκράτορας ανέβηκε στο 

θρόνο το 306. Ωστόσο, η αρχή της βυζαντινής ιστορίας και η μεγάλη αυτή νέα σελίδα 

στην ιστορία ξεκινά το 324, όταν κατόρθωσε να απομείνει μονοκράτορας στην 

απέραντη και αχανή αυτοκρατορία. Η προσωπικότητα του και τα νέα δεδομένα που 

επέφερε ήταν θεμελιώδους σημασίας και τα γεγονότα που χαρακτήρισαν την εποχή 

του ήταν τόσο η απόφαση της μεταφοράς της πρωτεύουσας από τη Δύση στην 

Ανατολή όσο και η νέα εσωτερική πολιτική διακυβέρνησης που ακολούθησε και 

διαμόρφωσε και η οποία επέφερε νέα ήθη και έθιμα στο δημόσιο βίο της 

αυτοκρατορίας . Την στιγμή που ο Μέγας Κωνσταντίνος είχε αποφασίσει την 

μεταφορά στην Κωνσταντινούπολη, η πόλη αυτή ήταν τη δεδομένη στιγμή ήταν το 

κατάλοιπο μιας παλιάς μεγαρικής επαρχία με το όνομα Βυζάντιο. Η μεταφορά ενός 

κράτους διοικητικά, γλωσσικά και νομοθετικά ρωμαϊκού, σε έναν τόπο που 

βρισκόταν κάτω από την πολιτισμική σφαίρα του ελληνισμού και των ανατολικών 

λαών αποτελούσε τον προάγγελο της ριζικής αλλαγής επί όλης της υπόστασής του. Η 

συμβολή του Μεγάλου Κωνσταντίνου στη διοικητική αναδιοργάνωση του κράτους 

και στα νέα διοικητικά και οργανωτικά δεδομένα ήταν κεφαλαιώδης. Η πολιτική που 

ακολούθησε ο Κωνσταντίνος σε θέματα θρησκευτικά και στην άσκηση και τη 

διαμόρφωση εκ νέου της πολίτικης της εκκλησιαστικής πορείας αποτελούν 

σημαντικά κεφάλαια της ιστορίας καθώς μέσα από αυτά διαμορφώθηκαν και 

σχηματοποιήθηκαν οι βάσεις και οι δομικής μονάδες  για τη μελλοντική ανάπτυξη 

και την σχηματοποίηση του Βυζαντίου και της κατ’ επέκταση νέας αυτοκρατορικής 

διαμόρφωσης στο σύνολο της γεωγραφικής περιοχής .  
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Αναφορικά με την κτήση νέων εδαφών και των νέων συνόρων  ο 

Κωνσταντίνος δεν είχε επεκτατικές βλέψεις και τάσεις προσαρτήσεως νέων περιοχών 

και κτίσεων. Τον ενδιέφερε πρώτιστα και πάνω από όλα  να διατηρήσει την 

ακεραιότητα της αυτοκρατορίας και να διασφαλίσει την ομαλή πορεία και θέση της 

στο ευρωπαϊκό και ασιατικό στερέωμα. Για την διασφάλιση αυτού του κεκτημένου 

σκέφτηκε διπλωματικά και τοποθέτησε στα μέτωπα των συνόρων της 

αυτοκρατορικής γεωγραφικής περιοχής τους γιους του σαν τοποτηρητές και 

θεματοφύλακες. Οι γιοι του θα αναλάμβαναν το ρολό του υπερασπιστή των συνόρων 

για το σύνολο της εδαφικής ακεραιότητας της αυτοκρατορίας. Έχοντας εξασφαλίσει 

τα νώτα και τα προμετωπιαία σύνορα του ο Κωνσταντίνος στράφηκε προς αλλά 

ζητήματα εξωτερικής πολίτικης και αποφάσισε πως έπρεπε να αντιπαρατεθεί με τις 

άλλες φυλές που καιροφυλακτούσαν. Στην κατεύθυνση αυτή αντιπαραβλήθηκε και 

αντιπαρατέθηκε με επιτυχή έκβαση  τις ξαφνικές επιθέσεις των βαρβαρικών φύλων 

στο Ρήνο και στην περιοχή του Δούναβη και κατόρθωσε να συναντηθεί και  να 

συνεννοηθεί διπλωματικά με τους Γότθους και να συνάψει ειρηνευτική συνθήκη μαζί 

τους. Η σύναψη ειρήνης που επετεύχθητε μετά από συνεννόηση με τους Γότθους 

προέβλεπε πως τα γοτθικά φύλλα ήταν υποχρεωμένα να προστατεύουν το σύνορο του 

Δούναβη απωθώντας τους οποίους εισβολείς παίρνοντας ως αντάλλαγμα τρόφιμα και 

χρηματικές αποζημιώσεις και ενισχύσεις. Στο μέτωπο προς ανατολάς, υπήρχαν 

ανεπίλυτα ζητήματα καθώς  η θρησκευτική πολιτική του Κωνσταντίνου που τηρούσε 

με ζωηρότητα προκαλούσε τους Πέρσες, οι οποίοι με τη σειρά τους και στα πλαίσια 

των ενεργειών της εξωτερικής πολίτικης τους  αντιδρούσαν με διωγμούς και 

αυξημένες διώξεις κατά των χριστιανών υπηκόων που υπάγονταν στο εσωτερικό των 

περιφερειών τους στις περιοχές κυριότητας και σφαιρών επιρροής τους.  
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Σχήμα 13
ο
 : Η Κωνσταντινούπολη προσωποποιημένη δείχνει τον ανδριάντα του 

Κωνσταντίνου ως «Ανίκητου Ήλιου» (Πεουτιγγέρειος Πίναξ, Βιέννη Αυστριακή Εθνική 

Βιβλιοθήκη). 

Όπως προαναφέρθηκε η ίδρυση της νέας πρωτεύουσας της βυζαντινής πλέον 

αυτοκρατορικής δομής έλαβε χώρα το 324 μ.Χ υπό την καθοδήγηση του 

Κωνσταντίνου. Η επιλογή της πόλεως μόνο τυχαία δεν συντελέσθηκε καθώς ήταν 

τοποθετημένη ανάμεσα σε δύο ηπείρους και κατείχε καίρια γεωπολιτική θέση,  ενώ 

ήταν ταυτόχρονα περιτριγυρισμένη από θάλασσα και υδάτινες αρτηρίες, γεγονός που 

την καθιστούσε μέγιστης σημασίας  συγκοινωνιακό κόμβο και πέρασμα διέλευσης 

ανάμεσα στην Ευρώπη και την Ασία, στη Μεσόγειο, τον Εύξεινο Πόντο και την 

Αζοφική θάλασσα που ήταν οι κύριοι υδάτινοι δρόμοι πλεύσης και τέλεσης του 

εμπορίου και άλλων συγκοινωνιών. Οι κύριοι λόγοι που ώθησαν το Μέγα  

Κωνσταντίνο να προχωρήσει σε αυτή την κίνηση και να τοποθετήσει τη νέα 

πρωτεύουσα της αχανούς αυτοκρατορίας σε αυτό το σημείο ήταν οι εξής: Αρχικά η 

αυξημένη πληθυσμιακά κατανομή της Ανατολής σε σύγκριση με τη Δύση και 

επιπρόσθετα η οξεία και υπερισχυμένη οικονομική της κατάσταση στο παγκόσμιο 

στερέωμα και αφετέρου και πρωτίστως η τάση και η κλίση του πληθυσμού των 

ανατολικών περιοχών προς τον ορθόδοξο τρόπο ζωής και τα χριστιανικά ιδεώδη.  

Στην απόφαση αυτή για μετακίνηση δεν έλειπαν φυσικά και λόγοι γεωπολιτικής 

σημασίας και σκέψης καθώς από το νέο σημείο θα μπορούσαν να ελεγχθούν 

καλύτερα οι όποιες νέες επιθετικές ενέργειες επιχειρούνταν από λαούς της Ασίας 

όπως οι Πέρσες. 

Ο Κωνσταντίνος δεν έμεινε όμως μόνο σε γεωγραφικά θέματα και σε θέματα 

άσκησης γεωπολιτικών δεδομένων καθώς κύριο  κίνητρο του και οδηγός δύναμη των 

ενεργειών του ήταν να διασφαλίσει στην Κωνσταντινούπολη την εδραίωση του 

χριστιανισμού και της ορθόδοξης πίστεως. Η στροφή του προς το Χριστιανισμό που 

καθόλου τυχαία και επιπόλαια ήταν συνδυάστηκε με την απομάκρυνσή του από τη 

Ρώμη και το δυτικό τρόπο ζωής που είχε επικρατήσει και που είχε καταστεί κέντρο 

ειδωλολατρίας. Ο Κωνσταντίνος απαρνήθηκε όλα αυτά και με ευλάβεια και 

πνευματικότητα αποφάσισε  να μεταβεί σε μια νέα πρωτεύουσα όπου έκτισε πληθώρα 

εκκλησιών και πολλά δημόσια οικοδομήματα και κτίσματα αρχιτεκτονικής και 

λειτουργικής σημασίας. Ο Κωνσταντίνος φερόμενος διπλωματικά και στα πλαίσια 

ενίσχυσης της εύρυθμης λειτουργίας του κράτους υποχρέωσε τους μισθωτές 
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αυτοκρατορικών γαιών και τους μικρούς ακτήμονες στη Μικρά Ασία και τον Πόντο 

να κτίσουν εκεί τα σπίτια τους και σαν αντιστάθμισμα τους απάλλαξε από τους 

φόρους που βάρυναν άλλες επαρχίες του κέντρου, διασφαλίζοντας την ομαλή 

διαβίωση τους και την υποστήριξη τους στην ενίσχυση των συνόρων της 

αυτοκρατορίας. Η Κωνσταντινούπολη ή αλλιώς όπως είχε επικρατήσει στην λαϊκή 

πεποίθηση και συνείδηση να αναφέρεται πλέον με τον τίτλο και τον όρο  «Νέα 

Ρώμη» βαθμιαία απέκτησε χαρακτηριστικά χριστιανικής πόλης με ορθόδοξο πνεύμα 

διαβίωσης. Το αποτέλεσμα της χριστιανικής ευλαβικής πολιτικής που ακολούθησε ο 

αυτοκράτορας ήταν να θεμελιωθούν πληθώρα ορθόδοξων χτισμάτων και ναών. Ο 

ρόλος του Χριστιανισμού και της Ορθοδοξίας υπήρξε ο συνδετικός κρίκος και η 

διαδικασία αλληλουχίας στη νέα κατάσταση και  σε ένα κράτος με υπηκόους που 

διέφεραν σημαντικά στο υπόβαθρο και στις καταβολές τους. Η Εκκλησία σε αυτή τη 

νέα κατάσταση επιβεβαίωνε και ενίσχυε ηθικά τις ενέργειες του Κράτους και 

προάσπιζε τη νέα πολιτική που ασκείτο. Με τη σειρά του το κράτος και το σύνολο 

των κρατικών δομών ανταπέδιδε τη βοηθητική συνδρομή των εκκλησιών και των 

λειτουργών της πίστεως και ενίσχυε σε οικονομικό επίπεδο την Εκκλησία 

συνδράμοντας την ποικιλοτρόπως στην προσπάθειά της για την εξάπλωση του 

Χριστιανισμού, της ορθόδοξης πίστεως αλλά και την ουσιαστική και αποφασιστική 

καταπολέμηση των αιρέσεων που ανέκυπταν ανά περιόδους και έβλαπταν το 

Ορθόδοξο Δόγμα, καθώς συχνά πυκνά ανέκυπταν επιζήμιες αιρετικές ομάδες που 

επηρέαζαν το χριστιανικό πληθυσμό. Στα πλαίσια αντιμετώπισης όλων αυτών και 

στην απρόσκοπτη λειτουργία των εκκλησιαστικών δομών ο Μέγας Κωνσταντίνος 

απέδωσε ισχυρές αρμοδιότητες στους επικεφαλής της εκκλησίας και τους κατά 

τόπους  επισκόπους που κρατούσαν ψηλά και με ευλάβεια την ορθόδοξη πίστη και 

τον ορθόδοξο τρόπο ζωής. 
99

 

 

                                                           
99 Μελιγκώνης Νικόλαος, «Φιλολογικό Ιστολόγιο», 2010. 
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Σχήμα 14
ο
 :  Αργυρό νόμισμα με αποτυπωμένο το Χριστόγραμμα (στο επάνω μέρος 

της περικεφαλαίας του Κωνσταντίνου και την σφαίρα με το σταυρό που ήταν σύμβολο 

απεικόνισης της εκχριστιανισμένης ρωμαϊκής οικουμένης, μουσείο Μονάχου – νομισματική 

συλλογή). 

 

Στο Μεγάλο Κωνσταντίνο οφείλεται  και αποδίδεται ακόμη η πολύ 

ουσιαστική και σημαντική σύγκλιση της Α' Οικουμενικής Συνόδου το 325 στη 

Νίκαια με σκοπό να διευθετηθεί η διαμάχη που είχε ξεσπάσει με σφοδρό τρόπο 

μεταξύ των ορθοδόξων πιστών και των οπαδών και φίλα προσκείμενων στον 

αρειανισμό. Ο αρειανισμός ήταν ένα αιρετικό θρησκευτικό δόγμα  με ηγέτη και 

εκφραστή τον Άρειο, ο οποίος αμφισβητούσε και δε δεχόταν τη θεία φύση του 

Χριστού, προκαλώντας μεγάλα προβλήματα στους κόλπους της εκκλησίας και 

δημιουργώντας μερίδα οπαδών που επιβουλεύονταν την ομαλή εκκλησιαστική 

λειτουργία του κράτους. Ο Μέγας Κωνσταντίνος ήταν πανταχού παρών σε όλα τα 

προβλήματα που ανέκυπταν στους κόλπους της εκκλησίας και βοηθούσε από όποιο 

πόστο μπορούσε, εμπλεκόμενος συχνά στο κέντρο των διενέξεων θρησκευτικής 

φύσης που προέκυπταν. Δεν έμενε άπραγος και σκεπτόμενος το μέλλον προσπάθησε 

να συνδέσει άρρηκτα κράτος και εκκλησία χωρίς πάντα όμως με επιτυχία και με τα 

ποθούμενα αποτελέσματα. Σε κάθε περίπτωση η προσωπικότητα και το πνευματικό 

του ανάστημα ήταν κεφαλαιώδους σημασίας για την Ορθοδοξία. Το παράδειγμα και 

τον ορθόδοξο βίο του Κωνσταντίνου ακολούθησαν και πολλοί άλλοι αυτοκράτορες 

που βασίλευσαν στις χρονικές περιόδους που ακολούθησαν και τον διαδέχτηκαν.
100

  

 

                                                           
100 Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία, “Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία”, 2011. 
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3.2 Πριν την πτώση 

 

 Δεν είναι λίγες οι ευρωπαϊκές χώρες που υιοθέτησαν την Ορθοδοξία 

από το Βυζάντιο και δέχτηκαν έτσι ως θεμέλιο της φιλολογικής και πνευματικής τους 

πολιτιστικής παράδοσης ολόκληρη τη βυζαντινή λειτουργία η  οποία είχε βέβαια 

μεταφραστεί στην σλαβική γλώσσα. Απ' όλες αυτές τις χώρες, μόνο η Ρωσία έμεινε 

απρόσβλητη από την τουρκική κατάκτηση. Από την ιστορική σκοπιά και την οπτική 

της ιστορικής ανάλυσης και επισκοπικής διαφώτισης, επομένως θα μπορούσε να 

ειπωθεί πως η μορφή του Βυζαντινού στερεώματος όπως διαμορφώνεται μετά την 

περίοδο της παρακμής και της πτώσης δίνει διαφορετικό αποτύπωμα ανάλυσης και 

υποδοχής για τη  Ρωσία σε σχέση με τα άλλα βαλκανικά κράτη.
101 

Για την ιστορία ο  

εκχριστιανισμός των Ρώσων όπως επιτεύχθηκε και διαμορφώθηκε αποτέλεσε το 

ιστορικό έναυσμα να καταστεί η περιοχή τους μέρος της «Βυζαντινής 

Κοινοπολιτείας», χωρίς όμως να υπεισέλθει σε σχέση προσάρτησης σαν  ουσιαστικό 

τμήμα της Αυτοκρατορίας. Οι Ρώσοι πρίγκιπες αναγνώριζαν ναι μεν την οικουμενική 

και ηθική υπεροχή του Ρωμαίου Αυτοκράτορα της Ανατολής αλλά δεν ένιωθαν 

υποταγμένοι σε αυτόν. Σε κάθε περίπτωση απαρνιούνταν και συχνά εναντιώνονταν 

στην πολιτική ανωτερότητα που αυτός επιδίωκε να αναγνωρίζει απέναντι τους.  

Παρ' όλα αυτά όπως αναφέρει και ο John Meyendorff, η Εκκλησία της Ρωσίας 

και το σύνολο των εκκλησιαστικών επικεφαλής που αποτελούσαν την ομάδα 

έκφρασης και διαμόρφωσης του εκκλησιαστικού βίου ήταν διοικητικά εξαρτημένη 

από το Βυζάντιο για αιώνες, από το 988 μέχρι το 1448. Ο μητροπολίτης Κιέβου και 

πάσης Ρωσίας ήταν κατά κανόνα Έλληνας και εκλεγόταν και διοριζόταν πάντοτε από 

την Κωνσταντινούπολη και μετά από τις σχετικές επιτροπές που συνεδρίαζαν στη 

βασιλεύουσα και με τη σύμφωνη γνώμη του βυζαντινού αυτοκράτορα. Πολλά χρόνια 

αργότερα και μετά από πολλές εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα υπήρξε μιας μορφής 

ομαλής εναλλαγής στη διαδοχή και την επιλογή Ελλήνων και Ρώσων στην κεφαλή 

της Εκκλησίας. Επιπρόσθετα  οι Ρώσοι υποψήφιοι και διεκδικητές έπρεπε να 

ταξιδέψουν μέχρι την Κωνσταντινούπολη και να τους υποδεχτούν εκεί και στη 

                                                           
101 Αντώνιος Αιμίλιος Ταχιάος, “Πηγές Εκκλησιαστικής Ιστορίας των ορθόδοξων Σλάβων”, 

Θεσσαλονίκη 1997, τ. 1
ο
, σσ. 200 – 254.  
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συνέχεια να ενθρονιστούν εκεί  μητροπολίτες και να επιστρέψουν μετά πίσω στη 

Ρωσία.  

Η Εκκλησία στην περιοχή της Ρωσίας είχε μεγάλη αίγλη και επιρροή και 

διέθετε βαρύνουσα σημασία και θέση. Το εκκλησιαστικό οικοδόμημα αντιπροσώπευε 

το μόνο διοικητικό και οργανωτικό οικοδόμημα που υπερέβαινε τα όρια της χώρας 

και συνδεόταν άμεσα με το Βυζάντιο. Ήταν μια περίοδος που η ρωσική επικράτεια 

σπαραζόταν από εσωτερικές διεκδικήσεις και ήταν κατατετμημένη  σε πολλές 

μικρότερε εμπόλεμες ηγεμονίες. Αρκετά αργότερα, και μέσα από την κατακτητική 

επιβολή των Μογγόλων (1237-1240), οι νοτιοανατολικές ηγεμονίες έγιναν τμήμα της 

Μογγολικής Αυτοκρατορίας ενώ μικρότερα  τμήματα που έγιναν αργότερα ευρέως 

γνωστά ως Ουκρανία και Λευκορωσία περιήλθαν υπό λιθουανική και πολωνική 

κατοχή αντίστοιχα.
102

 

 

 

3.3 Περί της θεωρίας της Τρίτης Ρώμης 

 

Κατά το δεύτερο μισό του 15
ου

 αιώνα και τις πρώτες δεκαετίες του επόμενου 

αιώνα εξελίσσονται γεγονότα και διεργασίες που θεωρούνται από την διεθνή 

ιστοριογραφία ως ένα ορόσημο κεφαλαιώδους σημασίας για τη σταθεροποίηση 

αφενός και αφετέρου τη μετέπειτα πορεία και μετασχηματισμό του Ρωσικού κράτους. 

Όπως αναφέρει και ο Βλάσιος Φειδάς χαρακτηριστικά «η περίοδος αυτή της Ρωσικής 

Εκκλησίας προσομοιάζει με την σε στάδια de facto ανεξαρτητοποίηση και 

αποστασιοποίηση από το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως σε πρώτη φάση και σε 

μια ύστερη χρονολογικά εξασφάλιση διοικητικής και οργανωτικής αυτονομίας». Η 

ανεξαρτητοποίηση αυτή  στα πρώιμα στάδια και με τον τρόπο που συντελείται και 

εξυφαίνεται αναφέρεται και περιορίζεται σε αναφορές μόνο στην εκλογή του 

Μητροπολίτη Ρωσίας χωρίς επέκταση περί αυτονόμησης ως προς τη διοικητική θέση. 

Όπως προέβλεπε σχετικώς η επί του θέματος συναρτημένη και σχετιζόμενη απόφαση 

της  τοπικής συνόδου της Μόσχας (1459) αναφορικά με την εκλογή, η διαδικασία 

αυτή της εκλογής θα μπορούσε να γίνεται υπό την ευλογία του αγίου Πνεύματος, 

                                                           
102 John Meyendorff, «Byzantium and the Rise of Russia: A Study of Byzantino-Russian Relations in 

the Fourteenth Century». Cambridge: Cambridge University Press, 1981, σσ. 145 – 169. 
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μέσα σε ένα πνεύμα συμφωνίας και αλληλουχίας με το τυπικό λαμβάνοντας υπόψη 

τους εκκλησιαστικούς κανόνες που είχαν εμφυσήσεις και καθιερώσει οι Άγιοι 

Πατέρες. Σε κάθε περίπτωση θα έπρεπε να υπάρχει η πρότερη έγκριση και 

προσυπογραφή του μεγάλου ηγεμόνα της Ρωσίας του Βασιλείου Βασίλιεβιτς, όπως 

αναφέρει σχετικώς και υπερθεματίζει επί του θέματος ο Βλάσιος Φειδάς στις γραπτές 

αναφορές του.
103

 Η απόδοση στον ηγεμόνα ουσιαστικής εξουσίας καθ' όλη τη 

διάρκεια της διεργασίας της  εκλογής του μητροπολίτη αν και στερείτο ηθικών 

ερεισμάτων επί του πρακτέου όμως  επηρέασε σημαντικά τις σχέσεις εξαρτήσεως 

τσάρου και προκαθήμενου  ρωσικής εκκλησίας. Παρόλα αυτά πρέπει να σημειωθεί 

πως  η απόφαση αυτή συμπίπτει όχι μόνο ως προς τη διαίρεση της μητροπόλεως σε 

μητρόπολη της Μόσχας και μητρόπολη του Κιέβου, αλλά και ως προς τον τρόπο και 

το βαθμό που διαμορφώθηκε η ανάπτυξη της ισχύος της πολιτείας σε έντονο βαθμό.  

Με τον τρόπο αυτό ο Μεγάλος Ρώσος ηγεμόνας, αφού είχε διασφαλιστεί η ελευθερία 

από όλα τα βαρβαρικά φύλλα που είχαν σημαδέψει με την κατοχή τους το βίο της 

Ρωσίας φάνταζε σαν ο μόνος και πλέον κατάλληλος ηγέτης που  έπρεπε  και θα ήταν 

σε θέση και δυναμική κατάσταση να διασφαλίσει τους ορθόδοξους κατοίκους όλων 

των περιοχών της ευρύτερης και όχι μόνο περιοχής. 
104

 

Επιχειρώντας μια ιστορική αναδρομή αναφορικά με τη θέση του Ρώσου 

ηγεμόνα στην ρωσική επικράτεια αξίζει να αναφερθεί πως την περίοδο που 

ακολούθησε τη νίκη του Δημητρίου Ντόνσκοϊ που διεξήχθη στην περιοχή Κουλίκοβο 

(περί το 1380), οι ρώσοι ηγεμόνες εμφανίσθηκαν και πρόβαλαν εαυτούς ως εκείνους 

τους ξεχωριστούς  ηγέτες που  θα μπορούσαν να εγγυηθούν την ορθή και 

απρόσκοπτη   ανάπτυξη και την εκ θεμελίων αναδιοργάνωση της πολιτείας αλλά και 

της ομαλής πορείας του ρωσικού έθνους. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά και ο 

Βλάσιος Φειδάς, «τα χρόνια που ακολούθησαν οι ηγεμόνες Ιβάν Γ΄(1462-1505) και 

Βασίλειος Γ΄ (1505-1533) μέσα από μάχες και αναμετρήσεις μπόρεσαν να 

καθυποτάξουν υπό την κυριαρχία τους τις ανεξάρτητες ηγεμονίες  του Ιαροσλάβ και 

του Ροστώφ (μέχρι το 1475), του Νοβγκόροντ (1478), της πόλης του Τβερ (1485), 

του ,Πσκωφ και του  Ριαζάν (μέχρι το 1518) και του Σταροντούμπ και άλλων πόλεων 

(μέχρι το 1525), ενισχύοντας την κρατική υπόσταση της ρωσικής επικράτειας και 

                                                           
103 Βλάσιος Φειδάς «Ιστορία της Εκκλησίας της Ρωσίας …», σ. 212. 

104 Βλάσιος Φειδάς «Ιστορία της Εκκλησίας της Ρωσίας …», σ. 212. 
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προσδίδοντας το απαιτούμενο ηθικό και δυναμικό πλεονέκτημα ισχύος και επιβολής. 

Λίγα χρόνια πριν τα γεγονότα αυτά που ήταν ιδιαιτέρως σημαντικά και εξέχοντα ο 

Αλέξανδρος Γ΄, αναγκάσθηκε να παραχωρήσει την κυριότητα της πόλης Σμόνενσκ 

αλλά και των μικρότερων Ντέσνα και Σόιγ  στον Ιβάν τον οποίο είχε ήδη εκ 

προοιμίου  αναγνωρίσει ως το φερόμενο σε απόλυτη ισχύ ηγεμόνα όλων των 

Ρώσων.»
105

 Οι Τάταροι σε μια ύστατη προσπάθεια να επαναφέρουν φορολόγηση 

όμοια με το παρελθόν στους Ρώσους  απέτυχαν οικτρά και πλήρως γεγονός που 

σήμαινε και την οριστική απεξάρτηση από τις Ταταρικές επιβολές και επικυριαρχίες. 

Όμως πρέπει να αναφερθεί και να τονιστεί πως η  συνειδητοποίηση της ανεξαρτησίας 

και η ανάπτυξη της δομής και της υπόστασης του κράτους ταυτόχρονα με την εθνική 

αφύπνιση  των Ρώσων υπηκόων υπέθαλψαν στην συνέχεια έναν ιδιότυπο φανατισμό 

με σοβινιστικά χαρακτηριστικά και εκφάνσεις τα οποία απέφεραν προεκτάσεις τύπου 

θρησκευτικών και πολιτικών επιπτώσεων οι οποίες χαρακτήρισαν την εξωτερική 

πολιτική σε θέματα γεωπολιτικής φύσης. Προς την ίδια κατεύθυνση λειτούργησε και 

το γεγονός της πτώσης της Κωνσταντινουπόλεως που είχε μόλις προηγηθεί αλλά και 

ο γάμος του τσάρου Ιβάν Γ΄ με τη Σοφία Παλαιολογίνα, (η οποία πρέπει να 

σημειωθεί πως ήταν η ανεψιά του τελευταίου βασιλιά του Βυζαντίου το 1472). Όλα 

αυτά τα πεπραγμένα διαμόρφωσαν σταδιακά την πεποίθηση ότι ο τσάρος ήταν 

αυτοδίκαια ο νόμιμος διάδοχος και συνεχιστής των βυζαντινών αυτοκρατόρων. Την 

ίδια στιγμή αναφορικά με τα εκκλησιαστικά πεπραγμένα η υπογραφή από τους 

εκπροσώπους της εκκλησίας εκ μέρους του Βυζαντίου της ενώσεως κατά τη σύνοδο 

Φεράρας -Φλωρεντίας (1438-1439) έδωσε το έρεισμα στην ρωσική πλευρά να 

επικαλεστεί τετελεσμένο παρέκκλισης της ορθόδοξης πίστης και πορείας της 

εκκλησίας του Βυζαντίου κρατώντας αποστάσεις και βρίσκοντας την αφορμή και την 

αιτία να προβάλλουν από μέρους ρωσικής εκκλησιαστικής θέσης με σθένος 

έκφρασης  και σαφήνεια τη θέση της Μόσχας σαν την εχέγγυο δύναμη της 

καθαρότητας και της γνησιότητας της ορθόδοξης πίστεως που θα υποκαθιστούσε την 

παρεκκλίνουσα βυζαντινή εκκλησιαστική δεδομένη θέση. Μάλιστα οι ρωσικοί 

κύκλοι έχοντας αυτή την πολυπόθητη ευκαιρία στα χέρια τους δεν περιορίστηκαν 

μόνο σε αυτό αλλά πρόβαλαν με έντονο τρόπο και σαφή παγιωμένη αξίωση και θέση 

την άποψη πως πλέον μόνο η Μόσχα είναι η μοναδική ελεύθερη πρωτεύουσα του 

                                                           
105 Βλάσιος Φειδάς «Ιστορία της Εκκλησίας της Ρωσίας …», σ. 213. 
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ορθοδόξου χριστιανικού κόσμου.
106

 Και ενώ σε εκκλησιαστικό διπλωματικό επίπεδο 

διαμορφώνονταν αυτά τα νέα δεδομένα αναφορικά με τα θέματα εξωτερικής 

πολιτικής και θέση των Ρώσων αξίζει να αναφερθεί πως  η ηγεμονία της Μόσχας 

κατά τη διάρκεια της περιόδου ανάληψης της διακυβέρνησης από τον Ιβάν το Γ 

περιελάμβανε ένα μεγάλο τμήμα το οποίο σε κάθε σημείο της επικράτειας του 

συνόρευε με μικρότερες Ρωσικές ηγεμονίες και στα τελευταία χρόνια της 

διακυβέρνησης του, τα όρια του κράτους είχαν επεκταθεί και  έφταναν μέχρι  την 

Πολωνία-Λιθουανία αλλά και έως τη Σουηδία. Η μεγάλη διεύρυνση αυτή των 

ρωσικών πλέων εκτάσεων κυριαρχίας οφείλεται και πηγάζει από τις μεγάλες 

πολιτικές στρατιωτικές και διπλωματικές ικανότητες που επέδειξε ο Ρώσος ηγεμόνας. 

Την ισχύ και τη θέση του Ιβάν εξυμνούσε  ο Ζωσιμάς από το μητροπολιτικό του 

θρόνου στη Ρωσία και συχνά πυκνά προσφωνούσε τον Ιβάν σαν το νέο αυτοκράτορα 

με τον τίτλο Τσάρο και διακήρυττε με τιμή και δόξα και με έντονα θριαμβευτικό και 

επιδεικτικό τρόπο  πως ο Ιβάν ήταν πλέον ο νέος Κωνσταντίνος της νέας 

βασιλεύουσας, Η νέα βασιλεύουσα πλέον ήταν η Μόσχα σύμφωνα με τις διακηρύξεις 

του.  Οι πνευματικές ζυμώσεις μεταξύ των λόγιων και των μοναστηριακών κύκλων 

της εκκλησίας της Ρωσίας ανά την επικράτεια και κυρίως στη Μόσχα  συντελούνταν 

και διαμορφώνονταν με τις επιταγές που έθετε η νέα κατάσταση η οποία όμως είχε 

σχηματοποιηθεί για να στηριχθεί με βάση και υπόστρωμα το ιδεολογικοπολιτικό 

πλαίσιο της βυζαντινής παράδοσης. Η βυζαντινή παράδοση προσέφερε το 

απαραίτητο πνευματικό υλικό  μέσα στα όρια διαμόρφωσης και απορρόφησης του 

οποίου είχε συντελεστεί η διάπλαση και η μορφοποίηση του πνευματικού 

εκκλησιαστικού βίου της ρωσικής επικράτειας και της ρωσικής κρατικής δομής. 
107 

 

Η παρακμή του Βυζαντίου (με άξονα αρχικής δόμησης τη ρωμαϊκή ιδεολογία 

αυτοκρατορικού προσδιορισμού) και η πτώση που την ακολούθησε  προκάλεσε μια 

γενικότερη κρίση στη γενικότερη θρησκευτική πολιτική της Ορθοδόξου Εκκλησίας. 

Η υποταγή στους Τούρκους όλων σχεδόν των ορθοδόξων λαών, πλην της Ρωσίας, η 

οποία είχε σχεδόν μόλις αποτινάξει από πάνω της το ζυγό της μογγολικής 

επικυριαρχίας, άφησε μετέωρη αφενός την πολιτική θεολογία της Εκκλησίας και 

ανενεργή αφετέρου τη ρωμαϊκή ιδέα, αφού το οθωμανικό κράτος ως αλλόθρησκο δεν 
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νομιμοποιούσε την οποιαδήποτε διεκδίκηση διαδοχής του Βυζαντίου. Κατά συνέπεια 

μέσα σε αυτό το θολό τοπίο και τη δύσκολη περίοδο για την Ορθοδοξία στο σύνολο 

της η Ρωσία θα μπορούσε να καλλιεργήσει μόνο από απόψεως πολιτικής ανάλογες 

διεκδικήσεις και αυτό διότι απουσίαζαν εντός της οι αναγκαίες  προϋποθέσεις που θα 

εξασφάλιζαν την ανάκτηση του ηθικού πλεονεκτήματος που θα θεμελίωνε εκ βάθρων 

το υπόστρωμα της πολιτικής θεολογίας της αυτοκρατορικής ιδέας. Σε εκκλησιαστικό 

επίπεδο η ρωσική εκκλησιαστική υπόσταση υπαγόταν υπό την κανονική διοικητική 

δικαιοδοσία του  Πατριαρχείου της Κωνσταντινουπόλεως και δε διέθετε η ρωσική 

εκκλησιαστική δομή κάποιας μορφής αυτονομημένη δομή. Μέσα από αυτό το πρίσμα 

κατανοείται πλήρως το γεγονός, ότι η λεγόμενη θεωρία της Τρίτης Ρώμης υφάνθηκε 

με πυρήνα αναφοράς τον Τσάρο, (αφού έλειπε η δομή αυτοκέφαλου της εκκλησίας) 

και όχι με βάση την Εκκλησία της Ρωσίας, σε αντίθεση με όσα ίσχυσαν στις 

περιπτώσεις Ρώμης και της Κωνσταντινούπολης οι οποίες εσώκλειαν εντός τους μια 

συντεταγμένη αλληλεπίδραση λειτουργικότητας πολιτικής και εκκλησιαστικής 

εξουσίας σε αντίθεση με την Τρίτη Ρώμη. Αυτό που αναφέρει στην πράξη η θεωρία, 

η οποία ζυμώθηκε εν μέσω διαλέξεων και περισυλλογών σε μοναστικούς ρωσικού 

κύκλους, είναι ότι όπως η  πρώτη Ρώμη, δηλαδή η ρωμαϊκή αυτοκρατορία έτσι και η 

δεύτερη, η Νέα Ρώμη (Κωνσταντινούπολη δηλαδή το Βυζάντιο εν τω σύνολο του) 

έπεσαν στα χέρια των βαρβάρων και καταστράφηκαν από τους κατακτητές τους 

εξαιτίας της εμμονής στην ειδωλολατρία η πρώτη και λόγω αποστασίας από το ορθό 

χριστιανικό δόγμα η δεύτερη. Αυτό που είχε σημασία όπως διακήρυτταν αυτοί οι 

κύκλοι είναι ότι  η ορθόδοξη πίστη τελικά  δεν κατέπεσε, αλλά παρέμεινε ακλόνητη 

καθώς το χριστιανικό βασίλειο περιήλθε με θεία βούληση και πρόνοια, στο μοναδικό 

ελεύθερο και ορθόδοξο χριστιανικό κράτος που δεν ήταν άλλο σύμφωνα με τα 

λεγόμενα αυτών με το κράτος της Μόσχας. Επομένως και κατ’ επέκταση στις 

διατυπώσεις και τις προσδοκίες των θεωρήσεων και των απόψεων που προωθούσαν 

και διαλαλούσαν το Μοσχοβίτικο κράτος είναι η Τρίτη και συνάμα η τελευταία Ρώμη 

η οποία θα υπάρχει εις το διηνεκές. Βασικό βέβαια θέμα και ζήτημα αλλά και 

αναγκαία προϋπόθεση που θα επιτρέχει αυτή την αιώνια υπόσταση είναι η πίστη και 

η υπεράσπιση μέχρις εσχάτων στην Ορθοδοξία.  
108
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Το ρωσικό Χρονικό, το οποίο εμφανίσθηκε το 1512 και είχε ως πηγή τον 

βυζαντινό χρονογράφο Κωνσταντίνο Μανασσή, τόνιζε χαρακτηριστικά, όπως  

υπερθετικά και σχετικώς αναφέρεται στο βιβλίο του Βλασίου Φειδά ότι « μετά την 

άλωση της Κωνσταντινουπόλεως και την παράδοση τους στην οθωμανική 

αυτοκρατορία (1453) και την υποδούλωση λόγω των αμαρτιών τους των λοιπών 

αυτοκρατοριών των Σέρβων, των Αλβανών, των Βουλγάρων, των Βόσνιων η 

ευλογημένη από το Θεό γη της Ρωσίας θα είναι η μοναδική που θα φέρει αντιστάσεις 

και η μοναδική που θα είναι ευλογημένη από το Θεό στους αιώνες των αιώνων» . 
109

 

Ο μοναχός του Πσκωφ Φιλόθεος ήταν αυτός ο οποίος συνέδεσε το όνομα του 

με την   ανάπτυξη και την τελεσίδικη διατύπωση της θεωρίας της Τρίτης Ρώμης. 

Σύμφωνα με λεγόμενα του όπως μεταφέρονται αυτούσια από το σχετικό απόσπασμα 

του Βλασίου Φειδά στο βιβλίο του «Η ιστορία της εκκλησίας της Ρωσίας από την 

ίδρυση της μέχρι σήμερα», ο Μοναχός Πσκωφ παραθέτει αναφορικά με τον Τσάρο 

πως είναι ο μόνος πλέον εναπομείναντας χριστιανός ηγέτης και ορθόδοξος 

συνεχιστής  στην οικουμένη και είναι αυτός που κρατάει στα χέρια του τα ηνία των 

θρόνων των ορθοδόξων εκκλησιών απανταχού. Μέσα από τα λεγόμενα του μοναχού 

Πσκωφ ως καταληκτικό απαύγασμα της θεωρίας συνάγεται πως το ισχυρό έρεισμα 

του λαού και της πορείας του έθνος δεν είναι πλέον η εκκλησία αλλά ο ίδιος ο 

Τσάρος αυτοπροσώπως.
110

 

 Ο Φιλόθεος μάλιστα σε χαρακτηριστική επιστολή του προς τον τσάρο 

Βασίλειο Ιβάνοβιτς, τονίζει χαρακτηριστικά για την Τρίτη Ρώμη όπως μας αναφέρει ο 

Βλάσιος Φειδάς στο βιβλίο του ότι «η Τρίτη Ρώμη σε αντίθεση με τις προηγούμενες 

στέκει όρθια και θα είναι η τελευταία καθώς δε θα υπάρξει τέταρτη στο μέλλον».
111

 

Συνοπτικά λοιπόν αξίζει να επισημανθεί πως η θεωρία αυτή προβάλλει την αντίληψη 

ότι το κράτος της Μόσχας είναι αυτό που θα προασπίσει την ορθόδοξη πίστη στο 

μέλλον και για πάντα. Η πρώτη Ρώμη σύμφωνη με τη θεωρία υπέπεσε στην 

ειδωλολατρία, ενώ η νέα Ρώμη δηλαδή η Κωνσταντινούπολη υπέστη τη θεία τιμωρία 

της Άλωσης από τους απίστους επειδή παρέκλινε από την ορθή πίστη, μετά τα 

πεπραγμένα της στη σύνοδο της Φεράρας-Φλωρεντίας και το γενικότερο βίο της. Η 

Ορθοδοξία όμως και μαζί της η ορθόδοξη πίστη δεν εξέπεσαν ούτε αποσιωπήθηκαν 
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στη λήθη αλλά αντίθετα παρέμειναν αγέρωχες και σθεναρές  διασφαλισμένες και 

ενισχυμένες από τις ασφαλιστικές δικλείδες του ευλαβικού και ευλογημένου από το 

Θεό κράτους της Μόσχας . 
112 

Ακολουθώντας τη βυζαντινή παράδοση που προϋπήρχε 

αναφορικά με τα προβλεπόμενα περί της ισχυρής αυτοκρατορικής παρουσίας και 

ανάμειξης σε όλα τα  θεολογικά ζητήματα , η ρωσική εκκλησία στα ίδια χνάρια και 

ακολουθώντας την ίδια λογική και τακτική μέσω των θεσμών της μετέφερε το 

βυζαντινό πρότυπο στην ρωσική θεολογική πραγματικότητα. Η ιδεολογική 

συγκρότηση της Μόσχας στο εκκλησιαστικό επίπεδο περιείχε δύο βασικές εκφάνσεις 

που την χαρακτηρίζουν που δεν είναι άλλες αφενός από τη θεωρία της τρίτης Ρώμης 

και αφετέρου από τη νέα θέση του Τσάρου που περιβάλλεται και από θεία υπόσταση 

και προορισμό. Η καλλιέργεια της θεωρίας της «Τρίτης Ρώμης» είχε ουσιαστικά μια 

αποκλειστικά πολιτική στόχευση και δεν υπαινισσόταν την εκκλησιαστική προοπτική 

της ρωμαϊκής ιδέας. Το γεγονός αυτό της πολιτικής στόχευσης και μελλοντικής 

έκφανσης σε θέματα πολικών και ιδεολογικών προσδοκιών εξηγεί και το συχνό 

φαινόμενο της σύνδεσης της θεωρίας με ποικίλες και διαχρονικές αξιώσεις των 

Σλάβων ηγετών των ορθοδόξων λαών της περιοχής (Σέρβοι, Βούλγαροι, Ρώσοι). Οι 

σλάβοι ηγέτες συχνά εκμεταλλευόμενοι την περιστασιακή ισχύ που ανέπτυσσαν, 

κατέβαλαν προσπάθειες νομιμοποίησης των διεκδικήσεων τους ως προς τη νομή και 

απόκτηση της βυζαντινής πρωτοκαθεδρίας ως προς την ηγεσία των ορθοδόξων λαών. 

Το φαινόμενο αυτό συχνά επαναλήφθηκε και προ πτώσεως της Κωνσταντινουπόλεως 

και μετά την άλωση.
113

 

Ο δυαδικός σχηματισμός «Πρεσβυτέρα- Νέα Ρώμη», ουσιαστικά δεν 

παραβιάστηκε ποτέ καθώς κάτι τέτοιο θα προσέκρουε στο τείχος που είχε 

συγκροτηθεί  από ειλημμένες διαχρονικά αποφάσεις  των Οικουμενικών συνόδων. 

Στην ίδια κατεύθυνση συνεργατικά λειτουργούσε και μια σθεναρά  διαμορφωμένη 

και στην πράξη απαραβίαστη εκκλησιαστική θρησκευτική συνείδηση της 

Ορθοδοξίας. Μέσα από αυτή το φάσμα κατανόησης των εκκλησιαστικών δεδομένων 

είναι σαφές πως η εκκλησιαστική προοπτική αγνοούσε το ανυπόστατο και το 

πλασματικό  τριαδικό σχηματισμό «Πρώτη- Δευτέρα- Τρίτη Ρώμη» που προέκυψε 

στο στερέωμα της δεδομένης χρονικής περιόδου. Είναι άλλωστε προφανές και 
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συνάγεται με σαφήνεια ότι δε θα μπορούσε κάποια ορθόδοξη εκκλησία, η οποία 

στερείτο τις απαιτούμενες προϋποθέσεις να εγείρει τις όποιες αξιώσεις πάνω σε αυτό 

το θέμα. Η πρώτη Ρώμη, δηλαδή η ρωμαϊκή αυτοκρατορία καθώς και η δεύτερη, η 

Νέα Ρώμη (Κωνσταντινούπολη δηλαδή το Βυζάντιο εν τω σύνολο του) έπεσαν στα 

χέρια των βαρβάρων και καταστράφηκαν από τους κατακτητές τους εξαιτίας της 

εμμονής στην ειδωλολατρία η πρώτη και λόγω αποστασίας από το ορθό χριστιανικό 

δόγμα η δεύτερη. Η ορθοδοξία όμως επέζησε χάρη στο κράτος των Ρώσων η οποία 

διαμέσου της ευλογημένης από το Θεό Μόσχας που θα αποτελέσει την  Τρίτη και 

συνάμα έσχατη Ρώμη θα διαφυλάξει την  Ορθοδοξία και θα την προωθήσει στο 

διηνεκές.
114

 Είναι σαφές ότι η εκκλησιαστική προοπτική της θεωρίας αποτέλεσε το 

πολιτικό μανδύα έκφρασης των νέων τάσεων. Μέσα σε αυτό το στερέωμα η Τρίτη 

Ρώμη θα αποτελούσε  το δορυφορικό στοιχείο της πολιτικής προοπτικής που 

εξυφαίνονταν. Η ρωσική εκκλησία όμως στο δεδομένο αυτό σημείο ιστορικής 

διαμόρφωσης δε διέθετε τα απαραίτητα κριτήρια και τα αναγκαία πειστήρια μιας 

πατριαρχικής οργάνωσης που θα μπορούσαν να οικοδομήσουν ομαλά μια 

θρησκευτική αλληλουχία και προοπτική ενώ επιπροσθέτως  δε ήταν δυνατό και ηθικά 

κατοχυρωμένο να προχωρήσει σε  οποιασδήποτε διατύπωση μορφής αξίωση και τάση 

για αμφισβήτηση που θα είχε ως στόχο την ανατροπή της πρωτοκαθεδρίας της 

υφιστάμενης ορθόδοξης εκκλησιαστικής τάξης που είχε ισχυρές βάσεις και θεμέλια. 

Μέσα από αυτό το πρίσμα των δεδομένων είναι φανερό πως τόσο η πολιτική όσο και 

η εκκλησιαστική διάσταση που αναπτύσσονταν διαμέσου της διαφαινόμενης 

εκκλησιαστικής διάστασης της θεωρίας της Τρίτης Ρώμης λειτουργούσε με σκοπό 

την αντιπαράθεση προς την Κωνσταντινούπολη και το οικουμενικό Πατριαρχείο.  

Όλα αυτά τελικά έγιναν σαφή και απροκάλυπτα στις μετέπειτα ιστορικές στιγμές 

όπως χαρακτηριστικά μπορεί να διαφανεί κατά την  διαδικασία όταν εξελέγη ο Νίκων 

ως πατριάρχης αλλά και αργότερα όταν ο Μέγας Πέτρος κατήργησε το ρωσικό 

πατριαρχείο.
115

 

Για να μπορεί να μιλήσει και κάποιος και να διατηρήσει μια βάσιμη υποψία 

ότι θα υπήρχαν στην πράξη δεδομένα και αποτελέσματα από τη θεωρία της Τρίτης 

Ρώμης έπρεπε να καταλυθεί η πρωτοκαθεδρία του Πατριαρχείου. Για να γίνει κάτι 
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τέτοιο έπρεπε με κάποιο τρόπο να καταδειχθεί πως το Πατριαρχείο υπέπεσε σε 

αίρεση. Η εκκλησία της Ρωσίας μέχρι εκείνη τη δεδομένη περίοδο είχε άμεση 

υπαγωγή και βρισκόταν σε σχέση πνευματικής εποπτείας και προσήλωσης στο 

Οικουμενικό Πατριαρχείο. Το γεγονός αυτό καθιστούσε εξ’ ορισμού  ιδιαίτερα 

δύσκολο το σενάριο να επικαλεστεί η Μόσχα ότι το Οικουμενικό πατριαρχείο 

υπέπεσε σε αίρεση αντλώντας έτσι την αφορμή να το υποσκελίσει και αυτός  πιθανώς 

ήταν ο λόγος που μολονότι η πολιτική ηγεσία της Ρωσίας έδειχνε ικανοποίηση στην 

διατύπωση της θεωρίας από διάφορους μοναστηριακούς κύκλους εν τούτοις δεν τους 

επέτρεψε ποτέ στην πράξη να την εκφράσουν δημόσια σε επίσημο τόνο και κρατική 

εκπεφρασμένη διατύπωση και διάβημα μέσα από τις εκκλησιαστικές δηλώσεις τους. 

Όσο όμως αυτό το ζήτημα έμενε μετέωρο και όχι ξεκάθαρα εκφρασμένο 

πυροδοτούσε συνεχείς κύκλους διαβουλεύσεων και αντιπαραθέσεων που δεν 

εξέλειπαν και συχνά πυκνά ανέκυπταν ανάμεσα στους κόλπους της εκκλησίας. Οι  

αντιπαραθέσεις αυτές που συχνά ανέκυπταν σε πολλές περιπτώσεις είχαν 

ανθελληνικό άρωμα και έκφανση ρωσικού σοβινισμού σε θρησκευτικό επίπεδο.  

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αντιδραστικών ενεργειών εναντίον στην ελληνική 

παρουσία και στις ελληνικές θέσεις αποτελεί η περίπτωση  του Έλληνα μοναχού του 

Μαξίμου του Γραικού του φωτιστή των Ρώσων. Η περίπτωση του είναι ξεχωριστή 

καθώς αν και ο Μάξιμος  προσέφερε τα μέγιστα στη Ρωσία και την ρωσική εκκλησία 

με αυταπάρνηση στο τέλος καταδικάστηκε και υπέστη εγκλεισμό και διωγμό. 
116

 Το 

κράτος της Μόσχας επιχείρησε και μέσα από αυτή τη θεωρία  να  διατυπώσει μια 

ξεκάθαρη ορθόδοξη έκφραση της αυτοσυνείδησης της και να προωθήσει μια μορφή 

εθνικιστικής αφύπνισης με προεκτάσεις στην κοινωνία και στους πιστούς. Η 

εθνικιστική αυτή αφύπνιση δεν τελεσφόρησε σε βάθος καθώς ο βαθμός διείσδυσης 

στα  θρησκευτικά πιστεύω του ρωσικού λαού βρισκόταν σε χαμηλά μη 

προσδοκώμενα λειτουργικά επίπεδα και τάσεις. 
117

Αξίζει να αναφερθεί πως οι 

επαναστατικές και δυναμικές ιδέες για την ρωσική πρωτοκαθεδρία της 

εκκλησιαστικής υπόστασης που βρίσκονταν στις επιστολές που συνέταξε ο Φιλόθεος 

του Πσκοφ και στις έντονες εκκλήσεις και προσμονές  που στόχευαν και 

αναφέρονταν με θριαμβευτικό τρόπο στο μέγα ηγεμόνα Βασίλειο Γ στις αρχές του 
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16
ου

 αιώνα, ουσιαστικά ποτέ δεν έγιναν επισήμως αποδεκτές υπό της μοσχοβίτικης 

ηγεσίας. Στο ίδιο πλαίσιο ούτε και ο γάμος του Ιβάν του Γ με τη Ζωή Σοφία την 

ανιψιά των δύο τελευταίων βυζαντινών αυτοκρατόρων και εγγονή του Μανουηλ Β 

δεν πέτυχε κάτι θετικό σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι σημαντικό να αναφερθεί 

ταυτόχρονα πως η διεκδίκηση υποσημειώνεται και υπονοείται σε ορισμένες εκ των 

επιστολών της ενετικής συγκλήτου της εποχής , όμως δεν αποτυπώνονται γραπτώς σε 

κανένα μοσχοβίτικο έγγραφο της δεδομένης χρονικής περιόδου, καθώς δεν υπάρχει 

τέτοια ένδειξη ούτε αποτύπωση σε βιβλιογραφικό επίπεδο αλλά και γενικότερα. Στο 

ίδιο κύμα κινήθηκε ακόμη και ο Ιβάν ο τρομερός ο οποίος όταν και τελικά εστέφθη 

Τσάρος και παρά τις υπέρμετρες φιλοδοξίες που κατά καιρούς προώθησε, επέδειξε 

σώφρονα αυτοσυγκράτηση και δεν οδηγήθηκε σε υπέρμετρες απαιτήσεις ενός υπέρ 

αυτοκράτορα της πρότερης ρωμαϊκής αυτοκρατορίας αλλά περιορίστηκε στον τίτλο  

του Τσάρου όλης της Ρωσίας. Σε αντίθεση με τον Ιβάν πολλοί ηγέτες σλάβικων λαών 

(Βούλγαροι, Σέρβοι)  δεν αρκέστηκαν σε αυτό και επιδίωξαν μεγαλύτερους τίτλους 

και τιμές χωρίς επιτυχία όμως και με πρόσκαιρο χαρακτήρα.
118

 

Η θεωρία της Τρίτης Ρώμης αποτέλεσε το υπόβαθρο στο οποίο στηρίχθηκε 

κατά καιρούς και αποτέλεσε την αφορμή να ξεδιπλωθεί μια ισχυρή ρωσική 

υπηρηφάνεια και διάθεση για θρησκευτική ανωτερότητα. Στο παρελθόν υπήρξαν 

παραπλήσιες παραδόσεις όπως επί παραδείγματι η περίπτωση της εικόνας της  

Παναγίας από το Τιχβίν που κινήθηκε σε μια αξίωση ίδιου μήκους κύματος. 

Σύμφωνα με τη ρωσική παράδοση η εικόνα αυτή είχε φιλοτεχνηθεί δια χειρός του 

Πατριάρχη  Κωνσταντινουπόλεως του Γερμανού η οποία φυγαδεύτηκε  την περίοδο 

της εικονομαχίας  στη συνέχεια μετά από πολλά έτη επέστρεψε πίσω στην 

Κωνσταντινούπολη και τέλος μέσα από θαύμα πριν την πτώση της βασιλεύουσας  

διεσώθη και μετέβη οριστικά στο Τιχβίν. Σε ανάλογο πνεύμα και μήκος κύματος με 

την εικόνα του Τιχβίν είναι και η ρωσική παράδοση που αφορά στη λευκή Μίτρα ( 

στα ρωσικά αναφέρεται σαν belui Klobuk), η οποία δόθηκε σύμφωνα με το θρύλο 

στον πάπα Σιλβέστρο όμως μετά τον Απολιναρισμό (μορφή αίρεσης) της δύσης  

μεταφέρθηκε με θαυμαστό θείο τρόπο στην Κωνσταντινούπολη. Ο Βλάσιος Φειδάς 

στο βιβλίο του για την εκκλησιαστική ιστορία της Ρωσίας αναφέρει χαρακτηριστικά 

για να αποτυπώσει την υπάρχουσα κατάσταση αυτή τη στιγμή στη Ρωσία  πως : 
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«Στην Τρίτη Ρώμη, η οποία πλέον είναι η Ρωσία, ακτινοβολεί η χάρη του Αγίου 

Πνεύματος και  ο Κύριος θα ανυψώσει το ρώσο Τσάρο πάνω από όλα τα άλλα έθνη 

μεταφέροντας το πατριαρχικό αξίωμα στη ρωσική γη για να τεθεί υπό την εξουσία 

της και η χώρα θα κληθεί  με το όνομα Αγία Ρωσία». 
119

 

 

Σχήμα 15
ο
 : Η περιβόητη λευκή μίτρα του πατριάρχη σε γραφική απεικόνιση της 

εποχής (1869) 

Όλες αυτές οι παραδόσεις και αναφορές  που ανακυκλώνονταν αδιάκοπα και 

με επιτήδευση στόχευαν την μείωση του κύρους του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Η 

έντονη αμφισβήτηση έδωσε  ισχυρό βήμα στις μεγαλόπνοες ορέξεις των Ρώσων 

εθνικιστών που ανακάλυπταν ένα πεδίο δόξης λαμπρό για να ξεδιπλώσουν και να 

υποστηρίξουν τις θέσεις τους αν και επίσημα δεν μπόρεσαν ποτέ να διατυπώσουν 

κάτι σε αποτυπωμένο κρατικό έγγραφο. Ο ίδιος ο Ιβάν Δ΄ ο Τρομερός (1533-1584) 

στέφθηκε τσάρος από τον μητροπολίτη Μόσχας Μακάριο στις 16 Ιανουαρίου 1547 

και δεν υλοποίησε υπέρμετρες φιλοδοξίες στα θέματα υπέρ ηγεμονιών στα θέματα 

της εκκλησίας και τήρησε με ευλάβεια το βυζαντινό πρωτόκολλο που προβλεπόταν 

κατά τη στέψη αντίστοιχων τελετουργιών και λίγο αργότερα το 1561 αναγνωρίστηκε 

η στέψη αυτή από τον πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Ιωασάφ.
120

 Στη συνέχεια και 

στα όσα επακολούθησαν για αυτό το θέμα αποκορύφωμα της φιλοδοξίας των Ρώσων 

προκαθήμενων και συγκεκριμένα του Μακαρίου για να καταστεί η ρωσική εκκλησία 

και κοινωνία αντάξια της Τρίτης Ρώμης ήταν η εκκλησιαστική σύνοδος του 1551, η 
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οποία ήταν γνωστή σαν Stoglav (σύνοδος των 100 κεφαλαίων). Κύρια αποστολή της 

συνόδου όπως μας αναφέρει και η Γιάννα Μαλιγκούδη " ήταν η κωδικοποίηση των 

εκκλησιαστικών κανόνων αλλά και η εκκαθάριση τους από εθιμικά στοιχεία τα οποία 

είχαν επικρατήσει κατά περιοχές λόγω του μακροχρόνιου κατακερματισμού της 

χώρας σε ξεχωριστές ηγεμονίες." Οι αποφάσεις της συνόδου αυτής όπως συνεχίζει 

στα γραφόμενα της η Γιάννα Μαλιγκούδη "αφορούσαν επιπρόσθετα και σε θέματα 

συμπεριφοράς των μοναχών και του κλήρου, δηλαδή στην ορθή τέλεση των 

λειτουργιών, στην ίδρυση σχολείων για ιερείς, στη σιμωνία και τις αυθαιρεσίες των 

ιεραρχών, στη διαφύλαξη της μοναστηριακής περιουσίας και τα συναφή ζητήματα 

που προέκυπταν αφορώντας τοκογλυφίες και διαφθορές, αλλά και στην συμπεριφορά 

και την εξωτερική παρουσίαση και εμφάνιση του λαού κατά τη συμμετοχή τους στη 

διάρκεια των λειτουργιών στους ναούς και τέλος στην αποβολή κάθε νεωτερισμού σε 

δογματικά ζητήματα και σε πολλά άλλα ζητήματα και υποθέσεις".
121

 

Η προώθηση της θεωρίας περί Τρίτης Ρώμης από την εκκλησία σε κάποιες 

περιπτώσεις ζημίωσε ουσιαστικά την ίδια την εκκλησία και προκάλεσε κρίση στις 

σχέσεις κράτους εκκλησίας καθώς τα τελικά αποτελέσματα δεν ήταν ικανοποιητικά 

για την καλύτερη θέση της ρωσικής εκκλησίας. Ο Τσάρος Ιβάν ο τρομερός είχε 

εκλάβει πλέον για τον εαυτό του την ιδέα του απόλυτου μονάρχη και πίστευε ότι η 

εξουσία του προέρχεται από τον ίδιο Θεό. Ο Ιβάν ο Δ΄ εκλάμβανε ως αντίπαλο και 

πρόκληση απέναντι στο θρόνο του οποιονδήποτε  εμφανιζόταν με διάθεση κριτική 

και αντιπαράθεσης. Αξίζει να αναφερθεί χαρακτηριστικά για να διαπιστωθεί 

καλύτερα το μέγεθος της προβληματικής  κατάστασης στις σχέσεις κράτους 

εκκλησίας , ότι στο διάστημα δύο δεκαετιών μετά το θάνατο του Μακάριου, έξι 

μητροπολίτες μετεβλήθησαν και άλλαζαν θέσεις σύμφωνα με τις επιταγές του 

Τσάρου. Κάποιες φορές μάλιστα όπως στην περίπτωση του Φιλίππου που 

εναντιώθηκε στην αυτοκρατορική παρουσία του Τσάρου και στο καθεστώς της 

οπρίτσνινα που ο ίδιος είχε επιβάλει και ασκούσε εξουσιαστική πολιτική εν ονόματι 

του Τσάρου , το αποτέλεσμα ήταν να δολοφονηθεί ο ιεράρχης για τις θέσεις και τη 

στάση που ακολούθησε.
122
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Σε κάθε περίπτωση είναι χρήσιμο να σημειωθεί για την οικονομία της 

συζήτησης και για την πληρέστερη κατανόηση και τη διαφώτιση του υπό διερεύνηση 

και μελέτη αντικειμένου πως πολλοί θεωρητικοί εκπρόσωποι των διαφόρων τάσεων 

του πανσλαβισμού του ΙΘ΄ αιώνα συμπεριέλαβαν στη διαλεκτική  αποτύπωση και 

συγγραφή του έργου τους την εκκλησιαστική προοπτική της θεωρίας της Τρίτης 

Ρώμης. Στα πλαίσια αυτής της διαλεκτικής προωθήθηκαν συχνά πυκνά αντιφατικές 

προτάσεις που κάθε άλλο παρά ξεκαθάριζαν την εξομάλυνση της κατάστασης. 

Χαρακτηριστικό μιας τέτοιας διαλεκτικής και προώθησης σκέψεως ήταν το όραμα  

μεταφοράς του Οικουμενικού Πατριαρχείου από την Κωνσταντινούπολη στην Ρωσία, 

γεγονός που φάνταζε ιδιαίτερα μεγαλεπήβολο βέβαια. Σε αντίστοιχου μήκους 

κύματος θεωρήσεις και επιδιώξεις προβλεπόταν ένα σενάριο εγκαθίδρυσης στην 

Κωνσταντινούπολη ενός πατριάρχη ο οποίος θα προερχόταν και θα αποστελλόταν 

απευθείας από την Ρωσία. Βέβαια το πλήρωμα του χρόνου και οι ουσιαστικές πράξεις 

και τα αποτελέσματα αυτών απέδειξαν πως όλες αυτές οι διαλεκτικές πεποιθήσεις και 

προσδοκώμενες τάσεις  παρέμειναν εν τω συνόλω ευσεβείς πόθοι και μακρινές 

ουτοπίες  που δεν υλοποιήθηκαν ποτέ παρά μόνο έμειναν στα λόγια και στις ιδέες των 

οραματιστών τους.
123

 

Είναι προφανές από όσα προαναφέρθηκαν πως η διατύπωση και η 

καλλιέργεια της θεωρίας της Τρίτης Ρώμης αποσκοπούσε και στόχευε κυρίως στην 

πολιτική διάσταση και στην γεωπολιτική προοπτική της ρωμαϊκής ιδέας και όχι στην 

αντίστοιχη εκκλησιαστική έκφανση αυτής. Η πολιτική και εξουσιαστική αυτή 

στόχευση που απέρρεε σαν το ζητούμενο και το μελλοντικά πεπραγμένο από το 

σύνολο της θεωρίας ήταν στην ουσία ένα κατασκευασμένο εκ των προτέρων  

συνονθύλευμα. Το μορφοποιημένο αυτό συνονθύλευμα διαμορφώθηκε   από σκόπιμα 

στοχευόμενες και σε αποσπασματική μορφή μεταφράσεις πρωτότυπων κανονιστικών 

βυζαντινών κειμένων τα οποία στερούνταν μορφής συνέχεις και συγγραφικής, 

εκκλησιαστικής και ιστορικής συνέχειας.  Όλα αυτά τα συγγραφικά κείμενα και οι 

έγγραφες αποτυπώσεις  συντάχθηκαν από μοναχούς των ρωσικών μοναστηριακών 

κύκλων οι εκπρόσωποι και οι θιασώτες των οποίων  δεν είχαν σε καμία περίπτωση τα 

ενδεδειγμένα προσόντα και συχνά στερούνταν υψηλής θρησκευτικής παιδείας και 
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καλής γνώσης της ελληνικής. Το αποτέλεσμα όλων αυτών των θεωρήσεων και 

επιδιώξεων που εντέχνως και σκοπίμως προωθήθηκαν από τους μοναστικούς 

κύκλους και τους εκπροσώπους τους  ήταν να παραχθεί ένα κακέκτυπο συγγραφικό 

σύνολο που δεν επέφερε κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα στην προσδοκία που είχε να 

διαμορφώσει την πνευματική ρωσική εκκλησιαστική συγγραφική υπόσταση αφού  

συμπεριέλαβε πλήθος ανόμοιων ασύνδετων και συχνά ακατάληπτων συγγραφικών 

κειμένων και επιχείρησε με άτεχνο τρόπο και  κακώς διαμορφωμένη κατεύθυνση  να 

αντιγράψει τις εκκλησιαστικές περιόδους της βυζαντινής γραμματείας και μέσω 

αυτής να διαμορφώσει μια νέα ρωσική γραμματεία.  

 

 

 

Σχήμα 16
ο
  : Μόσχα η Τρίτη Ρώμη (ρωσική αγιογραφία 18ος αιώνας) 
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3.4 Η Μητρόπολη Μόσχας και η αναδιοργάνωση 

της Εκκλησίας της Ρωσίας 

  

 Όπως προαναφέρθηκε και κατέστη σαφές η προοδευτική αυτή πολιτική 

ισχυροποίηση του κράτους της Μόσχας και η ολοένα αυξανομένη επιρροή του 

προκάλεσαν άμεσο αντίκτυπο και στη θέση της Εκκλησίας. Η σχετική 

ανεξαρτητοποίηση της Ρωσικής Εκκλησίας που αφορούσε και εκφραζόταν αρχικά με 

το θέμα της εκλογής του μητροπολίτη Μόσχας από το πατριαρχείο 

Κωνσταντινουπόλεως (1459) αλλά και ο οριστικός και δεδομένος  αποκλεισμός που 

ακολούθησε των Ελλήνων Ιεραρχών από κατάληψη θέσεων επισκόπων αλλά κυρίως  

από το μητροπολιτικό θρόνο της Ρωσίας προσέδωσαν στη ρωσική ιεραρχία μια 

αίσθηση ξεκάθαρου εθνικού χαρακτήρα αναφορικά με τα θέματα επιλογών και 

τοποθετήσεων. Η Εκκλησία της Ρωσίας με το που διέκοψε και απελευθερώθηκε  από 

το πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως και την επιτήρηση του προσέδωσε απλόχερα 

και χωρίς καμία περιοριστική διάταξη τη δυνατότητα στον τσάρο να παρουσιάζεται  

και να λειτουργεί ως ο ανώτατος ρυθμιστής και υπέρμαχος του συνόλου των 

εκκλησιαστικών υποθέσεων. Ο τσάρος με τον τρόπο αυτό κατέστη ο απόλυτης 

ελεγκτής και ρυθμιστής υποθέσεων και ζητημάτων που αφορούσαν την εκκλησία σε 

διοικητικό επίπεδο λειτουργίας και όχι μόνο. Βέβαια το αποτέλεσμα αυτής της 

ελεγκτικής  διαδικασίας  από πλευράς τσάρου πολλές φορές ήταν καταστροφικό και 

ολέθριο για την ίδια την εκκλησιαστική πραγματικότητα, καθώς απώλεσε την 

ανεξάρτητη δράση της στο εσωτερικό της αφού απαιτείται για οτιδήποτε η σύμφωνη 

γνώμη του Ρώσου ηγεμόνα. Ενδεικτικά της κατάστασης και για να φανεί το μέγεθος 

της εξάρτησης από τον Ρώσο ηγεμόνα αξίζει να αναφερθεί  πως οι ρώσοι ιεράρχες 

που ήσαν οι διάδοχοι του Ιωνά στο μητροπολιτικό θρόνο της Μόσχας εκλέγονταν μεν 

αλλά εκθρονίζονταν δε και πολλές φορές φυλακίζονταν ή και θανατώνονταν αν 

έκρινε κάτι τέτοιο ο Ρώσος Τσάρος, ο οποίος πολλές φορές προέβη σε τέτοιες 

ενέργειες.
124

 

Περιγράφοντας λοιπόν την κατάσταση της εκκλησίας της Ρωσίας και τις 

μετεξελίξεις στο στάτους της θέσης της στο κρατικό μόρφωμα θα μπορούσε να 

διατυπώσει κάποιος πως πέρασε από την υπαγωγή στην εξουσιαστική δυναστεία της 
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μογγολικής επικυριαρχίας στην πλήρη εξάρτηση των ορέξεων του Ρώσου ηγεμόνα. 

Μέσα από αυτές τις εξελίξεις η Εκκλησία της Ρωσίας η οποία υπαγόταν επί αιώνες 

στο παρελθόν της ιστορίας της  στην πλήρη και ουσιαστική διοικητική δικαιοδοσία 

του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως (988-1462) μετέπεσε (πριν ακόμη καταφέρει 

να αισθανθεί και να βιώσει εντός της το βαθύτερο περιεχόμενο των αρχών της  

πολιτικής θεολογίας που διέπνεε το  Βυζάντιο) σε μια αυταρχική τσαρική πολιτική 

άσκηση εξουσίας η οποία ασκείτο κατά το δοκούν υπό του Ρώσου ηγεμόνα. Η 

Ρωσική εκκλησία η οποία έπαιξε τον καθοριστικό ρόλο και διαδραμάτισε την 

ουσιαστική και οδηγό πνευματική δύναμη της χώρας, του λαού του ποιμνίου  κατά 

την περίοδο διαμόρφωσης και ανάπτυξης του Μοσχοβίτικου κράτους έμεινε 

σιδηροδέσμια κατόπιν στις άκρατες και αδηφάγες πολιτικές ακόρεστες ορέξεις της 

τσαρικής εξουσίας. Ο Τσάρος συχνά φερόταν με αλαζονεία και έπαρση στους 

ρώσους ποιμενάρχες. Στην ρωσική πραγματικότητα το πρότυπο της αρμονικής 

σχέσης μεταξύ κοσμικής και εκκλησιαστικής εξουσίας που οραματίστηκαν οι ρώσοι 

κληρικοί και ιεράρχες και το οποίο λειτούργησε στο Βυζάντιο με επιτυχία δεν 

λειτούργησε σε καμία περίπτωση ομαλά αντίθετα επέφερε σημαντικά προβλήματα.  

Αντί η ομαλή συνεργασία άρχουσας τάξης και εκκλησίας στη Ρωσία  να εμφυτευτεί 

και να ευδοκιμήσει στις συνειδήσεις του Τσάρου στην πράξη το πρακτέο και  αυτό 

που μεταφυτεύτηκε ήταν μονάχα μια κακέκτυπη εκφυλισμένη μορφή της πρότερης 

σχέσης κράτους εκκλησίας που διέπνεε το βυζαντινό πολιτικό και εκκλησιαστικό βίο 

και θα μπορούσε να λειτουργήσει σαν οδηγός και κατευθυντήρια γραμμή.
125

 

Όπως μας περιγράφει και η Γιάννα Μαλιγκούδη στο σύγγραμμα της για την 

μεσαιωνική Ρωσία αναφέρεται πως : «ο βυζαντινός θεοκεντρικός χαρακτήρας του 

συστήματος της συναλληλίας μετασχηματίστηκε σε μια De Facto θεοκρατική 

κατανόηση της τσαρικής εξουσιαστικής επιβολής. Αντίθετα η  ισόρροπη θεωρητική 

παραδοχή της βυζαντινής παραδόσεως που λειτουργούσε ομαλά και διέπνεε το 

πνευματικό βίο της εκκλησίας δεν αφομοιώθηκε ποτέ πλήρως στη Ρωσία. Αντίθετα 

αυτό που επικρατούσε στη ρωσική πραγματικότητα ήταν μια ανεξέλεγκτη 

πολιτειοκρατία που εκφραζόταν και μεταφραζόταν σε ένα απολυταρχικό τύπο 

καισαροπαπισμού σε όλες τις εκφάνσεις τους. Αυτό που στην πράξη συνέβαινε ήταν 

το γεγονός της βούληση του ηγεμόνα ή του τσάρου να εφαρμόζεται στο σύνολο 

                                                           
125 Μαλιγκούδη Γιάννα «Η μεσαιωνική Ρωσία…», σ. 109. 
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ακόμη και των πνευματικών ζητημάτων της εκκλησίας. Κατά την περίοδο μάλιστα  

του Ιβάν του τρομερού και της διακυβέρνησης του (τον οποίο βέβαια οι ρώσοι 

κληρικοί έπεισαν ότι είναι ο κοσμικός τους προκαθήμενος και ο ελέω θεού βασιλιάς 

τους) η εκκλησία θα περιέλθει σε μια κατάσταση πλήρους και αδιανόητου μεγέθους  

εξάρτησης. Σε αυτή τη σχέση εξάρτησης και συμπόρευσης όπου η εκκλησία έχει 

ρόλο συνοδού και ουραγού  ο τσάρος θα διορίζει εν λευκώ το μητροπολίτη τους 

επισκόπους και τα μέλη της ιεράς συνόδου αλλά και θα παίρνει ο ίδιος ή θα εγκρίνει 

τις όποιες αποφάσεις απαιτούνται. Όταν μάλιστα στη συνέχεια η αγριότητα της 

διακυβέρνησης του Ιβάν του τρομερού δεν περιορίστηκε σε απλές διοικητικές 

παρεμβολές στα πράγματα της καθημερινότητας της εκκλησίας αλλά επεκτάθηκε σε 

όλο το φάσμα διακυβέρνησης και λειτουργίας τα αποτελέσματα ήταν συχνά ολέθρια 

και ανυπολόγιστα. Το αποκορύφωμα αυτής της παρέμβασης ήταν μια πλήρη 

εξάρτηση που μεταφράστηκε σε πλήθος θυμάτων ιερέων και του ιδίου του 

μητροπολίτη καθιστώντας την εκκλησία άβουλο όργανο του τσάρου που υφίσταται 

την αγριότητα του ».
126 

Στην ουσία  και στην πράξη η κατάσταση στη ρωσική 

πραγματικότητα είχε εκλάβει ένα χαρακτήρα μοναρχίας «Ελέω Θεού». Η σχέση αυτή 

μεταξύ Τσάρου και ρωσικής εκκλησίας ήταν μια συνάρτηση θεσμών κατά την οποία 

η θρησκευτική αυθεντία του πατριάρχη Ρωσίας συρρικνώθηκε σημαντικά σε σημείο 

ουσιαστικά να απολέσει την συμβολική αλλά και ουσιαστική πατριαρχική αξία της. 

Χαρακτηριστικό της αγριότητας και των διωγμών που υπέστησαν πολλές φορές οι 

θρησκευτικοί ηγέτες από τους ανθρώπους του Τσάρου και τους εντεταλμένους του 

είναι το γεγονός πως  από τους 14 διαδόχους του Ιωνά μέχρι και την περίοδο της 

ιδρύσεως του πατριαρχείου Μόσχας μόνο 5 απεβίωσαν στο θρόνο τους, καθώς οι 9 

είχαν εκθρονιστεί ή είχαν αναγκαστεί να παραιτηθούν. Αναφέρεται και η περίπτωση 

του Φιλίππου ο οποίος είχε φονευθεί από ενέργειες του Τσάρου που υπαγόρευσαν την 

τέλεση της σχετικής πράξης. 
127

  

Θα μπορούσε να πει κανείς σχετικά με την εκκλησία της Ρωσίας και την 

πορεία της στους μετασχηματισμούς του χρόνου μέσα και από τις επιρροές των 

περιόδων όπου η χώρα ήταν υποδουλωμένη και εξαρτώμενη  πως ο θεοκεντρικός 

χαρακτήρας της βυζαντινής εκκλησιαστικής πολιτικής που ακολουθήθηκε υπό του 

                                                           
126 Γιάννα Μαλιγκούδη «Η μεσαιωνική Ρωσία…», σσ. 108 – 109. 

127 Βλάσιος Φειδάς, «Ιστορία της Εκκλησίας της Ρωσίας …», σ. 222. 
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οικουμενικού πατριαρχείου μετασχηματίστηκε απότομα  χωρίς καμία διεργασία 

προσαρμογής και χωρίς το απαραίτητο διάστημα προσαρμογής και διαμόρφωσης σε 

μια αυστηρά ορισμένη θεοκρατική τσαρική εξουσιαστική θεώρηση αποστολής που 

θα έπρεπε να έχει η εκκλησία στο σύνολο της. Θα μπορούσε να πει κάποιος πως στην 

Ρωσία των Τσάρων είχαμε μια έντονου απολυταρχικού τύπου έκφραση στα 

θρησκευτικά θέματα της τάσης ενός εν δυνάμει καθεστώτος που προσομοιάζει στον 

καισαροπαπισμό.
128

 Στη συνεχεία και στα γεγονότα που ακολούθησαν της πορείας 

απεξάρτησης και αποστασιοποίησης  της ρωσικής εκκλησίας από την 

Κωνσταντινούπολη και τις επιρροές του Βυζαντίου οδηγηθήκαμε στην κορύφωση  

του 1589, με την ίδρυση του ανεξάρτητου ρωσικού πατριαρχείου. Στην ανακήρυξη 

αυτή και στην τελική επικράτηση αυτής της νέας διαμορφωμένης κατάστασης έπαιξε 

ρόλο και η οικονομική δυσχέρεια στην οποία είχαν υποπέσει πολλά πατριαρχεία της 

ανατολής. Η οικονομική ανέχεια των πατριαρχείων της ανατολής ήταν ένα 

αδιαμφισβήτητο γεγονός που τα κατέστησε ευάλωτα και τα οδήγησε να ζητήσουν 

οικονομική στήριξη καθώς αδυνατούσαν να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις τους. 

Χαρακτηριστικά μπορεί να αναφερθεί το γεγονός της επίσκεψης στη Μόσχα του 

πατριάρχη Ιωακείμ προκαθήμενου του πατριαρχείου Αντιοχείας, ο οποίος έγινε 

δέκτης οικονομικής προσπάθειας επηρεασμού και παρεμβολής από πλευράς Μόσχας. 

Υπήρχαν και άλλες παρόμοιες περιπτώσεις  όπως και με το πατριαρχείο 

Κωνσταντινουπόλεως όπου έλαβαν χώρα αντίστοιχες οικονομικές προσεγγίσεις που 

συνεπάγονταν οικονομικά ανταλλάγματα για την εξασφάλιση εύνοιας και 

συναλληλίας. Τελικώς η Μόσχα πέτυχε το σκοπό της αναφορικά με την 

ανεξαρτητοποίηση όταν μετά από μακρές διαβουλεύσεις (κατά τις οποίες υπήρχαν 

πολλές παράπλευρες προτάσεις και διαβουλεύσεις όπως επί παραδείγματι  η πρόταση 

δυνατότητας μετεγκατάστασης του ίδιου του Ιερεμία στο Μοσχοβίτικο κράτος και 

στη ρωσική επικράτεια) επήλθε η συμφωνία για την ίδρυση ρωσικού πατριαρχείου 

που θα ήταν σε πλήρη αυτονομία και απεξάρτηση. Τον Ιανουάριο του 1589 

ανακηρύχθηκε ο πρώην μητροπολίτης Ιώβ (που μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν 

μητροπολίτης Μόσχας και πάσης Ρωσίας) σε πατριάρχη της Ρωσίας. Ταυτόχρονα με 

την ανακήρυξη του Ιώβ πραγματοποιήθηκαν παράλληλα και άλλες πράξεις όπως το 

                                                           
128 Βλάσιος Φειδάς , «Ιστορία της Εκκλησίας της Ρωσίας …», σσ. 222-223. 
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γεγονός ότι  ιδρύθηκαν 6 μητροπόλεις, 6 αρχιεπισκοπές και 6 νέες επισκοπικές 

έδρες.
129 

 

Την απόφαση αυτή του Ιερεμία που είχε προηγηθεί, επιβεβαίωσε στη 

συνέχεια η σύνοδος των ανατολικών πατριαρχών που συνεκλήθη το 1590 στη 

Κωνσταντινούπολη και καθόρισε την κατάταξη αναφορικά με το  ρωσικό 

πατριαρχείο στην Πέμπτη θέση (και όχι στην Τρίτη που ήταν και η επιθυμία των 

ρώσων) όσον αφορά την ιεραρχική τάξη των ορθοδόξων πατριαρχείων.
130

 

 

 

 

Σχήμα 17
ο
   : Μόσχα η Τρίτη Ρώμη  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
129 Μαλιγκούδη Γιάννα, «Η ιστορία της Ρωσίας Β΄ τόμος..», σσ. 193-194. 

130 R.G.Skrynnikov, I. Gosudarstvo, “Cerkov na Rusi XIV –XVII”, Novosibirsk 1991, σσ. 345-363. 
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3.4.1  Ιεραρχία και Ιεράρχες 

 

Για την περίοδο που προηγήθηκε του αυτοκέφαλου της ρωσικής εκκλησίας 

μπορούμε να αναφέρουμε κάποια χαρακτηριστικά ζητήματα που οδήγησαν σε αυτήν 

την πορεία περιλαμβάνοντας και τους κυριότερες εκκλησιαστικούς ηγέτες οι οποίοι 

και συνετέλεσαν σε αυτήν την κατάληξη. Δεδομένων των συνθηκών και των νέων 

υπό διαμόρφωση δεδομένων στο δυναμικό αυτό εκκλησιαστικό στερέωμα οι Ρώσοι 

επιδιώκοντας το μέγιστο δυνατό κέρδος και την επίτευξη της καλύτερης λύσης για 

αυτούς  προέταξαν και απέστειλαν στην Κωνσταντινούπολη την υποψηφιότητα του 

επισκόπου Ριαζάν του Ιωνά ( Ουσιαστικά χρονικά γίνεται λόγος για την περίοδο που 

διαδέχεται το θάνατο του μητροπολίτη Φωτίου). Οι Βυζαντινοί ερμηνεύοντας και με 

αυτοί με τη σειρά τους αυτές τις κινήσεις σκεπτόμενοι το δικό τους συμφέρον στην 

περίσταση δεν προώθησαν αυτή την υποψηφιότητα καθώς έκριναν πως ο Ιωνάς είχε 

στενούς εθνικιστικούς ορίζοντες και φάνταζε ακατάλληλος και όχι ο ενδεδειγμένος ο 

οποίος και θα υπεράσπιζε και τα δικά τους συμφέροντα στην περιοχή.  Αντί αυτού το 

Βυζάντιο και αφού είχε ήδη απορρίψει τη ρωσική πρόταση περί Ιωνά, χειροτόνησε 

τον Έλληνα Ισίδωρο ως μητροπολίτη Ρωσίας το 1437 μια κίνηση που δεν ήταν 

τυχαία, καθώς ο Ισίδωρος ο οποίος ήταν θετικά διακείμενος στο θέμα της ένωσης με 

την καθολική εκκλησία και το Βυζάντιο τη δεδομένη περίοδο και εν μέσω αυτών των 

ζυμώσεων στο στερέωμα της περιοχής  ήθελε και επιδίωκε μια ευρεία 

αντιπροσώπευση του ορθόδοξου χριστιανισμού. Δια μέσου αυτής της 

αντιπροσώπευσης το Βυζάντιο ήλπιζε και προασκείτο στην αντιπροσώπευση (η οποία 

θα ενισχυόταν μέσα από την παρουσία μιας μεγάλης και πολυπληθούς ρωσικής 

μητρόπολης) στις διαπραγματεύσεις με τους Δυτικούς για το θέμα της ένωσης στις 

εργασίες της συνόδου Φερράρας και Φλωρεντίας που πραγματοποιήθηκαν το 

διάστημα περί  το 1438. Το γεγονός αυτό και οι εν λόγω κινήσεις των Βυζαντινών και 

οι ιδέες περί προσεγγίσεων για ένωση εξόργισε εντόνως τη ρωσική κοινή γνώμη και 

τους πιστούς στο σύνολο της ρωσικής επικράτειας οι οποίοι κινήθηκαν εναντίον του 

Ισιδώρου με μένος και τελικά τον απομάκρυναν. Οι ρώσοι δε δέχτηκαν στο σημείο 

αυτό επ’ ουδενί τον Ισίδωρο στη θέση αυτή και τελικώς  επανέφεραν και μετά από 

σχετική σύνοδο των Ρώσων επισκόπων τον αρχικό υποψήφιο των Ρώσων , που 

επρόκειτο όπως προαναφέρθηκε για τον επίσκοπο του Ριαζάν Ιωνά ο οποίος και 
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εξελέγη μητροπολίτης εν τέλει το 1448 σαν επιστέγασμα όλων αυτών των 

εκκλησιαστικών αναταράξεων και διαβουλεύσεων.
 131

 

Επιγραμματικά και για την οικονομία της συζήτησης αλλά και για μια 

σύντομη και σφαιρική επισκόπηση επί των θεμάτων της ηγεσίας στα ρωσικά 

εκκλησιαστικά κλιμάκια μπορούν να αναφερθούν τα ονόματα των ρώσων ιεραρχών 

που διαδέχθηκαν τον Ιωνά και πιο συγκεκριμένα ήταν : οι μητροπολίτες Θεοδόσιος 

(1461-1464) Φίλιππος Α (1464-1473) Γερόντιος (1473-1489), Ζωσιμάς (1490-1494) 

Σίμων (1495-1511), ο μητροπολίτης Βαρλαάμ (1511-1521) και ακολούθως ο 

μητροπολίτης  Δανιήλ (1521-1539). Για τον τελευταίο που αναφέρθηκε αξίζει να 

σημειωθεί πως Ο Μητροπολίτης Δανιήλ υπήρξε ο κύριος πολέμιος της προσπάθειας 

διορθώσεως των λειτουργικών βιβλίων και της γενικότερης ανανεώσεως του 

πνευματικού βίου της ρωσικής εκκλησίας την οποία επιχείρησε με μεγάλο σθένος και 

αυταπάρνηση ο μοναχός Μάξιμος ο Γραικός προς όφελος της εκκλησίας της Ρωσίας 

συναντώντας όμως τεράστια προβλήματα στο θεάρεστο έργο του.
 132

 Ο Μάξιμος ο 

Γραικός όπως θα καταστεί σαφές και αναλυτικά σε  παρακάτω περιγραφές και 

ειδικότερες μνείες συνθέτοντας ξεχωριστό κεφάλαιο επί της παρούσας μελέτης 

αντιμετώπισε μεγάλες δυσκολίες και παρεμβολές στο έργο του , κυρίως και με 

σφοδρότητα από μια μερίδα φανατικών οπαδών μιας σκληροπυρηνικής ομάδας που 

είχε δημιουργήσει ο Μοναχός Ιωσήφ Vockij ( ο οποίος μοναχός Ιωσήφ Βότσκι 

υποστήριζε σθεναρά το συναλληλία κατοχής έγγειας προσωπικής περιουσίας με το 

μοναχικό ιδεώδες και το μοναχικό βίο).  Την εφαρμογή στην πράξη των αντιλήψεων 

των Ιωσηφιτών μοναχών, της ομάδας αυτής που είχε δημιουργήσει ο Μοναχός Ιωσήφ 

Βότσκι  προώθησαν και υποστήριξαν με σθένος δύο μητροπολίτες οι οποίοι 

ασπάζονταν αυτό το ιδεολογικό ρεύμα. Οι μητροπολίτες που συντάχθηκαν με τους 

Ιωσηφίτες μοναχούς ήταν  ο Δανιήλ (1521-1539) ο οποίος αντιτάχθηκε με μένος και 

σφοδρότητα απέναντι στο Μάξιμο το Γραικό και αργότερα  ο μητροπολίτης 

Μακάριος (1543-1564).
133

  

Αναφορικά με το Μακάριο θα πρέπει να τονιστεί πως ο Μητροπολίτης 

Μακάριος αρχικά στα πρώτα εκκλησιαστικά του βήματα έγινε ευρύτερα γνωστός για 

την φιλοσοφική και θεολογική του γνώση. Στην κατεύθυνση αυτή ο Μακάριος 

                                                           
131 Μαλιγκούδη Γιάννα, «Η ιστορία της Ρωσίας Β΄ τόμος..», σ. 168. 

132 Φειδάς Βλάσιος Φειδάς, «Ιστορία της Εκκλησίας της Ρωσίας …», κεφ Δ, σσ. 200-230 

133 Μαλιγκούδη Γιάννα, «Η ιστορία της Ρωσίας Β΄ τόμος..», σ. 180. 
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στηρίχτηκε και ενισχύθηκε αφού   απέκτησε την εύνοια του μεγάλου ηγεμόνα του 

Νοβγκόροντ. Ο Μακάριος δια μέσου του έργου του και των οραματισμών που 

επιδίωξε να υλοποιήσει προσπάθησε να αναδιοργανώσει το μοναχικό βίο υπό νέα 

βάση και θέτοντας τον σε μια νέα κατεύθυνση και σε ένα νέο σχεδιασμό. Η έντονη 

και ακατάπαυστη δραστηριοποίηση αλλά και οι ισχυρές βλέψεις  του Μακαρίου στην 

περιοχή του δια μέσω του συνόλου των ενεργειών του είχε σαν επακόλουθο την 

εκλογή του τελικώς στη Μητρόπολη Μόσχας. Ο Μακάριος εκλέχθηκε σε αυτό το 

βαθμό στη μητρόπολη της Μόσχας αφού πρώτα βέβαια είχε προηγηθεί η  

απομάκρυνση του μητροπολίτη Μόσχας Ιωσάφ. Σε αυτή την περίπτωση βεβαία 

τίποτε δε λειτούργησε ούτε και διευθετήθηκε τυχαία και στην τύχη αλλά με έντονο 

παρασκηνιακό σχεδιασμό καθώς ο Μακάριος στην πορεία τους προς την εκλογή   

στηρίχθηκε από την πανίσχυρη οικογένεια των Σουίσκυ που επιβουλευόταν το 

Τσαρικό θρόνο και στον οραματισμό των σχεδίων τους ήλπιζαν να βρουν στο 

πρόσωπο του Μακάριου ένα όργανο και ένα συμμαχικό παράγοντα που θα τους 

βοηθούσε να υλοποιήσουν τις υψηλές βλέψεις τους που δεν ήταν άλλες από την 

αναρρίχηση στην εξουσία του ρωσικού βασιλείου.
 134

  

Ωστόσο και με το πέρασμα του χρόνου αυτό που τελικά συνέβη ήταν το 

γεγονός ότι  ο Μακάριος τους διέψευσε και δεν τους στήριξε σε αυτό το εγχείρημα 

τους. Ο Μακάριος αντίθετα σχεδίαζε και ανέτρεφε τον νεαρό διάδοχο και ανήλικο 

τότε Ιβάν τον Δ (ο οποίος στα 16 χρόνια του και σε πολύ μικρή ηλικία ανέλαβε την 

πλήρη διοίκηση του κράτους και του ρωσικού βασιλείου), στο πνεύμα του 

Ιωσηφιτισμού και των θιασωτών αυτού του κινήματος ( όπως προαναφέρθηκε 

επρόκειτο περί ενός ιδεολογικού κινήματος του μοναχού Ιωσήφ Volockij). Ο 

Μακάριος δεν περιορίσθηκε μόνο στο να υπηρετήσει τις αρχές των Ιωσηφιτών αλλά 

ήταν ο κύριος  εμπνευστής της ιδέας και της υψηλής προσδοκίας να στεφθεί ο Ιβάν ο 

Δ σε τσάρο ένας γεγονός ανυπολόγιστης σπουδαιότητας για τη μέχρι τότε ιστορία της 

Ρωσίας.  Ο Μακάριος όμως δεν περιορίστηκε μόνο σε αυτά καθώς είχε οραματισμούς 

και ιδέες και για τα εσωτερικά και τα οργανωτικά της εκκλησίας ειδικά μάλιστα για 

θέματα εκκλησιαστικής γραμματείας. Διατηρούσε βλέψεις και οραματιζόταν να 

μπορέσει να ολοκληρώσει και να αποδώσει την αποτύπωση της ρωσικής πνευματικής 

κληρονομιάς και παρακαταθήκης σε γραπτά κείμενα τα οποία θα ήταν σαφώς 

                                                           
134 Φειδάς Βλάσιος Φειδάς «Ιστορία της Εκκλησίας της Ρωσίας …», κεφ Δ, σσ. 200-230. 
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οργανωμένα και συντεταγμένα και θα περιέχονται σε σχετικές εκδοτικές 

αποτυπώσεις πολύτομων έργων. Η κάθε είδους εκκλησιαστικής φύσεως 

διαπραγμάτευση αποτελούσε πρώτο μέλημα του Μακαρίου ο οποίος ήταν σε διαρκή 

επαγρύπνηση για τα ζητήματα εκκλησιαστικής φύσεως που άπτονταν και αφορούσαν 

τις τρέχουσες υποθέσεις της Εκκλησίας της Ρωσίας.    

 

 

Σχήμα 18
ο
  : Ο Άγιος Μακάριος , Μητροπολίτης Μόσχας 

 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γίνει μνεία στην σημαντικότερη ίσως επίτευξη 

του μητροπολίτη Μακαρίου που δεν είναι άλλη από την επιτυχία της σύγκλησης της 

συνόδου που έμεινε με το όνομα  (σύνοδος stoglav γνωστή και σαν σύνοδος των 

εκατό κεφαλαίων) που έλαβε χώρα  το 1551 μετά την σύγκληση της εθνοσυνέλευσης 

(Ζέμσκυ Σομπόρ) που είχε προηγηθεί το προηγούμενο έτος στη Ρωσία.  Η σύνοδος 

Στόγκλαβ στόχευε και επιδίωκε σαν πρώτο μέλημα και στόχο την κωδικοποίηση των 

εκκλησιαστικών κανόνων της ρωσικής εκκλησίας. Πέρα από την κωδικοποίηση η 

σύνοδος στόχευε και στο γεγονός της εκκαθάρισης  από εθιμοτυπικά στοιχεία που 

είχαν παρεισφρήσει από διάφορες περιοχές και αλλοίωναν και παρερμήνευαν τους 

εκκλησιαστικούς κώδικες. Η σύνοδος του Στόγκλαβ ήταν το αποκορύφωμα της 

προσδοκίας και των επιδιώξεων του Μακαρίου να καταστεί η ρωσική εκκλησία 

αντίστοιχου κύρους και βεληνεκούς μιας Τρίτης Ρώμης που θα ξεπερνούσε ίσως τον 

οικουμενικό θρόνο και θα προσέδιδε νέο μεγαλύτερο κύρος στα ρωσικά 

εκκλησιαστικά πράγματα και στο εκκλησιαστικό προσκήνιο του βασιλείου της 

Ρωσίας. Έτσι τελικά μετά από έντονες ζυμώσεις και διαβουλεύσεις στις 23 

Φεβρουαρίου του 1551 με προτροπή του Μακαρίου ο Τσάρος Ιβάν ο Δ ο Τρομερός 
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συγκάλεσε μεγάλη σύνοδο όλων των ανθρώπων της εκκλησίας στη Ρωσία 

συμπεριλαμβανομένου  επισκόπων, αρχιμανδριτών, ηγουμένων, μοναχών, ασκητών, 

ερημιτών, αρχιερέων, ιερέων, διακόνων όλων των μητροπολιτικών περιφερειών. Σε 

αυτή τη σύνοδο τη λεγόμενη σύνοδο των 100 κεφαλαίων του Στόγκλαβ ο 

Μητροπολίτης Μακάριος ηγήθηκε της προσπάθειας και ήταν ο ίδιος που κήρυξε την 

έναρξη της και την επόπτευσε και προήδρευσε επί αυτής. Ο Μητροπολίτης Μακάριος 

μέσα από αυτή τη σύνοδο στόχευε ξεκάθαρα και άμεσα στην  πλήρη ανανέωση και 

ανακάθαρση της ρωσικής εκκλησιαστικής διοίκησης. Ο Μακάριος δεν έμεινε μόνο 

εκεί αλλά οραματιζόταν και την πλήρη ανανέωση και κα΄θαρση από όποιες μορφές 

δυσλειτουργίας και κακής τελέσεως καθηκόντων και μυστήριων  και λειτουργίας σε 

όλους τους τομείς της εκκλησιαστικής διοίκησης και οργάνωσης που αφορούσαν 

τόσο τη μεριά του κλήρου αλλά και το σεπτό λαϊκό σύνολο των πιστών της ρωσικής 

επικράτειας σε κάθε εκκλησία της χώρας. Ο Μακάριος που σε όλο το έργο του 

οραματιζόταν τη ριζική ανανέωση για καλό της εκκλησίας και την καλύτερη άσκηση 

των εκκλησιαστικών καθηκόντων των ιερέων και την καλύτερη στάση του λαού σε 

θέματα θρησκευτικής λειτουργίας στο έργο και στο όραμα του αυτό δέχτηκε τη 

βαθύτατη πνευματική επιρροή και επίδραση υπό του Φωτιστή των Ρώσων του 

Μαξίμου του Γραικού, η προσωπικότητα του οποίου έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο 

δύσκολο αυτό έργο που οραματιζόταν ο Μακάριος. Ο Μάξιμος ο Γραικός όπως θα 

γίνει και λεπτομερή αναφορά επί μέρους σε παρακάτω κεφάλαιο έδρασε σε όλα τα 

επίπεδα του εκκλησιαστικού βίου στη Ρωσία. Ταυτόχρονα αναφορικά με το Μάξιμο 

αξίζει να αναφερθεί πως μεγάλο μέρος των κεφαλαίων της συνοδού που συγκλήθηκε 

υπό του Μακαρίου και με την δική του παραίνεση ήταν απόρροια των επισημάνσεων 

που είχε υποβάλει και είχε πλουτίσει σε όλο το έργο του ο Μάξιμος και απέναντι στο 

πρόσωπο του οποίου ο Μακάριος ήταν πολύ θετικά διακείμενος και λάμβανε πολύ 

σοβαρά όλες τις τοποθετήσεις και τις νουθεσίες του.  του Μαξίμου του Γραικού.
135

  Η 

σύνοδος του Στόγκλαβ ήταν ένα ιδιαίτερο γεγονός με βαρύνουσα σημασία και 

διήρκεσε μεγάλο χρονικό διάστημα. Πραγματοποιήθηκαν πολλές εργασίες οι οποίες 

τελικά περατώθηκαν μετά από 4 μήνες και κατά την διάρκεια των οποίων εργασιών 

υπήρχε σαφή και συνεχής αναφορά και ιδιαίτερη μνεία  αναφορικά με θέματα 

συμπεριφοράς μοναχών και κληρικών αλλά και με ζητήματα ορθής τέλεσης 

                                                           
135 Φειδάς Βλάσιος Φειδάς, «Ιστορία της Εκκλησίας της Ρωσίας …», κεφ Δ, σσ. 200-230. 
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εκκλησιαστικών λειτουργιών και λοιπών θρησκευτικών επιμέρους ζητημάτων. Οι 

αποφάσεις της συνόδου που πάρθηκαν και εδραιώθηκαν μετά το πέρας των εργασιών 

ήταν καθοριστικές σε μεγάλο βαθμό και  αφορούσαν διατάξεις για την ορθή και 

απρόσκοπτη τέλεση των ιεροτελεστιών και των λοιπών λειτουργικών πράξεων. Σε 

πολλές περιπτώσεις οι αποφάσεις και οι καταληκτικές γνώμες και τοποθετήσεις 

υπεισέρχονταν σε μεγάλες λεπτομέρειες που αφορούσαν την εν γένει ευκοσμία 

ιερέων, ιεροδιδασκάλων, ιεροψαλτών κατά τη διάρκεια τελέσεως των καθηκόντων 

τους αλλά και κατά τη διάρκεια του συνόλου του βίου τους σε όλες τις εκφάνσεις του 

και στο φάσμα της καθημερινότητας τους αλλά επεκτείνονταν και στην σωστή και 

ευπρεπή στάση και συμπεριφορά του συνόλου των πιστών. Η σύνοδος όμως δεν 

περιορίστηκε εκεί, καθώς αποφάσισε σημαντικές πρωτοβουλίες που αφορούσαν 

εκτός από τη συμπεριφορά του εμψύχου δυναμικού και του λαού και του κλήρου στο 

σύνολο τους, την κατασκευή και λειτουργία ιδρυμάτων και σχολείων για την 

εκπαίδευση των κληρικών κάτι που μέχρι τότε δεν είχε απασχολήσει τη διοίκηση. Οι 

αποφάσεις της συνόδου δεν ήταν απλές ούτε είχαν μετριοπαθή χαρακτήρα καθώς 

αξίζει να αναφερθεί πως σε  θέματα συμπεριφοράς η σύνοδος ήταν αρκετά σκληρή 

και προέβλεπε ουσιαστικό και δηκτικό περιορισμό αλλά και παραδειγματικές 

σκληρές τιμωρίες για την αντιμετώπιση και τη τιμωρία σε θέματα διαφθοράς και 

αυθαιρεσίας αλλά και κακής άσκησης καθηκόντων. Οι αποφάσεις στόχευαν στο να 

περιορίσουν και να αντιμετωπίσουν στο σύνολο τους και σε αποτελεσματικό βαθμό 

τις αυθαιρεσίες στο βίο και στα καθήκοντα των κληρικών, καθώς επίσης  και την 

καταπολέμηση φαινομένων μέθης (που συνέβαιναν συχνά ειδικότερα σε 

περιφερειακές εκκλησίες), το φαινόμενο δωροληψίας και αποδοχής ανταλλαγμάτων 

από τους κληρικούς, αλλά και των υπέρμετρων φιλοδοξιών που συχνά ανθούσαν στις 

τάξεις των ιερέων. Ένα άλλο θέμα που απασχολούσε ιδιαίτερα και το οποίο έθιξαν 

και αντιμετώπισαν οι αποφάσεις της συνόδου ήταν το θέμα της συστέγασης μοναχών 

και μοναζουσών σε μονές και μοναστήρια. Οι αποφάσεις της συνόδου του Στόγκλαβ 

στο σύνολο τους και με  τις επιμέρους διατάξεις τους αποτέλεσαν μια γενναία 

μεταρρυθμιστική πρωτοβουλία που στόχευε και οραματιζόταν την πλήρη και ορθή 

εξυγίανση του ρωσικού εκκλησιαστικού δημόσιου βίου σε όλο το φάσμα λειτουργίας 

του και διοικήσεως. 
136 

                                                           
136Παπαμιχαήλ Γρηγόριος, «Μάξιμος ο Γριακός, ο πρώτος φωτιστής των Ρώσων», Αθήνα 1951, σσ. 
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 O Μητροπολίτης Μακάριος μετά την έντονη προσπάθεια του να 

αναμορφώσει προς το καλύτερο την εικόνα της εκκλησίας της Ρωσίας στο σύνολο 

των λειτουργιών της, απέθανε τελικώς το 1563 και διάδοχος του αρχικά και σε πρώτη 

φάση  ήταν  ο Μητροπολίτης Αθανάσιος ο οποίος εξέλαβε τη λευκή μίτρα από τον 

προκάτοχο του. Ο Μητροπολίτης Αθανάσιος που διαδέχτηκε τον Μακάριο και 

εξέλαβε τη μίτρα  η οποία εφεξής θα συμβόλιζε στο πρόσωπο του μητροπολίτη 

Μόσχας το σήμα κατατεθέν και  θα ερμήνευε στην πράξη το προνόμιο που συμβόλιζε 

και αφορούσε στην αποκλειστική χρήση  μόνο από το πρόσωπο που θα καθόταν στη 

μητρόπολη της Μόσχας και θα κατείχε το συγκεκριμένο εκκλησιαστικό θώκο.  Τα 

γεγονότα που ακολούθησαν τη διάρκεια της θητείας του Μακαρίου αναφορικά με την 

ηγεσία της εκκλησιαστικής διοίκησης της Ρωσίας δεν ήταν ιδιαίτερα ευχάριστα 

αντίθετα ήταν δύσκολα κα σκληρά καθώς η Οπρίτσινα που είχε σχηματισθεί από το 

Τσάρο και είχε μεγάλη ισχύ και εξουσία συχνά εκδίωκε τους ιερείς. Χαρακτηριστικά 

αξίζει να αναφερθεί πως μεγάλος αριθμός μητροπολιτών άλλαξε από την κατοχή του 

μητροπολιτικού θρόνο της Μόσχας την περίοδο που ακολούθησε μετά το θάνατο του 

Μακαρίου και αυτό οφειλόταν στο γεγονός ότι αυτοί οι ιερείς προσπάθησαν να 

προκαλέσουν αλλαγές της κατάστασης  όπως έγινε χαρακτηριστικά με την περίπτωση 

του Γερμανού που είχε ζητήσει να διαλυθεί η Οπρίτσινα αλλά αντί αυτού η οπρίτσινα 

όχι μόνο δε διαλύθηκε αλλά ο ίδιος ο Τσάρος τον έπαυσε και τον αντικατέστησε με 

το μητροπολίτη  Φίλιππο  ο οποίος συγκλονισμένος από το μέγεθος των αιματηρών 

βιαιοπραγιών της Οπρίτσινα  αγανάκτησε και διαμαρτυρήθηκε εντόνως με 

αποτέλεσμα την εκθρόνιση του και στο τέλος το φόνο του. Οι Διάδοχοι του  

δολοφονηθέντα Φιλίππου, που ήταν οι Μητροπολίτες  Κύριλλος και ο Αντώνιος 

υπήρξαν απαθείς θεατές των βιαιοπραγιών του τσάρου και των ενεργειών της 

Οπρίτσινα που είχαν λάβει ιδιαίτερη εξουσία από αυτόν. Μετά τον θάνατο του Ιβάν 

του Δ, που έμεινε γνωστός σαν Ιβάν ο τρομερός  ανέβηκε στο θρόνο ο γιος του Ιβάν 

του Δ ο Θεόδωρος ο οποίος όμως σε αντίθεση με τον πατέρα και προκάτοχο του ήταν 

χαρακτήρας αδύνατος και αυτή η ατολμία του άφησε ένα κενό εξουσίας σε σύγκριση 

πάντα με τις προηγούμενες περιόδους, ένα κενό εξουσίας και ατολμίας το οποίο 

προσπάθησαν με δόλο και προς το δικό τους συμφέρον να εκμεταλλευτούν 

οικογένειες προυχόντων και αριστοκρατών οι οποίες μέσα σε αυτό το πλέγμα 

                                                                                                                                                                      
58-59. 
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διεκδικήσεων τους ενέπλεκαν συχνά πυκνά και την εκκλησία και τους ανθρώπους 

της.  Η περίοδος αυτή που ακολούθησε το θάνατο του Ιβάν και την ανάληψη της 

ηγεσίας από τον υιό του Θεόδωρο έμεινε γνωστή με τον τίτλο «εποχή των Ταραχών» 

εξαιτίας των μεγάλων αναταράξεων και παρασκηνιακών δράσεων για την κατάληψη 

της εξουσίας. Η  λεγόμενη «Εποχή των ταραχών» που διήρκησε μέχρι τις αρχές της 

δεκαετίας του 1620 θα κλείσε τελικά με την άνοδο και λήψη του θρόνου της Ρωσίας 

από τους Ρομανόφ οι οποίοι εγκαθίδρυσαν μια μεγάλη δυναστεία στη συνέχεια και τα 

γεγονότα που διαδραματίζονταν αυτή την περίοδο μεταφράστηκαν στην απαρχή μιας 

νέας περιόδου στις σελίδες της σημαντικής ιστορίας του ρωσικού κράτους.
137

 

 Χαρακτηριστικά αξίζει να αναφερθεί πως στις μεγάλες αυτές διαμάχες στην 

κούρσα της διαδοχής της κτήσης και της νομής της εξουσίας πως από πλευράς 

εκκλησιαστικού κύκλου  και θέσεων εκκλησίας στη συνέχεια ο Μητροπολίτης 

Διονύσιος υποστήριξε την οικογένεια των Σουίσκυ κατά του Γκουντούνωφ. Η 

στήριξη αυτή του Μητροπολίτη Διονυσίου αποτέλεσε το λόγο εκθρόνισης τους και το 

λόγο ενθρόνισης αντί αυτού του Μητροπολίτη Ιώβ ο οποίος μέχρι τότε ήταν 

αρχιεπίσκοπος στην πόλη του Ροστόφ.  Αναφορικά με τις πολιτικές διαστάσεις αυτών 

των ανακατατάξεων στους κόλπους της εκκλησίας αλλά και στις κούρσες διαδοχής 

για την κατάληψη των αξιωμάτων στην πολιτεία και την εκκλησία αφού ήταν άμεσα 

συνδεδεμένα αυτά τα δύο η απολυταρχική σε πολλές περιπτώσεις κρατική 

οργανωτική δομή έφτασε στην κορύφωση της με την  ανακήρυξη της εκκλησίας της 

Ρωσίας σε αυτόνομο Πατριαρχείο που θα έδρευε εντός της ρωσικής επικράτειας. Την 

ανακήρυξη του ρωσικού πατριαρχείου και την μετατροπή του από άμεσα υπαγόμενη 

μονάδα στο οικουμενικό πατριαρχείο  σε αυτόνομη οντότητα ακολούθησε μια 

σύνοδος με μορφή εθνοσυνέλευσης. Η εθνοσυνέλευση αυτή που έλαβε χώρα αμέσως 

μετά την αυτονόμηση  είχε σαν κύριο σκοπό και στόχο την εκλογή νέου τσάρου ο 

οποίος θα ασκούσε την εξουσία στο εξής. Υπήρχε η ελπίδα από πλευράς εκκλησίας 

και των λοιπών εκκλησιαστικών και άλλων κύκλων πως μέσα από την εκλογή νέου 

τσάρου  θα βελτιωθεί η υπάρχουσα κατάσταση, θα κατευναστεί το κλίμα πολεμικής 

που επικρατούσε και πως η πολυπόθητη ηρεμία θα επανέλθει για να εδραιωθεί. Η 

εθνοσυνέλευση δεν είχε την πρόβλεψη και δεν ασχολήθηκε με το να προτείνει νέα 

θεσμικά πολιτειακά συστήματα που ίσως ήταν χρήσιμα την περίοδο εκείνη έμεινε 
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αντίθετα προσηλωμένη με κύριο και μοναδικό στόχο και βλέψη την εκλογή νέου 

Τσάρου για τη Ρωσία.  Παρόλα αυτά και όλες τι καλές προθέσεις και ελπιδοφόρες 

βλέψεις και τους πιθανούς καλούς οιωνούς που υπόσχονταν θετικά μηνύματα για τη 

συνέχεια στην ουσία όμως δεν υπήρχε η βάση και οι προϋποθέσει στη Ρωσία για μια 

ισόρροπη και αρμονική λειτουργία των δύο εξουσιών δηλαδή της βασιλείας από τη 

μία πλευρά  και της ιεροσύνης από την άλλη πλευρά. Εξέλειπε η πρότερη παράδοση 

και το πρότερο εμπειρικό κλίμα που θα διασφάλιζε αυτό το εγχείρημα.  Αποτέλεσμα 

όλων αυτών των διεργασιών και των ζυμώσεων και των γενικότερων προσδοκιών 

τελικώς ήταν να ενισχυθεί η εκκλησιαστική δύναμη που αφορούσε σε ζητήματα 

οργάνωσης και διοίκησης υπό της μητροπόλεως Μόσχας σε εργασιακό και 

οργανωτικό επίπεδο και σε λειτουργικό σχηματισμό. Αυτό που στην πράξη 

ενδυναμώθηκε ήταν η αυτοσυνειδησία της εκκλησίας που σαν αποτέλεσμα είχε την 

ουσιαστική προσδοκώμενη βελτίωση έστω και σε μικρό βαθμό των διμερών σχέσεων 

κράτους και εκκλησίας. Μετά λοιπόν τις ανακατατάξεις και τις αναδιοργανώσεις και 

τις ζυμώσεις που συντελέστηκαν και αφορούσαν στη ρωσική επικράτεια σε 

εκκλησιαστικό και μητροπολιτικό επίπεδο, το αποτέλεσμα που προέκυψε στην πράξη 

και συνοψίσθηκε και μεταφράστηκε σε σχεδιασμό ήταν να σχηματιστούν  10 

επισκοπές που υπάγονταν στο μητροπολίτη Μόσχας με απευθείας σχέση και 

συσχετισμό και επιπρόσθετα αυτών των 10 επισκοπών ήταν να συμπεριληφθούν μετά 

από έντονες διεκδικήσεις και ζυμώσεις οι επισκοπές των Πσκωφ αλλά και της πόλης 

του Νοβγκόροντ. Στα χρόνια που ακολούθησαν μετά από αυτές τις εξελίξεις και  

μετά την κατάκτηση της Μόσχας από το στρατό του Μίνιν που εδραιώθηκε αρκετά 

χρόνια αργότερα, παρατηρήθηκε μια παγίωση αναφορικά με τα ζητήματα πολιτικής 

κατάστασης και θέσης στην οποία πλέον το κυρίαρχο χαρακτηριστικό ήταν πως  τα 

προνόμια και οι εξουσίες των εν ενεργεία τσάρων και αυτών που θα αποτελούσαν 

τους διαδόχους τους φάνταζαν αδιαπραγμάτευτα και απαλλαγμένα από κάθε 

περιορισμό αντίθετα ενισχυμένα με κάθε είδους ισχύ και εξουσιαστική δύναμη. 

Αυτές οι νέες παγιωμένες θέσεις και πεποιθήσεις όριζαν με σαφήνεια και 

υπογράμμιζαν προς κάθε κατεύθυνση πως οποιαδήποτε μορφής απόκλιση θα ήταν 

επιζήμια αναφορικά με το κύρος και τη θέση του Τσάρου.   Στα χρόνια που 

ακολούθησαν και με την παγίωση της δυναστείας των Ρομανόφ το νέο διάδοχο και 

τσάρο Μιχαήλ Ρομανόφ περίμεναν μεγάλο φόρτο εργασίας και σημαντικά καθήκοντα 

που ήταν διανθισμένα και διέπονταν από κάθε λογής βαριά προβλήματα που πρότερα 
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βέβαια στόχευαν στην παγίωση της ειρήνης  στο σύνολο της επικράτειας αλλά και 

επακόλουθα στην  απαλλαγή από τις ξένες δυνάμεις επιβολής που καιροφυλακτούσαν 

αλλά και από μονάδες αντάρτικου όπως οι Κοζάκοι, Ήταν πολύ σημαντικό 

επιπρόσθετα και φαντάζει μεγίστης σημασίας και άμεσης προτεραιότητας  να 

αποκατασταθεί προς το θετικό και προς εξομάλυνση και ομαλή λειτουργία η 

κατεστραμμένη οικονομία από τους πολλούς αμυντικούς και επεκτατικούς πολέμους 

που προκάλεσαν πολλά προβλήματα στα οικονομικά του κράτους αλλά και στη 

διοίκηση και στους θεσμούς και στο συνολικό οργανωτικό και διοικητικό 

μηχανισμό.
138

 

 

 

 

3.4.2  Ο Κλήρος 

 

 Αναφορικά  με την κατάσταση του κλήρου στη Ρωσία την περίοδο αυτή 

πρέπει να αναφέρουμε ότι ήταν κακή τόσο σε μορφωτικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο 

ποιμαντικής ευθύνης και λειτουργικής απεικονίσεως στις θρησκευτικές λειτουργίες 

και υποχρεώσεις ανά την ρωσική εκκλησιαστική επικράτεια. Η περίοδος κατά την 

οποία επικράτησε ο ζυγός και η επικυριαρχία των κατακτητών που ήταν είτε Τάταροι 

είτε Μογγόλοι είχαν αλλοιώσει και μεταλλάξει σε μεγάλο βαθμό την εκκλησιαστική 

συνείδηση του κλήρου, όπως αυτή εκφραζόταν  στην καθημερινή λειτουργική του 

απεικόνιση αλλά ακόμη και την ποιμαντική του ευαισθησία σε θέματα θρησκευτικής 

λειτουργικής δομής. Οι περισσότεροι ιερείς, ακόμη και σε υψηλές θέσεις και οφίκια 

μητροπολίτες και επίσκοποι  ήταν χαμηλού μορφωτικού επιπέδου με απουσία 

εκπαιδευτικής κατάρτισης και ήταν συχνά ισχυρά φιλοχρήματοι και προχωρούσαν σε 

μη συνετές πράξεις όπως συχνές οινοποσίες και μη διαύγεια πνεύματος. Το πρόβλημα 

εντοπιζόταν σε διοικητικό επίπεδο   καθώς οι ενορίες και οι επισκοπές κατά τόπους 

αντιμετωπίζονταν από τους θρησκευτικούς ηγέτες συμπεριλαμβανομένου επισκόπων 

σαν φέουδα προσωπικής διεκδικήσεως με σκοπό αποκόμιση κέρδους. Οι ενορίες σε 

τοπικό επίπεδο ανά την ρωσική εκκλησιαστική επικράτεια αντιμετωπίζονταν από 

τους εκκλησιαστικούς προκαθημένους σαν ένα καθεστώς ιδιωτικής τους ιδιοκτησίας 
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το οποίο νέμονταν και ιδιοποιούνταν οι ίδιοι κατά το δοκούν και με βάση το 

συμφέρον με συχνό φαινόμενο μάλιστα να μη διστάζουν να μισθώνουν τις ιδιόκτητες 

εγκαταστάσεις των ενοριών στους υποτελείς ιερείς για αυτό πολλές φορές έφταναν 

στο σημείο να αξιώνουν αποζημιώσεις ακόμη και για τη χειροτονία των ιερέων και 

από λοιπές λειτουργικές πράξεις. Το φαινόμενο της διαφθοράς και της 

κακοδιαχείρισης βρισκόταν σε όλο το διοικητικό φάσμα από πάνω προς τα κάτω και 

εύλογα λοιπόν και οι ιερείς με τη σειρά τους φάνταζαν απέναντι στους 

προκαθήμενους τους με μια μορφή υποτέλειας και σαν υπήκοοι γεμάτοι από 

υποχρεώσεις και ισχυρές εξαρτήσεις και δεσμεύσεις οικονομικής συνήθως φύσεως 

που έπρεπε να τηρήσουν στο ακέραιο. Αναφορικά με τους ιερείς , η πλειονότητα τους 

πλην ελαχίστων εξαιρέσεων ακόμη και στις μεγάλες πόλεις ήταν αγράμματοι και 

αντιμετώπιζαν το λειτούργημα της ιεροσύνης όχι όπως του έπρεπε με θρησκευτική 

ευσυνειδησία αλλά αντίθετα  ως ένα προσοδοφόρο, επικερδές και με συχνά και 

ποίκιλλα οφέλη επάγγελμα. Μάλιστα συχνά έφταναν ή μάλλον κατέπεφταν στο 

σημείο η υλοποίηση και η επιδίωξη του προσωπικού και ιδίου κεκτημένου 

συμφέροντος τους έκανε να λειτουργούν και να κινούνται στην καθημερινότητα και 

στη λειτουργική τους πορεία χωρίς καμία συναίσθηση της σημαντικής ποιμαντικής 

ευθύνης που έφεραν και η οποία ήταν πολύ σημαντικής θρησκευτικής σημασίας και 

σπουδαιότητας. Πολλές φορές μάλιστα παρατηρούνταν ανησυχητικά φαινόμενα και 

συμβάντα κατά τα οποία οι ιερείς  δεν έδειχναν την παραμικρή ευαισθησία προς 

συμμόρφωση και συμπόρευση με βάση τα χρηστά ήθη και τα εκκλησιαστικά 

προσόντα τα οποία όφειλα να τηρούν στο τυπικό μέρος των ακολουθιών το οποίο 

μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις συνέβαινε να αγνοούν και να κινούνται και να 

λειτουργούν με ένα μανδύα αδιαφορίας και αποστασιοποίησης. Με αυτά τα δεδομένα 

και πάνω σε αυτή τη διαμορφωμένη βάση κατάστασης και συμπεριφορών από μεριάς 

κλήρου η πορεία και οι μετασχηματισμοί αναφορικά με τη διαδικασία 

εκχριστιανισμού στην τεραστίων διαστάσεων χώρα προχωρούσε με βραδείς ρυθμούς, 

αντιμετωπίζοντας συχνά πυκνά κάθε είδους δυσκολίες και προβληματικές 

συμπεριφορές. Παράλληλα με αυτές τις διαδικασίες εκχριστιανισμού  ίδια στιγμή 

ήταν πολύ μεγάλη και φάνταζε ακόμη μεγαλύτερη και αναγκαία επί των πλείστων και 

στο δια ταύτα η ανάγκη για εύρεση σλαβόφωνων κληρικών που θα ήταν 

καταρτισμένοι σε επαρκή βαθμό για την ομαλή τέλεση των λειτουργικών 

καθηκόντων και τη σωρεία των επιφορτίσεων που έπρεπε να τελέσουν σε πέρας και 
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με επιτυχή και ωφέλιμο τρόπο. Πέρα όμως από την ανάγκη για καταρτισμένο έμψυχο 

δυναμικό οι ανάγκες  και για την εξασφάλιση των απαραίτητων για την ανέγερση, το 

διάκοσμο και τον εμπλουτισμό των εκκλησιών με κειμήλια, βιβλία, αναγνωστήρια, 

ψαλτήρια και γενικότερο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, φάνταζαν τεράστιες και άμεσα και 

γρήγορα αναγκαίες να πραγματοποιηθούν και δρομολογηθούν. Σε ζητήματα 

εσωτερικής λειτουργικής δομής και πιο εξειδικευμένα θέματα εκκλησιαστικής 

φύσεως αξίζει να αναφερθεί πως αναφορικά με το  κήρυγμα ήταν σχεδόν άγνωστο ή 

και μικρής και υποβαθμισμένης ήσσονος σημασίας στους περισσότερους ναούς ανά 

τη ρωσική εκκλησιαστική περιφέρεια και η σύγχυση τύπων και λατρείας που 

συνέβαινε επί των πλείστων στις περισσότερες των περιπτώσεων ήταν ένα 

συνηθισμένο φαινόμενο που απαντούσε με γεωμετρική πρόοδο σε όλες τις 

περιπτώσεις αναφοράς και το οποίο κάποιες φορές έπαιρνε δυσάρεστες λειτουργικά 

και πρακτικά διαστάσεις καθώς φάνταζε επιζήμιο.
139

 

Η κακή εντύπωση του κλήρου των ενοριών και οι συμπεριφορές σε 

λειτουργικά θέματα των ιερέων  εξηγεί σε μεγάλο βαθμό την τεράστια πνευματική 

και κοινωνική ακτινοβολία που εξέπεμπε συνεχώς ο ρωσικός μοναχισμός ο οποίος 

έλαμπε σαν πνευματικός φάρος φωτίζοντας τους πιστούς. Ο ρωσικός λαός 

αδυνατώντας να βρει τους πνευματικούς οδηγούς του στις εκκλησίες των πόλεων και 

στις κατά τόπους ενορίες ανά την ρωσική εκκλησιαστική επικράτεια με δεδομένη την 

προβληματική κατάσταση που εμφάνιζε στην πλειονότητα του ο ρωσικός κλήρος 

στράφηκε αναγκαστικά και εναπόθεσε το ενδιαφέρον και τις ελπίδες του στους 

κύκλους των μοναστηριών που καθοδηγούνταν από πνευματικούς ευλαβείς 

μοναχούς. Παρόλα αυτά και εν τούτοις η πνευματική συνείδηση του ρωσικού λαού 

σε θέματα θείας λατρείας και ευχαριστίας αν και συχνά εκφραζόταν και διεπόταν από 

μια προσήλωση δουλικού χαρακτήρα λειτούργησε σαν αντίβαρο και σε αντιδιαστολή 

με την κακή εικόνα που εμφάνιζε στην πλειονότητα του ο ενοριακός κλήρος 

προσπαθώντας να περιορίσει να υπερκεράσει και να μετριάσει τις αρνητικές εικόνες 

που απέρρεαν από την άσχημη ομολογουμένως εικόνα που εμφανιζόταν ανά την 

ρωσική εκκλησιαστική επικράτεια με την αδιάφορη αρνητική στάση του ενοριακού 

κλήρου. Αξίζει να σημειωθεί πως μέσα σε αυτό το πνεύμα και αυτή την 

πολυδιάστατη και ετερόκλητη κατάσταση  ο λαός και το πιστό εκκλησίασμα έμεινε 
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προσηλωμένο στην εκκλησία σε όλους τους δύσκολους ιστορικούς καιρούς της 

μακρόχρονης ρωσικής ιστορικής πορείας όπως αυτή διαμορφωνόταν ανά τους 

καιρούς μέσα από ένα πρίσμα δυναμικής μετεξέλιξης και συνεχής διεργασίας. Η 

εκκλησία από πλευρά της  και σε θέματα που άπτονται των διοικητικών και 

οργανωτικών δομών και λειτουργιών ασκούσε τη δικαστική εξουσία, έχοντας ως 

βάση το Νομοκανόνα. Ο Νομοκανόνας που αποτέλεσε την οδηγό δύναμη και την 

κατευθυντήρια γραμμή που διέπνεε το πνεύμα άσκησης των λειτουργιών ήταν στην 

πράξη ουσιαστικά μια συλλογή της βυζαντινής εκκλησιαστικής νομοθεσίας όπως 

αυτή είχε προέλθει και μετασχηματιστεί με διατάγματα αυτοκρατόρων που 

αφορούσαν εκκλησιαστικά θέματα και ζητήματα λειτουργικής και πρακτικής 

άσκησης και γενικότερης εύρυθμης λειτουργικής δομής στα της εκκλησιαστικής 

διοικήσεως και όχι μόνο. 
140

 

Αναφορικά τέλος με τη ρωσική γραμματεία του δεκάτου έκτου αιώνα και 

αναφορικά με τα ζητήματα που θίχτηκαν και αναφέρθηκαν εκτενώς και σε διάσταση 

ιδιαίτερα μάλιστα  εκείνης της περιόδου διακυβέρνησης του Ιβάν του Δ, του 

επονομαζόμενου Ιβάν του Τρομερού (1433-1584) αντανακλά πλήρως τη νέα 

πεποίθηση και ιδεολογία του μοσχοβίτικου κράτους. Η νέα δομή σε πεποιθήσεις και 

οργανωτικές καταβολές από το κράτος της Μόσχας  που έχει διαμορφωθεί στις 

συνειδήσεις κλήρου και λαού  τους οποίους και αφορά και συγχρωτίζει και 

συσχετίζει σε άμεσο βαθμό συνέργειας ειδικότερα μάλιστα αναφορικά με το 

διαγεγραμμένο μεγαλείο και το ένδοξο παρελθόν. Συνεχίζει όμως αυτή η συνέχεια 

και η αλληλουχία συγχρωτισμού στο μέλλον και αφορά στο τελικό απαύγασμα όπως 

θα διαμορφωθεί στη θέση και στην παγίωση στο παγκόσμιο στερέωμα. Αναφορικά με 

τη ρωσική εκκλησιαστική γραμματεία και τα πεπραγμένα της αξίζει να αναφερθεί και 

να τονιστεί επιγραμματικά πως τα πλέον εντυπωσιακά και μεγαλεπήβολα έργα της 

περιόδου που ήταν ογκώδη και ιδιαιτέρως λεπτομερή ήταν  τα εγκυκλοπαιδικά 

συγγράμματα που αφορούσαν και αναφέρονταν σε πηγές αλλά και όπου είναι 

καταγεγραμμένες σε κείμενα και αναπαραστάσεις και γραφικές απεικονίσεις πολλές 

συστηματοποιημένες πληροφορίες για το ρωσικό παρελθόν όπως μετασχηματίστηκε 

στην πορεία του ανά τους αιώνες.
141
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3.5  ΜΑΞΙΜΟΣ Ο ΓΡΑΙΚΟΣ Ο ΦΩΤΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΡΩΣΩΝ 

 

 Η πνευματική αντιπαράθεση στους εκκλησιαστικούς κύκλους διατηρήθηκε 

μέχρι τα μέσα του 16
ου

 αιώνα. Μέσα σε αυτή δίνη των έντονων αντιπαραθέσεων και 

τον ορυμαγδό διαφορετικών τάσεων και επιδιώξεων με συχνές καταστροφικές και 

έντονες διακυμάνσεις και συνέπειες  που ακολούθησαν τις συνόδους του 1503 και 

1504 έμελλε να εμπλακεί ένας από τους πλέον σημαντικούς θεολόγους της εποχής, ο 

έλληνας Μιχαήλ Τριβώλης από την Άρτα που θα έμενε γνωστός σαν ο Μάξιμος ο 

Γραικός. Ο Μάξιμος ο Γραικός που ήταν ελληνικής καταγωγής όπως προαναφέρθηκε 

ήταν επίσης γνωστός και έτσι συχνά αναφέρεται στη βιβλιογραφία και με τα ονόματα  

Αγιορείτης  Μάξιμος, Μάξιμος ο Βατοπεδηνός , ο Μοναχός Μάξιμος και κυρίως για 

να καταστήσει σαφή τη συνεισφορά του στο ρωσικό λαό και κλήρο ως ο Φωτιστής 

των Ρώσων. Ο Μάξιμος διέθετε επίσης πολλά άλλα  προσωνύμια αλλά αυτό που 

αξίζει να τονιστεί είναι πως  υπήρξε μια από τις σημαντικότερες εκκλησιαστικές και 

πνευματικές προσωπικότητες της μεταβυζαντινής περιόδου που έδρασε κατά κύριο 

λόγο στην ρωσική επικράτεια αλλά και στο Άγιο Όρος. Οι ποίκιλλες πτυχές της 

προσωπικότητας του βίου και του έργου του, έχουν σταχυολογηθεί και ερευνηθεί 

ενδελεχώς από διάσημους ερευνητές ανά τους αιώνας όπως ο A.Gorski, E.Denissoff, 

B.Schultz, Γρ.Παπαμιχαήλ οι οποίες έρευνες και θεωρήσεις κατέδειξαν και 

υπερθεμάτισαν  την εξέχουσα πνευματική του προσωπικότητα και κατέγραψαν το 

πλούσιο πνευματικό έργο που επέδειξε καθ’ όλο το βίο του και ειδικότερα στη 

μεγάλη προσπάθεια για αναδιοργάνωση της Εκκλησίας της Ρωσίας. Πιο 

συγκεκριμένα και ανασκαλίζοντας και σκιαγραφώντας τη βιογραφία του Μάξιμου 

αξίζει να αναφερθεί πως σπούδασε στην Ιταλία. Ο Μάξιμος που πέρασε από 

διάφορες περιοχές καθόλα τα στάδια του βίου του  ήταν μοναχός στη μονή 

Βατοπεδίου του Αγίου Όρους, όταν προσκλήθηκε και τελικά πήγε το 1518 στη 

Μόσχα, μετά από πρόσκληση που δέχτηκε από τον Ηγεμόνα Βασίλειο Γ, με 

αποστολή να διορθώσει τα μεταφρασμένα από τα ελληνικά θρησκευτικά κείμενα και 

να τα αποδώσει στη ρωσική πραγματοποιώντας και λοιπές συγγραφικές ενέργειες.
142
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Δεν πέρασε μεγάλο διάστημα όμως από τον ερχομό  του Μαξίμου στη Μόσχα 

και τη δράση του στην ρωσική επικράτεια και εμφανίστηκαν φαινόμενα από πλευράς 

ρωσικής ιεραρχίας της εκκλησίας, η οποία στη πλειονότητα της ήταν στο άρμα των 

οπαδών του Volockij και η οποία αμέσως και ευθέως κατηγόρησε το Μάξιμο και τον 

στοχοποίησε ως κατάσκοπο και πράκτορα του σουλτάνου αλλά δεν περιορίστηκε σε 

αυτές τις κατηγορίες τις συνέχισε και διακήρυξε πως τον έβλεπε σαν αιρετικό και 

υβριστή του ρώσου ηγεμόνα και μεγάλου Τσάρου της ρωσικής επικράτειας. Ο 

Μάξιμος βίωσε έντονα κλίμα πολεμικής και στοχοποίησης και τελικά διασύρθηκε και 

κατηγορήθηκε άδικα και αφέθηκε να εγκλειστεί σε διάφορες μονές μέχρι και το 

θάνατο του το 1556. 
143

 

 

 

 

3.5.1 Μάξιμος ο Γραικός ως Εκκλησιαστικός Μεταρρυθμιστής 

 

 Αν διεισδύσει κανείς αναζητώντας τον εντοπισμό της πραγματική αιτία της 

εχθρικής στάσης του ανώτερου ρωσικού κλήρου και των ρώσων ιεραρχών της εποχής 

ήταν ο αρνητικός σχολιασμός και η έντονη επισήμανση από τον Μάξιμο το Γραικό 

όλων εκείνων των αρνητικών στοιχείων που ήταν προσκολλημένα στην 

εκκλησιαστική και κοινωνική ζωή της Ρωσίας καταντώντας της ευάλωτη και 

επιρρεπή στη διαφθορά και απομακρύνοντας την από τα χρηστά ήθη. Ο Μάξιμος δεν 

έμεινε σιωπηλός σε όσα διαπίστωσε στην παραμονή του στη ρωσική επικράτεια αλλά 

αντίθετα ήταν δυναμικός και δίκαιος και καυτηρίασε με δεικτικό τρόπο όλες τις 

αρνητικές ενέργειες της ηγεσίας του κύκλου της εκκλησίας. Ο Μάξιμος δεν 

περιορίστηκε μόνο σε φιλολογικές αναφορές αλλά επίσης ανέδειξε και προσπάθησε 

να διορθώσει όλες τις ιδιομορφίες και τα αρνητικά προσκόμματα των στοιχείων της 

ρωσικής ορθοδοξίας που στερούσαν από τον απλό λαό την αληθινή χριστιανική 

ευπρεπή λειτουργική πορεία. Πέρα από το γεγονός ότι προσπάθησε να διορθώσει τα 

κακώς κείμενα που εντόπιζε ο Μάξιμος επέδειξε εντυπωσιακό πνευματικό έργο το 

οποίο και ανέδειξε την πολυδιάστατη και πνευματικά πολυσχιδή προσωπικότητα του. 

Την περίοδο εκείνη που ο Μάξιμος βρισκόταν στην ρωσική επικράτεια και ανέπτυξε 
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το έργο του η  Ρωσία προσπαθούσε να ανακτήσει και να διαμορφώσει εκκλησιαστική 

ταυτότητα και ένα τρόπο σκέψης και λειτουργίας στις δομές και στις εκφάνσεις του 

βίου της. Η περίοδος της μογγολικής επικυριαρχίας που είχε προηγηθεί και που είχε 

παραχαράξει τα ορθά χριστιανικά ήθη της ρωσικής οικουμένης είχε παράλληλα  

οδηγήσει σε σφάλματα και παραφθορές και πολλές φορές σε νοθεύσεις εσκεμμένες η 

μη στα εκκλησιαστικά συγγράμματα και τεκταινόμενα της θείας λατρείας όπως αυτά 

διαδραματίζονταν στην ρωσική εκκλησιαστική επικράτεια τελώντας υπό των 

αντιπροσώπων του εκκλησιαστικού ρωσικού στερεώματος. Ο Μάξιμος  

συναισθανόμενος το ρόλο του και νιώθοντας βαθειά μέσα του ότι έπρεπε για το καλό 

του ρωσικού λαού και κλήρου να καταθέσει τη συνεισφορά του προσπάθησε να 

βοηθήσει σε αυτή την ανακάθαρση από τις κάθε είδους στρεβλώσεις που είχαν 

επικαθήσει στον εκκλησιαστικό βίο και τον οποίο παρερμήνευαν και οδηγούσαν σε 

λάθους ατραπούς. Η προσπάθεια αυτή του Μαξίμου που ήταν αγνή και ευλαβικά 

υποκινούμενη με βάση τα χρηστά θρησκευτικά ήθη όμως για να πετύχει έπρεπε να 

είναι συνεπικουρούμενη από πρότυπα κείμενα και συγγραφικές αναφορές τα οποία 

αναγκαστικά όφειλαν να προέρχονται και να στηρίζονται στα αντίστοιχα ελληνικά 

χειρόγραφα.  Αυτό φυσικά όπως είναι λογικό προϋπόθετε και έθετε σαν αναγκαία  

την  παρουσία ελλήνων μεταφραστών και διερμηνέων που θα μπορούσαν να 

πραγματοποιήσουν αυτές τις σημαντικές αποδόσεις καθώς ελάχιστοι μπορούσαν να 

λειτουργήσουν ως διερμηνείς σε αυτή την φάση. Όλες αυτές οι δυσκολίες και οι 

έντονες ιδιομορφίες της μοσχοβίτικης κατεστημένης τάξης  καθώς και οι εσφαλμένες 

ενέργειες των ηγετικών κύκλων της ρωσικής εκκλησιαστικής ελίτ έγιναν αντιληπτές 

από το Μάξιμο ο οποίος και προσπάθησε να τις καυτηριάσει αποσκοπώντας σε 

μακροπρόθεσμη απαλλαγή από αυτές και σε μια πιο εύρυθμη λειτουργική 

εκκλησιαστική δομή.
144

 Ο Μάξιμος που ήταν καθόλα ουμανιστής και έντονα 

ανθρωπιστής και άνθρωπος του πνεύματος στάθηκε αντιμέτωπος και κάθετα 

αντίθετος σε όποιον από τους κόλπους της ρωσικής εκκλησίας στόχευε στην 

προώθηση των υλικών αγαθών και την απόκτηση ισχύος μέσα από αυτά και μέσα από 

ένα κλίμα νοσηρότητας και διαφθοράς.   Ο Μάξιμος διαπίστωσε πως σε πολλές 

περιπτώσεις υπήρχαν ακόμη κατάλοιποι παγανιστικών συμπεριφορών και 

παγανιστικής λατρευτικής διάθεσης από το ρωσικό λαό , την οποία και προσπάθησε 
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να εξαλείψει και άσκηση δριμεία κριτική σε όποιον τις προωθούσε, με παράλληλη 

αντίσταση στις συχνές δουλοπρεπείς συμπεριφορές των πιστών απέναντι στους 

ηγέτες της ρωσικής εκκλησίας αλλά και στους άρχοντες τονίζοντας πως ο πιστός 

είναι μονάχα δούλος του Θεού και όχι των ανθρώπων. Αναφορικά με την πορεία του 

Μαξίμου και τον τρόπο με τον οποίο αυτές κατέληξε στη Ρωσία και στο σημείο να 

πράττει όλα αυτά τα προαναφερθέντα αξίζει να σημειωθεί πως αρχικά είχε γίνει 

πρόσκληση στο Μοναχό Σάββα ο οποίος ευρίσκετο στη μονή Βατοπεδίου να 

προσέλθει στη ρωσική γη για να πράξει αυτή την οργάνωση και την μετάφραση των 

λειτουργικών βιβλίων της ρωσικής εκκλησιαστικής γραμματείας με βάση την 

ελληνική χειρόγραφη  βάση, αλλά αυτός λόγω γήρατος και αδυναμίας δεν κατέστη 

δυνατό να παραστεί και να προσέλθει και αντί αυτού υποδείχτηκε και προτάθηκε η 

λύση του Μαξίμου του Γραικού.  Με τον τρόπο αυτό ο Μάξιμος τελικά 

αντικατέστησε το Σάββα και με τη συνοδεία του άφησε το Άγιο Όρος και αναχώρησε 

προς την Ρωσία με τις ευχές και την ευλογία των πατέρων να πετύχει στο έργο του 

και να ανταποκριθεί με το καλύτερο δυνατό τρόπο σε αυτή τη μεγάλη πρόκληση η 

οποία όμως ήταν πολύ σημαντική για τη ρωσική εκκλησιαστική πραγματικότητα και 

λειτουργική δομή.
145 

Ο Αγιορείτης μοναχός ο Μάξιμος στην πορεία του και στην 

προσπάθεια του αυτή στην ρωσική εκκλησιαστική επικράτεια υπερασπίστηκε όχι τις 

όποιες διεκδικήσεις του οικουμενικού θρόνου της Κωνσταντινούπολης και των 

διπλωματικών της βλέψεων επί της εκκλησίας της Ρωσίας, αλλά υπερασπίστηκε 

κυρίως και πρωτίστως τον οφειλόμενο σεβασμό στην καθιερωμένη ορθόδοξη 

κανονική τάξη η οποία όφειλε να παραμείνει σωστά λειτουργική σύμφωνα με τις 

εκκλησιαστικές επιταγές της ορθόδοξης λειτουργικής πίστης. Όπως αναφέρει και ο 

Βλάσιος Φειδάς για το Μάξιμο  και υπερθεματίζει πως ο Αγιορείτης μοναχός δεν 

περιφρόνησε ούτε χλεύασε το περιεχόμενο που υπέθαλπαν οι ουμανιστικές 

αναζητήσεις της δύσεως, όμως παράλληλα δεν υιοθέτησε τις βλέψεις και αυτές τις 

απόψεις των δυτικών που αναφέρονταν και στόχευαν για μια αυτόνομη μη 

εξαρτημένη από χριστιανικές επιβολές και αναζητήσεις βιοθεωρία του 

αναγεννησιακού ανθρώπου. Μολονότι ο Μάξιμος συνεχίζει ο Βλάσιος Φειδάς στο 

έργο του και υπερθεματίζει έθεσε εαυτόν στην περιοδική διακονία των στόχων που 
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έτρεφαν οι ουμανιστές της δύσεως και προωθούσαν στο στοχευόμενο σχεδιασμό τους  

δεν ένιωσε εσωτερικά και βαθιά μέσα του τη διαίσθηση πως κατατασσόταν 

οργανικώς εντός τους στην υπηρεσία του σκοπού τους και ουσιαστικά ο Μάξιμος με 

τον τρόπο αυτό δεν έγινε κοινωνός και θιασώτης του ρεαλισμού που αντλούνταν από 

το περίγραμμα του οραματισμού στις κατατεθειμένες διακηρύξεις τους. 
146

 

Στο πρόσωπο του Μαξίμου και στις αρχές που πρέσβευε και υπηρέτησε με το 

έργο του οι οπαδοί του μοναχού Ιωσήφ Volockij στη Ρωσία βρήκαν την κατάλληλη 

αφορμή να προβούν σε εκκαθαρίσεις εκκλησιαστικών αντιπάλων που 

διαφοροποιούνταν από αυτούς ως προς τα εκκλησιαστικά πιστεύω τους  και να 

παγιώσουν με έντονη επιβολή και άμεση συναίσθηση σε όλους τη διαπίστωση  ότι η 

Μοσχοβίτικη Ορθοδοξία όπως διαμορφώθηκε στη Ρωσία είναι ανώτερη 

συγκρινόμενη με τη Βυζαντινή και πως σε καμία περίπτωση πλέον ο οικουμενικός 

θρόνος του Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης δεν είναι σε θέση και δε 

νομιμοποιείται ηθικά και επί του πρακτέου να προβαίνει σε έλεγχο  σε συμβουλές και 

σε νουθεσίες στην εκκλησία της Ρωσίας.
147

 

 

Σχήμα 19
ο
  : Ο Αγιορείτης Μοναχός Μάξιμος ο Γραικός  

Η αυστηρή τήρηση της κανονικής τάξης στα εκκλησιαστικά καθημερινά 

ζητήματα  αποτελούσε για το Μάξιμο το Γραικό τη βασική και αναντίρρητη 

προϋπόθεση που πρωτοστατούσε και περιίστατο για την τήρηση και καλή και 
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εύρυθμη λειτουργία της εκκλησιαστικής ευνομίας και τάξης στα εκκλησιαστικά 

λειτουργικά πεπραγμένα ανά την εκκλησιαστική ρωσική επικράτεια. Η αυθαίρετη 

διοικητική χειραφέτηση που θα επιχειρούσε η εκκλησιαστική ελίτ της ρωσικής 

εκκλησίας φάνταζε επιζήμια και μη σύμφωνη με τους κανόνες της εκκλησίας για 

αυτό και ο Μάξιμος υποστήριξε και υπερθεμάτισε φανερά και με σαφήνεια και 

ξεκάθαρη θέση ότι μια τέτοια τάση θα μπορούσε να αναπτύξει σχισματικό 

χαρακτήρα και προδιάθεση στους κόλπους της ορθόδοξης εκκλησίας για αυτό και 

εξέφρασε την ανησυχία του και την αντίρρηση του σε όσα συνθέτονταν 

παρασκηνιακά. Σύμφωνα με το ιεραρχικό και το κανονιστικό αλλά και το ορθόδοξο 

τυπικό της εκκλησίας  ο Οικουμενικός Πατριάρχης ήταν ο μοναδικός και ο κατεξοχήν 

εγγυητής της ορθής εφαρμογής των κριτηρίων της λειτουργικής δομής  και το τυπικό 

της ορθόδοξης εκκλησίας. Υπό το πνεύμα αυτό και μέσα από αυτό το πρίσμα 

θεώρησης  θα μπορούσε να κατανοηθεί η σφοδρή κριτική και αντίσταση του 

Μαξίμου στην ανεπίσημη προβολή της θεωρίας της «Τρίτης Ρώμης» η οποία 

θεμελιωνόταν στην αυθαίρετη και συνάμα εσφαλμένη υπόθεση που ήθελε το 

οικουμενικό πατριαρχείο να έχει εκπέσει της ορθοδόξου πίστεως και να έχει 

παραδοθεί και να τελεί υπό καθοδήγηση οθωμανικού δακτύλου πιέσεως, κάτι που 

υποστήριξαν οι κύκλοι των ρωσικών εκκλησιαστικών ελίτ με παγιωμένες αντιλήψεις 

και σφοδρές κριτικές επί αυτού. 

 Πολύ γρήγορα όμως η δράση του Μαξίμου στη Μόσχα θα 

δυσαρεστήσει τους Ρώσους Ιεράρχες, οπαδούς στο σύνολο τους του Ιωσήφ Volockij, 

σε τέτοιο βαθμό ώστε να τον κατηγορήσουν για αιρετικές αντιλήψεις αλλά και ως 

υβριστή του μοσχοβίτη ηγεμόνα και της Ρωσικής Εκκλησίας. Οι κατηγορίες αυτές οι 

οποίες εξαπολύθηκαν με μύδρους και με σφοδρότητα επέσυραν για το Μάξιμο την 

καταδίκη και τον εγκλεισμό το και τελικά το θάνατο του όντας έγκλειστος σε κελί 

από την δολιότητα με την οποία οι μηχανορραφίες συντέθηκαν εναντίον του. Αυτό 

που ενόχλησε τους Ρώσους ήταν η αδιάκοπη αντίθεση του Μαξίμου και η δηκτική  

επισήμανση των αρνητικών στοιχείων που σκιαγραφούσαν κομμάτια της 

εκκλησιαστικής ρωσικής πραγματικότητας αλλά και η έντονη προσπάθεια του να 

αναδιοργανώσει και να διορθώσει τα κακώς κείμενα του ρωσικού εκκλησιαστικού 

βίου με μια κατεύθυνση πάνω στη σωστή βάση και με πρότυπα τους λειτουργικούς 
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κανόνες της εκκλησίας. 
148

 Ειδικά ο Μητροπολίτης Δανιήλ και η κουστωδία των 

ραδιούργων και πανίσχυρων την εποχή εκείνη Ιωσηφιτών μοναχών που 

καιροφυλακτούσαν και δεν έβλεπαν με καθόλου καλό μάτι τη δράση και το θεάρεστο 

έργο του αγιορείτη μοναχού επέμεναν αμετάκλητα στην οριστική και τελεσίδικη 

καταδίκη του Μαξίμου. Οι εν λόγω μοναχοί δεν θα ικανοποιούνταν παρά μόνο αν 

πετύχαιναν την παραδειγματική τιμωρία του Μαξίμου ο οποίος προωθούσε το 

θεάρεστο έργο του και δε δίσταζε ούτε στιγμή να τους κατακρίνει. Ο Δανιήλ όμως 

δεν περιορίστηκε στο να περιθωριοποιήσει το Μάξιμο και να παρεμποδίσει το έργο 

του αλλά επιδίωκε την καταδίκη του και την παραπομπή του σε δίκη κάτι που τελικά 

μέσα από αδιάκοπες κατηγορίες και ραδιούργες κινητικότητες και παρασκηνιακές 

δράσεις κατόρθωσε να το πετύχει αφού συγκέντρωσε ένα ισχυρό κατηγορητήριο 

μέσω του οποίου ο τελικός στόχος ήταν να πετύχουν τον εγκλεισμό και την πλήρη 

αποσιώπηση του Μαξίμου που είχε εξελιχτεί σε μέγα επικριτή τους  

 

Σχήμα 20
ο
  : Παλαιότερη απεικόνιση του αγίου Μαξίμου του Γραικού (πηγή τρίτομο έργο 

ακαδημίας Καζάν Ρωσίας 1862) 

 Οι Ιωσηφίτες μοναχοί οι οποίοι ήταν κύκλοι και ομάδες μοναχών που ήταν  

σκληροπυρηνικοί οπαδοί του Ιωσήφ Βολότσκι και πρέσβευαν και υπηρετούσαν μια 

στάση ζωής και εκκλησιαστικής λειτουργίας η οποία προωθούσε και βασιζόταν στην 

επίδειξη ισχύος και σε μια τάση για μεγαλομανία και πλουτισμό προς ισχυροποίηση 

και ικανοποίηση των συμφερόντων τους , μια θέση που διέπνεε τις απόψεις που 

έτρεφαν και προωθούσαν για τους μοναστικούς κύκλους  και την εφαρμογή τους στα 
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θρησκευτικά λειτουργικά ζητήματα που αφορούσαν την εκκλησία της Ρωσίας.  Οι 

μοναχοί και οπαδοί του Ιωσήφ Βολότσκι ήταν εξαιρετικά αντίθετοι και κάθετα 

αντιμέτωποι και διαφοροποιημένοι και αρνητικοί  σε οποιασδήποτε μορφής  

βοηθητικής παρεμβολής με τη μορφή ή και την υποψία νουθεσίας και οδηγίας από 

πλευράς του βυζαντινού εκκλησιαστικού κανονιστικού λειτουργικού τρόπου και 

προέβαλαν με κάθε τρόπο και με κάθε ευκαιρία αυτή την πεποίθηση τους ώσπου να 

πετύχουν την οριστική παγίωση της και εφαρμογή της από όλο το κλήρο και συνάμα 

το λαϊκό εκκλησίασμα. Η αντίληψη αυτή που προωθούσαν και επιδίωκαν οι μοναχοί 

αυτοί σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής τους και στη διάρκεια της 

παρουσίας τους στα κοινά της εκκλησιαστικής ζωής αν και δεν ήταν σύμφωνη με τις 

ορθόδοξες επιταγές και τα χρηστά ήθη που πρέσβευε η λειτουργική εκκλησιαστική 

ζωή, ωστόσο γινόταν αποδεκτή και συχνά την υιοθετούσαν πολλοί Ρώσοι ιεράρχες 

και κληρικοί και ειδικά μοναχοί και την εφάρμοζαν με σκληρότητα και 

αυταπάρνηση. Μέσα σε αυτό το διαμορφωμένο σκηνικό επίδειξης ισχύος και 

διαφοροποίησης της εκκλησιαστικής ζωής κάνει την εμφάνιση της την οποία και 

δικαιολογεί στην πράξη η θεωρία της Τρίτης Ρώμης η οποία με όσα πρεσβεύει 

προωθεί και επιδιώκει την οριστική ρήξη με το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
149  Σε αυτή 

λοιπόν τη διαμορφωμένη και παγιωμένη πλέον τάση υπέρ της αυτονόμησης της 

ρωσικής εκκλησίας και την προβολή της συγκριτικά υπεροπτικής της θέσης σε 

σύγκριση με το Βυζάντιο τοποθετείται με αντίθεση και πνεύμα νουθεσίας η κριτική 

επισήμανση του Μάξιμου ο οποίος και αμφισβητεί σφοδρά την θεωρία της Τρίτης 

Ρώμης εν τω συνόλω της και προσπαθεί να διορθώσει τα κακώς κείμενα που έχουν 

δημιουργηθεί στους εκκλησιαστικούς κόλπους ανά την ρωσική εκκλησιαστική 

επικράτεια. Ο Μάξιμος ταυτόχρονα προσπαθεί να διορθώσει την εσφαλμένη  

πεποίθηση που έχει διαμορφωθεί βαθιά μέσα στην αντίληψη των Ρώσων κληρικών 

πως   οι Βυζαντινοί νόθευσαν με τις κινήσεις και τις πράξεις τους την ορθόδοξη πίστη 

και πως η πτώση της Κωνσταντινούπολης στα χέρια των Οθωμανών δεν ήταν κάτι 

άλλο παρά ένα σημάδι θείας τιμωρίας από το Θεό ο οποίος πλέον έχει εναποθέσει 

στους Ρώσους και μόνο σε αυτούς την ευλογία να είναι οι γνήσιοι θεματοφύλακες της 

Ορθόδοξης Πίστης ανά τον κόσμο.  150 Σε όλα τα προαναφερθέντα ο Μάξιμος και 

                                                           
149 Άπαντα Αγίου Μαξίμου Γραικού, Έκδοση Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Άγιο Όρος 2011. 

150 Μαλιγκούδη Γιάννα «Η ιστορία της Ρωσίας Β΄ τόμος…», σσ. 190-192. 
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ειδικότερα στην διατυπωμένη θεωρία περί Τρίτης Ρώμης προέβαλλε ισχυρές 

αντιστάσεις και προσπάθησε να αποκαταστήσει την αλήθεια και τη δικαιοσύνη 

προσπαθώντας να προλάβει την επιρροή όλων αυτών στην πίστη των απλών λαϊκών 

στρωμάτων της Ρωσίας. Σύμφωνα με την θεωρία αυτή είχε διαμορφωθεί μια 

εσφαλμένη και λαθεμένη εντύπωση εντέχνως η οποία υπερθεμάτιζε και διέδιδε πως 

το Οικουμενικό πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης πέφτοντας στα χέρια των 

Οθωμανών και με τις κινήσεις που πραγματοποίησε πριν την πτώση προσπαθώντας 

να προσεγγίσει τη δυτική εκκλησία απώλεσε δικαίως το δικαίωμα επί της 

γνησιότητας και της αγνότητας της ορθόδοξης πίστης. Σαν επιστέγασμα η θεωρία 

αυτή διέτεινε πως πλέον μόνο η Ρωσία δια της θεοφύλακτης πόλεως της Μόσχας 

έμενε στυλοβάτης της Ορθοδοξίας και αυτή που θα αναδεικνυόταν στην Τρίτη Ρώμη. 

Παράλληλα με αυτή την ανάδειξη οι ρωσικοί εκκλησιαστικοί κύκλοι προωθούσαν 

την άμεση απόσχιση της εκκλησίας της Ρωσίας από το Οικουμενικό Πατριαρχείο ένα 

γεγονός που προσπάθησε με όλες τις δυνάμεις του ο Μάξιμος να αντιπαρατεθεί 

αυτούς τους ανυπόστατους και δόλιους ισχυρισμούς καθώς κάτι τέτοιο φάνταζε 

ολέθρια και για την Ρωσία και για το σύνολο της Ορθοδόξου Πίστεως.
151 

 

Σχήμα 21
ο
  : Άγιος Μάξιμος ο Γραικός (Άπαντα Αγίου Μαξίμου Γραικού, Έκδοσις 

Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου, Άγιον Όρος 2011) 

 

 Το έργο που επιτέλεσε ο Μάξιμος καθ’ όλη τη διάρκεια του βίου και 

ειδικότερα κατά την παρουσία του στη ρωσική γη και άφησε σαν σεμνή αλλά συνάμα 

                                                           
151 Μαλιγκούδη Γιάννα, «Η μεσαιωνική Ρωσία..» σ. 182. 
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ολόλαμπρη παρακαταθήκη στην εκκλησιαστική ιστορία της Ρωσίας είναι 

κεφαλαιώδες. Η ρωσική θεολογική γραμματεία οφείλει στο Μάξιμο και στο 

ακατάπαυστο έργο του το αποτέλεσμα της αρχειοθέτησης και συγγραφής ένος 

μεγάλου αριθμού πρωτοτύπων και μεταφρασμένων από τα ελληνικά θεολογικών 

έργων αλλά και την αναθεώρηση παλαιότερων μεταφράσεων από ελληνικά 

πρωτότυπα. Αυτό το μεγαλειώδες εκκλησιαστικό έργο συνέβη την χρονική περίοδο  

που ελάχιστοι μοναχοί και κληρικοί ήσαν σε θέση στη Ρωσία να πράξουν ακριβείς 

μεταφράσεις με πλήρη κείμενα που θα καθίσταντο λειτουργικά. Αμέσως μετά το 

θάνατο του, οι μαθητές του διαισθανόμενοι το βαρύ φορτίο και την μεγάλη 

παρακαταθήκη που κουβαλούσαν συνέχισαν το σημαντικό έργο του και διέδωσαν τις 

χριστιανικές αρχές και αξίες του. Ο λαός της Ρωσίας αγιοποίησε το Μάξιμο τον 

κατέταξε ανάμεσα στους Αγίους της πίστεως του και τον καθιέρωσε στην ορθόδοξη 

χριστιανική συνείδηση του σαν ένα γνήσιο ομολογητή της ορθόδοξης πίστεως και 

προς τιμήν του πραγματοποιήθηκαν πολλές αγιογραφίες και απεικονίσεις του σε 

εικόνες και εκκλησίες και μονές αλλά και κατεγράφησαν και τιμώνται τα 

αποσπάσματα των ακολουθιών και των λόγων του. Χωρίς την παραμικρή αμφιβολία 

ο Μάξιμος ο Γραικός, που έμεινε κυρίως γνωστός σαν ο φωτιστής των Ρώσων υπήρξε 

αναντίρρητα μία από τις λαμπρότερες προσωπικότητες με ακτινοβόλο κύρος και έργο 

της μεταβυζαντινής Ορθοδοξίας. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά και ο Βλάσιος 

Φειδάς στο βιβλίο του για το μοναχό Μάξιμο, «Ο Μάξιμος υπήρξε καθ’ όλο το βίο 

του ένα πολυτάλαντος κληρονόμος και συνάμα μελετητής της κλασικής ελληνικής 

κληρονομιάς, ο οποίος κατόρθωσε μέσα από τα έργα του και στωικά υπομένοντες τις 

δοκιμασίες και τις κακουχίες στις οποίες των εξέθεσαν σκοπίμως  μπόρεσε να 

αναδείξει με περίτρανο τρόπο και σεπτή λαμπρότητα τη διαρκή επικαιρότητα και τη 

δυναμική ευλάβεια που διακρίνει την ορθόδοξη παράδοση».
152

 

 

 

 

 

 

                                                           
152 Φειδάς «Ιστορία της Εκκλησίας της Ρωσίας…», σσ. 261-262. 



126 

 

3.6 Επίδραση του Αγίου Όρους στον πνευματικό βίο των 

Σλάβων 

 

 Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο για την καλύτερη κάλυψη του θέματος να 

γίνει μια αναφορά στην επίδραση που άσκησε το άγιο όρος πάνω στον πνευματικό 

βίο των Σλάβων και δη των Ρώσων την συγκεκριμένη περίοδο που εξετάζουμε και η 

οποία προηγήθηκε της διατύπωσης της θεωρίας της Τρίτης Ρώμης σαφώς και 

επηρεασμένη μέσα από αυτό τον τομέα.  

 Θα λέγαμε πως η επίδραση του Αγίου Όρους στην παιδεία και τον πνευματικό 

πολιτισμό των Ρώσων αρχίζει με την ίδρυση του ρωσικού μοναχισμού και την 

ανάπτυξη και την καλλιέργεια αλλά και τη διάδοση των σλαβικών συγγραμμάτων σε 

ρωσική πλέον βάση. Η φήμη του Αγίου Όρους ως μεγάλου μοναστικού κέντρου της 

ορθόδοξης ανατολικής εκκλησίας δεν άργησε να προσεγγίσει και να μεταφερθεί στην 

Ρωσία με αποτέλεσμα τη διαμόρφωση ενός ιδιαίτερα ευνοϊκού κλίματος. Το 

αποτέλεσμα ήταν να διαμορφωθεί ένα εφαλτήριο για να μεταβούν και να διαβιώσουν 

Ρώσοι μοναχοί στις μονές και σκήτες του Αγίου Όρους. Ο ιδρυτής του ορθόδοξου 

μοναχισμού Αντώνιος πέρασε από το Άγιο Όρος και διδάχτηκε την αθωνική 

παράδοση και επιστρέφοντας στην πατρίδα του ίδρυσε το πρώτο μοναστήρι τη 

Λαύρα της Αγίας Τριάδας στου Κιέβου. 
153

 Οι Ρώσοι Μοναχοί που διαβιούσαν στο 

όρος είχαν πέρα από όλες τις άλλες θεολογικές αποστολές τους  σαν ένα κυρίαρχο 

μέλημα να διαδώσουν το σλαβικό βιβλίο αλλά και να εμπλουτίσουν την γραμματεία 

τους. Κατά τα μέσα του 13
ου

 αιώνα το κύρος και η αίγλη του Αγίου Όρους είχε 

φτάσει σε τόσο υψηλό επίπεδο διεθνούς αναγνώρισης ώστε να εκλέγονται πλείστοι 

αγιορείτες μοναχοί στη θέση επισκόπων και μητροπολιτών. Τα παραδείγματα αυτά 

ήταν πολλά στον αριθμό. Το 1219 ο αρχιμανδρίτης της Λαύρας του Κιέβου Δοσίθεος 

ήλθε στο Άγιο Όρος όπου και παρέμεινε μεγάλο χρονικό διάστημα βιώνοντας και 

εντρυφώντας στον Αθωνικό μοναχισμό.  Στα τέλη όμως του 13
ου

 αιώνα και ήδη από 

τα μισά του 13
ου

 αιώνα όπου καταλύθηκε το κράτος του Κιέβου  από τους Τατάρους 

υπήρξε το φυσικό επακόλουθο της εξασθένησης της μοναστικής ζωής και των 

σχέσεων με το Άγιο Όρος. Ο αγιορείτης μοναχός Διονύσιος ο οποίος απέκτησε την 

                                                           
153 Νιχωρίτης Κωνσταντίνος, «Η επίδραση του Αγίου Όρους στον πνευματικό βίο των Σλάβων», 

Εκδόσεις Σταμούλης Αντ, 2004, σ. 27. 
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εύνοια του Μεγάλου Δούκα βοήθησε να αναμορφωθεί προς το θετικό η κατάσταση. 

154
Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι προς την κατεύθυνση της μετάδοσης και ενίσχυσης 

της αγιορείτικης ησυχαστικής κίνησης και τον πνευματικό βίο των Ρώσων το δεύτερο 

μισό του 14
ου

 αιώνα συνετέλεσε τα μέγιστα μέσα από το έργο του και τις πράξεις του 

ο αγιορείτης Μοναχός Κυπριανός. Ο μοναχός Κυπριανός μετέπειτα στην πορεία του 

εκκλησιαστικού του βίου εξελέγη μητροπολίτης Κιέβου . Το έργο του αποτέλεσε το 

γόνιμο έδαφος για να συνεχιστεί με τον καλύτερο τρόπο η πορεία του από έναν έτερο 

αγιορείτη ησυχαστή και πολύ αξιόλογο μοναχό τον Γρηγόριο Τσαμπλάκ. Ο μοναχός 

Γρηγόριος Τσαμπλάκ στη συνέχεια της πορείας του εξελέγη και υπηρέτησε στη θέση 

του μητροπολίτη στη Λιθουανία. Στις αρχές του 15
ου

 αιώνα και περί τα μέσα αυτού 

στην περιοχή της Μεγίστης Λαύρας συναντώνται ρώσοι λόγιοι μοναχοί οι οποίοι 

ασχολούνται εντατικά  με τη μετάφραση και την αναπαραγωγή σλαβικών 

χειρογράφων τα οποία στη συνέχεια  μεταφέρουν στη Ρωσία για να δημιουργήσουν 

εκεί μια βάση συγγραφικών δεδομένων. 
155

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
154 Νιχωρίτης Κωνσταντίνος, «Η επίδραση του Αγίου Όρους …», σσ. 27-28. 

155 Νιχωρίτης Κωνσταντίνος, «Η επίδραση του Αγίου Όρους…», σ. 29. 
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4.1  Η αρχή  η πορεία και το τέλος της  

«περί Τρίτης Ρώμης»  Θεωρίας – Αναγωγή στο Σήμερα 

 

 Η πτώση της Κωνσταντινούπολης και ο γάμος του Ιβάν του Γ μετά της 

Σοφίας, ανιψιάς του τελευταίου αυτοκράτορα του Βυζαντίου (1472) διαμόρφωσαν 

την παγιωμένη πεποίθηση ότι ο Ρώσος Βασιλιάς αποτελεί τον κληρονόμο και 

συνεχιστή των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων. Ήδη ο μητροπολίτης Ζωσιμάς κάνει την 

αρχή και στο λόγο του, προσφωνεί τον Ιβάν τον Γ με τον τίτλο «νέο αυτοκράτορα 

(τσάρο) της Νέας Κωνσταντινούπολης».
156

 Μέσα από αυτή τη δυναμική που αρχίζει 

να παγιώνεται στην αντίληψη των Ρώσων για τη νέα ισχύ τους στην περιοχή, η 

θεωρία της Τρίτης Ρώμης δεν άργησε να κάνει την εμφάνιση της. Ο μοναχός του 

Πσκώφ Φιλόθεος, όπως προείπαμε και στις ανωτέρω περιγραφές που προηγήθηκαν, 

μιλώντας για το ρωσικό κράτος και τον τσάρο, τόνιζε πως αυτός είναι ο μόνος 

χριστιανός τσάρος σε όλη την οικουμένη. Ο Φιλόθεος συνεχίζει και τονίζει πως ο 

Τσάρος κρατά στα χέρια του σφιχτά όλα τα ηνία των ιερών θρόνων της Αγίας 

Οικουμενικής Εκκλησίας.
157

 Σύμφωνα με τη θεωρία της Τρίτης Ρώμης, μετά την 

πτώση της βυζαντινής αυτοκρατορίας  η μέριμνα και η ευθύνη για τη φύλαξη του 

ορθόδοξου δόγματος και της χριστιανικής τάξεως και ηθικής περιέρχεται αυτοδίκαια 

εις το κράτος της Μόσχας που είναι το μοναδικό ελεύθερο και ανεξάρτητο ορθόδοξο 

χριστιανικό βασίλειο στην οικουμένη. Η πρώτη Ρώμη, η ρωμαϊκή αυτοκρατορία, 

καθώς και η δεύτερη, η νέα Ρώμη (η Κωνσταντινούπολη), έπεσαν στα χέρια των 

βαρβάρων, λόγω εμμονής στην ειδωλολατρία η πρώτη και λόγω αποστασίας από το 

ορθόδοξο δόγμα η δεύτερη (υπονοείται η σύνοδος Φεράρας Φλωρεντίας και η 

προσπάθεια των βυζαντινών συνεννοήσεως με τη Δύση). Η ορθοδοξία όμως επέζησε 

και το χριστιανικό βασίλειο περιήλθε μέσα από τη θέληση της Θείας Πρόνοιας στο 

μοναδικό ελεύθερο ορθόδοξο κράτος που δεν ήταν άλλο από το κράτος της 

Μόσχας.
158

  

                                                           
156 Φειδάς Βλάσιος, «Επίτομος Εκκλησιαστική Ιστορία της Ρωσίας», Αθήνα 1967, σ. 68. 

157 Φειδάς Βλάσιος, «Επίτομος Εκκλησιαστική….», σσ. 68-70. 

158 Μαλιγκούδη Γιάννα, «Η ιστορία της Ρωσίας Α τόμος…», σ. 94. 
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 Ο γέροντας Φιλόθεος με επιστολές του και στα κηρύγματα του διατεινόταν 

πως το Μοσχοβίτικο κράτος είναι η Τρίτη και συνάμα η τελευταία Ρώμη η οποία θα 

υπάρχει εις αιώνες των αιώνων εφόσον και αυτή με τη σειρά της δεν εκπέσει από την 

αποστολή της και δεν προδώσει την ορθοδοξία.
 159

 Η Μόσχα, συνεχίζει ο Φιλόθεος 

στα κηρύγματα του είναι το ευλαβέστερο και το τελειότερο χριστιανικό κράτος που 

υπάρχει στο παγκόσμιο στερέωμα. 
160,

 Στα τέλη του 15
ου

 αιώνα ο Μοναχός Φιλόθεος 

απευθυνόμενος με επιστολή στον τσάρο αναφέρεται και του τονίζει πως έχει 

μεταβληθεί η κατάσταση αναφορικά με το ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η 

Μόσχα. Ο μοναχός φιλόθεος όπως μας αναφέρει ο καθηγητής Ιωάννης Ταρνανίδης 

τονίζει στον Τσάρο τα εξής: « Φύλαξε μέσα σου και μη λησμονείς , ευσεβέστατε 

τσάρε πως όλα τα χριστιανικά βασίλεια κατέληξαν στο δικό σου και πως οι δύο 

Ρώμες έπεσαν, ενώ η Τρίτη στέκεται όρθια και τέταρτη δεν πρόκειται να υπάρξει». 

Τη δεδομένη χρονική περίοδο το οικουμενικό πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης, 

βιώνει έντονη κρίση και έχει  περιέλθει σε οικονομικό μαρασμό και δυσπραγία. Τώρα 

πλέον μόνο στη Ρωσία οι ορθόδοξοι μπορούσαν να ζουν ελεύθεροι ενώ την ίδια 

στιγμή  μόνο ο Ρώσος τσάρος μπορεί να εμφανίζεται και να δρα ως ο  προστάτης του 

συνόλου των ορθόδοξων χριστιανών όπου και αν αυτοί θα διαβιούν. Όλα τα σημάδια 

κατέτειναν και φανέρωναν  πως η βυζαντινή δύναμη και δόξα είχαν μετακομίσει στη 

Μόσχα και η αγιότητα της Ορθοδοξίας στο ρωσικό λαό. 
161

 

 Επιχειρώντας μια ιστορική ανασκόπηση από την αρχή για την καλύτερη 

κατανόηση της πορείας και εξάπλωσης αυτής της θεωρίας θα διαπιστώσουμε πως η  

θεωρία περί Νέας Ρώμης ως πολιτικού και εκκλησιαστικού κέντρου του χριστιανικού 

κόσμου ανήκε αρχικά  στους Βυζαντινούς. Η αναφορά στη Νέα Ρώμη περιέχεται 

συχνά μέσα στα συγγράμματα της εποχής, μιας και  η Ρώμη αποτελούσε για τη 

δεδομένη περίοδο στο παγκόσμιο οικουμενικό στερέωμα την έκφραση και το 

σύμβολο της δύναμης. Εκτός από εξουσιαστικό πυλώνα η Ρώμη αποτελεί και μια 

στιγμή κορυφαίας πολιτικής και εκκλησιαστικής έκφρασης και αρχής. Στην αντίληψη 

για την πολυδιάστατη και μυθική παρουσία της Ρώμης  οδήγησε η θέση της πόλης ως 

                                                           
159 Μαλιγκούδη Γιάννα, «Η ιστορία της Ρωσίας Α΄ τόμος..», σσ. 94-95. 

160 Malinin. V., «Ο γέρων Φιλόθεος της μονής Ελεάζαρ και οι επιστολές του. Μια ιστορική και 

λογοτεχνική ανάλυση»,. Κίεβο 1901, παράρτημα Δ, σσ. 200-300. 

161 Ταρνανίδης Ιωάννης, «Η αρχή και το τέλος της περί τρίτης Ρώμης Θεωρίας», Η ορθοδοξία 

μπροστά στις σύγχρονες εξελίξεις. περιοδικό Καθ'Οδόν τεύχος.1
ο
 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1992, σ. 89. 
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πρωτεύουσας αυτοκρατορίας και η παρουσία σε αυτήν του ιδίου του αυτοκράτορα. 

Ανεξάρτητα μάλιστα από το γεγονός ότι ο αυτοκράτορας αυτός στην αρχή του βίου 

και της διακυβέρνησης του ήταν ειδωλολάτρης και μέγας  διώκτης της χριστιανικής 

θρησκείας το γεγονός αυτό δεν εμπόδισε την ανάπτυξη μιας ζωντανής χριστιανικής 

κοινότητας. Ο αυτοκράτορας όχι μόνο δεν κυνήγησε τους χριστιανούς, αλλά θα 

μπορούσε να πει κανείς πως τους ανέχτηκε και σε κάποιες στιγμές συνέτεινε στην 

ανάδειξη της πόλης σε μια πρώτης μορφής αρχιεπισκοπής της Χριστιανοσύνης. Στην 

πρώιμη εκείνη φάση μιας αρχικής ζύμωσης και δημιουργίας των μεγάλων 

πνευματικών κέντρων της χριστιανικής Εκκλησίας η πολιτική σημασία και η κοσμική 

δυναμική που αντανακλούσε, ακτινοβολώντας επί παντός επιστητού η παρουσία της 

Ρώμης είχαν διαμορφώσει ένα ηγετικό συμβολικό ρόλο για εκείνη στο χριστιανικό 

κόσμο της εποχής. Μέσα από αυτές τις θεωρήσεις, η πρόταση της 

Κωνσταντινουπόλεως ως μία «Νέα Ρώμη» υποδήλωνε το καινούργιο στο επίπεδο της 

πρωτεύουσας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και κατά επέκταση στον εκκλησιαστικό 

τομέα μια νέα αρχιεπισκοπή που αν δεν ξεπερνούσε σε κύρος και τιμή την 

«πρεσβυτέρα» Ρώμη διεκδικούσε δυναμικά παρόμοιας σημασίας αίγλη και δόξα.   

Κάτω από το δεδομένο πρίσμα ανάλυσης των δεδομένων  ο τίτλος Νέα Ρώμη που 

αποδόθηκε έκρυβε όχι τόσο την σημασία της συνέχειας όσο την υποκατάσταση και 

την αφαίρεση τμήματος του γοήτρου και της αίγλης της παλαιότερης (πρεσβυτέρας) 

Ρώμης.
162 

Η μετεξέλιξη αυτή σαν ένα σύνθετο προϊόν συγκεκριμένης πολιτικής και -

ιδεολογικής θεώρησης υπήρξε συνεπέστατη στον προσαρμοστικό τομέα της 

εκκλησιαστικής διοίκησης στα νέα πολιτικά δεδομένα και στον ηγετικό ρόλο που 

καλούνταν να διαδραματίσει πλέον για το μέλλον το Βυζάντιο. Στον εκκλησιαστικό 

τομέα ο θρόνος της Κωνσταντινουπόλεως δε θα μπορούσε να ανταγωνιστεί επαξίως 

το θρόνο της Ρώμης αν προηγούμενα δεν είχε διατηρήσει σημαντικά τμήματα από 

την παράδοση και την ιστορική πορεία που ακολούθησε στο διάβα του ο θρόνος της 

Ρώμης. Με τον καιρό η σχέση της παλιάς και νέας πρωτεύουσας της αυτοκρατορίας 

και η αναπόφευκτη σύγκριση των δύο από τους λησμονήσαντες την αρχαία ιστορία 

απομακρύνθηκε και ο τίτλος της Νέας Ρώμης που είχε αρχικά αποδοθεί και τόσο 

πολλά είχαν στηριχθεί και παραλληλιστεί γύρω από αυτή τη σχέση συνάφειας και 
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αλληλουχίας άρχισε να παραμελείται, καθώς η μεταφορική σύγκριση δεν είχε κάτι να 

προσφέρει.  

Διακόσια σχεδόν χρόνια μετά την μεταφορά του κέντρου της αυτοκρατορίας  

από την δύση στην ανατολή ο πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης προσλαμβάνει 

πλέον τον τίτλο του Οικουμενικού και η προσφώνηση του προκαθημένου της 

εκκλησίας του Βυζαντίου είναι πλέον ο «Οικουμενικός Πατριάρχης». Ο τίτλος 

οικουμενικός έχει ισχυρό συμβολισμό και στόχευε δηκτικά στο να φανερώσει και 

υπονοήσει μια επιβολή και ένα προβάδισμα απέναντι στα άλλα πατριαρχεία της 

ανατολής. Ο συμβολισμός αυτός είχε διττή στόχευση γιατί παράλληλα στρεφόταν 

κατά του Πάπα της Ρώμης με σκοπό να τον υποβιβάσει σε σχέση με τον οικουμενικό 

Πατριάρχη.  Η ανακήρυξη αυτή προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις και τριγμούς μέσα 

στους κόλπους της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας και σε αντίθεση με παλαιότερες 

εποχές όπου οι αντιδράσεις απέναντι στη Νέα Ρώμη ήταν χλιαρές και ασήμαντες   τη 

σειρά του ο προκαθήμενος της ρωμαϊκής εκκλησίας αντίδραση κατά του τίτλου 

«οικουμενικός» έντονα και σφοδρά, ενώ αξίζει να αναφερθεί πως στο παρελθόν δεν 

υπήρχαν αντιδράσεις ή και αν υπήρχαν ήταν χλιαρές απέναντι στον τίτλο «Νέα 

Ρώμη». Παράλληλα με τον νέο τίτλο του «Οικουμενικού» που διαμορφώθηκε στο 

βυζάντιο ο θρόνος της Κωνσταντινούπολης διατήρησε ζωντανό και επίκαιρο και 

εκείνον της «Νέας Ρώμης» με την προοπτική μιας δυναμικής ανανέωσης και πιθανής 

μελλοντικής υποκατάστασης στην πρωτοκαθεδρία της εκκλησίας.
 163

 Στα χρονιά που 

ακολούθησαν του σχίσματος των 2 εκκλησιών η αντίληψη αυτή παγιώθηκε με την 

προσθήκη της επιχειρηματολογίας ότι το οικουμενικό πατριαρχείο παρέκλινε από την 

γνήσια ορθόδοξη παράδοση και εξετράπη. Ο διάσημος βυζαντινός ιστορικός και 

χρονογράφος της εποχής ο  Κωνσταντίνος Μανασσής, μέσα από τις παραθέσεις τους 

και τις αναφορές του αποδίδει με σαφήνεια τη βυζαντινή ερμηνεία και προοπτική του 

όρου. Όπως μας αναφέρει ο καθηγητής Ιωάννης Ταρνανίδης για τα γραφόμενα του 

Μανασσή για την περίοδο αυτή που εξετάζουμε, «ο συγγραφέας χρησιμοποιεί την 

φράση -ημετέρα Ρώμη- ενώ η κοινή γνώμη των βυζαντινών παράλληλα με αυτόν δεν 

αφήνει  κανένα περιθώριο να παρερμηνευτεί ο όρος Νέα Ρώμη και να συνδεθεί με τη 

λογική της συνέχειας της Πρεσβυτέρας Ρώμης, ούτε με κάποια προσπάθεια 

επέκτασης αυτής.» Αντίθετα αυτό που υπονοεί ο Μανασσής είναι πως αποτελεί μια 
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καινούργια Ρώμη που δεν έχει καμία εξάρτηση με την παλαιά που υπέπεσε στην 

αίρεση και παρέκλινε της ορθόδοξης πορείας της. Την ίδια στιγμή δεν υποδηλώνεται 

καμία τάση συνέχειας. Πιο συγκεκριμένα επειδή θέλει να αποκλείσει μια παρόμοια 

μελλοντική μοίρα της Κωνσταντινούπολης σαν την τύχη της Ρώμης ο Μανασσής 

προσθέτει και γράφει χαρακτηριστικά πως : « Η ημετέρα Ρώμη μέχρι τέλους 

αυξοίτο». Με την φράση αυτή που θα μπορούσε να λάβει τη διάσταση πίστης και 

ευχής, διακρίνει κάποιος όλο το φάσμα του οραματισμού και της προσδοκίας του 

λαού και των πιστών του Βυζάντιου.
164  

 

 

 

 

Σχήμα 22
ο
  : Σελίδα από το Χρονικό του Μανασσή. Δεξιά ο Μανασσής, δίπλα του ο Τσάρος 

Ιβάν Αλεξάντρ, αριστερά ο Χριστός. 

 

 Μετά όμως από ένα σχετικά σύντομα χρονικό διάστημα η αμφισβήτηση στα 

προαναφερθέντα  αναδύθηκε αίφνης και δυναμικά στην επικαιρότητα . Η 

αμφισβήτηση μάλιστα προήλθε κυρίως μέσα από το στρατόπεδο της Ανατολικής 

Οικουμένης, όπου περί τα  μέσα του 14
ου

 αιώνα το χρονικό του Μανασσή με τις ιδέες 

περί ημετέρας Ρώμης στης θέση της αιρετικής και πρεσβυτέρας Ρώμης μεταφράστηκε 

εις την βουλγάρικη γλώσσα. Αποδέκτης της μετάφρασης και κύριος στόχος  ήταν ο 

Τσάρος Αλέξανδρος της Βουλγαρίας. Η διαφοροποίηση στη συγκεκριμένη 
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περίπτωση έχει να κάνει ,με το ότι στη θέση της Κωνσταντινούπολης βρίσκεται η 

πόλη του Βελίκο Τύρνοβο που είναι η πρωτεύουσα τότε του βουλγαρικού κράτους. Η 

Βουλγαρική μετάφραση που περιέχει αυτό το ιδεολόγημα όπως αναφέρει σχετικά και 

ο καθηγητής Ιωάννης Ταρνανίδης στο σύγγραμμα του θα μπορούσε να αποτυπωθεί  

ως εξής : « και ναι μεν ενώ αυτά συνέβησαν στην πρεσβυτέρα Ρώμη, η δική μας δε η 

νέα βασιλεύουσα ( την αποκαλεί ο χρονογράφος ως novi Carigrad στα βουλγαρικά) 

θηλάζει και μεγαλώνει δυναμώνει και νεανίζει και μέχρι το τέλος θα μεγαλώνει ω 

βασιλιά των βασιλιάδων γιατί δέχτηκε τέτοιο φωτεινό και φωτοδότη βασιλιά, τον 

Ιωάννη που είναι υπερνικηφόρος και κατάγεται από το γένος των Ασενίδων, Αλέξανδρο 

ονόματι τον πραότατο και ελεήμονα των φτωχών κυβερνήτη και μεγάλο τσάρο των 

βουλγάρων του οποίου το κράτος ήλιοι αμέτρητοι είθε να αριθμούν».
165

 Όλα αυτά 

τοποθετούνται στη θέση του ελληνικού πρωτοτύπου το οποίο είχε προηγηθεί 

αρχικώς. Αξίζει να αναφερθεί ότι τη δεδομένη περίοδο όντως το Βουλγαρικό 

βασίλειο βρισκόταν σε ισχύ με την πρωτεύουσα του το Βελίκο Τύρνοβο να διάγει 

περίοδο άνθησης και ακμής, σε σημείο να απογαλακτιστεί από τη βυζαντινή 

εξάρτηση αλλά και να συγκριθεί και να υποκαταστήσει την Κωνσταντινούπολη. 

Κατά συνέπεια μέσα σε αυτό το ιστορικό πλαίσιο τοποθετεί ο άγνωστος συγγραφέας 

βουλγαρικής προφανώς καταγωγής, την πρωτεύουσα της Βουλγαρίας σαν μια νέα 

βασιλεύουσα. Για την οικονομία της συζητήσεως και περαιτέρω κατανόηση της 

θέσεως του σλαβικού στοιχείου, καλό είναι να αναφερθεί πως αναφορικά με τη 

διάσταση της επέκτασης και οριοθέτησης της Ορθοδοξίας αλλά και τη βυζαντινής 

πολιτικό – πολιτισμικής πορεία, ο ρόλος που διαδραμάτισαν οι σλαβικοί πληθυσμοί 

ήταν θα λέγαμε μια σχέση ενζύμου, υποστρώματος. Συγκεκριμένα οι σλαβόφωνοι 

πληθυσμοί απανταχού της επικράτειας του βυζαντίου προχώρησαν σε μια 

αντιγραφική προσαρμογή του συνόλου του βυζαντινού πολιτισμού στα μέτρα τους. Η 

θρησκεία η φιλοσοφία αλλά και οι τέχνες και τα γράμματα (συμπεριλαμβανόμενης 

κάθε μορφής πνευματικής ζωής και πνευματικών δρωμένων) της βυζαντινής  

αυτοκρατορίας μεταφυτεύτηκαν με έναν αυτούσιο τρόπο εις την καθημερινότητα του 

σλαβικού κόσμου τη δεδομένη χρονική περίοδο. Από τα πρώιμα στάδια του 

ιστορικού τους βίου οι Σλάβοι είχαν συμπεριλάβει στην πολιτική τους συνείδηση ότι 

στον κόσμο υπήρχε ένας αυτοκρατορικός ηγέτης που αντλούσε τις εξουσιαστικές του 
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ιδιότητες απευθείας από το Θεό, και είχε δίπλα του συμπαραστάτη τον πρώτο 

πατριάρχη, το θρησκευτικό ηγέτη της ορθοδοξίας του ορθοδόξου χριστιανικού λαού 

της οικουμένης. Δε θα μπορούσε να λείπει συνεπώς και να μην συμπεριληφθεί η 

θεωρία περί Νέας Ρώμης σαν μια μορφή διαδοχής στο χώρο της ορθοδοξίας 

αναφορικά με την ηγετική παρουσία της. Πολλές μεταφράσεις στην σλαβική 

πραγματοποιήθηκαν για να γίνονται προφανώς καλύτερα κατανοητές από τους 

πιστούς και μάλιστα θεωρείται βασικός συντάκτης και δημιουργός τους ο ίδιος ο 

Μέγας Φώτιος. Σε αυτές τις συλλογές ήταν διατυπωμένη με σαφήνεια όλη η 

βυζαντινή πολιτική και εκκλησιαστική φιλοσοφία που αφορούσε τη σύνδεση και την 

συνάρτηση του πατριαρχικού θρόνου, δηλαδή της υπόστασης της εκκλησίας και του 

αυτοκρατορικού θώκου. Γίνεται σαφές μέσα από όλα αυτά πως η βασιλεία 

διαδραμάτισε το κυρίαρχο ρόλο που προκάλεσε την ανύψωση του θρόνου της 

Κωνσταντινούπολης στη πρώτη θέση του χριστιανικού εκκλησιαστικού 

στερεώματος. 
166

 

Συμπερασματικά αξίζει να αναφερθεί πως οι Σλάβοι μαζί με τις λοιπές πάγιες 

αντιλήψεις που κληρονόμησαν και υιοθέτησαν από τους βυζαντινούς και οι οποίες 

αφορούσαν τις σχέσεις κράτους εκκλησίας, την ίδια στιγμή κληρονόμησαν και τις 

ιδέες περί πρωτοκαθεδρίας της Ρώμης στο παγκόσμιο σύστημα διακυβέρνησης και 

εκκλησιαστικής πρωτιάς. Με αυτό τον τρόπο όπως η Κωνσταντινούπολη μέσα από το 

κραταιό μεγαλείο της αποτέλεσε τη «Νέα Ρώμη»  στη θέση της «πρεσβυτέρας», με 

τρόπο παρόμοιο και συμβολικό η πτώση της Κωνσταντινούπολης έπρεπε να επιφέρει 

την μεταφορά της ορθόδοξης πρωτοκαθεδρίας σε μια νεότερη πόλη σύμβολο που θα 

εκλάμβανε την ιδιότητα αυτή την φορά  σαν μια «Τρίτη Ρώμη».   Στην περίπτωση της 

βουλγαρικής πρωτεύουσας, το Τύρνοβο, αυτή η αλληλουχία μετεξέλιξης δεν 

τελεσφόρησε καθώς δεν ολοκληρώθηκε χρονικά. Οι λόγοι ήταν ότι  η αντοχή της 

«Νέας Ρώμης» υπήρξε μεγαλύτερη των προβλεπόμενων ή και των ορέξεων που 

διάφοροι ανέπτυξαν και είχαν επί αυτού δεσποτικές προσμονές αλλά ταυτόχρονα και 

η φιλόδοξη βουλγαρική πρωτεύουσα που φάνταζε στιγμιαία σαν μια υπεραισιόδοξη 

διάδοχος  της δεν πρόλαβε να παίξει το ρόλο που οραματίστηκε καθώς σε σύντομο 

χρονικό διάστημα η πόλη του  Τύρνοβο έπεσε στα χέρια των Τούρκων μισό αιώνα 

πριν συντελεστεί η πτώση  της Κωνσταντινούπολης. Απουσία συνεπώς κάποιου 
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φιλόδοξου αλλά και ταυτόχρονα ικανού διεκδικητή η σκυτάλη της πρωτοκαθεδρίας, 

μετά και την οριστική και αμετάκλητη πτώση  της βασιλεύουσας στα χέρια των 

αλλόθρησκων Τούρκων , πέρασε στη μοναδική ορθόδοξη πρωτεύουσα της εποχής 

που παρέμενε ελεύθερη και απόμακρη από τις τουρκικές επεκτατικές βλέψεις, η 

οποία δεν ήταν άλλη από τη Μόσχα. Ο Μοναχός Φιλόθεος του Πσκωφ όπως 

αναφέραμε και στα προηγούμενα κεφάλαια, αποτύπωσε εγγράφως τις φιλοδοξίες του 

για τον ηγετικό ρόλο της Μόσχας μέσα από τη διατύπωση της θεωρίας της Τρίτης 

Ρώμης. Οι φιλοδοξίες του αυτές είχαν σαν αποδέκτη τον Τσάρο και εκεί στόχευε, 

καθώς όλα αυτά θα συντελούνταν με την κυριαρχική παρεμβολή του Τσάρου. Είχε 

ήδη προηγηθεί από τις αρχές του 16
ου

 αιώνα αναφορά για την πτώση όλων των 

ορθόδοξων εκκλησιών στην εξουσία των αλλόθρησκων Οθωμανών, όπου 

χαρακτηριστικά ανέφερε ο Μανασσής στο Ρωσικό χρονικό όπως αναφέρει και ο 

καθηγητής Ταρνανίδης πως : « η δική μας γη (υπονοείται εδώ με το όρο η δικιά μας, η  

γη της Ρωσίας) όμως με το έλεος του Θεού και τις προσευχές της Παναγίας Θεοτόκου 

και όλων των αγίων με τα θαύματα τους μεγαλώνει νεανίζει και αναπτύσσεται. Είθε ο 

φιλεύσπλαχνος Χριστός να επιτρέψει σε αυτήν να αυξάνει να αναπτύσσεται και να 

εκτείνεται εις τους αιώνας».
167

 

Οι Ρώσοι δέχτηκαν την ιδέα ότι τόσο  πολιτιστικά όσο και πολιτικά αλλά  και 

θρησκευτικά ανήκαν σε μια ευρύτερη οικουμενική κοινότητα. Η οικουμενικότητα 

του αυτοκράτορα του βυζαντίου, που στην πράξη όμως ήταν κάτι διαφοροποιημένο 

από τις τοπικές ή εθνικές αρμοδιότητες με τις οποίες ήταν επιφορτισμένοι οι άλλοι 

ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου και του μεγάλου ηγεμόνα της Ρωσίας, λάμβανε την 

επικύρωση της  σε επίσημες επιστολές που έρχονταν απευθείας από την 

Κωνσταντινούπολη και απολάμβανε αναγνώρισης  σε κείμενα τοπικής προέλευσης. 

Σαν παράδειγμα τέτοιων κειμένων τοπικής προέλευσης θα μπορούσε να αναφερθεί ο 

βίος του Αγίου Στεφάνου του Περμ από τον Επιφάνειο το λεγόμενο και Σοφό. Βέβαια 

όλες αυτές οι αρχές και οι έννοιες που διέπονταν από έντονο οικουμενικό 

περιεχόμενο  δεν έγιναν δεκτές χωρίς προβολή αντιστάσεων. Ειδικά θα μπορούσε να 

αναφερθεί ότι στα τέλη του 14
ου

 αιώνα εκδηλώθηκε στη Μόσχα μια τάση έντονης 

εθνικιστικής προβολής και προσπάθειας επιβολής την ίδια στιγμή μάλιστα που το 

Οικουμενικό Πατριαρχείο εγκατέλειπε την πολιτική της χωρίς όρους υποστηρίξεως 
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των μοσχοβίτικων συμφερόντων για να υιοθετήσει μια περισσότερο αμερόληπτη 

στάση που θα αναγνώριζε και τις ανάγκες που υφίσταντο και αναπτύσσονταν σε 

άλλες ορθόδοξες εκκλησίες κυρίως όπως αυτές της ορθοδόξου εκκλησίας στη 

Λιθουανία καθώς και στη Μοσχοβία. Όπως γίνεται αντιληπτό οι εκπρόσωποι αυτής 

της διαχωριστικής τάσης αισθάνθηκαν δικαιωμένοι μετά την εμφάνιση του 

σημαντικού σκανδάλου για την εποχή  που αφορούσε τον Ισίδωρο. Με την 

ανεξάρτητη εκλογή του Ιωνά ( η οποία έλαβε χώρα το 1448) και την τελική διαίρεση 

που την ακολούθησε σαν φυσικό επακόλουθο και ποθούμενο από πλευράς ρωσικής 

εκκλησιαστικής πολιτικής, η μητροπόλεως η εκκλησία της Μόσχας έγινε εξορισμού 

μια αυτόνομη εθνική εκκλησία. Όπως αναφέρει και ο Μέγεντορφ στο σύγγραμμα του 

για το Βυζάντιο και την Ρωσία, « Ο επικεφαλής της εκκλησίας της Μόσχας κατέστη 

κατώτερος και ουσιαστικά υποτελής του μεγάλου ηγεμόνα παρά το γεγονός ότι ο 

πρώτος αναγόρευσε το δεύτερο. Βέβαια η νοοτροπία μαις εθνικιστικής επιβολής δεν 

κατόρθωσε ποτέ να σβήσει ολοκληρωτικά την ιδέα και τη συναίσθηση της 

οικουμενικότητας της εκκλησίας και σε ένα μεγάλο βαθμό για αυτή την αντοχή 

μεγάλο ρόλο έπαιξαν ο Πατριάρχης Φιλόθεος και ο μητροπολίτης Κυπριανός αλλά 

και οι ησυχαστές του 14
ου

 αιώνα που έδωσαν σκληρό αγώνα. Οι εκπρόσωποι των 

ιδεών αυτών, κατά κανόνα μοναχοί και λόγιο μολονότι δεν διέθεταν τις προσβάσεις 

στην εξουσία παρά όλα αυτά διατήρησαν την σημαντική απήχηση τους στους πιστούς 

Ρώσους πολίτες.».
168

 Βέβαια κατά τη διάρκεια του 15
ου

 και 16
ου

  αιώνα ( μια χρονική 

περίοδο για την ευρωπαϊκή ιστορία που ο μεσαίωνας είχε τελειώσει  και οι 

πολιτιστικές και οι πολιτικές ιδέες της δύσης οι οποίες είχαν φτάσει κάποιες από 

αυτές που  στη Ρωσία μαζί και με την πριγκίπισσα Ζωή Σοφία, η οποία δε 

λησμονούμε πως είχε γαλουχηθεί στην Ιταλία, ιδέες που μετουσιώθηκαν σε έργα 

μέσα από τα πεπραγμένα της ανοικοδόμησης του Κρεμλίνου της Μόσχας από 

Ιταλούς Αρχιτέκτονες) οι πολιτιστικές ιδέες της δύσης έκαναν την πολιτική 

φιλοσοφία του Βυζαντίου εν μέρει πιο απαρχαιωμένη για τους Ρώσους.
169

 Όμως 

οφείλουμε να παρατηρήσουμε πως αυτή η φιλοσοφία δεν αποδείχθηκε άχρηστη, αλλά 

το αντίθετο ιδιαίτερα χρήσιμη. Χαρακτηριστικά λοιπόν όπως έχουμε προαναφέρει και 

προηγούμενα μέσα στο κείμενο στα μέσα του 16
ου

 αιώνα οι ρωσικές έντονες 
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φιλοδοξίες εκφράστηκαν έντονα δια στόματος και δια επιστολών του Μοναχού 

Φιλοθέου της μονής του Πσκωφ όπου αναφερόμενος και απευθυνόμενος στο Ρώσο 

Βασιλιά αναφέρει χαρακτηριστικά όπως μας μεταφέρει από τα γραφόμενα του ο 

καθηγητής Ιωάννης Ταρνανίδης πως : «είσαι ο μόνος Χριστιανός Τσάρος σε όλη την 

οικουμένη (αναφερόμενος στο Ρώσο Βασιλιά), στα χέρια σου συγκρατείς  τα ηνία όλων 

των  θρόνων της Αγίας Οικουμενικής Εκκλησίας η οποία δεν βρίσκεται πλέον μήτε στη 

Ρώμη μήτε στη Κωνσταντινούπολη αλλά στη Μόσχα ». Όλα αυτά καταδεικνύουν μια 

προσπάθεια που συντελούνταν και αφορούσε την στόχευση να εναρμονιστεί η θεία 

πρόνοια με τα εγκόσμια όπως εκφράζονται διαμέσου μιας πολιτειακής τάξης, ενώ 

τέλος σαν συνολικό επιστέγασμα αυτών των βλέψεων ήταν  όλα αυτά να καταστούν 

υλοποιήσιμα και πραγματικά.
170

 

Ο μοναχός Φιλόθεος της μονής του Πσκώφ συνεχίζει και στην επιστολή του 

με αποδέκτη τον τσάρο συνεχίζει και αναφέρει (ξεκάθαρα πια μιλώντας για μια 

Ρωσία που θα υλοποιήσει την προοπτική της Τρίτης Ρώμης)  πως  η προηγούμενες 

προκάτοχοι, δηλαδή η Πρώτη Ρώμη έπεσε στην αίρεση του απολιναρισμού ενώ στη 

συνέχεια  οι Αγαρηνοί έσπασαν τις πόρτες της δεύτερης Ρώμης με τα τσεκούρια τους 

και την υπέταξαν, η Τρίτη Ρώμη όμως, θα  λάμπει σαν τον ήλιο. 
171

 Το ιδεολογικό 

αυτό οικοδόμημα της θεωρίας της Τρίτης Ρώμης στηρίχθηκε και υφάνθηκε πάνω  σε 

μια επιχειρηματολογία αποκλειστικά θεολογικής υφής. Κατά συνέπεια το κράτος της 

Μόσχας παρουσιάζεται και προβάλει ως ο αντικαταστάτης του Βυζαντίου και 

προσομοιάζεται με τον θεματοφύλακα της ορθοδοξίας αλλά τονίζεται πως δεν είναι ο 

συνεχιστής της βυζαντινής παράδοσης και ιστορίας. Ο θρησκευτικός και θεολογικός 

στοχασμός μαζί με την εγκόσμια ζωή αποτελούσαν στη Ρωσία του 16
ου

 αιώνα μια 

αδιαχώριστη ενότητα την «Αγία Ρωσία».
172

 

Όταν λοιπόν η Μόσχα έμεινε η μόνη ορθόδοξη πρωτεύουσα της 

χριστιανοσύνης ελεύθερη από τους απίστους, ήταν φυσικό να εξυψωθεί σε 

δυσθεώρητα ύψη και να καταλάβει τη θέση της Τρίτης και Τελευταίας Ρώμης. Με 

τον τρόπο αυτό η Μόσχα βρέθηκε να είναι μια πόλη συσχετισμένη με τα αρχαία 

βασίλεια  της Ανατολής. Πρέπει να τονιστεί όμως πως το ιστορικό μέλλον της 

Μόσχας παρά την αίγλη που προσέδιδε η θεία εκλογή στο πρόσωπο της διαγραφόταν 
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έντονα επισκιασμένο από τη ζοφερή σκέψη ότι καραδοκούσε μια επικείμενη 

καταστροφική τιμωρία στην περίπτωση που η Μόσχα δε στεκόταν πιστή στην 

εκπλήρωση της θείας αποστολής της.  

Την περίοδο περί τα μέσα του δεκάτου πέμπτου αιώνα, μια περίοδο όπου 

πλησίαζε να αναγεννηθεί και να διαμορφωθεί η νέα Ευρώπη, ο ρωσικός λαός γνώρισε 

μια γνήσια αίσθηση αναγέννησης και βίωσε χρόνια αποφασιστικότητας και μεγάλης 

προβολής. Ύστερα από μια μακρά περίοδο που είχε προηγηθεί και ήταν 

χαρακτηριστική του υποβιβασμού, της υποτίμησης, του εξευτελισμού σε κάποιες 

περιπτώσεις και ακόμη και της υποδούλωσης αλλά και της φοβίας και της 

απελπισίας, πέρασε σε μια νέα φάση που διαπνεόταν από ένα αίσθημα ελευθερίας, 

παντοδυναμίας, υπεροχής, πνευματικής και ηθικής ανάτασης και δόξας σε πολλούς 

τομείς.
173

 Στον αντίποδα όμως και εν τέλει η προώθηση της πολιτειακής θεωρίας περί 

Τρίτης Ρώμης που τόσο ισχυρά επιδιώχθηκε και προωθήθηκε από όλους τους 

επίσημους και ανεπίσημους εκκλησιαστικούς κύκλους, ήταν εκείνη που στο τέλος θα 

ζημίωνε κατά πρώτο λόγο την εκκλησία. Το γεγονός αυτό της ζημίωσης αποδείχθηκε 

και στην πράξη λίγα χρόνια αργότερα με την πρώτη σοβαρή κρίση μεταξύ κράτους 

και εκκλησίας στο Μοσχοβίτικο κράτος. Πιο χαρακτηριστικά αυτό που συνέβη ήταν 

ότι ο  Τσάρος Ιβάν ο Δ, ο οποίος είχε πλέον ενστερνισθεί πλήρως την ιδέα ότι η 

εξουσία του προέρχεται απευθείας από τον ίδιο το Θεό, εκλάμβανε ως αντίπαλο του 

Θεού τον οποιοδήποτε αντίπαλο και αντιφρονούντα προέκυπτε στο δρόμο του. 

Χαρακτηριστικά αξίζει να σημειωθεί πως έξι μητροπολίτες άλλαξαν στο 

μητροπολιτικό θρόνο στο διάστημα των  δύο δεκαετιών μετά το θάνατο του 

Μακαρίου (1563). Όλα αυτά συνέβησαν πάντα σύμφωνα με την προσωπική γνώμη 

και επιλογή του Τσάρου. Κάποιες φορές μάλιστα όπως στην περίπτωση του Φιλίππου 

που εναντιώθηκε στον Τσάρο και στο καθεστώς της οπρίτσνινα που είχε επιβληθεί 

και ήταν υπαίτιο για αιματηρούς διωγμούς και βιαιοπραγίες, το αποτέλεσμα ήταν να 

δολοφονηθεί.
174 

Η θεωρία περί «Τρίτης Ρώμης» είχε διαδοθεί ευρύτατα στο ρωσικό 

χώρο και είχε διεισδύσει στις καρδιές και στις φιλοδοξίες λαϊκών και κληρικών, μέσα 

από συναξάρια και θρησκευτικές γραπτές αναφορές, επιστολές και κείμενα που ήσαν 

πολύ διαδεδομένα την εποχή εκείνη και είχαν απήχηση στο λαό ο οποίος τα 
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εμπιστευόταν και τα διάβαζε.  Το αποτέλεσμα όλων αυτών των πεπραγμένων ήταν να 

ριζώσει βαθιά και να ωριμάσει στην σκέψη και στη πεποίθηση όχι μόνο της άρχουσας 

τάξης των ευγενών και των υψηλά ιστάμενων κληρικών αλλά και μέσα στις λαϊκές 

μάζες, τους ανθρώπους του μόχθου και της καθημερινότητας, τους χωρικούς και 

αγρότες και κτηνοτρόφους η ιδέα μιας πνευματικής αυτοτέλειας και η ανάγκη μιας 

ανεξάρτητης εκκλησιαστικής διοικήσεως στους κόλπους της οργάνωσης της Ρωσικής 

Εκκλησίας. Αυτή μάλιστα η συνείδηση ήταν η κύρια αιτία που συνετέλεσε και 

κατέληξε στην ίδρυση του αυτοκέφαλου Ρωσικού Πατριαρχείου, κατά το δεύτερο 

μισό του 16
ου

 αιώνα. Πιο συγκεκριμένα η τελεσίδικη και ουσιαστική  απεξάρτηση της 

ρωσικής εκκλησίας από το πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως συντελέσθηκε το 1589 

με την ίδρυση του Ρωσικού πατριαρχείου. Ειδικότερα δε ένα χρόνο αργότερα το 1590 

η σύνοδος των ανατολικών πατριαρχείων ήταν αυτή που τελικά κατοχύρωσε στο 

ρωσικό πατριαρχείο την 5
η
 θέση  της ιεραρχικής κατάταξης των ορθοδόξων ανά τον 

κόσμο πατριαρχείων.
175

 

Το Ρώσικο Πατριαρχείο εν μέσω των δεινών καιρών της περιόδου εκείνης 

αναφορικά με την κατάσταση φυσικά που επικρατούσε σε όλα τα υπόλοιπα ορθόδοξα 

μέρη  που τελούσαν υπό την ολοκληρωτική οθωμανική κατοχή πήρε σε σειρά την 

Πέμπτη θέση πρωτοκαθεδρίας στην τάξη των πατριαρχείων ακολουθώντας τα  

πατριαρχεία της ανατολής (Κωνσταντινούπολης), της Αλεξάνδρειας, της Αντιόχειας 

και των Ιεροσολύμων. Μολονότι  οι συνθήκες της Τουρκικής κατοχής είχαν οδηγήσει  

τη διοίκηση και το ποίμνιο αυτών των Εκκλησιών σε αλγεινή θέση, σε καμία χρονική 

στιγμή η Μόσχα δεν επιχείρησε να παρακάμψει αυτή την παράδοση, να εγείρει 

ερωτήματα για ανακατάταξη  και να ζητήσει την αναρρίχηση της σε ψηλότερες 

θέσεις της ιεραρχίας ίσως μάλιστα και στην πρώτη θέση. 
176

 

Στα χρόνια που ακολούθησαν  η Ρωσική Εκκλησία  υπήρξε πολλές φορές 

ιδιαίτερα προσηλωμένη στην αντιμετώπιση δικών της εσωτερικών ζητημάτων και δεν 

είχε πάντα τη δυνατότητα και τη νομιμοποίηση που θα της επέτρεπαν την προβολή 

διεκδικήσεων σε αυτό το ζήτημα. Τα γενεσιουργά αίτια για τις πνευματικές 

διεργασίες στους κόλπους της ρωσικής εκκλησίας στο μεταίχμιο του 15
ου

 αιώνα θα 

πρέπει να αναζητηθούν σε σημαντικά και βαρύγδουπα πολιτικά ζητήματα που 
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συντελέστηκαν εκείνη την περίοδο όπως η πτώση της Κωνσταντινουπόλεως και το 

τυπικό τέλος της μογγολικής κυριαρχίας στη Ρωσία (1480) καθώς και η ολοκλήρωση 

κατά το δεύτερο μισό του 15
ου

 αιώνα και τις αρχές του 16
ου

 αιώνα της διεργασίας 

ενοποίησης της Βόρειας και ΒΑ Ρωσίας σε ένα αδιαίρετο ενιαίο αυτοδιοικούμενο  

κράτος. Τα δεδομένα αυτά έθεσαν τις βάσεις και τα ισχυρά ερείσματα που θα 

επέτρεπαν στον πνευματικό κόσμο του Μοσχοβίτικου κράτους να αναπτύξει τις 

ιδεολογικές προϋποθέσεις για την  ενσυνείδητη επίκληση κάποιου ιστορικού ρόλου 

του κράτους και αργότερα του έθνους της Ρωσίας.
177

 Στα μεταγενέστερα έτη η 

ρωσική εκκλησία δεν είχε την ζέση και τη δυναμική ανάδειξης του παρελθόντος και 

εμφάνιζε στους κόλπους της πληθώρα προβλημάτων. Χαρακτηριστικά μπορεί να 

αναφερθεί η σφοδρή σύγκρουση ανάμεσα στον πατριάρχη Νίκωνα και τον τσάρο 

Αλέξανδρο Μιχαήλοβιτς, μια σύγκρουση που έλαβε χώρα έναν ακριβώς αιώνα μετά 

και αφού είχε προηγηθεί η ανεξαρτητοποίηση του ρωσικού πατριαρχείου. Πιο 

συγκεκριμένα δε θα μπορούσε να μην αναφερθεί η  αποτυχία του πατριάρχη Νίκωνα 

να προωθήσει τις εκκλησιαστικές θέσεις και να τις ενσωματώσει στην ρωσική 

πολιτική και την άσκηση της διακυβέρνησης . Αυτό ήταν ένα συμβάν κακής τακτικής 

και συμπεριφοράς που αποτέλεσε ένα ομολογουμένως δυσάρεστο  προηγούμενο στις 

σχέσεις Εκκλησίας και πολιτείας στην ιστορία της Ρωσίας κάτι που εισπράχθηκε στο 

μέλλον με το χειρότερο τρόπο όταν γύρω στα μέσα του 1700 από την επέμβαση και 

διαταγή του Μεγάλου Πέτρου τότε βασιλέα της Ρωσίας καταργήθηκε το ρωσικό 

πατριαρχείο, γεγονός που αποτελεί μαύρη σελίδα για την ιστορία του.
178 

 

Τα χρόνια που ακολούθησαν στην ιστορική διαδρομή της Ρωσίας παρά το οτ 

ίσως ακουστεί φαινομενικά αντισυμβατικό και παράδοξο η θεωρία της «Τρίτης 

Ρώμης» θα μπορούσε να αναφέρει κάποιος πως βρήκε πρόσφορο προς καλλιέργεια 

έδαφος και στην εποχή ανόδου και εξουσίας του κομμουνισμού την εποχή της 

Σοβιετικής Ένωσης. Οι κομμουνιστές προέβησαν αρχικά   στην ανασύσταση του 

Ρωσικού Πατριαρχείου. Μετά από αυτές τις αλλαγές και κυρίως στα μεταγενέστερα 

χρόνια της κομμουνιστικής διακυβέρνησης της χώρας , όταν υπό την επίδραση του 

ελεύθερου δυτικού κόσμου είχαν παραχωρηθεί κάποιες ελευθερίες και στη ρωσική 

εκκλησιαστική ζωή και πιο συγκεκριμένα όταν η κομμουνιστική κυβέρνηση έχοντας 
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αντιληφτεί πως μπορεί να εκμεταλλευτεί για ίδιον όφελος τις ειρηνιστικές και λοιπές 

φιλανθρωπικές δραστηριότητες της Ρωσικής Εκκλησίας είχε παραχωρήσει στο Ρώσο 

πατριάρχη κάποιας μορφή ευελιξία και δυνατότητα άσκησης  σε διεθνές επίπεδο 

πολιτικής υπό τον τίτλο που έφερε ως ισχυρός ορθόδοξος προκαθήμενος, η θεωρία 

της Τρίτης Ρώμης έκανε την επανεμφάνιση της στο προσκήνιο. Πιο συγκεκριμένα ο 

Ρώσος Πατριάρχης μπορούσε να βλέπει από υψηλότερη θέση τους αδύναμους και 

φτωχούς και κατατρεγμένους αδελφούς του Πατριάρχες της Ανατολής, χωρίς φυσικά 

να εξαιρείται από αυτούς ο Οικουμενικός Πατριάρχης . Ο Ρώσος Πατριάρχης 

μπορούσε με ευκολία να επηρεάσει και διαμορφώσει τάσεις και αντιλήψεις ανάμεσα 

στα λοιπά Σλαβικά Πατριαρχεία που τελούσαν με τη σειρά τους και αυτά κάτω από 

ένα κομμουνιστικό καθεστώς και οι χώρες τους βρίσκονταν σε άμεση ή και σε 

έμμεση σχέση εξάρτησης από τη Μόσχα. Την ίδια στιγμή ο ρώσος Πατριάρχης  ήταν 

σε θέση να διαμορφώσει μέτωπα στις συναντήσεις των ορθοδόξων εκκλησιών που 

πραγματοποιούνταν επιδιώκοντας την ηγεμονική θέση και την ευρύτερη προβολή του 

πατριαρχείου στο εκκλησιαστικό στερέωμα της εποχής.
179

 Ταυτόχρονα την ίδια 

στιγμή, μέσα στο εσωτερικό της επικράτειας της Ρωσίας κινήσεις και ιδιαίτερες 

ενέργειες του Πατριάρχη της Μόσχας θα μπορούσαν να αποσαφηνιστούν σαν 

προπομποί απώτερων διεκδικήσεων για προβάδισμα σε ιεραρχικό επίπεδο έναντι των 

υπολοίπων ορθοδόξων εκκλησιών. Δε μπορεί άλλωστε να λησμονηθεί ότι ο μεγάλος 

όγκος ομοιογενούς ορθοδόξου ποιμνίου της Ρωσίας που ξεπερνούσε ίσως και τα 200 

εκατομμύρια των πιστών και  αποτελούσε ένα ισχυρό σύμμαχο επιβολής της 

ιεραρχικής επιρροής της. 

 Όμως  το διάβα της ιστορίας χαράζει το δικό του απροσδόκητο πολλές φορές 

δρόμο και στην πορεία αυτή επιφύλασσε διαφορετική έκβαση στο μέλλον της χώρας 

της Ρωσίας. Όπως παρόμοια  έγινε στο μακρινό παρελθόν με τη Ρωμαϊκή 

αυτοκρατορία έτσι και στην σύγχρονη εποχή  η μεγάλη Σοβιετική Αυτοκρατορία 

κατέρρευσε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η ισχυρή παγκόσμια δύναμη που στα 

νεότερα χρόνια γέννησε το πανίσχυρο και φιλόδοξο Πατριαρχείο της Μόσχας 

απουσίαζε ηχηρά. Ήταν ίσως η τελευταία φορά που  η Μόσχα εκ νέου προσπαθούσε 

να αγκαλιάσει  το ποθούμενο κεκτημένο  της «Τρίτης Ρώμης», χωρίς όμως να πετύχει 

στην πράξη την υλοποίηση του, ενώ εκ του αντιθέτου έθεσε υπό αμφισβήτηση τη  
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διοικητική αυτοτέλεια και αυτονομία ενέργειας του Πατριαρχείου της Μόσχας. Στη 

θέση της παντοδύναμης μέχρι τότε Σοβιετικής Ένωσης αναπήδησαν πολλά  

ανεξάρτητα κράτη, κάποια εξ αυτών με συμπαγείς ορθόδοξους πληθυσμούς που 

μπορεί στο μέλλον να διεκδικήσουν την ανεξαρτησία τους από το πατριαρχείο της 

Ρωσίας ( όπως βλέπουμε ότι γίνεται στην Ουκρανία μετά μάλιστα και από τον 

εμφύλιο πόλεμο που συνταράσσει την χώρα). Ίσως στο μέλλον με τα σημερινά 

δεδομένα διοικητικά το πατριαρχείο της Μόσχας θα έχει υποστεί ένα σοβαρό 

κατακερματισμό που θα έχει ανάλογες συνέπειες και στο ευρύτερο κύρος του. 

Ανεξάρτητου της μελλοντικής πορείας όμως του συγκεκριμένου Πατριαρχείου υπό 

τις σημερινές συνθήκες και τις πιθανές τάσεις ενωτικής πορείας που εμφανίζουν κατά 

καιρούς εθνότητες και κρατίδια η  προοπτική εφαρμογής της θεωρίας της Τρίτης 

Ρώμης και η πιθανότητα υλοποίησης της και πραγμάτωσης των οραμάτων της με την 

εφαρμογή πληθώρας μεγαλεπήβολων σχεδίων και ισχυρών φιλοδοξιών για 

πρωτοκαθεδρίες σε εκκλησιαστικό και εν γένει πολιτικό εξουσιαστικό επίπεδο δεν 

φαντάζει να έχει προοπτική και τύχη.
180

 

Όλα αυτά φαντάζουν περισσότερο κατανοητά αν αναλογιστεί κανείς και 

ανακαλέσει στη μνήμη του την πορεία της εκκλησιαστικής τροχιάς και φανταστεί τα 

πρώτα χρόνια της διαμόρφωσης της διοικητικής της οργανωτικής δομής όπου τα 

κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ήταν αφενός η διοικητική αυτοτέλεια και 

αφετέρου η ανεξάρτητη θέση και λειτουργία των εκκλησιαστικών δομών κατά 

τόπους ανά την περιφέρεια. Σε αυτά τα πρώτα χρόνια οργάνωσης και λειτουργίας, δεν 

υπήρχε καμία τάση ούτε μάλιστα η διάθεση και η σκέψη για ανατροπή και 

αναδιαμόρφωση της παγιωμένης τότε υπάρχουσας τάξης. Η πρωτοκαθεδρία των 

πατριαρχείων όπως διαμορφώθηκε και παγιώθηκε με το πέρασμα των χρόνων είχε 

διαμορφώσει εκ του συστάδην και συθέμελα μια παγίωση που δεν άφηνε περιθώρια 

να αμφισβητηθεί στο παραμικρό η παγιωμένη κατάσταση με την υπάρχουσα ταξική 

οργανωτική παγίωση. Είναι λογικό κατά συνέπεια θεωρίες του τύπου όπως η θεωρία 

της Τρίτης Ρώμης που φιλοδοξούσαν να μεταβάλλουν την υπάρχουσα κατάσταση να 

μη βρίσκουν πρόσφορο έδαφος και το απαραίτητο υπόστρωμα ανάπτυξης που θα 

τους επέτρεπε την περαιτέρω διαμόρφωση και ζύμωση.  
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Αξίζει να αναφερθεί στο σημείο αυτό όπως τονίζει χαρακτηριστικά και ο 

καθηγητής Ιωάννης Ταρνανίδης πως «η παραδοσιακά διαμορφωμένη και κατά τους 

τύπους αποδιδόμενη ηγετική θέση που φέρει και υπηρετεί ο Οικουμενικός 

Πατριάρχης  στον ορθόδοξο κόσμο δεν έχει καμία συσχέτιση με τα αντίστοιχα 

πρωτεία που συνοδεύουν τον Πάπα της Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας στη Ρώμη. Ο 

τίτλος «Πατριάρχης Νέας Ρώμης» που ακόμα και σήμερα συνοδεύει τον Οικουμενικό 

αποτελεί ένα ιστορικό κατάλοιπο δίχως όμως μια ουσιαστική πρακτικότητα και στην 

πράξη μετουσιωμένη υλοποιήσιμη εξουσία. Αυτό που αξίζει να τονιστεί είναι ότι ο 

Πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης είναι primus inter paris (πρώτος μεταξύ των 

ίσων) και ο θεσμός αυτός διαμορφώθηκε και οδηγήθηκε στην ουσιαστική καθιέρωση 

μέσα στο πέρασμα των αιώνων ακολουθώντας και διαμορφώνοντας τις  προσαρμογές 

που πρόσταζε η ορθόδοξη αντίληψη για τον πνευματικό εκκλησιαστικό βίο». Το 

Οικουμενικό Πατριαρχείο όπως μας υπενθυμίζει ο καθηγητής Ταρνανίδης στο 

σύγγραμμα του : « παρά τις όποιες ιστορικές συγκυρίες, χαμένες ευκαιρίες , τα κακώς 

κείμενη και παθογένειες που εμφανίστηκαν κατά καιρούς, εν τούτοις στέκει στο ύψος 

των περιστάσεων διαφυλάγοντας το κύρος του. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο 

απολαμβάνει σεβασμό και αναγνώριση από όλες τις ορθόδοξες εκκλησίες καθώς 

προώθησε και προωθεί στο διηνεκές τον αληθινό ευλαβικό ορθόδοξο τρόπο 

διαβίωσης και σκέψης». Μέσα από αυτό το εννοιολογικό πλαίσιο όπως το 

περιγράψαμε παραπάνω και αν θα θέλαμε να μεταφέρουμε και να αποτυπώσουμε στο 

σήμερα τα όσα έγραφε ο Μανασσής στο ιστορικό χρονικό του  θα επαναλαμβανόταν 

με βεβαιότητα η πεποίθηση πως η Νέα Ρώμη, «κρατεί και μέχρι τέλους αύξοιτο».
181
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4.2 ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΣΛΑΒΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΣΛΑΒΙΚΟΣ 

ΕΘΝΟΦΥΛΕΤΙΣΜΟΣ 

 

Θα μπορούσε να λεχθεί πως η Θεωρία της τρίτης Ρώμης αποτέλεσε τον 

προάγγελο της θεωρίας του Πανσλαβισμού και ενός εκτεταμένου Σλαβικού 

Εθνοφυλετισμού που ακολούθησε τους επόμενους αιώνες και πυροδότησε πολλές 

πολιτικές εξελίξεις και στάθηκε αφορμή για ποίκιλλες ενέργειες και δράσεις στη 

γενικότερη περιοχή. Ο πανσλαβισμός οριοθετείται και ερμηνεύεται σαν ένα πολιτικό 

δόγμα  που διαθέτει διαστάσεις πολιτιστικού και πνευματικού περιεχομένου και 

χρονικά τοποθετείται σαν περίοδος δράσης και προέκτασης περί τον 19
ο
 αιώνα με 

διάρκεια μέχρι και τις αρχές του 20
ου

 . Το δόγμα του πανσλαβισμού μέσα από τις 

πολιτικές προεκτάσεις που εξύφαινε προσέβλεπε σε μια πολιτικής και διοικητικής  

φύσεως συνένωση  των σλαβικών λαών σε ένα ενιαίο Ομοσπονδιακό κράτος που θα 

τελούσε υπό ρωσικό έλεγχο και θα καθοδηγείτο και θα άρχετε μέσα από τις 

νουθεσίας της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής. Στην πραγματικότητα όμως θα 

μπορούσε να λεχθεί πως το δόγμα αυτό της σλαβικής συνένωσης παρά τις πολιτικές 

του προεκτάσεις και τη βιτρίνα της ομοσπονδιακής διακυβέρνησης ήταν στην πράξη 

περισσότερο ένα ιδεολογικό θρησκευτικό πρόσχημα. Μέσω του δόγματος του 

πανσλαβισμού έβρισκε βήμα να μετουσιωθεί σε πράξη η ηθική ιδεολογία όπως 

διαμορφώθηκε διαμέσου της Ρωσικής επεκτατικής πολιτικής και να εκφραστεί 

αποκομίζοντας τα σημαντικότερα δυνατά οφέλη σε αυτό το επίπεδο. Σε μια 

προσπάθεια χρονικής τοποθέτησης και αποσαφήνισης η ιδεολογική αφετηρία του 

πανσλαβισμού μπορεί να εντοπιστεί στο χρονικό διάστημα περί τα τέλη της 

μεσαιωνικής περιόδου ίσως και λίγο μετά το πέρας αυτής. Αποκορύφωμα της 

περιόδου αυτής του πανσλαβισμού και ιδιαίτερης σημασίας από ιστορική άποψη θα 

μπορούσε να λεχθεί πως είναι η τάση  του Μεγάλου Πέτρου να αποτυπώσει σε 

γραπτά κείμενα τις σχετικές  θεωρίες περί του θέματος. Με τον τρόπο αυτό 

πιθανότατα ο Μεγάλος Πέτρος σκεφτόταν πως θα μπορούσε να διαμορφώσει και 

παραγάγει μια βάση αναφοράς και ένα υπόστρωμα στήριξης που θα λειτουργούσε 

δυνητικά σαν το κατάλληλο εφαλτήριο για την άσκηση και εφαρμογή μιας 

εξωτερικής πολιτικής διανθισμένης από την ιδεολογία του πανσλαβισμού και των 

σχετικών επί του θέματος επιδιώξεων. Για την καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω 
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και επιχειρώντας να εντοπιστεί ένα θεωρητικό πλέγμα προσομοίωσης αξίζει να 

αναφερθεί το σχετικό πόρισμα πάνω στο οποίο υπερθεματίζει και χρησιμοποιεί  η 

Α.Διάλλα στο σύγγραμμα της για να εξηγήσει το δεδομένο θέμα αναφοράς και 

συζήτησης και τονίζει χαρακτηριστικά  πως : «Η συζήτηση για την εθνική αρχή 

προϋποθέτει την έννοια του έθνους. Η έννοια του έθνους θα μπορούσε να λάβει την 

ιδιότητα μιας ταξινομητικής αρχής για την ανθρωπότητα αποτελώντας το φυσικό 

υποκείμενο ενός παγκόσμιου ιστορικού γίγνεσθαι εντός του οποίου δραστηριοποιείται 

ως την οδηγό δύναμη που συσπειρώνει και απελευθερώνει την εξωτερίκευση των 

συλλογικών δραστηριοποιήσεων. Στο προκείμενο της ρωσικής πραγματικότητας  η 

αρχή των εθνικοτήτων λειτούργησε σαν ένα διαδραστικό υπόστρωμα πολλών και 

ποικίλων  οραμάτων ιδεολογισμού μιας σλαβοκεντρικής συστοιχίας και ενός 

πανσλαβικού ιδεολογικού οράματος και εφαλτηρίου». 
182

 

Μιλώντας για το δόγμα και το κίνημα του πανσλαβισμού ουσιαστικά στην 

πράξη αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι ότι μέσω αυτού εντοπίζονται και 

αναδεικνύονται τα κοινά στοιχεία των λαών με σλαβικές καταβολές στη συνέχεια 

υπερθεματίζονται διαμορφώνονται από κοινού με ουσιαστική μελλοντική και τελική 

επιδίωξη τη συνένωση τους και την συμπόρευση τους από κοινού με κοινές πολιτικές 

και μια συνεπακόλουθη μεγιστοποίηση ισχύος και ισχυροποίηση σε θέματα 

κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων. Ο Πανσλαβισμός στη συνέχεια αποτέλεσε 

ένα εθνικό κίνημα και με τη μορφή ιδεολογικού προστάγματος πέτυχε συγκεκριμένα 

κεκτημένα όπως η ανακήρυξη της Βουλγαρικής Εξαρχίας το 1870 αλλά και η 

δημιουργία της μεγάλης Βουλγαρίας κάποια χρόνια αργότερα με οδυνηρές για τον 

ελληνισμό συνέπειες ειδικά για τους κατοίκους των περιοχών της ανατολικής 

Ρωμυλίας και της βόρειας Θράκης οι οποίοι και υπέστησαν διώξεις.  O πανσλαβισμός 

σαν κίνημα και ιδεολογικό δόγμα ξεκίνησε με αρχικό πλάνο την ανάδειξη της 

συγγένειας των σλάβων και την αναγκαιότητα της συνένωσης τους και αναπτύχθηκε 

στη συνέχεια σε κάτι πολύ μεγαλύτερο που έθετε σαν στόχο την πλήρη ανεξαρτησία 

από εξωτερικούς δυνάστες των σλαβικών λαών και την ενδυνάμωση τους και την 

κατάκτηση εδαφών που έκριναν πως ήταν δικά τους και τώρα διανέμονταν μεταξύ 

της Αυστροουγγαρίας και της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Ο πανσλαβισμός αρχικά 

                                                           
 182 Άντα Διάλλα, «Η Ρωσία απέναντι στα Βαλκάνια», Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2009, σσ. 218-

219. 
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λοιπόν στόχευε στην απελευθέρωση των Σλάβων από τους δυνάστες τους και σε 

δεύτερη φάση αφού κάτι τέτοιο μπορούσε να καταστεί δυνατό και να ισχυροποιηθεί 

και να λάβει σάρκα και οστά με τελεσίδικο τρόπο στην συνέχεια απέβλεπε στην 

ένωση των σλαβικών πληθυσμών μέσα από την ένωση και την υπαγωγή τους σε μια 

μορφή συνομοσπονδίας ή μέσα από  ένα ομόσπονδο κράτος που θα τους περιείχε και 

θα εσώκλειε στο εσωτερικό το σύνολο των σλαβικών πληθυσμιακών ομάδων στην 

ευρύτερη περιοχή προσδίδοντας τους αυτονομία και μια υπόσταση με κυβερνητική 

διοίκηση και οργανωτική και διοικητική αυτοτελή οργάνωση. Ο τρόπος με τον οποίο 

εκφράστηκε αλλά και λειτούργησαν στο σύνολο τους οι ιδέες και τα προστάγματα 

των ιδεολογιών του πανσλαβισμού διαφέρει κατά τόπους καθώς αξίζει να αναφερθεί 

πως στη περίπτωση της Ρωσίας εκφράστηκε μη ήπιο τρόπο, ενώ στους σλαβικούς 

πληθυσμούς που διαβιούσαν στην περιφέρεια και την επικράτεια  αποτέλεσε το 

εφαλτήριο της αφύπνισης της εθνικιστικής συνείδησης, ενώ τέλος υπήρχαν 

περιπτώσεις όπου σλαβικοί πληθυσμοί δεν συντάχθηκαν με το κίνημα αυτό και 

κράτησαν αποστάσεις από τους σλαβόφιλους και τους εθνικιστές.  Η συμβολή της 

Ρωσίας στο κίνημα αυτό ήταν σημαντική καθώς ήδη από τη δεκαετία του 1840 

άρχισαν να διατυπώνονται  από ρώσους επιστήμονες θεωρίες και απόψεις που 

στόχευαν στην αφύπνιση και την εθνικιστική ανάταση των σλάβων με αρχικό 

κεκτημένο την διασφάλιση της ενότητας και της ομοψυχίας τους και την προβολή 

των αξιών του στους λαούς που τελούσαν υπό ζυγό επικυριαρχίας και ειδικά στην 

περιοχή των Βαλκανίων . Αν και αυτοί που ηγήθηκαν και πρωτοστάτησαν σε αυτή 

την προσπάθεια ήταν Ρώσοι παρατηρήθηκε το φαινόμενο να εμπλακεί και η 

Καθολική Εκκλησία με τις δικές της βλέψεις αναφορικά με το θέμα.  Το κίνημα τοθ 

πανσλαβισμού έδωσε στους Ρώσους τη δυνατότητα που έψαχναν καιρό να εισέλθουν 

στα εδάφη της οθωμανικής αυτοκρατορίας και με το μανδύα της προστασίας του 

καταπιεσμένου ορθοδόξου πληθυσμού σαν το κατάλληλο πρόσταγμα της αφορμής 

προσπάθησαν να αλιεύσουν οφέλη για τη χώρα τους με αιτιολογία φυσικά ότι 

υπερασπίζονταν τους πληθυσμούς που διαβιούσαν στα εδάφη της οθωμανικής 

αυτοκρατορίας και οι οποίοι πλήττονταν από την αυθαιρεσία και την καταπίεση των 

Οθωμανών. Επιστέγασμα αυτών των κινήσεων από μέρους Ρωσίας ήταν η εμπλοκή 
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με τους Οθωμανούς και η κήρυξη του Κριμαϊκού πόλεμου του 1850 με την 

αντιπαράθεση Ρώσων και Οθωμανών.
183

  

 Οι Οθωμανοί κατά τη διάρκεια του πολέμου είχαν στο πλευρό τους Αγγλία 

και Γαλλία και ο πόλεμος έληξε με νίκη της συμμαχίας όμως ο σουλτάνος δε βγήκε 

απόλυτα νικητής καθώς ήταν ζημιωμένος καθώς με τη συνθήκη ειρήνης έπρεπε ν 

παραχωρήσει δικαιώματα και παραχωρήσεις στους χριστιανικούς πληθυσμούς και 

χαρακτηριστικά τότε εκδόθηκε το περιβόητο Χάττι Χουμαγιούν που προέβλεπε 

ελαφρύνσεις και ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους χριστιανούς υπηκόους της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας. Μετά το πέρας του πολέμου οι ηγεμονικές βλέψεις της Ρωσίας για 

την συνένωση των Σλάβων στην ευρύτερη περιοχή δεν έπαψαν αντίθετα ενισχύθηκαν 

και στόχευσαν στην εθνική αφύπνιση των Βουλγάρων και για το λόγο αυτό κάλεσαν 

πολλούς Βούλγαρους επιστήμονες και λόγιους στη Ρωσία για να εκπαιδευτούν 

κατάλληλα και στη συνέχεια να επιστρέψουν στη Βουλγαρία προωθώντας το 

ιδεολόγημα και τις ηθικές προσταγές του κινήματος του πανσλαβισμού. Αυτή η 

στρατολόγηση από μεριάς Ρωσίας επέφερε αποτελέσματα καθώς συσπειρώθηκαν 

τάσεις στη Βουλγαρία που αφύπνισαν τον πληθυσμό ο οποίος στράφηκε αρχικά 

εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και στη συνέχεια και απέναντι στο 

Οικουμενικό Πατριαρχείο με αποκορύφωμα την ίδρυση της Βουλγαρικής Εξαρχίας. 

Αρχικά η στάση του Πατριαρχείου ήταν μετριοπαθής στη συνέχεια όμως υπήρξαν 

αγεφύρωτες διαφορές και τελικά η οθωμανική διοίκηση ενέδωσε παρά τις πιέσεις και 

αναγνώρισε και επέτρεψε την ίδρυση της βουλγαρικής εξαρχίας με προϊστάμενο 

επικεφαλής το Βούλγαρο Έξαρχο. Η απάντηση από πλευράς πατριαρχείου ήταν να 

συγκληθεί σύνοδος η οποία κήρυξε σχισματική την εκκλησία της Βουλγαρίας 

δημιουργώντας ρήγματα ανάμεσα στους Ορθόδοξους και ευνοώντας τους 

Οθωμανούς με αυτές τις εξέλιξες. Επιστέγασμα όλων αυτών σχετικά με τη 

βουλγαρική εξαρχία ήταν τα επεισόδια και οι αντιπαραθέσεις που επέφεραν 

αιματηρές συγκρούσεις για το Μακεδονικό ζήτημα και οδήγησαν στο Μακεδονικό 

αγώνα. 

Επανερχόμενοι όμως στη σχέση Βαλκανίων με Ρωσία τη δεδομένη χρονική 

περίοδο αξίζει να αναφερθεί το εξής αναφορικά με τον εθνικιστικό λόγο που άρχισε 

                                                           
183 Τσαβδάρης ., «Ο Σλαβικός Κόσμος στη προοπτική του κ.Παπαρηγόπουλου» , Θεσσαλονίκη 2014 , 
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να διαρθρώνεται και να εκφράζεται συντεταγμένα όπως σημειώνει χαρακτηριστικά 

και η καθηγήτρια Α.Διάλλα στο σύγγραμμα της πως : «μετά τη λήξη του κριμαϊκού 

πολέμου που διεξήχθη μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας, επέρχεται μια διαπίστωση και 

εξυφαίνεται μια πραγματικότητα κατά την οποία η δόμηση του κοινωνικού συνόλου 

και της θέσης της ανθρωπότητας στο παγκόσμιο οικοσύστημα συνιστάται από πολλές 

συνισταμένες εθνών και πολιτισμικών εκφάνσεων που δεν προσομοιάζουν μεταξύ 

τους παρά διαφοροποιούνται εντόνως. Στο σύστημα αυτό των εθνών υπάρχουν 

περιπτώσεις όπου υφίστανται και διακρίνονται διαφοροποιήσεις  από την κοινή 

καταγωγή, τις γλωσσικές και τις πολιτισμικές αποτυπώσεις στο ιστορικό 

παρελθοντικό διάδρομο. Το έθνος παίρνοντας μια μορφή εξαγνιστικού 

χαρακτηρισμού ταξινομείται στην φυσική ροή των πραγμάτων και συνιστά το 

συνδετικό κρίκο επίδοσης μορφής αλληλουχίας στην διασύνδεση κοινωνικότητα 

συνόλου και ανθρωπότητας και ατόμου». Οι Ρώσοι εθνικιστές και οι θιασώτες του 

πανσλαβισμού και του σλαβικού ιδεολογήματος μέσα από το δικό τους εννοιολογικό 

πρίσμα αντίληψης και καταγραφής, αφομοιώνουν το διεθνές περιβαλλοντικό 

στερέωμα ως ένα πρόσφορο υπόστρωμα δράσης και μορφοποίησης που μπορεί να 

λειτουργήσει ως ο χώρος και το μέσο της διεκδίκησης και υλοποίησης των 

γεωπολιτικών οραματισμών και διεκδικήσεων τους. Αυτός είναι ελεύθερος 

απαραίτητος λειτουργικός χώρος που αγωνιούν και πασχίζουν να συνθέσουν τα έθνη 

για την απόκτηση βάσης στην αναμέτρηση κτήσης και κατοχύρωσης του φυσικού 

δικαιώματος να απολάβουν μια απαλλαγμένη από επικυριαρχίες ελεύθερη πολιτική 

υπόσταση.
184

  

 Αναζητώντας τους θεωρητικούς και τους διαμορφωτές στη θεωρία του 

πανσλαβισμού και των ιδεολογημάτων του συναντάται ο Νικόλαος Ντανιλέφσκι. Ο 

Ντανίλεφσκι σαν πρωτοπόρος και κύριος εκφραστής επί του θέματος συνέγραψε το 

βιβλίο με τίτλο «Ρωσία και Ευρώπη» , μια συγγραφική αναπαράσταση των αρχών και 

αξιών του πανσλαβισμού που ίσως για κάποιους αποτελεί δικαίως τη δομική μονάδα 

θεμελίωσης σε θεωρητική βάση του πανσλαβισμού. Ο Ντανίλεφσκι 

υπερθεματίζοντας στο σύγγραμμα του στρέφεται ενάντια στη δύση και στα 

κελεύσματα της περί προσηλυτισμού και τονίζει ρητά πως οι σλαβικοί πληθυσμοί δεν 

πρέπει να στραφούν στη Δύση αλλά στη Ρωσία η οποία είναι ο προστάτης τους και η 
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μόνο οδός βοήθειας να πετύχουν το σκοπό τους. Ο συγγραφέας επίσης τονίζει και 

προκρίνει ότι η λύση δε θα έρθει ειρηνικά αλλά δια των όπλων και της ένοπλης 

διεκδίκησης. Το ποθούμενο σύμφωνα με το Ντανίλεφσκι είναι μια συνομοσπονδία 

Σλάβων που δεν θα αποκλείει άλλες εθνότητες όπως τους Έλληνες.
185

 Για πολλούς 

αλλά και για το Ντανίλεφσκι επίσης πιθανόν στη βάση της συνομοσπονδίας έχει 

θέσει και η ίδια  η Κωνσταντινούπολη που καλείται να παίξει σημαίνοντα ρόλο. Μια 

σημαντική φιγούρα επί του θέματος και πάνω σ αυτά τα δεδομένα οράματα και τις εν 

λόγω πεποιθήσεις είναι ο πρώην στρατιωτικός Ιγνατίεφ Νικόλαος ο οποίος από το 

στρατό μεταπήδησε και ήταν πρωτοστάτης στη σύναψη της ειρήνης του Αγίου 

Στεφάνου και στα συμφωνηθέντα επί αυτής. Η Ρωσία ουσιαστικά επιδίωξε κάτι που 

πέτυχε και τα χρόνια που ακολούθησαν μέσα από το κίνημα του πανσλαβισμού να 

δημιουργήσει κράτη δορυφόρους γύρω από αυτή και την πολιτική που ασκούσε.
186

 

Το κίνημα του πανσλαβισμού και οι ιδεολογικές προσδοκίες και επιταγές που 

παρακινούσε δεν σίγησε τα επόμενα έτη αλλά συνεχίστηκε με ίδια θέρμη και ήταν 

μία παράμετρος μέσω της οποίας διαμορφωνόταν και λάμβανε σάρκα και οστά η 

εξωτερική πολιτική της Ρωσίας. Αποκορύφωμα της ο πόλεμος με τους Τούρκους 

όταν βασίλευε ο Αλέξανδρος ο δεύτερος. Στα χρόνια που ακολούθησαν οι 

προσδοκίες για τα ιδεολογικά ιδεώδη του πανσλαβισμού άρχισαν να φθίνουν με 

μικρές περιόδους ανάκαμψης κυρίως την εποχής της Ε.Σ.Σ.Δ.
187

  

Θα μπορούσε στο σημείο αυτό να γίνει μια μικρού εύρους ανάλυση επί 

στοιχείων που αφορούν την αρχή των εθνοτήτων και τα περί του σλαβικού θέματος. 

Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει ο Αξάκοφ αναφερόμενος σε έθνη και κράτη για τα 

σύνορα τους τονίζει πως τα σύνορα του έθνους και του κράτους σε σύγκριση με τα 

φυσικά σύνορα πρέπει να συμπίπτουν, ενώ ένας πιο μετριοπαθής ιστορικός με πιο 

φιλελεύθερες απόψεις σε σχέση με τον Αξάκοφ, ο Γκραντόφσκι αναφέρει περί του 

θέματος πως ότι τα φυσιολογικά όρια και οι βάσεις για ένα κράτος διαμορφώνεται 

μέσα από την ιδέα του εθνικού κράτους. Ταυτόχρονα ο Γκραντόφσκι δέχεται υπόψη 
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και τις αποδέχεται έως ένα βαθμό τις θεωρήσεις των σλαβόφιλων αναφορικά με την 

έννοια του έθνους.
188 

 

Ενώ αυτά συνέβαιναν στο διπλωματικό προσκήνιο και σε επίπεδο κρατών οι 

θεωρήσεις αυτές πέρασαν και στο Άγιο Όρος όπου παρατηρήθηκαν φαινόμενα 

εθνοκεντρισμού και πανσλαβισμού με παρόμοια ένταση. Θα λέγαμε πως η 

οικουμενική φύση της Αθωνικής Πολιτείας υποκίνησε συχνά και εν προκειμένω την 

περίοδο της εμφάνισης του πανσλαβισμού τις επεκτατικές βλέψεις και απασχόλησε 

στο προκείμενο την εθνικιστική ατζέντα των κρατών. Είναι ευρέως αποδεκτό και 

παρατηρείται συχνά το φαινόμενο, που έχει καταστεί σύνηθες πλέον όπου τα 

χριστιανικά έθνη δεν είναι διατεθειμένα να διακόψουν τους δεσμούς τους με την 

εκκλησία. Όλα αυτά συμβαίνουν  την στιγμή μάλιστα που η εκκλησία είναι σε θέση 

και βρίσκεται στην φάση και τη δυνατότητα να κινητοποιεί τις ευρύτερες κοινωνικές 

μάζες σε αγώνα για επίτευξη των στόχων. Ωστόσο είναι ανησυχητικό και λυπηρό 

όταν παρατηρείται το φαινόμενο η θρησκεία που αναιρεί και επικρίνει τον εθνικισμό 

και τις διακρίσεις να χρησιμοποιείται στην πράξη για την προώθηση του 

εθνοκεντρισμού και μιας εθνοφυλετικής διάκρισης και κατηγοριοποίησης. Όπως 

εύστοχα επισημαίνει ο καθηγητής κ.Νιχωρίτης στο σύγγραμμα του: «Η αρμονική 

αρχικά συνύπαρξη πολλών λαών στο Άγιο Όρος δημιούργησε αργότερα εθνικιστικά 

συναισθήματα για την κατάληψη μοναστικών καθιδρυμάτων και την διεθνοποίηση 

του Αγίου Όρους.  Στην προσπάθεια τους αυτή που κατέβαλαν οι αγιορείτες μοναχοί 

για να προωθήσουν  την πνευματική ανόρθωση τους , την απόκτηση εθνικής 

συνείδησης και τη διατήρηση της υπόστασης των λαών του βορρά, κατάφεραν να 

καλλιεργήσουν και να διαμορφώσουν το “φυλετικό” τους φρόνημα». Λόγω της 

εθνικής αφύπνισης των λαών του Αίμου στην αθωνική πολιτεία, άρχισε στις αρχές 

του αιώνα περί το 1810 ένας οξύς και άνευ προηγουμένου ανταγωνισμός με τη μορφή 

μιας πανσλαβικής κίνησης με βαθύτερες προεκτάσεις. Ο ανταγωνισμός αυτός 

στόχευε με άμεσο και καταφανή τρόπο στην απελευθέρωση των απανταχού Σλάβων 

και στην περαιτέρω εμβάθυνση του ζητήματος που περιελάμβανε τελικά την 

συγκρότηση τους εντός ενός κράτους με μορφή ομοσπονδίας η συνομοσπονδίας. 

Εξαιτίας όμως της ποικιλόμορφης και εξαιρετικά ιδιόμορφης γεωγραφικώς 
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αναφορικά με την τοπική φυσιολογία και φυσιογραφία αλλά  και πνευματικώς 

κατάστασης του Άθωνα, ο ανταγωνισμός αυτός διεξήχθη από κάθε λαό χωριστά.
189

 

Η ενεργή συμμετοχή της ρωσικής πολιτικής που στόχευε ξεκάθαρα στον 

επηρεασμό του Αγίου Όρους και των μοναχών εν αυτό προς όφελος και επ’ ωφελεία 

της Ρωσίας και των στόχων της , μετουσιώθηκε σε έντονους και παρατεταμένους 

φυλετικούς διαχωρισμούς. Η εσκεμμένη προκληθείσα διαχωριστική με βάση το 

φυλετικό πρόσημο προσέγγιση χρησιμοποιήθηκε από την Ρωσία προς όφελος της με 

τρόπο ώστε η Ρωσική πολιτική εξουσία  να την  εκμεταλλευτεί σε πολιτικό επίπεδο 

αναφορικά με την άσκηση της εξωτερικής της πολιτικής. Στην κατεύθυνση αυτή της 

μεροληπτικής αντιμετώπισης εφαρμόστηκαν διάφορες μέθοδοι αλλοιώσεως και 

διαμορφώσεως κατά το συμφέρον των Ρώσων, της φυσιογνωμίας της Αθωνικής 

Πολιτείας, ενώ ταυτόχρονα οι απλοί ρώσοι προσκυνητές και ο λαός που έτρεφε για το 

Άγιο Όρος μεγάλο δέος χρησιμοποιήθηκαν ως αριθμητικές μονάδες για την καλύτερη 

εξυπηρέτηση και υλοποίηση του σκοπού τους. Χρόνια αργότερα παρατηρήθηκε το 

φαινόμενο όπου  προσπάθησαν να αναπτύξουν την εθνική συνείδηση των Βουλγάρων 

για να την εκμεταλλευτούν για την κάθοδο και δίοδο εξόδου προς το αιγαίο και τη 

θάλασσα της μεσογείου εξυπηρετώντας τα δικά τους συμφέροντα και πάλι. Όπως μας 

αναφέρει χαρακτηριστικά ο καθηγητής κ.Νιχωρίτης στο σύγγραμμα του: « όλα αυτά 

τα πεπραγμένα συνετέλεσαν εν τέλει στο να αναπτυχθεί ο βουλγαρικός φυλετισμός 

και να χρησιμοποιηθεί ως μέσο πίεσης σε θρησκευτικό και θεολογικό επίπεδο για την 

απόκτηση δικαιωμάτων στο Αιγαίο. Η προσπάθεια αυτή που κατέβαλαν οι 

Βούλγαροι για κυριαρχία στο αιγαίο δια μέσω του Αγίου Όρους συνέτεινε τα μέγιστα 

στην εμφάνιση εντάσεων και θερμών επεισοδιακών τάσεων και φαινομένων κατά τη 

διάρκεια της γερμανικής κατοχής στην Ελλάδα , όπου είχε επιχειρηθεί προσπάθεια 

εκμετάλλευση και χειραγώγησης του επισιτιστικού προβλήματος στο Άγιο Όρος και 

με  την αρωγή των Ρώσων. Οι λοιπές Εθνότητες που επιχείρησαν με την καθοδήγηση 

των Ρώσων να διαμορφώσουν μια ουδετεροποίηση του Αγίου Όρους , προσπάθησαν 

να καταλάβουν μονές, σκήτες και ιδρύματα, δεν άργησαν τελικώς να παραιτηθούν 

από αυτή την στόχευση τους». Όλες αυτές οι εθνικιστικές έριδες και οι εθνικιστικοί 

παροξυσμοί και μάλιστα εν μέσω ενός τόσο ιερού τόπου με αιώνες ιστορίας και 
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μεγάλης θρησκευτικής αποστολής είχαν σαν στόχευση και τελικό απώτερο στόχο την 

αναίρεση και τροποποίηση του υφιστάμενου καθεστώτος του Αγίου Όρους. 

Παράλληλα με αυτή την αλλοίωση στόχευαν  και στην υπέρβαση της Ορθοδοξίας 

μέσω αυτού του κινήματος και της τάσης του Εθνοφυλετισμού και ενός άκρατου 

εθνοκεντρικού διαχωρισμού. 
190

 

Η προώθηση αυτή του Εθνοφυλετισμού που επιχειρήθηκε εντέχνως και με 

πλάγιες οδούς κάποιες φορές και παράλληλα επιδιώχθηκε σθεναρά και με πνεύμα 

υστεροβουλίας από τους βούλγαρους μοναχούς του Αγίου Όρους υλοποιήθηκε σε 

συνάρτηση  με παράλληλες ρωσικές ενέργειες που λάμβαναν χώρα οι οποίες την 

υποβοηθούσαν και την προωθούσαν και της έδιδαν ένα ηθικό και ιδεολογικό 

στήριγμα. Σε καμία περίπτωση όμως όσο μεγάλη και αν ήταν η ένταση και τα θερμά 

επεισόδια αυτών των ανταγωνισμών και των παρασκηνιακών δράσεων δεν 

υιοθετήθηκε σε επίσημο τόνο από την ρωσική εξωτερική πολιτική. Αντίθετα η 

ρωσική εξωτερική πολιτική διαμέσου των επίσημων εκφραστών της την επέκρινε σε 

θεωρητικό επίπεδο και την αρνήθηκε πολλάκις. Ο ανταγωνισμός όμως αυτός και οι 

αντεκδικήσεις παρά τις προς τα έξω αρνήσεις και διαψεύσεις επιτάθηκαν και 

συνεχίσθηκαν μέσα από τις εκφάνσεις της ρωσικής πολιτικής. Ο τρόπος με τον οποίο 

ασκείτο η επίσημη εξωτερική πολιτική της Ρωσίας  προέβλεπε και στόχευε σε μια 

επιβολή ρωσικής κυριαρχίας και σε όλες τις δομές και τις εκφάνσεις του 

μοναστηριακού βίου της Αθωνικής πολιτείας δια μέσου της οποίας πίστευε ότι μπορεί 

να ελέγξει με καλύτερο τρόπο την περιοχή και να επιβάλει μέσω της εκκλησίας τις 

προθέσεις και τους οραματισμού της. Στην επεκτατική αυτή προσπάθεια της Ρωσίας 

που επιχειρήθηκε δια μέσου διαφόρων οδών και μέσω της Θρησκείας αντιτάχθηκαν 

σθεναρώς οι μεγάλες  δυνάμεις της εποχής με κύριους μπροστάρηδες την Αγγλία και 

την Αυστροουγγαρία  οι οποίες διατηρούσαν υπηκόους από κατεκτημένες περιοχές 

που είχαν (Κύπρος, Βοσνία Ερζεγοβίνη) στην Αθωνική Πολιτεία και αναλογιζόμενες 

τις απρόβλεπτες συνέπειες που θα λάμβαναν χώρα άμεσα εναντιώθηκαν και 

προσπάθησαν να περιορίσουν την διείσδυση της Ρωσίας στην περιοχή.
191

 

 Την ίδια στιγμή με όλα αυτά και τις ραγδαίες εξελίξεις από την πλευρά 

Αρμενίων, Σύρων και Αλβανών οι οποίοι και αυτοί με τη σειρά τους είχαν μια 
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σεβαστή παρουσία στην Αθωνική πολιτεία μέσω αντιπροσώπων τους στις μονές και 

με μοναχούς, δεν εμφανίστηκαν αντιδράσεις και δεν ανιχνεύθηκε κάποια προσπάθεια 

ίδρυσης δικών τους μοναστηριών καθώς θεώρησαν ότι θα μπορούσαν να διαβιώσουν 

ειρηνικά και με πραότητα με τους Έλληνες μοναχούς. Πιθανόν να έπαιξε ρόλο σε 

αυτό και ο μικρός αριθμός μοναχών από αυτές τις περιοχές. Αντίθετα με αυτούς όπως 

τονίζει χαρακτηριστικά ο Κλεόβουλος Ευστάθιος οι Βούλγαροι, οι Μολδοβλάχοι και 

ο πανσλαβισμός μαζί με τους εκπροσώπους του και τους θιασώτες της ιδεολογίας του 

εν τω συνόλω είναι τα σύγχρονα δημιουργήματα της Δύσης στην πορεία του αγώνα 

της για την εναντίωση της Ορθόδοξης πίστης. Η Ρωσία από την πλευρά της μέσα από 

την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής της αν και αρχικά κινήθηκε και 

δραστηριοποιήθηκε στα εδάφη της Παλαιστίνης ωστόσο μετά τον Κριμαϊκό πόλεμο 

και το πέρας αυτού με τις συνέπειες και τις εξελίξεις που προέκυψαν θεώρησε πιο 

ωφέλιμο να μετακινήσει το κέντρο των επιχειρήσεων της και να προωθήσει την 

εγκατάσταση ρωσικής αντιπροσωπείας στο Άγιο Όρος. Η απόφαση και η βούληση 

αυτή πραγματοποιήθηκε λαμβάνοντας υπόψη δύο σημαντικά κίνητρα για την 

ιστορική αυτή περίοδο και  δύο σοβαρούς λόγους σύμφωνα με τον καθηγητή κ. 

Νιχωρίτη. Πρώτιστα, όπως αναφέρει ο κ.Νιχωρίτης στο σύγγραμμα του «η διεθνής 

κυριότητα και προστασία των Παλαιστινιακών Προσκυνημάτων δεν υπήρχε στον 

Άθωνα και κατά δεύτερο λόγο και επιπροσθέτως από το σύστημα οργάνωσης του 

αγιορείτικου διοικητικού μηχανισμού, απουσίαζε μια μορφή συνεκτικότητας του 

οργανισμού της Αγιοταφικής αδελφότητας». 
192

 Ο αέναος οραματισμός και ο διακαής 

πόθος των Ρώσων που συνεχιζόταν στο διηνεκές ήταν να αποκτήσουν τη δίοδο για  

τη Μεσόγειο θάλασσα. Αυτός ο άσβεστος πόθος σε συνδυασμό με την συνεχή 

επεκτατική πολιτική της Ρωσίας όπως εκφραζόταν μέσω της εξωτερικής της 

πολιτικής  αποτέλεσαν τα αίτια της ρωσικής αυτής προσπάθειας διείσδυσης και 

άμεσου επηρεασμού. 

Εν κατακλείδι και γενικεύοντας τα προαναφερθέντα και επιχειρώντας την 

εξαγωγή συμπερασματικών καταληκτικών παρατηρήσεων περί του δόγματος του 

πανσλαβισμού, μια κίνηση που επηρέασε βαθύτατα σημαντικά και διαμόρφωσε σε 

πολλές περιπτώσεις σε μεγάλο βαθμό την άσκηση και τον τρόπο άσκησης και 

                                                           
192 Μεταξάκης Μελέτιος, «Το Άγιον Όρος και η Ρωσική Πολιτική εν Ανατολή», Αθήνα 1913, σσ. 31-

32. 
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εξωτερίκευσης της εξωτερικής ρωσικής πολιτικής μπορούμε να αναφερθεί πως η 

τάση που αποσκοπούσε στην απελευθέρωση των υποδουλωμένων ορθόδοξων 

αδερφών της Ρωσίας υπό τον οθωμανικό ζυγό αποτελούσε την οδηγό δύναμη και το 

κύριο τρόπο πλεύσης της Ρωσίας με σκοπό όμως μέσα από αυτές τις κινήσεις να 

διασφαλιστούν το ταχύτερο και με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο τα ρωσικά 

συμφέροντα στην ευρύτερη περιοχή και στην περιοχή της ανατολής και των 

Βαλκανίων. Στις αντιλήψεις της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής όπως ασκείτο μέσα 

από τις προτεραιότητας και τις βλέψεις της ρωσικής ηγεσίας οι λαοί των Βαλκανίων 

ήταν το αντικείμενο και όχι  το δρών υποκείμενο των διεθνών σχέσεων, αφού 

αποτελούσαν το μέσο για την επίτευξη των σκοπών της ρωσικής εξωτερικής 

πολιτικής. Ειδικότερα για την περιοχή των Βαλκανίων, η ρωσική ηγεσία εκλάμβανε 

τους βαλκανικούς λαούς σαν την σκακιέρα και τα πιόνια  όπου θα λάμβανε χώρα 

ένας  γενικότερος πολιτικός σχεδιασμός με παράπλευρες κινήσεις και θα 

διασφαλίζονταν οι τελικές ισορροπίες εντός μιας γενικευμένης ευρωπαϊκής 

συμφωνίας προς επ’ ωφελεία της ρωσικής πολιτικής . Στην αντίθετη όχθη κινούνταν 

ο σλαβικός εθνικιστικός ρητορικός λόγος  ο οποίος εκλάμβανε τα έθνη μέσω των 

εθνικών κινημάτων τους  σαν να είναι τα υποκείμενα της διεθνούς πολιτικής δράσης. 

Σύμφωνα με τους θιασώτες αυτής της εθνικιστικής ρητορείας και επιδίωξης η 

θεωρητική και ηθική μονάδα στην πρακτική των διεθνών σχέσεων όφειλε να είναι 

πλέον το έθνος και όχι το κράτος ειδικά μάλιστα το κράτος που δεν είναι έθνος. Οι 

σλαβόφιλοι και οι υποστηρικτές αυτής της τάσης όριζαν σαν βασική προϋπόθεση επί 

της οποίας δεν έκαναν πίσω, φαντάζοντας ανένδοτα αμετακίνητοι πως  οι λαοί 

διέθεταν το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση και στον αυτοπροσδιορισμό τους και μόνο 

αυτοί πρέπει να αποφασίζουν επί αυτού. Γύρω από όλα αυτά τα δρώμενα και τις 

θεωρίες η ρωσική ηγεσία διαμέσου της αυτοκρατορικής κυβέρνησης που κινούσε τα 

νήματα σε όλα τα επίπεδα κρατούσε αποστάσεις και παρακολουθούσε με επιφυλάξεις 

και ενδοιασμούς τα τεκταινόμενα. Η αρχή των εθνικοτήτων που προωθούνταν και η 

αρχή της αυτοδιάθεσης έβρισκε κάθετα αντίθετη τη Μόσχα από όλες τις απόψεις 

τόσο ιδεολογικά όσο και επί του πρακτέου. Η αποδοχή αυτών των θεωριών ενείχε τον 

κίνδυνο να διανοιχθεί το κουτί της Πανδώρας στο χάρτη του διεθνούς στερεώματος, 

ένα γεγονός που θα έφερνε αναστάτωση στα αχανή εδάφη της ρωσικής 
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αυτοκρατορίας όπου διαβιούσαν διάφορες εθνότητες και εθνοτικές ομάδες, αλλά και 

στο διεθνές πεδίο γενικότερα.193 

 

4.3 Η ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΤΗΣ 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΚΑΙ Η ΕΛΠΙΔΑ 

ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΡΩΜΗΣ 

 

 Ένα σύγχρονο φαινόμενο που παρατηρείται σε έντονο βαθμό στις μέρες 

μας  είναι η επανεμφάνιση της θρησκείας στη διαμόρφωση των διεθνών σχέσεων και 

ισορροπιών. Μολονότι ο σύγχρονος αναγνώστης θα προέβλεπε και θα περίμενε πως η 

θρησκευτική θεώρηση των ζητημάτων θα ατονούσε και θα υπέπιπτε  σε δεύτερο ρόλο 

εντούτοις το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει αποκτήσει καταλυτική διάσταση και 

υπεισέρχεται σε όλες τις πολιτικές θεωρήσεις. Σε χρονικό επίπεδο και επιχειρώντας 

να ανιχνεύσουμε μια χρονική βάση τοποθέτησης αυτής της επανεμφάνισης θα 

μπορούσε ο αναγνώστης να την εντοπίσει στο δεύτερο μισό του περασμένου αιώνα. 

Σε τοπικό επίπεδο εντοπισμού διακρίνεται κυρίως σε περιοχές μουσουλμανικές με 

αραβικούς πληθυσμούς και πληθυσμιακές ομάδες. Μέσα ένα φάσμα και ένα 

θεωρητικό πλέγμα όπου η θρησκεία διαμορφώνει διεθνείς ισορροπίες και σχέσεις 

δύναται να προκύψει μια δοκός ασκήσεως με διπλωματικό πρόσημο και αναφορά 

όπου τα θρησκευτικά ιδεώδη διαμορφώνουν την σκακιέρα διπλωματικής άσκησης 

εξωτερικής πολιτικής. Το φαινόμενο αυτό και η αλληλεπίδραση διπλωματίας και 

θρησκευτικών πιστεύω θα μπορούσε να αποτελέσει ξέχωρο αντικείμενο μελέτης σε 

επιστημονικό ερευνητικό επίπεδο όπως συνέβη χαρακτηριστικά στις Η.Π.Α όπου 

μελετάται ο συσχετισμός άσκησης διπλωματίας και γεωπολιτικών αλληλεπιδράσεων 

με βάση θρησκευτικές κατευθυντήριες γραμμές και κίνητρα. Θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί εδώ ένας αδόκιμος όρος με χαρακτηριστική περιγραφική απεικόνιση 

όμως, ο όρος της Διπλωματίας της Θρησκευτικής  Πίστης με εστιακή αναφορά στα 

θρησκευτικά πιστεύω.
194

 Πολλές συγκρούσεις και πολεμικές αναμετρήσεις μεταξύ 

κρατών και πληθυσμιακών ομάδων μέσα σε κράτη αντλούν τις αιτίες τους σε 

                                                           
193 Διάλλα Άντα, « Η Ρωσία….», σσ. 229 – 230. 

194  Νικόλαος Λάος, «40 Μυστικοί Φάκελοι που το σύστημα παγκόσμιας διακυβέρνησης δεν θα 

ήθελε να γνωρίζεις»,  Αθήνα 2013, εκδόσεις Λεξίτυπον. 



157 

 

ζητήματα θρησκευτικών αντιπαραθέσεων. Αυτό γίνεται ιδιαίτερα αντιληπτό αν 

κοιτάξει κάποιος τα πρόσφατα χρόνια το παγκόσμιο σκηνικό όπου διαφαίνεται με 

σαφήνεια πόσο καθοριστική και πόσο καταλυτική στις εκβάσεις των τελικών 

αποτελεσμάτων είναι η θρησκευτική συνιστώσα στην συνολική συνισταμένη που 

οδηγεί σε ξέσπασμα αιματηρών εχθροπραξιών (συγκρούσεις που άρχισαν στα τέλη 

του 20
ου

  αιώνα και συνεχίζονται στον 21
ο
  αιώνα - από το Αφγανιστάν και το 

Κόσσοβο, έως τη Νιγηρία και τη Συρία). Η μεγάλη δύναμη της θρησκείας όσον 

αφορά τη διπλωματική σκακιέρα εξηγείται από τη μεγάλη επιρροή που έχει στην 

ατομική συνείδηση, κάτι που έχουν αντιληφθεί τα κέντρα που διευθύνουν αυτές τις 

συγκρούσεις και μεταβάλλουν τις ενέργειες τους ασκώντας διπλωματικά τις 

θρησκευτικές πολιτικές τους. Η διαχείριση των μεγάλων θρησκειών, όπως είναι το 

Ισλάμ, ο Χριστιανισμός, ο Ινδουισμός, ο Βουδισμός, ο Ιουδαϊσμός και οι άλλες 

μεγάλες θρησκείες, μέσα από κατάλληλα χέρια και με διπλωματικό τρόπο που έχει τη 

βάση του στα ξεχωριστά κάθε φορά θρησκευτικά πιστεύω μπορεί να επιφέρει 

απίστευτα αποτελέσματα. Οι παγκόσμιες οικονομικές και όχι μόνο ελίτ μέσω των 

πολυπληθών θρησκευτικών ομάδων μπορούν να χειραγωγήσουν με ευκολία τους 

πιστούς προκαλώντας κάποιες φορές ανεξέλεγκτες καταστάσεις.  
195

   

 Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα προαναφερθέντα, με τις διάφορες 

παραμέτρους που υπεισέρχονται και προκαλούνται και μέσα στα  πλαίσια μιας 

γενικευμένης υπονόμευσης που υφίσταται η Ορθόδοξη Πίστη ανά τον κόσμο 

προκρίνεται ως επουσιώδης και ζωτικής σημασίας η προάσπιση, η υπεράσπιση και η 

διαφύλαξη της ορθοδόξου πίστεως. Η εγρήγορση των πιστών για τη διαφύλαξη της 

Ορθοδοξίας είναι απαραίτητη. Αναφορικά με την περίπτωση των Ρώσων που 

αναλύεται στην παρούσα μελέτη, η διπλωματία της θρησκευτικής πίστης αποτέλεσε 

ένα πολύτιμο εργαλείο διαφύλαξης και προώθησης των συμφερόντων τους. Σε αυτό 

το σημείο και σαν ένα μέσο προώθησης των προσδοκιών και των συμφερόντων της 

ρωσικής εξωτερικής πολιτικής  εμφανίζεται η  Θεωρία της Τρίτης Ρώμης. Αυτό που 

προτείνει και υπερθεματίζει η θεωρία είναι πως ο κοσμικός τρόπος ζωής και η αποχή 

από τα Θεία και η στροφή προς ειδωλολατρικές συνήθειες και απολαύσεις  της 

Πρώτης Ρώμης ήταν οι ουσιαστικοί παράγοντες που προκάλεσαν την πτώση και την 

                                                           
195 Νικόλαος Λάος, «40 Μυστικοί Φάκελοι που το σύστημα παγκόσμιας διακυβέρνησης δεν θα 

ήθελε να γνωρίζεις»,Αθήνα: Εκδόσεις Λεξίτυπον, 2013. 
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παρακμή, ενώ στην περίπτωση της Νέας Ρώμης (Κωνσταντινούπολη) η στροφή στη 

Δύση και οι εκκοσμικεύσεις γενικότερα  επέφεραν την βαθιά πνευματική παρακμή 

οδηγώντας την στα χέρια των αλλοθρήσκων Οθωμανών.   Συμπερασματικά λοιπόν η 

Τρίτη Ρώμη, η Μόσχα είναι η μόνη που μπορεί να φέρει σε πέρας την αποστολή της 

Ορθοδοξίας στο διηνεκές και οι πιστοί Ρώσοι σε αυτήν εναποθέτουν τις ελπίδες τους. 

 

4.4 Η Προοπτική της Θεωρίας της Τρίτης Ρώμης και οι 

πολιτικές επιπτώσεις της 

 

 Η θεώρηση πως η Μόσχα πρέπει να αποτελέσει την τρίτη Ρώμη δεν 

προέκυψε αίφνης και εκ του μη όντος. Πριν κάνει την εμφάνιση της στα γραπτά 

χειρόγραφα του 16 αιώνα και στην επιστολή του μοναχού Φιλόθεου Πσκωφ, όπως 

αναφέραμε εκτενώς και στα προηγούμενα, η έννοια της Τρίτης Ρώμης είχε ήδη 

αναπτυχθεί και επεξεργαστεί από Ρώσους Συγγραφείς. Είχε μια καλά καθορισμένη 

ερμηνεία και ήδη κατείχε μια διαδρομή στα ιστορικά δρώμενα της Ρωσίας και του 

ευρύτερου χριστιανικού κόσμου της εποχή, η δε εμφάνιση της είχε επακόλουθες 

επιπτώσεις για τη Ρωσία και τον ευρύτερο κόσμο.  Πριν την ρητή δήλωση περί της 

ιδέας της τρίτης Ρώμης από τον Πσκωφ είχε προηγηθεί μια σιωπηρή δήλωση της 

ίδιας ιδέας το 1512 στο γραπτό σύγγραμμα της εποχής με τίτλο «Ρωσικά Χρονικά». 

196
 Στο πρώτο μισό αυτού του αιώνα είχαν παρουσιαστεί και άλλα γραπτά κείμενα τα 

οποία με τη σειρά τους και αυτά υποστήριζαν μια αξίωση και μια προοπτική η 

Μόσχα να αποτελέσει το κέντρο αναφοράς του θρησκευτικού ορθόδοξου κόσμου της 

εποχής. Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα γινόντουσαν αναφορές που συνέδεαν την 

καταγωγή του πρίγκιπα της Μόσχας από την οικογένεια του αυτοκράτορα της Ρώμης 

Αύγουστου.
197

 Με τον τρόπο αυτό η ιδέα της Τρίτης Ρώμης θεμελιώθηκε σθεναρά 

στα τεκταινόμενα του λογοτεχνικού και ιδεολογικού συγγραφικού κόσμου της 

εποχής. Η διάδοση της ιδέας αυτής όμως δεν περιορίστηκε στα γραπτά κείμενα και σε 

πεζογραφικές αναφορές τις εποχής. Αντίθετα διείσδυσε και διαπέρασε στα επίσημα 

κείμενα του κράτους και έγινε η επίσημη ιδεολογία του κράτους της Μόσχας κατά τη 

                                                           
196 Lettenbauer Wilhelm, «Μόσχα, η τρίτη Ρώμη. Η ιστορία της πολιτικής θεωρίας», Μόναχο 1961, 

σ. 51. 

197 Lettenbauer Wilhelm, «Μόσχα, η τρίτη Ρώμη……», σ. 57. 
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διάρκεια του 16
ου

 αιώνα.  Η πρώτη επίσημη γραπτή αναφορά της ιδέας αυτής σε 

κείμενο που έχουμε είναι το κείμενο που περιγράφει την ιεροτελεστία της στέψης του 

Ιβαν Δ το έτος 1547, που ήταν και η πρώτη στέψη τσάρου στη Ρωσία. Είναι πολύ 

πιθανό το κείμενο της ιεροτελεστίας να είχε συγγραφεί ή να εμπνευστεί από το 

Μητροπολίτη Μακάριο.
198

 Ο Μητροπολίτης Μακάριος γενικότερα διαδραμάτισε 

σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και στη διαμόρφωση της θεωρίας της τρίτης Ρώμης. 

Για τον Τσάρο τον ίδιο το κείμενο της ιεροτελεστίας αποτέλεσε το βάθρο πάνω στο 

οποίο πάτησε για να δικαιολογήσει και να δώσει υπόσταση στα έργα του. Η γενική 

πολιτική των κανόνων του Ιβάν στα χρόνια που ακολούθησαν κατέδειξε πως η στέψη 

που πραγματοποιήθηκε εφοδίασε τη Ρωσία με τη σημαντικότερη τάση για απαίτηση 

να αποτελέσει τη συνέχεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και για την εγκατάσταση 

του νέου οικουμενικού ρόλου του κράτους της Μόσχας αλλά και της Εκκλησίας και 

του Τσάρου του ιδίου. Κατά συνέπεια για τον Ιβάν τον Δ η θεολογική προοπτική της 

Τρίτης Ρώμης αποτέλεσε μια ιδεολογία η οποία κατεύθυνε την πολιτική της 

διακυβέρνησης του τόσο σε εσωτερικό εγχώριο διαδραστικό επίπεδο όσο και σε 

θέματα εξωτερικής πολιτικής. Ο Τσάρος βίωσε τον εαυτό του σαν ένα ηγέτη που 

επιλέχθηκε και απεστάλη από το Θεό. Το αν πέτυχε σε αυτή την θεοκρατική 

αντίληψη για το ρόλο του ή όχι αποτελεί αντικείμενο άλλης διαπραγμάτευσης. 

Αναφορικά όμως με τα εσωτερικά ζητήματα διακυβέρνησης ο Ιβάν αποτέλεσε ένα 

πραγματικό αυτοκράτορα έναν απόλυτο ηγέτη όπως ακριβώς ήταν και οι βυζαντινοί 

αυτοκράτορες. Τη δεδομένη χρονική περίοδο όλα τα ορθόδοξα έθνη ήταν κάτω από 

μουσουλμανική κατοχή ενώ ο Μεγάλος Δούκας της Μόσχας ήταν ο μόνος ελεύθερος 

ορθόδοξος ηγέτης, γεγονός που τον κατέστησε αυτομάτως και αυτοδικαίως το 

μοναδικό υπερασπιστή της ορθόδοξης πίστης. Μέσα από αυτές τις θεωρήσεις η 

Μόσχα πλέον δεν είχε κανένα λόγο να νιώθει υποδεέστερη των υπόλοιπων 

ευρωπαϊκών δυνάμεων, αντίθετα μέσα από τη θεωρία της Τρίτης Ρώμης ο Τσάρος 

εξυψώθηκε σε ένα εφάμιλλο επίπεδο με τους Δυτικούς Ηγεμόνες και Βασιλιάδες. 

Τουλάχιστον έτσι το αντιλαμβανόταν ο ίδιος ο Τσάρος και το δόγμα αυτό έδωσε 

αυτοπεποίθηση στη Μόσχα αναφορικά με την επαφή και τη θεώρηση της  με την 

πρώτη Ρώμη . Η επιρροή του δόγματος της τρίτης Ρώμης δεν περιορίζεται μόνο στην 

                                                           
198 Anton V. Kartashev. «Δοκίμια για την ιστορία της Ρωσικής Εκκλησίας», έκδοσις 1η, Μόσχα 1993. 
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πολιτική δραστηριότητα του Πριγκιπάτου της Μόσχας καθώς είχε εμφανείς 

επιπτώσεις και στα εκκλησιαστικά ζητήματα. Αν σύμφωνα με το δόγμα της τρίτης 

Ρώμης το κράτος της Μόσχας είχε πολιτικά υψηλό ειδικό καθεστώς στη συνέχεια δεν 

θα αποτελούσε έκπληξη αν η εκκλησία, ειδικά ο Μητροπολίτης, θα εμφάνιζαν 

αντίστοιχες υψηλές αξιώσεις. Η Ρωσική Εκκλησία αναγνώρισε κατά συνέπεια στην 

πορεία τη δική της ξεχωριστή θέση σε κοινωνικό και όχι μόνο επίπεδο. Στα μέσα του 

δέκατου έκτου αιώνα εμφανίστηκε μια μεγάλης κλίμακας οσιοποίηση των ρωσικών 

Αγίων. Με τον τρόπο αυτό η Ρωσική Εκκλησία υποστήριξε την προϊστάμενη θέση της 

πάνω από τις λοιπές εκκλησίες ειδικότερα μάλιστα αυτήν της εκκλησίας της 

Κωνσταντινούπολης.
199

 Πιο συγκεκριμένα στην πρώτη Ρώμη υπήρχε ένας 

Πατριάρχης όπως αντίστοιχα και επί Δευτέρας Ρώμης. Αντίθετα στην περίπτωση της 

Μόσχας υπήρχε μονάχα μητροπολίτης. Ως εκ τούτου, το κράτος της Μόσχας και η 

εκκλησία μέσα σε αυτό ξεκινά εντατικές προσπάθειες να αλλάξει από ένα επίπεδο 

Μητροπολιτικό σε επίπεδο Πατριαρχικό, τον δέκατο έκτο αιώνα. Η απόφαση σχετικά 

με το Πατριαρχείο της Μόσχας έπρεπε να γίνει αποδεκτή από τους άλλους 

Πατριάρχες τη δεδομένη περίοδο όμως αυτοί  δεν ήταν πρόθυμοι να λάβουν την 

συγκεκριμένη απόφαση. Αυτό τελικά συνέβη μόνο το 1589. Στην πραγματικότητα ο 

τίτλος αποκτήθηκε από εκβιασμού καθώς ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως είχε 

γίνει οικονομικά εξαρτώμενος  από τη Ρωσία και τη δεδομένη περίοδο για να 

εξασφαλίσει τη συνέχεια της οικονομική υποστήριξης προχώρησε σε αντάλλαγμα την 

αναγνώριση του τίτλου του Πατριάρχη. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε περίτρανα όχι 

μόνο την εκκλησιαστική αλλά και την ιδεολογική νίκη της Μόσχας πάνω στην 

Κωνσταντινούπολη, δεδομένου ότι η Θεωρία της Τρίτης Ρώμης ρητά πλέον 

αναφερόταν και αποδεικνυόταν εγγράφως.
200

 Κατά συνέπεια αναγνωρίστηκε επίσημα  

ότι η Ρωσία ήταν πολιτικός επίγονος του Βυζαντίου.  

 Αργότερα τα χρόνια που ακολούθησαν, η νέα θέση της Ρωσικής 

Εκκλησίας εγκρίθηκε μέσα από εκκλησιαστικούς κανόνες και από τα υπόλοιπα 

Ανατολικά Πατριαρχεία.  Ωστόσο, αξίζει να αναφερθεί εδώ, ότι δεν εκπληρώθηκαν 

όλες οι προσδοκίες της Μόσχας. Και αυτό καθώς όπως η  Μόσχα είχε αναλάβει την 

συνέχεια της  πολιτικής θέσης της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας έτσι και  ο Τσάρος είχε 
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γίνει ο νέος αυτοκράτορας της χριστιανοσύνης και  υπήρχαν έντονες οι  προσδοκίες 

ότι ο νέος Πατριάρχης θα ήταν τουλάχιστον ο δεύτερος Πατριάρχης τιμητικά , αλλά 

το 1589 έγινε μόνο ο πέμπτος  Πατριάρχης μετά τους Πατριάρχες  της 

Κωνσταντινουπόλεως, Αλεξανδρείας, Αντιοχείας και Ιερουσαλήμ. Τουλάχιστον ο 

Τσάρος της Ρωσίας αναδείχτηκε εκτός συνόρων ο θεματοφύλακας του συνόλου του 

Ορθόδοξου κόσμου και συγκρινόταν σε αίγλη με αυτή του Μέγα Κωνσταντίνο.
201

 

Στο σημείο αυτό τίθεται  το ερώτημα αν η τρίτη Ρώμη ως ο νόμιμος διάδοχος της 

δεύτερης Ρώμης δεύτερη αποτέλεσε το υποκατάστατο της ή όχι. Το πλέον πιθανό 

λοιπόν ήταν ότι η Τρίτη Ρώμη υπήρξε η πιο ανεπτυγμένη και η υψηλότερη ιεραρχικά 

από τις δύο προηγούμενες. Αρχικά λοιπόν μπορεί να λεχθεί ότι η Μόσχα σε γενικές 

γραμμές ήταν στο ίδιο επίπεδο με τη Κωνσταντινούπολη πριν αυτή οδηγηθεί στην 

πτώση και την παρακμή. Κατά δεύτερο λόγο η Μόσχα εμφάνισε μια διαφορετική 

ποιοτική διάσταση και αποτέλεσε κάτι νέο συγκρινόμενο με την Πόλη. Στην 

πραγματικότητα βέβαια, αυτό δεν είναι μια νέα ερώτηση. Παρόμοιες ερωτήσεις είχαν 

ήδη εμφανιστεί παλαιότερα αναφορικά με τη δεύτερη Ρώμη και η κυρίαρχη 

απάντηση ήταν ότι η δεύτερη Ρώμη είχε πολύ μεγαλύτερη ζωτικότητα και μια νέα 

αναπτυξιακή πορεία σε σύγκριση με την παλαιά Ρώμη.
202

  Γίνεται συνεπώς αντιληπτό 

από όλα τα παραπάνω ότι η κυρίαρχη απάντηση θα είναι η ίδια ότι δηλαδή η Τρίτη 

Ρώμη είναι κάτι περισσότερο από ότι ήταν η Δεύτερη Ρώμη (Κωνσταντινούπολη). 

Φαίνεται λοιπόν πως τουλάχιστον οι περισσότεροι Ρώσοι κατά τη διάρκεια του 16
ου

 

αιώνα προσδοκούσαν πως τα Ρωσικά έθιμα και οι παραδόσεις είχαν φτάσει πολύ 

ψηλότερα από τα αντίστοιχα της Κωνσταντινούπολης που είχαν προηγηθεί.  

 

 

4.5 Το Περιεχόμενο της Θεωρίας της Τρίτης Ρώμης και οι 

επιπτώσεις του 

 

 Μέχρι στιγμής αναλύσαμε την ιστορική εμφάνιση της Θεωρίας της 

τρίτης Ρώμης, αλλά τι σήμαινε στα αλήθεια αυτή η Θεωρία και ποιο ήταν το 
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ουσιαστικό περιεχόμενο της . Σύμφωνα με τη Θεωρία υπήρχαν διάφορες πτυχές που 

χαρακτήριζαν την πόλη και η ιδέα είχε μια μακρά ιστορία και κατά συνέπεια οι 

διάφορες εκδοχές της είχαν και διαφορετική καταγωγή η καθεμιά.  Μια εκδοχή ήταν 

και η αποκαλούμενη συμφωνία η οποία σχηματοποιήθηκε από τον Ιουστινιανό τον 

έκτο αιώνα. Η ιδέα αυτή περιέχεται στις αποφάσεις που εκδόθηκαν από το μεγάλο 

συμβούλιο των Ρώσων Αρχιεπισκόπων το 1551. Η ιδέα όμως της συμφωνίας είχε ήδη 

διαχυθεί στη Μοσχοβίτικη κοινωνία. Γύρω στο 1500 ο Μοναχός Ιωσήφ Βόλοτσκι 

οδήγησε ένα μοναστικό κίνημα στη ρωσική Εκκλησία που ζητούσε την ισχυροποίηση 

του δεσμού μεταξύ πολιτείας και κράτους δημιουργώντας με άλλα λόγια μια πολιτική 

θεοκρατία.
203

 Ο πρώτος Τσάρος ο Ιβάν ο τρομερός χρησιμοποίησε αυτή την ιδέα σαν 

υπερασπιστής της ορθόδοξης πίστεως. Οι πόλεμοι που εξαπέλυσε ήταν εναντίον 

«απίστων» μουσουλμάνων και εναντίον της εχθρικής προς τον Χριστιανισμό 

Καθολικής Εκκλησίας. Η αποστολή της Ρωσικής εκκλησίας ήταν ευθέως βασισμένη 

στις στρατιωτικές νίκες και επιτυχίες. Το γεγονός αυτό ήταν η εφαρμογή της πτυχής 

της συμφωνίας όπως τουλάχιστον γινόταν αντιληπτό τη δεδομένη χρονική περίοδο 

στη Ρωσία. Σύμφωνα όμως με τους νεότερους μελετητές η συμφωνία αυτή δεν ήταν 

σε πλήρη αρμονία. Οι δύο πλευρές στη συμφωνία δηλαδή κράτος και εκκλησία δεν 

ήταν ίσοι εταίροι. Το κράτος με τη μορφή του Μονάρχη ήταν  αληθινός και ο κύριος 

ηγέτης της εκκλησίας. Ο Ιβάν ο τρομερός εξέλαβε την τσαρική του ιδιότητα ως μια 

θεϊκή αποστολή και τον ίδιο τον εαυτό του σαν τον επικεφαλή της εκκλησίας και τον 

γνήσιο αντιπρόσωπο του Θεού στη γη. 
204

Το άλλο δομικό χαρακτηριστικό της Τρίτης 

Ρώμης ήταν η ανωτερότητα της. Η Μόσχα λοιπόν ωσάν η νεότερη Ρώμη υπερέχει 

όλων των άλλων κρατών και σαν το κυρίαρχο κράτος που είναι η Ρωσία πλέον 

καλείται Αγία Ρωσία. Αυτό όμως σημαίνει ότι η ανωτερότητα της Ρωσίας δεν πρέπει 

να εκληφθεί σαν μια προσωπική κατάκτηση  αλλά το ότι Η Τρίτη Ρώμη ήταν ένα 

δημιούργημα του Θεού διαλεγμένο από τον Ίδιο για την ολοκλήρωση του Θελήματος 

Του.
205 

Ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά όλων των Ρωμαίων (αρχαία Ρώμη, 

Κωνσταντινούπολη και Μόσχα) είναι η καθολικότητα τους. Εάν  η προοπτική της 

συμφωνίας εισήχθη κατά τη διάρκεια της ισχύος της δεύτερης Ρώμης η διάσταση της 
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οικουμενικότητας ήταν εκεί από τα χρόνια της Πρώτης Ρώμης και μετά. Η 

οικουμενική αυτή διάσταση ήταν συνδεδεμένη με την ισχύουσα κατάσταση της Pax 

Romana (Ρωμαϊκής ειρήνης). Ο σκοπός της Ρώμης ήταν να εγκαθιδρύσει μια 

παγκόσμια αυτοκρατορία η οποία θα εκτόπιζε τον άτακτο ανταγωνισμό μεταξύ των 

εθνών και θα καθιέρωνε μια παγκόσμια ειρήνη.
206

 Ο Μοναχός Φιλόθεος του Πσκωφ 

ο οποίος ήταν ο κύριος εκφραστής της διατύπωσης περί του δόγματος της Τρίτης 

Ρώμης πίστευε πως όλες οι Χριστιανικές Σφαίρες θα φτάσουν στο τέλος τους και θα 

ενωθούν σε μία και μοναδική σφαίρα του Ηγεμόνα της Ρωσίας.
207

 Σύμφωνα με την 

ερμηνεία που δόθηκε από τον John Meyendorff οι οικουμενικές αξιώσεις και τάσεις 

που παρατηρήθηκαν κατά το βασίλειο της πρώτης και της δεύτερης Ρώμης δεν 

υπήρχαν στις πολιτικές κατά τη δυναστεία του Ιβάν του Δ. Όπως ο ίδιος διακήρυττε ο 

σκοπός του πρώτου Ρώσου Τσάρου ήταν η εγκαθίδρυση μιας εθνικής αυτοκρατορίας 

και όχι μια αναβίωση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Το βασίλειο της Ρωσίας στα 

χρόνια του Ιβάν του Δ δεν προσποιήθηκε ότι είναι η Τρίτη Ρώμη στα αλήθεια. Είναι 

αληθές ότι ο τίτλος του Τσάρου της Μόσχας δεν ήταν αυτός του Ρωμαίου 

Αυτοκράτορα.  Αλλά όπως ήδη ελέχθη ήταν ο τσάρος όλων των χριστιανικών 

βασιλείων με τον ίδιο τρόπο όπως ο Βυζαντινός αυτοκράτορας ήταν ο Αυτοκράτορας 

των Ρωμαίων δηλαδή όλων των Χριστιανών. Αυτό σημαίνει ότι εκείνη την χρονική 

περίοδο σύμφωνα με τις Βυζαντινές παραδοχές όλοι οι γνήσιοι ρωμαίοι ήταν 

χριστιανοί. Είναι σημαντικό βέβαια να επισημανθεί ότι σύμφωνα με τον όρο 

Χριστιανοί για εκείνη την περίοδο θεωρούνταν οι ανατολικοί ορθόδοξοι Χριστιανοί 

που βρίσκονταν σε κοινωνία με τον Πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης. Τον 16
ο
 

αιώνα ο Τσάρος προσποιούταν τον Αυτοκράτορα όλων των ορθόδοξων χριστιανών, 

το κατά πόσο όμως μπορούσε στα αλήθεια αυτό να εξασκηθεί στην πράξη ήταν ένα 

άλλο ερώτημα. Βέβαια ούτε ο Βυζαντινός αυτοκράτορας ήταν σε θέση να εξασκήσει 

την αυθεντία του κάθε στιγμή πάνω σε όλους τους ορθόδοξους χριστιανούς. Τόσο το 

Βυζάντιο όσο και η Ρωσία σε επίπεδο ηγετών θα μπορούσε να λεχθεί ότι 

αντιπροσωπεύονταν από παγκόσμιους αυτοκράτορες  μέσα στο δικό τους όμως χώρο. 

Ο Τσάρος της Ρωσίας προσπάθησε με επιτυχία να διευρύνει αυτόν το δικό του ζωτικό 
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χώρο. Καταρχήν η κτήση των ρωσικών εδαφών είναι στα αλήθεια ένα σχέδιο του 

ορθόδοξου λαού κάτω από την επικυριαρχία του. Χαρακτηριστικά η μία μετά την 

άλλη τα ρωσικά πριγκιπάτα και οι αυτόνομες πόλεις στην Ρωσία ενσωματώθηκαν στο 

ολοένα αυξανόμενο σώμα του πριγκιπάτου της Μόσχας. Αλλά η όρεξη του για 

μεγέθυνση δεν περιορίστηκε μόνο εκεί αλλά και στις ανατολικές ορθόδοξες και μη 

σλαβικές χώρες. Ο Ιβάν ο Δ κατέκτησε το Καζάν και το Αστραχάν και ενσωμάτωσε 

τα περίχωρα αυτών στις κτήσεις της Αυτοκρατορίας του. Αλλά οι ορέξεις για 

περαιτέρω επεκτάσεις κινήθηκαν και στα δυτικά της Ευρώπης με αποτέλεσμα να 

βάλει στο στόχο του τις βαλτικές χώρες. Παρά τον τίτλο του που δεν προσποιήθηκε 

πως είναι ο νέος ρωμαίος αυτοκράτορας παρόλα αυτά η πρόθεση του ήταν να είναι ο 

οικουμενικός αυτοκράτορας όλων των χριστιανών. Ακόμη περισσότερο ο απώτερος 

στόχος του ήταν να μεγεθύνει βήμα βήμα το δικό του κόσμο της ορθόδοξης 

χριστιανοσύνης. Την ίδια στιγμή πρέπει να επισημανθεί πως υπάρχει ακόμη μια 

σημαντική παράμετρος αναφορικά με την Τρίτη Ρώμη η οποία δεν είναι 

αξιοπρόσεχτη στην περίπτωση της Κωνσταντινούπολης αλλά ήταν καθοριστική στην 

περίπτωση της Μόσχας και είναι η εσχατολογική διάσταση. Η Μόσχα δεν είναι μόνο 

η πιο σημαντική πόλη αλλά είναι χρισμένη από το Θεό και κατά ένα τρόπο έχει 

επιλεγεί από το Θεό με ένα τρόπο ξεχωριστό, με μια λειτουργία διακριτή από όλες τις 

άλλες πόλεις στη γη. Η Μόσχα έχει μια ειδική θρησκευτική λειτουργία, είναι το 

θρησκευτικό κέντρο και με κάποιο τρόπο πιο κοντά στο Θεό. Αλλά δεν είναι μονάχα 

αυτά. Σύμφωνα με όσα διακήρυξε ο μοναχός Φιλόθεος Πσκωφ η Μόσχα είναι η 

Τρίτη Ρώμη και η Τρίτη Ρώμη θα σταθεί και δεν θα υπάρξει ποτέ τέταρτη . Με άλλα 

λόγια η Μόσχα αποτελεί την έσχατη Ρώμη.
 208

 Η Μόσχα βρίσκεται στο κέντρο της 

ιστορίας και επομένως αποτελεί την εκπλήρωση και το πεπρωμένο του κάτι που 

σημαίνει ότι η Ρωσία πρέπει να διατηρήσει τον πλούσιο απόθεμα πίστης που έχει 

στην αγνότητα προετοιμασμένη για την τελευταία φάση του κόσμου. Το γεγονός 

αυτό από μόνο του θέτει μια βαριά υπευθυνότητα και παρακαταθήκη στους ώμους 

των Ρώσων πιστών.
209

 

 Είναι πολύ πιθανό ότι τη δεδομένη περίοδο τουλάχιστον ο Μοναχός 

Φιλόθεος και οι πέριξ αυτού περίμεναν σύντομα ένα τέλος στην ιστορία του 
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κόσμου.
210

 Σύμφωνα μάλιστα με τον Florovsky η ιδέα αυτή του ερχομού του τέλους 

του κόσμου έχει τις ρίζες της στη Βυζαντινή θεολογική σκέψη.
211

 Συνεπώς ο κόσμος 

πλησιάζει στο τέλος του . Ο Κόσμος συνεχίζει να υπάρχει καθώς μόνο η Μόσχα 

υπάρχει και η Μόσχα υπάρχει ακόμη μόνο αν είναι το κέντρο του χριστιανισμού του 

ορθόδοξου κόσμου. Εάν η Μόσχα χαθεί και σβήσει και παύει να είναι αυτό το κέντρο 

του χριστιανικού κόσμου τότε πλησιάζει και το τέλος του κόσμου. Τώρα εάν το 

βασίλειο της Μόσχας είναι το έσχατο βασίλειο τότε και ο αυτοκράτορας των Ρώσων 

ο Τσάρος είναι ο έσχατος αυτοκράτορας. Αυτή η εσχατολογική πτυχή τον καθιστά 

μια ξεχωριστή φιγούρα και από τη μια πλευρά έχει καθοριστικές αρμοδιότητες να 

διαδραματίσει και να παίξει σημαντικό ρόλο. Επί παραδείγματι πρέπει να 

διασφαλίσει την ορθόδοξη αγνότητα της Τρίτης Ρώμης και επιπρόσθετα να 

εξασφαλίσει οικουμενικότητα της. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να 

διευρύνει την σφαίρα της εσχατολογικής ρωσικής αυτοκρατορίας. Από την άλλη 

πλευρά το γεγονός ότι ο Τσάρος αποτελούσε τον έσχατο ηγέτη του έδινε τη 

δυνατότητα και τη δύναμη να αντλεί ειδικές ικανότητες  και να τις εφαρμόζει στην 

πράξη. Θα έπρεπε λοιπόν ο Τσάρος να είναι ικανός να διατηρεί τη θρησκευτική του 

αγνότητα και να είναι σε θέση να εκτελεί και να φέρει σε πέρας την διάσταση της 

οικουμενικότητας της Τρίτης Ρώμης κάτι πού φαντάζει εκτός των ανθρώπινων 

δυνατοτήτων και για αυτό το λόγο λοιπόν δέχεται αυτές τις ικανότητες και χάρες από 

τον ίδιο το Θεό. Κατά συνέπεια ο έσχατος αυτός ηγέτης κατά κάποιο τρόπο θεοποιεί 

ο ίδιος. Υπό αυτό το πρίσμα κανείς δεν είναι όμοιος με τον Τσάρο ακόμη και ο 

επικεφαλής της εκκλησίας δεν είναι όμοιος μαζί του πράγμα που σημαίνει πως όπως 

ακριβώς είναι ο θείος κυβερνήτης του βασιλείου θα είναι και ο θείος κυβερνήτης της 

εκκλησίας. Εν τούτοις το αποτέλεσμα αυτής της θεοκρατικής προσωπικής αυτό-

αντίληψης ήταν να απεμπολήσει τη συμφωνία αρμονίας κράτους εκκλησίας χωρίς 

βέβαια να καταργεί την έννοια της. Αντίθετα στην πράξη μέσα από αυτή την 

αντίληψη της εσχατολογικής υπόστασης κράτος και εκκλησία έρχονται πιο στενά 

κοντά μεταξύ τους καθώς βρίσκονται και τα δύο υπό μία ενιαία αδιαίρετη αρχή τον 

Τσάρο. Όλα αυτά φαντάζουν περισσότερο με μια μονοφωνία παρά με μια συμφωνία 

των δύο θεσμών κράτους και εκκλησίας. Κατέστη συνεπώς αδύνατο να διακρίνει ο 
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παρατηρητής που αρχίζει η εκκλησία και που τελειώνει το κράτος καθώς δεν ήταν 

δυνατός ο ευκρινής διαχωρισμός μεταξύ των δύο σφαιρών.  Σε αντίθεση στην 

περίπτωση του βυζαντίου υπάρχει μια τάση ενάντια στον καισαροπαπισμό αλλά η 

θεωρία της Τρίτης Ρώμης επικρίνει σφοδρά αυτή την τάση διαχωρισμού. Στην Ρωσία 

η πτυχή της εσχατολογικής υπόστασης του ηγέτη τσάρου εξουσίαζε πάντα υπέρ άνω 

οποιασδήποτε ιδέας για συμφωνία και αρμονία εκκλησίας και κράτους και εφεξής το 

κράτος θα υπερίσχυε και θα εξουσίαζε την εκκλησία.
212

 Οι Ρώσοι ηγέτες αν και ποτέ 

δεν προσποιήθηκαν επίσημα ότι έχουν θεϊκή υπόσταση ούτε και διακήρυξαν κάτι 

τέτοιο παρόλα αυτά  κάποιες φορές αντιμετωπίστηκαν σαν Ημίθεοι. Αυτό θα 

μπορούσε νε λεχθεί ότι επικράτησε και στη σοβιετική Ρωσία όπου οι κομμουνιστές 

ηγέτες είχαν θεϊκή υπόσταση.  

 

4.6 Συμπερασματικά Περί Τρίτης Ρώμης 

 

 Μετά το θάνατο του Ιβάν του Τρομερού η θρησκευτικοπολιτική ιδέα 

της Μόσχας σαν Τρίτη Ρώμη δεν χρησιμοποιήθηκε τόσο ευρέως, εντούτοις όμως δεν 

πέρασε στη λήθη. Μια δυσάρεστη συνέπεια που προκλήθηκε ήταν το μεγάλο σχίσμα 

στη ρωσική εκκλησία γνωστό με το όνομα Ρασκόλ.
213

 Αυτό συντελέστηκε τον 17
ο
 

αιώνα με την εμφάνιση των παλαιόπιστων όπως αυτοί αποκαλούνταν. Το φαινόμενο 

του μεγάλου σχίσματος ήταν πολύ μεγάλο με πλείστες πτυχές και διαστάσεις, μία 

τουλάχιστον πτυχή του όμως είχε άμεση σύνδεση με τη θεωρία της Τρίτης Ρώμης. 

Από ότι γίνεται αντιληπτό και οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές δηλαδή η επίσημη 

ρωσική εκκλησία και οι παλαιόπιστοι θεμελίωναν την θεολογική τους πεποίθηση 

πάνω σε αυτή τη θεωρία. Το κεντρικό ζήτημα της διαμάχης ήταν η αφοσίωση και 

λατρεία. Ο Πατριάρχης Νίκων (1605-1681) και ο Τσάρος Αλέξιος (1629-1676) ήταν 

και οι δύο επηρεασμένου από τη θεωρία της Τρίτης Ρώμης και ο σκοπός τους ήταν να 

αποκαταστήσουν στη ρωσική εκκλησία το μοντέλο της ελληνικής θρησκευτικής 
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λατρείας και αφοσίωσης.
214

 Κατά συνέπεια σύμφωνα με τη δική τους πεποίθηση η 

Τρίτη Ρώμη ήταν ο διάδοχος και η κληρονόμος της δευτέρας Ρώμης που έπρεπε να 

διαφυλάξουν και να διασώσουν την κληρονομιά της. Για να γίνει η Μόσχα η Τρίτη 

Ρώμη έπρεπε να ακολουθήσει το παράδειγμα και το δρόμο της δευτέρας Ρώμης. Οι 

αντίπαλοι τους, οι υπερασπιστές και ακόλουθοι της παλαιάς Ρωσικής Θρησκευτικής 

λατρευτικής ζωής ήταν επίσης επηρεασμένοι από την ίδια ιδέα της Τρίτης Ρώμης, 

αλλά σύμφωνα με αυτούς η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία ήταν πάνω από την 

Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία και επίσης η Τρίτη Ρώμη δηλαδή η Μόσχα ήταν πολύ 

υψηλότερη ποιοτικά από τη Νέα ή Δεύτερη Ρώμη δηλαδή την Κωνσταντινούπολη. 

Επομένως σύμφωνα με την πεποίθηση των παλαιόπιστων οι μεταρρυθμίσεις που 

προσπάθησε να επιβάλει ο Πατριάρχης Νίκων ήταν το σφάλμα της Ρωσικής 

Εκκλησίας που όδευε στην κατεύθυνση της Ελληνικής αίρεσης. Το γεγονός αυτό 

ερμηνευόταν σαν την πτώση της Τρίτης Ρώμης όπως ακριβώς έπεσε και η Δευτέρα 

Ρώμη και το τέλος του κόσμου ήταν πολύ κοντά. 
215

 

.  
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Σχήμα 23
ο
  : H σύλληψη παλαιόπιστης ηρωίδας Μπογιαρίνια Μορόζοβα, αγίας των 

παλαιόπιστων Ρώσων (Διακρίνονται υψωμένα τα δύο δάχτυλα χαρακτηριστικό γνώρισμα των 

παλαιόπιστων για το σημείο του σταυρού) [Boyaryna Morozova by V.Surikov (1884-1887, 

Tretyakov gallery] 

 Σύμφωνα λοιπόν με την κατανόηση που οι ίδιοι εξέλαβαν οι 

παλαιόπιστοι άρχισαν να ζουν σε μια εσχατολογική εποχή την οποία πολλοί δεν 

έχουν εγκαταλείψει μέχρι και σήμερα. Ζώντας συνεπώς μέσα σε αυτή την 

εσχατολογική θεώρηση εγκατέλειψαν τη θεωρία περί Τρίτης Ρώμης και την ίδια 

στιγμή την εγκατέλειψε και η επίσημη εκκλησία τουλάχιστον σε επίσημο βαθμό. Στο 

συμβούλιο της Μόσχας το 1667 η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία έπρεπε να υποβάλει 

τον εαυτό της και να προσαρμοστεί τουλάχιστον σε θεολογικό και κανονιστικό 

επίπεδο στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία και έπρεπε να δηλώσει πως οι 

βιβλιογραφικές πηγές της ιδέας της Τρίτης Ρώμης ήταν κατασκευάσματα.  Από το 

δεδομένο χρονικό σημείο και πέρα η Θεωρία δεν εμφανίστηκε ξανά εκ νέου  επίσημα 

ούτε σε εκκλησιαστικό επίπεδο ούτε σε επίσημα κρατικά έγγραφα. Μία μόνο 

εξαίρεση παρατηρείται το 1948 στη διάρκεια του συνεδρίου των ανατολικών 

ορθοδόξων εκκλησιών στη Μόσχα για τον εορτασμό των 500 χρόνων αυτοκέφαλης 

Ρωσικής εκκλησίας, όπου σε λόγους που εκφώνησαν ένας πολωνός ένας βούλγαρος 

και ένας ρώσος σύνεδρος γίνεται αναφορά στον όρο αυτό.216 Αν και δεν 

επανεμφανίστηκε ο όρος αυτός παρόλα αυτά η θεωρία αυτή σιγόκαιγε στο 

υποσυνείδητο των ρώσων πιστών και περιστασιακά εμφανιζόταν στην επιφάνεια με 

διαφορετικές διατυπώσεις όχι πάντα απόλυτα συγκεκαλυμμένες.  

 Επί παραδείγματι επέδειξε την ύπαρξη του στην πολιτική που 

ακολούθησαν ο Τσάρος Νικόλαος (1825 – 1855) και ο Τσάρος Αλέξανδρος (1881-

1894). Μετέπειτα ήταν επίσης αρκετά ορατή η θεωρία και κατά την διάρκεια της 

κομμουνιστικής διακυβέρνησης κάτω από το κεκαλυμμένο πέπλο που επέβαλαν οι 

Ρώσοι κομμουνιστές ηγέτες. Αν δεν είχε αποτελέσει μια τραγωδία για εκατομμύρια 

ανθρώπους κάποιος θα μπορούσε να το αποκαλέσει μια παρωδία της πρωτότυπης 

θρησκευτικής  ιδέας. Η θεωρία αυτή είχε οικουμενικές αξιώσεις και οι ηγεμόνες και 

υπερασπιστές της διέθεταν θεϊκές αξιώσεις και ισχυρίζονταν και προέβλεπαν στην 

παντογνωσία και στην αθανασία. Επιχειρήθηκε να διαμορφωθεί μια συμφωνία 

μεταξύ της κυβέρνησης που έλεγχε το δημόσιο βίο και τους κομματικούς άρχοντες 
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που ήταν υπεύθυνοι για την ιδεολογία. Αντί επιλόγου μπορούμε να πούμε ότι στην 

παρούσα μελέτη εισαγάγαμε την ιστορική διάσταση της θεωρίας της Τρίτης Ρώμης 

στην υπό διαμόρφωση Ρωσική Εκκλησία και την εμφάνιση της στη Μόσχα 

τοποθετώντας στο τέλος τις τρεις θεμελιώδεις παραμέτρους αυτής που ήταν η 

οικουμενική της διάσταση, η συμφωνία στο μοίρασμα εξουσιών και η εσχατολογική 

βάση της. Τα στοιχεία αυτά δε βρίσκονταν σε ισορροπία και είναι πιθανό ότι εξαιτίας 

αυτής της ανισορροπίας η ιδέα της Τρίτης Ρώμης  δεν στάθηκε ικανή να αποτελέσει 

μια σταθερή κατευθυντήρια γραμμή στην Ρωσική Ιστορία. Είναι σίγουρο πως η 

θεωρία της Τρίτης Ρώμης έχει μια σαφή θρησκευτική προέλευση αλλά μήπως αυτό 

ανήκει και στην πολιτική διάσταση επίσης; Η θεωρία επηρέασε και διεύθυνε την 

πολιτική ιστορία της Μόσχας ή μήπως απλά ήταν ένας ιδεολογικός μανδύας που 

χρησιμοποίησαν πολλοί Ρώσοι ηγέτες για να καλύψουν τις κατά τα αλλά γυμνές 

αυτοκρατορικές αξιώσεις τους; Δε μπορεί κανείς ιστορικός ή και πολιτικός ή 

εκκλησιαστικός μελετητής να απαντήσει με σαφήνεια σε αυτές τις ερωτήσεις. Είναι 

πολύ πιθανό ότι πολλοί ηγεμόνες χρησιμοποίησαν αυτή τη Θεωρία ως πρόσχημα 

αλλά και η ίδια η θεωρία έδωσε τροφή στις αυτοκρατορικές ορέξεις. 
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Για τη συγγραφή της παρούσας εργασίας αντλήθηκαν πηγές και πληροφορίες 

κυρίως από τα βιβλία του Βλασίου Φειδά για την Ιστορία της Εκκλησίας της Ρωσίας, 

τη θρησκευτική και ηθική εγκυκλοπαίδεια και τα συγγράμματα της Γιάννα 

Μαλιγκούδη σχετικά με την Ιστορία της Ρωσίας. Σημαντικές πληροφορίες για τις 

πηγές προέλευσης των Σλάβων, τον πνευματικό και πολιτικό τους βίο αλλά και για τη 

θεωρία του πανσλαβισμού αντλήθηκαν από τις πανεπιστημιακές σημειώσεις που 

παρέχει ο κ. Νιχωρίτης για τα μαθήματα του τμήματος των βαλκανικών σπουδών 

καθώς και από το πλήθος των βιβλίων που έχει εκδώσει σχετικά θέματα σλαβικού 

πολιτισμού και γλώσσας. Το γραπτό απόσπασμα του κ. Ταρνανίδη (Η αρχή και το 

τέλος της περί της Τρίτης Ρώμης θεωρίας), οι αναφορές του κ. Αιμιλίου Ταχιάου και 

τα ξενόγλωσσα άρθρα του Alar Laats ( Η θεωρία της Τρίτης Ρώμης και οι πολιτικές 

προοπτικές της) ήταν πολύ χρήσιμα και περιείχαν πλήθος πληροφοριών για την 

θεωρία της Τρίτης Ρώμης. Η βιβλιογραφία της κ.Χριστίνας Μπουλάκη – Ζήση 

περιελάμβανε διαφωτιστικές ιστορικές αναφορές σχετικά με την ιστορική πορεία της 

εμφάνισης και του εκχριστιανισμού των Ρώσων, καθώς επίσης και το βιβλίο του 

Ν.Ζερνώφ, «Οι Ρώσοι και η Εκκλησία τους». Τα συγγράμματα της Άντας Διάλλα 

αναφορικά με την στάση της Ρωσίας απέναντι στα βαλκάνια και φυσικά το πλούσιο 

συγγραφικό έργο του κ.Μέρτζου πάνω στο Μακεδονικό ζήτημα πλήθος πληροφοριών 

και πηγών για να καλυφθεί και μια σημαντική αναφορά στη θεωρία του 

πανσλαβισμού που επιδίωξε η Ρωσία. Τα βιβλία τέλος του Ιωάννου Μέγεντορφ 

παραθέτουν και εξιστορούν το καθεστώς των βυζαντινο – ρωσικών σχέσεων ειδικά 

την περίοδου του 14ου και 15ου αιώνα, διαφωτίζοντας και παρέχοντας πλούσιο υλικό 

μελετης των αλληλεπιδράσεων Βυζαντίου και Ρωσίας. 
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Χρονολογικός Πίνακας 

 

5ος – 6ος : αι.μ.Χ Απαρχές της εξάπλωσης των Σλάβων στο χώρο της ευρωπαϊκής 

Ρωσίας 

860-890 :  Γένεση στο ρωσικό Βορρά, ενός κρατικού μορφώματος με το          

Σκανδιναβό ηγεμόνα Ρούρικ να είναι ο φορέας κεντρικής εξουσίας στην περιοχή 

αυτή. 

860 : Επίθεση Σκανδιναβών – Ρως στην Κωνσταντινούπολη 

882:  Κατάκτηση του Κιέβου από τον Όλεγκ και μετάθεση του κέντρου εξουσίας από        

το βορρά στο Κίεβο  

907 : Εκστρατεία του ΄Ολεγκ κατά της Κωνσταντινούπολης 

911 : Εμπορική συνθήκη των Ρώσων με το Βυζάντιο 

971 : Σύναψη ειρήνης μεταξύ Βυζαντίου και Ρωσίας μετά από στρατιωτική σύρραξη  

988 : Εκχριστιανισμός του Βλαδίμηρου και του λαού του από το βυζάντιο 

988 – 1018 : Ο Θεοφύλακτος από τη Σεβάστεια πρώτος μητροπολίτης Κιέβου και 

πάσης Ρωσίας 

1019-1054 : Διακυβέρνηση Γιαροσλάβου του Σοφού : Η «χρυσή εποχή» του Κιέβου 

1037-1046 : Ανέγερση καθεδρικού ναού Αγίας Σοφίας στο Κίεβο 

1110-1120 : ο Μοναχός Νέστωρ συντάσσει το χρονικό του 

1113 – 1125 : Ο Βλαδίμηρος ο Μονομάχος στο θρόνο του Κιέβου 

1136 : Περίοδος αυτονομίας και ακμής Νοβγκοροντ 

1169 : Μεταφορά έδρας του μεγ. ηγεμόνα στο Vladimir του Suzdal στη ΒΑ Ρωσία 

1199 : Ένωση της Γαλικίας με τη Βολυνία υπό τον Ρωμανό 

1237-1238 : Εισβολή Μογγόλων στις ΒΑ ρωσικές ηγεμονίες 

1240: Εισβολή Μογγόλων στις νότιες ρωσικές ηγεμονίες / καταστροφή Κιέβου 

1240 : Νίκη του Alexandr Nevskij κατά των Σουηδών 

1242 : Νίκη του Alexandr Nevskij κατά του Τευτονικού τάγματος 

1254 : Στέψη του Δανιήλ της Γαλυκίας- Βολινίας υπό του πάπα της Ρώμης 

1240-1480 : Περίοδος Μογγολικής Κατοχής στη Ρωσία 

1282 : Η πόλη Μόσχα γίνεται έδρα ηγεμόνα 

1313 : Αρχή του εξισλαμισμού της Χρυσής Ορδής 

1325 : Η έδρα του μητροπολίτη μεταφέρεται στην πόλη της Μόσχας 
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1328 : Το αξίωμα του μεγάλου ηγεμόνα περιέρχεται στη μόνιμη κατοχή της Μόσχας 

1386 : Προσηλυτισμός των Λιθουανών στον καθολικισμό και ένωση Πολωνίας – 

Λιθουανίας 

1420 – 1460 : Διάλυση της Χρυσής Ορδής σε μικρότερα χανάτα 

1437-1438 : Εκκλησιαστική σύνοδος στη Φλωρεντία – Φεράρα 

1448 : Η ρωσική εκκλησία γίνεται αυτοκέφαλη 

1462 – 1505 : Διακυβέρνηση του Ιβαν Γ’, αρχή του κράτους της Μόσχας 

1472 : Γάμος του Ιβαν Γ’ με την Σοφία Παλαιολογίνα 

1478 : Κατάργηση Ανεξαρτησίας Νόβγκοροντ 

1480 : Τυπικό τέλος της κυριαρχίας των Μογγόλων στη Ρωσία 

1503 : Επικράτηση των Ιωσηφιτών στην εκκλησιαστική σύνοδο 

1510 : Διατύπωση θεωρίας Τρίτης Ρώμης από το μοναχό Φιλόθεο Πσκωφ 

1533- 1584 : Διακυβέρνηση του Ιβάν Δ, του Τρομερού 

1547 : Στέψη Ιβάν Δ σε Τσάρο 

1552 : Κατάκτηση Χαγανάτου του Καζάν 

1556 : Κατάκτηση Χαγανάτου του Αστραχάν 

1558 – 1583 : Λιβονικός πόλεμος 

1564 – 1572 : Οπρίτσνινα 

1582 : Κατάκτηση του Xαγανάτου του Sibir 

1589 : Δημιουργία Πατριαρχείου 

1598 : Τέλος της δυναστείας των Ριουρικιδών, εκλογή του Boris Godunov σε τσάρο 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΑΡΤΩΝ – ΕΙΚΟΝΩΝ 
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Γενεαλογικός Πίνακας Διαδοχής 
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Οι Μετακινήσεις των Βαράγγων Ρως (9ος -11ος αιώνας) 
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Η πορεία κατάκτησης της Κιεβινής Ρωσίας από τους Μογγόλους 
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Χάρτης που απεικονίζει τα εδάφη της Μόσχας (κίτρινο) και της Χρυσής 

Ορδής (μπεζ) το 1389 
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Η βάπτιση του Βλαδίμηρου 
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Το λεγόμενο «στέμμα του Μονομάχου» (14
ος

 αιώνας) 

 Σύμβολο εξουσίας των τσάρων μέχρι το 1682 
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Γιαροσλάβος ο Σοφός (Ярослав Владимирович Мудрый)  
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Βλαδίμηρος ο Β ο Μονομάχος -Владимир Всеволодович Мономах 

(απεικόνιση σε χαρτονόμισμα της τράπεζας της Ουκρανίας) 



192 

 

 

 

 

Αλέξανδρος Νέφσκι 
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Η Λαύρα της Αγίας Τριάδος και του Αγίου Σέργιου 

 

Καθεδρικός ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Κρεμλίνο 
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Ναός Αγίας Σοφίας στο Νοβγκόροντ της Ρωσίας 

 

 

Καθεδρικός Ναός της Γεννήσεως της Θεοτόκου στο Σούζνταλ 
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Η Χρυσή Πύλη του Κιέβου, 11
ος

 αιώνας 
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Η εισβολή των Μογγόλων στην Κιεβινή Ρωσία (13
ος

 αιώνας) 
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Ναός Αγίου Βασιλείου στη Μόσχα (1555-1560) 
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Τσάρος Ιβάν ο Γ’ ο Μέγας (1440-1505) 
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Τσάρος Ιβάν ο Δ’, Ο Τρομερός (1533-1584) 
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Ο Ιβάν ο Δ’ σε μια λογομαχία σκοτώνει κατά λάθος τον ίδιο το γιο του 

Τσάρεβιτς (πρίγκιπα) Ιβάν. (Πίνακας του Ιβάν Ρέπιν, 1870-1873) 
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Ο ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Κρεμλίνο της Μόσχας 

(εσωτερικό με τη θέση προσευχής ή μονομάχου προς τιμήν του Ιβάν Δ’) 
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Ο Άγιος Μάξιμος ο Γραικός ο Φωτιστής των Ρώσων 
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Επιγραφή σε φλοιό σημύδας (Νοβγκόροντ) 
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Η εικόνα της Ρωσίας τον 7ο και 8ο  αιώνα 
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Η εικόνα της Ρωσίας τον 10-11 αιώνα όπου φαίνονται οι κινήσεις των Βασιλιάδων της 

εποχής 
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Η εικόνα της Ρωσίας τον 10-12 αιώνα 
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Εικόνα της Ρωσίας τον 12ο με αρχές του 13ου αιώνα 
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Το βασίλειο της Ρωσίας από το 1300 μέχρι το 1462 
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Η εικόνα του βασιλείου της Ρωσίας σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες κατά τη 

διάρκεια του 14ου αιώνα 


