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Επιστολές Μητροπολίτου Ράσκας κ. Αρτέμιου προς την Σύνοδο της 
Εκκλησίας της Σερβίας για το Διάλογο  

Πηγή: Ιερά Μητρόπολις Ράσκας και Πριζρένης  20. Οκτωβρίου 2009. 18:45 

 

Η ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΑΝΘΕΙ ΣΥΝΟΔIΚΩΣ 

Με αφορμή τη Συνάντηση της Μικτής Επιτροπής 
για το Θεολογικό Διάλογο στην Κύπρο, ο 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ράσκας και 
Πριζρένης κ. Αρτέμιος απευθύνθηκε στην 
Διαρκή Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Σερβίας 
στις 28 Σεπτεμβρίου 2009, με αίτηση να γίνει 
έκτακτη σύγκληση της Συνόδου της Ιεραρχίας 
ώστε να αποφανθεί η Ιεραρχία συνοδικώς και να 

λάβει θέση σ’ αυτό το καυτό ζήτημα. 

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ράσκας και Πριζρένης Αρτέμιος έστειλε και πέρυσι τον Μάιο 
μια επιστολή προς την Ιεραρχία, ζητώντας αφ’ ενός διευκρινίσεις εκ των εκπροσώπων της 
Εκκλησίας της Σερβίας στη συνάντηση της Ραβέννας, αφ’ ετέρου αποχώρηση της Εκκλησίας 
της Σερβίας από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών και αναθεώρηση της συμμετοχής 
της Σερβικής Εκκλησίας στον Διάλογο με τους Ρωμαιοκαθολικούς… 

Ορθόδοξος Μητροπολίτης 
Ιεράς Μητροπόλεως 
Ράσκας και Πριζρένης 
Αρ. Πρωτ. 815 
28.9.2009. 
Πριζρένη – Ι. Μ. Γκρατσάνιτσα 
 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΗ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟ 
Β Ε Λ Ι Γ Ρ Α Δ Ι 
 
Πατέρες και αδελφοί, 

Σε δέκα μέρες θα κλείσουν δυο πλήρη χρόνια από τη ΡΑΒΕΝΝΑ η οποία επί πολύ καιρό 
ήταν πέτρα σκανδάλου και πηγή σύγχυσης σε ολόκληρο τον Ορθόδοξο κόσμο, καθώς 
και στο δικό μας τον Σερβικό λαό. Πολλά λέγονταν, γράφονταν, συζητιόνταν για την Ραβέννα 
τ.ε. για το ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ, όμως πολλά ζητήματα σχετικά με αυτό έμειναν χωρίς 
απάντηση, τουλάχιστον όσον αφορά την συμμετοχή και το ρόλο των εκπροσώπων της Σερβικής 
Ορθοδόξου Εκκλησίας στην εργασία της Μικτής διεθνούς επιτροπής για τον θεολογικό διάλογο 
μεταξύ της Ορθοδόξου και της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. 

Με σκοπό την εξακρίβωση ορισμένων εκ των αυτών ζητημάτων, η ημετέρα ταπεινότης στις 19 
Μαΐου το 2008 υπέβαλε ΕΠΙΣΤΟΛΗ στη Σύνοδο της Ιεραρχίας (αριθμός 363) με εννέα (και 
αριθμητικά: 9 συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με τη Ραβέννα, αλλά τότε δεν τους δόθηκε 
κατάλληλη προσοχή, οπότε έμειναν χωρίς απαντήσεις. Και το κύριο ζήτημα στην Επιστολή 
προς την Σύνοδο της Ιεραρχίας ήταν: «Πως είναι δυνατό να γίνει συζήτηση περί “της 
θέσεως του επισκόπου Ρώμης στην Εκκλησία”, αφού ο “επίσκοπος-πάπας” Ρώμης δεν 
βρίσκεται στην Εκκλησία αλλά στην αίρεση, εκτός της Εκκλησίας; Ως απαραίτητη 
προϋπόθεση της συζητήσεως περί της θέσεώς του στην Εκκλησία, δεν θα ήτο η επιστροφή του 
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στην Εκκλησία; Με το “Κείμενο της Ραβέννας” δεν προκαταλήφθηκε η ένωσι της Ορθόδοξης και 
της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας»; 

Μετά από δυο χρόνια εμφανίζονται νέες εκπλήξεις και νέες ταραχές στον Ορθόδοξο κόσμο. 
Πράγματι, από 16 μέχρι 23 Οκτωβρίου αυτού του 2009 έτους θα λάβει χώρα νέα συνεδρίαση 
της Μικτής Διεθνούς Επιτροπής για τον διάλογο στην Κύπρο, όπου θα συνεχιστεί η συζήτηση 
περί του θέματος στο οποίο η Ραβέννα έθεσε τα θεμέλια, και αυτό είναι το ζήτημα της «θέσεως 
του επισκόπου Ρώμης στην Εκκλησία», ήτοι το ζήτημα πρωτείου του Πάπα, του κύρους 
του και της εξουσίας του εφ’ ολοκλήρου της Εκκλησίας του Χριστού. 

Το θέμα είναι πολύ σοβαρό και μοιραίο. Δεν μπορεί και δεν πρέπει να παραβλεφθεί και αφεθεί 
σε έναν ή δυο εκπροσώπους μας σε αυτή τη συνάντηση. Περί τούτου πρέπει να δηλωθεί και να 
πάρει θέση ολόκληρη η ιεραρχία της Άγιας Εκκλησίας μας. Για το λόγο αυτό θεωρούμε 
απαραίτητο να παρακαλέσουμε την Διαρκή Ιερά Σύνοδο να συγκαλέσει τη Σύνοδο της Ιεραρχίας 
όσο πιο γρήγορα γίνεται, προ της συνελεύσεως της Κύπρου, με κύριο και καίριο θέμα τη 
συμμετοχή των ημετέρων εκπροσώπων στη συνάντηση αυτή, ούτως ώστε να καθοριστεί 
συνοδικώς η στάση της Εκκλησίας μας, την οποία η εκπρόσωποί μας στη Μικτή Διεθνή 
Επιτροπή θα υποστηρίζουν και υπερασπίζουν. 

Πόση σημασία δίδεται στην επερχόμενη συνάντηση στην Κύπρο στις άλλες Ορθόδοξες 
Εκκλησίας, μαρτυρεί καλύτερα το παράδειγμα του καθ. Δημητρίου Τσελεγγίδη από την 
Θεσσαλονίκη, του οποίου το κείμενο απευθύνσεως προς τους Ιεράρχες της Εκκλησίας της 
Ελλάδος διαβιβάζουμε στο εσώκλειστο. 

Πεπεισμένοι ότι και η ημετέρα Διαρκής Ιερά Σύνοδός θα κατανοήσει τη σοβαρότητα της στιγμής, 
και θα δεχθεί την ταπεινή μας πρότασι, 

Διατελώ 
Ελάχιστος εν Χριστώ αδελφός 
Ο Μητροπολίτης Ράσκας και Πριζρένης 
+АΡΤΕΜΙΟΣ 
Κοινοποίηση: Σε όλους τους Ιεράρχες 
της Εκκλησίας της Σερβίας 
 

+   +   +   + 

 
Ορθόδοξος Μητροπολίτης 
Ιεράς Μητροπόλεως 
Ράσκας και Πριζρένης 
Αρ. Πρωτ. 363 
19.5.2008. 
Πριζρένη – Ι. Μ. Γκρατσάνιτσα 
 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ 

Εδώ και οκτώ μήνες η Σερβία βουίζει περί της «ΡΑΒΕΝΝΑΣ», και αυτό το θέμα δεν 
βρίσκεται στην «Ημερήσια διάταξη» της Συνόδου της Ιεραρχίας! Ο πιστός λαός, ο οποίος 
ανησυχεί για την Ορθόδοξη πίστη του, αναμένει από αυτή τη Σύνοδο της Ιεραρχίας μια σαφή 
απάντηση για το τι συνέβη στη Ραβέννα από 8 έως 15 Οκτωβρίου το 2007. Και όχι μόνο ο λαός. 
Αυτό το αναμένει και η πλειοψηφία των Ιεραρχών οι οποίοι καθόμαστε εδώ. Κι εμείς έχουμε 
πολλές ερωτήσεις και αμφιβολίες οι οποίες θα ήταν καλό να επιλυθούν εδώ. 
Ο συμμέτοχος των συμβάντων στη Ραβέννα, ο Σεβασμιώτατος Επίσκοπος Μπάτσκας κύριος 
Ειρηναίος καταθέτει στη Διαρκή Ιερά Σύνοδο, μετά από πέρασμα πάνω από τρεις μήνες (23 
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Ιανουαρίου 2008), την δική του «Έκθεση περί της δεκάτης συνεδριάσεως της Ολομέλειας της 
Μικτής Διεθνούς Επιτροπής για τον θεολογικό διάλογο μεταξύ της Ορθοδόξου και 
Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, που έλαβε χώρα στη Ραβέννα (Ιταλία) από 8 μέχρι 15 Οκτωβρίου 
το 2007.» Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος το αποστέλλει στους Αρχιερείς στις 5 Φεβρουαρίου 2008, 
και Εμείς το λαμβάνουμε, ο καθένας, ανάλογα με τη διάσταση των εδρών μας και της 
αμεσότητας του ταχυδρομείου. 

Εν τω μεταξύ στο διάστημα αυτό, από τον Οκτώβριο του 2007 μέχρι το Φεβρουάριο του 2008, 
υπήρχε πολύς χρόνος για διάφορες εικασίες, υποθέσεις, μαντεψιές και γητέματα - τι πραγματικά 
συνέβη στη Ραβέννα; Τι υπογραφόταν; Από ποιόν; Με συγκατάθεση και ευλογία τίνος; Στο 
όνομα των ιδίων των συμμετασχόντων ή στο όνομα όλων των Αρχιερέων και του πιστού λαού; 
Λαμβάνοντας την υπ’ αρ. 131/ 66 από 5 Φεβρουαρίου του 2008 επιστολή της Διαρκούς Ιεράς 
Συνόδου, με την εσώκλειστη Έκθεση του αδελφού Ειρηναίου, αναμέναμε να βρούμε στην ίδια 
τις στις αναφερόμενες ερωτήσεις απαντήσεις. Αλλά δεν τις βρήκαμε. Έμεινε η ελπίδα ότι περί 
τούτου θα μάθουμε σε αυτή τη συνεδρίαση της Συνόδου της Ιεραρχίας, όμως, αυτό το θέμα δεν 
υπάρχει καν στην Ημερήσια διάταξη! 

Για να μη μείνουμε περαιτέρω στον λαβύρινθο πολλών ερωτήσεων, Εμείς υποβάλλουμε προς 
την Σύνοδο της Ιεραρχίας αυτή την Επιστολή με την επιθυμία ότι θα μάθουμε επισήμως: 
1. Πότε, με ποια απόφαση και από ποιο εκκλησιαστικό σώμα ορίστηκαν οι εκπρόσωποι της 
ημετέρας Εκκλησίας ο Επίσκοπος Μπάτσκας Ειρηναίος και ο Επίσκοπος Μπρανίτσεβο 
Ιγνάτιος, να συμμετάσχουν στην εργασία της «Μεικτής διεθνούς επιτροπής για τον θεολογικό 
διάλογο μεταξύ Ορθοδόξου και Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας»; 

2. Με την Απόφαση αυτή (εφόσον υπάρχει) δόθηκε σε αυτούς τους εκπροσώπους της 
Εκκλησίας μας «ισόβια θητεία» ή συγκεκριμένη ευλογία για τη συμμετοχή τους στην 
συγκεκριμένη συνεδρίαση της Επιτροπής αυτής; 

3. Оι εκπρόσωποι της Εκκλησίας μας πριν την αναχώρηση στις συναντήσεις αυτές είναι 
υποχρεωμένοι να συμβουλευτούν την Διαρκή Ιερά Σύνοδο ή τη Σύνοδο της Ιεραρχίας, και 
συμμορφώνονται οι θέσεις τις οποίες οι ίδιοι στο όνομα της Εκκλησίας μας θα υποστηρίζουν; 

4. Συγκεκριμένα, σχετικά με τη Ραβέννα, μαθαίνουμε από την Έκθεση του Επισκόπου 
Μπάτσκας, ότι το Κείμενο αυτό που υιοθετήθηκε στη Ραβέννα αποτελεί «θεολογική εισαγωγή 
στη συζήτηση περί της θέσεως του επισκόπου Ρώμης στην Εκκλησία», και αναρωτιόμαστε: 
Πως είναι δυνατό να γίνει συζήτηση περί της «θέσεως του επισκόπου Ρώμης στην Εκκλησία», 
αφού ο «επίσκοπος-πάπας» Ρώμης δεν βρίσκεται στην Εκκλησία αλλά στην αίρεση, εκτός της 
Εκκλησίας; Ως απαραίτητη προϋπόθεση της συζητήσεως περί της θέσεώς του στην Εκκλησία, 
δεν θα ήτο η επιστροφή του στην Εκκλησία; Με το «Κείμενο της Ραβέννας» δεν 
προκαταλήφθηκε η ένωσι της Ορθόδοξης και της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας; 

5. Θέλουμε να μας παρουσιαστεί η λίστα των συμμετεχόντων στη Ραβέννα 2007 τουλάχιστον 
όσον αφορά τις τοπικές, Ορθόδοξες Εκκλησίες. 

6. Ο υποβάλλων την Έκθεση στην Διαρκή Ιερά Σύνοδο, ο Επίσκοπος Μπάτσκας μιλάει περί 
«εικασιών των ΜΜΕ για κάποια υπογραφή του Κειμένου αυτού και για δήθεν εκχωρήσεις», 
ισχυριζόμενος ότι αυτό δεν είναι τίποτα άλλο παρά «χαζά ψέματα και ανοησίες». Όμως, από 
άλλες πηγές μαθαίνουμε ότι ναι μεν υπήρχαν και «υπογραφές και εκχωρήσεις», και ότι αυτό δεν 
είναι «ψέματα και ανοησίες», αλλά πικρή αλήθεια και δεδομένα. 

7. Αναμένουμε από αυτή τη Σύνοδο της Ιεραρχίας της Σερβικής Εκκλησίας να πάρει θέσει 
σχετικά με το θέμα αυτό, να απορρίψει το Κείμενο της Ραβέννας, και ότι σχετικό οι 
εκπρόσωποι της Εκκλησίας μας έκαναν εκεί, και σε τι δεν είχαν την συγκατάθεση αυτής της 
Συνόδου της Ιεραρχίας. 
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8. Προσδοκούμε επίσης, αυτή η Σύνοδο της Ιεραρχίας να θεωρήσει ξανά και μελετήσει ξανά την 
απόφασή της περί της συμμετοχής της Εκκλησίας της Σερβίας στην εργασία της «Μικτής 
Διεθνούς Επιτροπής για τον θεολογικό διάλογο μεταξύ Ορθοδόξου και Ρωμαιοκαθολικής 
Εκκλησίας», αφού μετά από κάθε τέτοιο «διάλογο» στο εκκλησιαστικό πλήρωμα της Εκκλησίας 
της Σερβίας δοκιμάζουμε καταστρεπτικούς σεισμούς και κατάρρευση της εμπιστοσύνης των 
πιστών μας στις στάσεις των Αρχιερέων της Εκκλησίας μας. 

9. Αναμένουμε ότι αυτή η Σύνοδος της Ιεραρχίας αναψηλαφώντας την Απόφαση αυτή, θα 
ενισχύσει και θα πραγματοποιήσει την Απόφασή της από το 1997 περί ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΩΣ της 
Ορθοδόξου Εκκλησίας της Σερβίας από το «Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών», και έτσι θα 
καθοδηγήσει τον λαό της στον δρόμο του Χριστού και στον δρόμο του Αγίου Σάββα, ο οποίος 
είναι και ο μοναδικός δρόμος της σωτηρίας. 

 
Κατακλείων τήν ημετέραν αίτησιν, υποσημειούμαι ευπειθέστατος, 
Ο Μητροπολίτης Ράσκας και Πριζρένης 
+АΡΤΕΜΙΟΣ 

 
http://www.eparhija-prizren.com/defaultG.asp?idvestep=3864 


