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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

1.	 Τά	ζηλωτικά	παλαιοημερολογιτικά	 
ἤ	ἀντιοικουμενιστικά	σχίσματα

Ἕνα ἀπό τά μεγαλύτερα σύγχρονα προβλήματα 
τῆς ἀνά τόν κόσμο Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ἀποτελοῦν 
τά ζηλωτικά παλαιοημερολογιτικά ἤ ἀντιοικουμενι-
στικά σχίσματα. 

Οἱ λόγοι πού τά τελευταῖα ἑκατό ἔτη ὁδηγοῦν τά 
μέλη τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ σέ ἀπόσχιση ἀπό 
Αὐτήν καί σέ δημιουργία πλήθους ἀλληλομαχομένων 
σχισματικῶν ὁμάδων εἶναι ἀφ᾿ ἑνός ἡ ἀλλαγή τοῦ ἡμε-
ρολογίου καί ἀφ᾿ ἑτέρου ἡ συμμετοχή τῆς Ὀρθόδοξης 
Ἐκκλησίας στήν Οἰκουμενική Κίνηση.

Τά πρῶτα σχίσματα πού δημιουργήθηκαν στίς 
ἀρχές τοῦ εἰκοστοῦ αἰῶνος στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλά-
δος καί σέ ἄλλες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, εἶχαν ὡς 
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ἀφορμή τήν ἀλλαγή τοῦ ἡμερολογίου. Μέ τήν πάροδο 
τῶν χρόνων οἱ ἀπεσχισμένοι παλαιοημερολογίτες, 
βλέποντας ὅτι τά ἐπιχειρήματα μέ τά ὁποῖα ὑπε-
ράσπιζαν τήν ἀπόσχισή τους δέν εἶναι πειστικά καί 
ἐπαρκῆ, φρόντισαν νά ἐμπλουτίσουν τό κατηγορη-
τήριό τους κατά τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. Ἔτσι 
οἱ παλαιοημερολογίτες ἔχουν παύσει πλέον νά χρη-
σιμοποιοῦν τήν ἀλλαγή τοῦ ἡμερολογίου ὡς βασική 
ἐναντίον μας κατηγορία καί μιλοῦν πλέον γιά τήν 
διακήρυξη τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἀπό τίς 
Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες.

Ἀκολουθώντας τήν ἐπιχειρηματολογία καί τό ὑπό-
δειγμα τῶν παλαιοημερολογιτῶν, διάφορες ἄλλες 
ἀντιοικουμενιστικές ὁμάδες ἀποσχίσθηκαν ἐπίσης 
ἀπό τίς Τοπικές Ἐκκλησίες τους, παρά τό ὅτι ἀκο-
λουθοῦν τό ἴδιο ἡμερολόγιο μέ αὐτές. Ἔτσι στήν 
Ἑλλάδα ὑπάρχουν νεοημερολογίτες ἀπεσχισμένοι 
ἀντιοικουμενιστές καί στήν Ρωσία, γιά παράδειγμα, 
παλαιοημερολογίτες ἀπεσχισμένοι ἀντιοικουμενι-
στές.

2.	 Ἡ	ἄποψη	ὅτι	οἱ	Ὀρθόδοξες	Ἐκκλησίες	 
εἶναι	πλέον	αἱρετικές

Οἱ ἀνωτέρω ἀνά τόν κόσμο σχισματικές ὁμάδες 
καί ψευδεκκλησίες τῶν παλαιοημερολογιτῶν καί τῶν 
ἀντιοικουμενιστῶν, παρά τό ὅτι εἶναι διαιρεμένες 
μεταξύ τους ἤ ἀκόμη καί ἀλληλομισούμενες, ἀγωνί-
ζονται ὅμως μέ μία κοινή σχεδόν ἐπιχειρηματολογία 
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προκειμένου νά ὑπερασπίσουν τήν ἀπόσχισή τους 
ἀπό τήν Ἐκκλησία.

Τήν ἐπιχειρηματολογία αὐτή ἔχω προσπαθήσει 
νά ἀναιρέσω στά τρία βιβλία πού τά τελευταῖα δε-
καπέντε χρόνια ἔχω συγγράψει καί ἐκδόσει σχετικά 
μέ τήν στάση, τίς ἐκκλησιολογικές κακοδοξίες καί 
τό σχίσμα τοῦ ζηλωτικοῦ παλαιοημερολογιτισμοῦ.

Σύμφωνα λοιπόν μέ τούς ὀπαδούς τῆς ἀποτει-
χίσεως, τούς ὁποίους στό ἑξῆς θά ἀποκαλῶ ζηλω-
τές, ὅλες οἱ Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες δέν εἶναι πλέον 
Ὀρθόδοξες, καθότι κηρύττουν τήν ἐκκλησιολογική 
καί συγκρητιστική αἵρεση ἤ μᾶλλον παναίρεση τοῦ 
Οἰκουμενισμοῦ, γεγονός πού ἀποδεικνύεται κατά 
κύριο λόγο ἀπό τά ἑξῆς:

ά . Ἀπό τίς διάφορες κακόδοξες δηλώσεις ἤ δια-
κηρύξεις Ὀρθοδόξων κληρικῶν καί θεολόγων, στίς 
ὁποῖες διαφαίνεται ὅτι ἔχει ἀποδυναμωθεῖ ἡ αὐτο-
συνειδησία τους ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί μόνο 
ἀποτελεῖ τήν Μία, Ἁγία, Καθολική Ἐκκλησία1. 

β́ . Ἀπό τήν προώθηση μιᾶς συγκρητιστικοῦ τύ-
που ἑνώσεως μέ τούς Παπικούς, τούς Μονοφυσίτες 
καί τούς Προτεστάντες, χωρίς δηλαδή τήν ἀπαραί-
τητη μετάνοιά τους καί τήν ταυτότητα στά ζητήματα 
τῆς πίστεως2.

1 Κυπριανοῦ ἁγιοκυπριανίτου, ρ οδο ία καί κουμε-
νικ  ίνησι , σελ. 17.

2 Ἀγγέλου Αὐλῶνος, κουμενισμ  ίνησι  ιά τ ν ν σι 
 συ κρητιστικ  α ρεσι , σελ. 76.
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γ́ . Ἀπό τόν λειτουργικό συγχρωτισμό, τίς συμπρο-
σευχές δηλαδή καί τήν μερική διακοινωνία μεταξύ 
Ὀρθοδόξων καί ἑτεροδόξων πού πραγματοποιοῦνται 
στά πλαίσια τῆς Οἰκουμενικῆς Κινήσεως3.

Γιά τούς ζηλωτές τά πράγματα εἶναι πολύ ἁπλά: 
Ὁ Οἰκουμενισμός εἶναι αἵρεση· οἱ Ὀρθόδοξες Ἐκκλη-
σίες συμμετέχοντας στόν Οἰκουμενισμό, καθίστανται 
αἱρετικές. Συνεπῶς μέ βάση τούς ἱερούς κανόνες καί 
τήν Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας ὀφείλουμε νά ἀποτει-
χισθοῦμε ἄμεσα ἀπό αὐτές4. Ἄς δοῦμε ὅμως ἐάν οἱ 
ἀνωτέρω ἀπόψεις εἶναι ὀρθές.

3.	 Ὁ	αἱρετικός	χαρακτήρας	 
τοῦ	Οἰκουμενισμοῦ	τῆς	Δύσεως

Ὁ Οἰκουμενισμός ἤ Οἰκουμενική Κίνηση εἶναι 
ἡ προσπάθεια τῶν ἀπεσχισμένων, Χριστιανικῶν 
Ἐκκλησιῶν γιά ἐπανένωσή τους. Ἡ προσπάθεια 
αὐτή συνοδεύθηκε δυστυχῶς ἀπό τήν παράλληλη 
διαμόρφωση αἱρετικῶν διδασκαλιῶν καί πρακτικῶν, 
οἱ ὁποῖες ἀντέκειντο στήν Ὀρθόδοξη θεολογία καί 
ἐκκλησιολογία καί ἐξυπηρετοῦσαν τούς σκοπούς 
μιᾶς συγκρητιστικῆς ἑνώσεως τῶν Ἐκκλησιῶν.

Πρέπει νά σημειωθεῖ ὅτι οἱ Παπικοί διαμόρφω-
σαν μία οἰκουμενιστική θεολογία, ἡ ὁποία διαφέρει 

3 Νικολάου Δημαρᾶ, Περιοδικ  ιοι ολλυ άδε , τεῦχος 
28, σελ. 38.

4 Θεοδωρήτου μοναχοῦ, ρ οδο ία καί α ρεσι , σελ. 35.
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σημαντικά ἀπό τήν ἀνάλογη προτεσταντική. Τόσο 
οἱ Παπικοί ὅσο καί οἱ Διαμαρτυρόμενοι ἀνέπτυξαν 
αἱρετικές ἐκκλησιολογικές θεωρίες, καθώς καί συ-
γκρητιστικές θεωρίες καί πρακτικές, οἱ ὁποῖες ὅμως 
διαφέρουν μεταξύ τους, καθώς βασίζονται στόν δια-
φορετικό τρόπο, μέ τόν ὁποῖο ὁ καθένας ἀπό αὐτούς 
ἀντιλαμβάνεται τό ἐκκλησιολογικό δόγμα καί τήν 
ἕνωση τῶν Ἐκκλησιῶν.

Πράγματι, ὁ Οἰκουμενισμός στούς κόλπους τῶν 
Προτεσταντῶν βασίζεται σέ κακόδοξες ἐκκλησιο-
λογικές θεωρίες, ὅπως τήν θεωρία τῶν κλάδων. Σύμ-
φωνα μέ αὐτήν, ἡ Μία, Ἁγία, Καθολική Ἐκκλησία 
ἔχει διαιρεθεῖ σέ πλῆθος Ἐκκλησιῶν, καμία ἐκ τῶν 
ὁποίων δέν κατέχει τό πλήρωμα τῆς Χριστιανικῆς 
Ἀληθείας5. Ἡ ἐπανένωση τῶν Ἐκκλησιῶν αὐτῶν θά 
ἐπιφέρει τήν ἐπανίδρυση τῆς ἀνύπαρκτης σήμερα 
Καθολικῆς Ἐκκλησίας6.

Ὁ δογματικός συγκρητισμός πού διακρίνει τούς 
Προτεστάντες στά πλαίσια τῆς Οἰκουμενικῆς Κι-
νήσεως εἶχε ἐπίσης ὡς ἀποτέλεσμα νά ἐπιτευχθοῦν 
ἀρκετές ἑνώσεις μεταξύ προτεσταντικῶν ὁμολογιῶν7, 

χωρίς βέβαια δογματική συμφωνία. 
Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά ὁ παπικός Οἰκουμενισμός, 

ὅσον ἀφορᾶ τήν ἐκκλησιολογία, βασίζεται στήν κακό-

5 Π. Τρεμπέλα, ο ματικ , τόμος β ,́ σελ. 353.
6 Π. Μπρατσιώτου,  κ ρο  τ ν λικανικ ν χειροτο-

νι ν, σελ. 107.
7 Γ. Τσέτση,  ιμερε  εολο ικοί ιάλο οι , ἐν περιο-

δικ  ρ οδο ί , τεῦχος β ,́ 1995, σελ. 254.
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δοξη θεωρία τῶν διισταμένων ἤ ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν. 
Σύμφωνα μέ αὐτήν, πολλοί ἑτερόδοξοι εἶναι δυνα-
τόν νά ἔχουν ἔγκυρη ἱεραρχία, ἀποστολική διαδοχή 
καί ἔγκυρα μυστήρια. Σύμφωνα μέ τό Διάταγμα περί 
Οἰκουμενισμοῦ τῆς Β́  Βατικανῆς Συνόδου, οἱ πι-
στοί τῶν ἀπεσχισμένων αὐτῶν Ἐκκλησιῶν βρίσκονται 
σέ κάποια κοινωνία ἔστω καί ἀτελή μέ τήν παπική 
Ἐκκλησία8. Γιά τόν λόγο αὐτό κάποιου εἴδους ἐκκλη-
σιαστική κοινωνία μαζί τους θεωρεῖται ἀξιοσύστατη9.

Ὁ παπικός Οἰκουμενισμός διακρίνεται καί γιά 
τόν δογματικό συγκρητισμό του. Βασιζόμενη στήν 
ἑνωτική μέθοδο τῆς Οὐνίας ἡ παπική αὐλή, ἐπιτρέ-
πει στούς ἑτεροδόξους Χριστιανούς πού ἑνώνονται 
μαζί της νά ἐκτελοῦν ὅλα τά ἐκκλησιαστικά ἔθιμα 
καί τά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας στήν ὁποία ἀνῆκαν. 
Ἁρκεῖται ἁπλά στήν μνημόνευση τοῦ πάπα καί στήν 
ἀποδοχή ὅτι εἶναι λάν αστο 10. Σέ ἀρκετές μά-
λιστα περιπτώσεις τό Βατικανό ἀνέχεται, ὄχι μόνο 
τά ἔθιμα τῶν Οὐνιτῶν, ἀλλά ἀκόμη καί τίς αἱρέσεις 
τους11.

8 ιάτα μα περί κουμενισμο , σελ. 7.
9 Ἔνθ᾿ ἀνωτ. σελ. 18.
10 Ἰω. Καρμίρη, ά δο ματικά καί συμ ολικά μνημε α , 

τόμος β ,́ σελ. 896 [976].
11 Θ. Ζήση,  ρ οδο ία τ ν Ἀντιχαλκηδονί ν ονο υ-

σιτ ν, σελ. 9.
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4.	 Οἱ	Ὀρθόδοξες	Ἐκκλησίες	 
δέν	εἶναι	αἱρετικές

Τό γεγονός βέβαια ὅτι ἡ προσπάθεια ἐπανενώ-
σεως τῶν Χριστιανικῶν ὁμολογιῶν στά πλαίσια τῆς 
Οἰκουμενικῆς Κινήσεως εἶχε συγκρητιστικό καί αἱρε-
τικό χαρακτήρα τόσο στούς Προτεστάντες, ὅσο καί 
στούς Παπικούς δέν φανερώνει ὅτι καί οἱ Ὀρθόδοξες 
Ἐκκλησίες πού συμμετεῖχαν στήν Οἰκουμενική Κί-
νηση κατέστησαν καί αὐτές αἱρετικές.

Οἱ Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, παρά τό ὅτι συμμε-
τεῖχαν στήν Οἰκουμενική Κίνηση, οὐδέποτε ἀπο-
δέχθηκαν ἤ διεκήρυξαν ἐπίσημα καί συνοδικά τίς 
κακοδοξίες πού προαναφέραμε ἤ κάποιες ἀνάλογες 
οὔτε πραγματοποίησαν κάποια συγκρητιστικοῦ τύ-
που ἕνωση μέ ἑτεροδόξους ὥστε νά δικαιολογεῖται 
ἡ διακοπή τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας μαζί τους. 

Εἶναι βέβαια ἀδιαμφισβήτητο ὅτι ἀρκετοί Ὀρθό-
δοξοι κληρικοί καί θεολόγοι ἐπηρεάσθηκαν σημαντι-
κά ἀπό τό οἰκουμενιστικό πνεῦμα, μέ ἀποτέλεσμα νά 
ὑποστηρίξουν κακόδοξες, ἐκκλησιολογικές θεωρίες, 
νά ὑπογράψουν ἀπαράδεκτες συγκρητιστικοῦ τύπου 
ἑνωτικές συμφωνίες μέ ἐκπροσώπους ἄλλων Χρι-
στιανικῶν ὁμολογιῶν καί νά παραβιάσουν κατάφωρα 
τούς ἱερούς κανόνες περί ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας 
καί συμπροσευχῆς μέ τούς ἑτεροδόξους στά πλαίσια 
τῶν ὑπέρμετρα παρατεινομένων Θεολογικῶν Διαλό-
γων μαζί τους. 

Παρά ταῦτα ὀφείλουμε νά ὁμολογήσουμε ὅτι οἱ 
ἀνωτέρω ἀπαράδεκτες ἀπόψεις καί ἐνέργειες τῶν ἐν 
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λόγῳ Ὀρθοδόξων δέν υἱοθετήθηκαν ποτέ ἐπίσημα 
ἀπό τίς ἡγεσίες καί τήν πλειονότητα τῶν Ὀρθοδόξων 
Ἐκκλησιῶν, ἐκτός ἀπό σπάνιες καί ὄχι σημαντικῆς 
σημασίας περιπτώσεις. Οἱ πράξεις αὐτές ἀπετέλεσαν 
μεμονωμένες πτώσεις ὄχι μεγάλου ἀριθμοῦ Ὀρθο-
δόξων κληρικῶν καί θεολόγων, οἱ ὁποῖοι ἐκπροσω-
ποῦσαν κατά κύριο λόγο τούς ἑαυτούς τους καί ὄχι 
τό ἐπίσημο φρόνημα τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. 

Οὐδέποτε δηλαδή κάποια Ὀρθόδοξη Ἐκκλη-
σία διεκήρυξε ἐπίσημα ὅτι ἡ Μία, Ἁγία, Καθολική 
Ἐκκλησία εἶναι σήμερα ἀνύπαρκτη ἤ ὅτι δέν ἀπο-
τελεῖται ἀποκλειστικά καί μόνο ἀπό τήν Ὀρθόδοξη 
Ἐκκλησία ἤ ὅτι οἱ ἑτερόδοξες Ἐκκλησίες ἀνήκουν 
στό σῶμα τῆς Μιᾶς Ἐκκλησίας, ἔχουν ἀποστολική 
διαδοχή, ἱερωσύνη, ἱερά μυστήρια καί ἀποτελοῦν 
ἰσότιμες μέ τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ὁδούς σωτηρίας.

Κατά συνέπεια δέν θεωροῦμε ὅτι εὐσταθεῖ ἡ κα-
τηγορία τῶν ζηλωτῶν ὅτι οἱ Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες 
εἶναι αἱρετικές, ἐπειδή ἔχουν ἀποδεχθεῖ τίς θεωρίες 
τοῦ αἱρετικοῦ Οἰκουμενισμοῦ τῆς Δύσεως καί συ-
νεπῶς οἱ πιστοί ὀφείλουν νά διακόψουν ἄμεσα τήν 
ἐκκλησιαστική κοινωνία μαζί τους βασιζόμενοι στούς 
ἱερούς κανόνες καί τήν Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας.
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

 
 

1.	 Ἡ	παραποίηση	ἀπό	τούς	ζηλωτές	 
τῆς	Ἱερᾶς	Παραδόσεως	 
καί	τῆς	Ἐκκλησιαστικῆς	Ἱστορίας

Ἡ διαφωνία μας βέβαια μέ τούς ζηλωτές δέν πε-
ριορίζεται μόνο στό ὅτι μᾶς θεωροῦν αἱρετικούς. Δι-
αφωνοῦμε ριζικά καί μέ τόν ἀνορθόδοξο τρόπο πού 
οἱ ζηλωτές χρησιμοποιοῦν προκειμένου νά τεκμηρι-
ώσουν τήν διακοπή τῆς κοινωνίας μαζί μας, καθώς 
ἐπιδίδονται σέ μία ἄνευ προηγουμένου παραποίηση 
καί διαστρέβλωση τῆς Ἱερᾶς Παραδόσεως καί τῆς 
Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας· συγκεκριμένα:

ά . Προσπαθοῦν νά ἀποδείξουν ὅτι οἱ ἱεροί κανό-
νες καί ἡ διδασκαλία τῶν ἁγίων Πατέρων ἐπιβάλλουν 
τήν ἄμεση διακοπή τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας 
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ἀπό ὅσους κηρύττουν κάποια αἱρετική διδασκαλία 
(στήν περίπτωσή μας ἀπό τίς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες), 
πρίν δηλαδή καταδικασθοῦν ἀπό κάποια Τοπική ἤ 
Οἰκουμενική Σύνοδο.

β́ . Προσπαθοῦν νά ἀποδείξουν ὅτι ὅλοι οἱ ἅγιοι 
Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας πού ἀγωνίσθηκαν κατά 
τῶν αἱρέσεων, ἀκολουθοῦσαν τό παράδειγμα τῶν 
ζηλωτῶν· διέκοπταν δηλαδή ἄμεσα τήν κοινωνία μέ 
τούς ἐπισκόπους τους, μόλις αὐτοί διεκήρυτταν κά-
ποια κακόδοξη διδασκαλία καί φυσικά πρίν καταδι-
κασθοῦν συνοδικά.

2.	 Ὁ	λά 	ἀποστολικός	κανών

Ἄς ἀπαντήσουμε ἀρχικά στό πρῶτο ζήτημα, ἐάν 
δηλαδή οἱ ἱεροί κανόνες ἐπιβάλλουν τήν ἀπόσχιση 
ἀπό ὅσους κηρύττουν κάποια αἵρεση.

 Ἡ ἐξάπλωση αἱρετικῶν διδασκαλιῶν μέσα στό 
σῶμα τῆς Ἐκκλησίας ὁδηγοῦσε συνήθως στήν σύ-
γκληση μεγάλων Τοπικῶν ἤ Οἰκουμενικῶν Συνόδων12, 

οἱ ὁποῖες ἐξέθεταν τήν Ὀρθόδοξη διδασκαλία καί 
καλοῦσαν τούς αἱρετικούς σέ μετάνοια. Σέ περίπτω-
ση ἐμμονῆς τῶν αἱρετικῶν στά φρονήματά τους οἱ 

12 Δοσιθέου Ἱεροσολύμων, δεκά ι λο , βιβλίο δ ,́ κεφ. 
ί , § γ́ , σελ. 456-457.
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Πατέρες τούς καταδίκαζαν καί τούς ἀπέκοπταν ἀπό 
τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας13. 

Ἀνάλογη καταδίκη συνέβαινε καί σέ κληρικούς 
πού διαφωνοῦσαν μέ πεισμονή μέ τήν Ἐκκλησία γιά 
ζητήματα ὄχι δογματικά, ἀλλά κανονικῆς τάξεως· γιά 
κάποιες ἄλλες δηλαδή ἐκκλησιαστικές αἰτίες καί 
ζητήματα ἰάσιμα14.

Ἔπειτα ἀπό τήν καταδίκη καί τήν ἀποκοπή 
ἀπό τήν Ἐκκλησία τόσο τῶν αἱρετικῶν, ὅσο καί τῶν 
σχισματικῶν οἱ ἅγιοι Πατέρες ἀπαγόρευαν στούς 
πιστούς νά ἔχουν ὁποιαδήποτε ἐκκλησιαστική κοι-
νωνία μαζί τους15.

Ποιά εἶναι ὅμως ἡ διδασκαλία τῶν ἱερῶν κανόνων 
καί τῶν ἁγίων Πατέρων γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν 
ἀνωτέρω κληρικῶν μέχρι νά καταδικασθοῦν ἀπό 
κάποια Σύνοδο; 

Οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι διά τοῦ λά  κανόνος τους 
καθόρισαν νά καθαιρεῖται ὁ κληρικός, ὁ ὁποῖος θά 
διακόψει τήν ἐκκλησιαστική κοινωνία μέ τόν ἐπί-
σκοπό του ἐξ αἰτίας προσωπικῶν παραπτωμάτων ἤ 
κανονικῶν παραβάσεών του, πρίν ὁ ἐπίσκοπος κριθεῖ 
συνοδικά16.

13 Μεγάλου Ἀθανασίου, Πρ  το  πισκ που  πτου 
καί ι η , κεφ. κβ ,́ P.G.25, 589D.

14 Μεγάλου Βασιλείου, αν ν α , P.G.138, 576AB.
15 Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Πρ  Ἀρειανο  καί ε  αυ-

τ ν, κεφ. δ ,́ P.G.36, 220A.
16 P.G.137, 96C.
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Στό πνεῦμα τοῦ κανόνος αὐτοῦ κινήθηκαν καί 
ἄλλοι μεταγενέστεροι κανόνες Τοπικῶν καί Οἰκουμε-
νικῶν Συνόδων, οἱ ὁποῖοι ἀπειλοῦσαν τούς κληρικούς 
πού θά ἔκαναν κάποιο παρόμοιο σχίσμα ἀκόμη καί 
μέ ἀναθεματισμό17.

Παρά ταῦτα ὁ λά  ἀποστολικός κανών καθόριζε 
δύο ἐξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τίς ὁποῖες ἐπιτρέ-
πεται ἡ ἀπόσχιση ἀπό τούς ἐπισκόπους. Συγκεκριμέ-
να ὁ κληρικός δέν τιμωρεῖται, ὅταν ὁ ἐπίσκοπός του 
σφάλλει ἐν ε σε εί  καί δικαιοσ ν , εἶναι δηλαδή, 
κατά τόν Βαλσαμῶνα, αἱρετικός ἤ ἄδικος18 καί πράτ-
τει, κατά τήν ἔκφραση τοῦ Ζωναρᾶ, κάτι παρά τ  
κα κον καί τ  δίκαιον 19.

Ὁμολογοῦμε ὅτι τόσο ἡ διατύπωση τοῦ σχετικοῦ 
ἀποστολικοῦ κανόνος, ὅσο καί οἱ ἑρμηνεῖες τῶν ἀνω-
τέρω κανονολόγων δημιουργοῦν εὔλογες ἀπορίες. 
Ποιά εἶναι δηλαδή τά παραπτώματα τοῦ ἐπισκόπου 
–ἐκτός ἀπό τήν αἵρεση– ἕνεκα τῶν ὁποίων δικαιολο-
γεῖται ἡ ἀπόσχιση τῶν κληρικῶν του;

Τό νά ἐπιτρέπεται ἡ διακοπή τῆς κοινωνίας μέ τόν 
ἐπίσκοπο γιά δικε  ἤ παρά τ  κα κον καί τ  
δίκαιον  πράξεις του εἶναι ὄχι μόνο κάτι τό ἀσαφές, 
ἀλλά καί ἀντιφατικό πρός αὐτό πού ὑποστηρίζει 
στήν ἑρμηνεία τοῦ ἰδίου κανόνος ὁ Βαλσαμών, ὅτι 

17 Θεοδώρου Βαλσαμῶνος, ρμηνεία στ ν ι  καν να τ  
αρ α νη , P.G.138, 53BC.

18 P.G.137, 97C.
19 P.G.137, 100B.
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δηλαδή δέν πρέπει νά ἀποσχίζεται κανείς ἀπό τόν 
ἐπίσκοπό του, κ ν χείριστο  πάντ ν στίν 20.

Ἐπιτρέπεται λοιπόν ἡ ἀπόσχιση ἀπό τόν ἐπί-
σκοπο ἐξ αἰτίας ὁποιασδήποτε ἄδικης ἤ παράνομης 
πράξεώς του; Ἐάν βέβαια γίνει ἀποδεκτή μία τέτοια 
ἑρμηνεία, τίθεται σέ κίνδυνο ὄχι μόνο ἡ ἑνότης, ἀλλά 
καί αὐτή ἡ ὕπαρξη τῆς Ἐκκλησίας, καθώς οἱ διασπά-
σεις στό σῶμα της θά εἶναι τόσο πολλές, ὅσο καί οἱ 
ἀδικίες τῶν ἀνά τόν κόσμο ἐπισκόπων.

3.	 Τά	στουδιτικά	σχίσματα

Τήν ἀσάφεια τοῦ λά  ἀποστολικοῦ κανόνος διέ-
λυσε ἡ Πρωτοδευτέρα (ΑΒ́ ) Σύνοδος τό 861, ἡ ὁποία 
καθόρισε μέ ἀκρίβεια ὅτι τό μοναδικό ἀδίκημα τοῦ 
ἐπισκόπου, ἕνεκα τοῦ ὁποίου ἐπιτρέπεται ἡ ἀπό-
σχιση τῶν κληρικῶν του, εἶναι ἡ φανερή διακήρυξη 
κάποιας αἱρέσεως. Ἄς δοῦμε ὅμως τί εἶχε συμβεῖ πρίν 
ἀπό τήν Σύνοδο αὐτή προκειμένου νά κατανοήσουμε, 
γιατί ἀπαγόρευσε μέ τόσο μεγάλη αὐστηρότητα τά 
σχίσματα.

Ἔπειτα ἀπό τήν Ζ́  Οἰκουμενική Σύνοδο συνέβη-
σαν διάφορα σχίσματα στούς κόλπους τῆς Ἐκκλη-
σίας. Ἰδιαίτερα σοβαρά ἦταν τά ὀλιγοετῆ σχίσματα 

τοῦ ἡγουμένου τοῦ Σακκουδίωνος καί γέροντος τοῦ 
ὁσίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου, ὁσίου Πλάτωνος, 

20 P.G.137, 97C.
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ἀπό τόν ἅγιο Ταράσιο21, ἀλλά καί τῶν Στουδιτῶν 
μοναχῶν μέ ἡγέτη τόν ὅσιο Θεόδωρο ἀπό τόν ἅγιο 
Νικηφόρο Κωνσταντινουπόλεως22.

Αἰτία τοῦ πρώτου σχίσματος τό 795 ἦταν ὁ παρά-
νομος γάμος τοῦ αὐτοκράτορος πού εἶχε διώξει τήν 
σύζυγό του23. Ὁ ἅγιος Ταράσιος ἀνέχθηκε τήν τέλεση 
τοῦ γάμου αὐτοῦ ἀπό τόν ἡγούμενο Ἰωσήφ, φοβού-
μενος τίς ἀπειλές τοῦ βασιλέως γιά ἐπαναφορά τῆς 
Εἰκονομαχίας24. Τό σχίσμα ἔληξε ἔπειτα ἀπό δύο ἔτη, 
ὅταν ὁ βασιλεύς ἐκθρονίσθηκε καί ὁ ἅγιος Ταράσιος 
καθαίρεσε τόν Ἰωσήφ25.

Ἡ ἔριδα ἀναζωπυρώθηκε τό 806, ὅταν ὁ νέος πα-
τριάρχης, ἅγιος Νικηφόρος, πιεζόμενος ἀπό τόν νέο 
αὐτοκράτορα26 ἀναγκάσθηκε νά ἀποκαταστήσει τόν 
Ἰωσήφ. Τό δεύτερο αὐτό σχίσμα ἔληξε μετά ἀπό πέ-
ντε ἔτη, ὅταν ὁ ἑπόμενος αὐτοκράτωρ διέταξε τήν 
ἀνανέωση τῆς καθαιρέσεως τοῦ Ἰωσήφ.

21 Ὁσίου Θεοφάνους, ρονο ρα ία, ἔτος 6288, P.G.108, 
948A.

22 Ὁσίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου, πιστολ  λ , βιβλίο 
ά , P.G.99, 1049A.

23 Π. Χρήστου, λληνικ  Πατρολο ία, τόμος έ , σελ. 361. 
24 Περί αρασίου καί ικη ρου τ ν ν ίοι  πατριαρχ ν, 

P.G.99,1852D.
25 Ὁσίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου, πιστολ  λ , βιβλίο 

ά , P.G.99, 1008A.
26 Μιχαήλ μοναχοῦ, Βίο  καί πολιτεία το  σίου  εοδ -

ρου το  τ ν τουδίου ουμ νου, P.G.99,156D.
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Σχίσμα ἀπό τούς Στουδίτες27 συνέβη καί μετά τό 
842, μέ κυριότερο ἴσως αἴτιο τήν μετριοπαθή στάση 
τοῦ ἁγίου Μεθοδίου Κωνσταντινουπόλεως πρός τούς 
εἰκονομάχους ἐπισκόπους, πού ἐπέστρεφαν στήν 
Ἐκκλησία.

Νέο σχίσμα τέλος προκλήθηκε τό 857, ὅταν ὁ ἅγιος 
Ἰγνάτιος ἀναγκάσθηκε νά παραιτηθεῖ ἀπό τόν θρόνο 
τῆς Κωνσταντινουπόλεως28 καί ἀνῆλθε σ᾿ αὐτόν ὁ 
ἅγιος Φώτιος. Ὅπως καί παλαιότερα  πυρ να  τ  
ναντίον το   τίου πολεμικ  προερχ ταν κυρί  

μ νο π  το  τουδίτε  μοναχο 29.

4.	 Ἡ	Πρωτοδευτέρα	(ΑΒ́ )	Σύνοδος	 
τοῦ	ἁγίου	Φωτίου	(861)

Τό νέο αὐτό σχίσμα ἀνάγκασε τόν ἅγιο Φώτιο νά 
συγκαλέσει τό 861 στήν Κωνσταντινούπολη τήν ΑΒ́  
Σύνοδο, ἡ ὁποία μεταξύ ἄλλων συνέταξε δεκαεπτά 
ἱερούς κανόνες. 

Εἰδικότερα διά τριῶν κανόνων της γινόταν προ-
σπάθεια νά δοθεῖ τέλος στά σχίσματα πού συνε-
τάραξαν τήν Ἐκκλησία τά τελευταῖα ὀγδόντα ἔτη. 
Στήν ἀρχή μάλιστα τοῦ πρώτου κανόνος ἀπό τούς 
τρεῖς, δηλαδή τοῦ ιγ́ , ἀναφέρεται ὅτι, ἀφοῦ ὁ διά-

27 Μ. Γεδεών, Πατριαρχικοί Πίνακε , σελ. 185.
28 Φ. Βαφείδου, κκλησιαστικ  στορία, τόμος β ,́ § 110, 

2, σελ. 50.
29 Β. Φειδᾶ, κκλησιαστικ  στορία, τόμος β ,́ σελ. 102.
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βολος ἀπέτυχε νά διαλύσει τήν Ἐκκλησία μέ τίς 
αἱρέσεις, προσπαθεῖ πλέον νά τό ἐπιτύχει μ  τ ν 
μανία τ ν σχισματικ ν . Γιά τόν λόγο αὐτό ἡ Σύνοδος 
ἀπαγορεύει αὐστηρά ἀπό ἐδῶ καί στό ἑξῆς στούς 
κληρικούς ἐπί ποινῇ καθαιρέσεως τήν διακοπή τῆς 
ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας μέ τόν ἐκκλησιαστικῶς 
προϊστάμενό τους πρό συνοδικῆς διαγνώσεως καί 
καταδίκης του30.

Γιά νά μή ἐννοηθεῖ ὅμως ὅτι διά τῶν ἀνωτέρω 
τριῶν κανόνων ἀφαιρεῖται τό βάσει τοῦ λά  ἀποστο-
λικοῦ κανόνος δικαίωμα τῶν Ὀρθοδόξων νά διακό-
πτουν πρό συνοδικῆς κρίσεως τήν ἐκκλησιαστική 
κοινωνία μέ τούς ἐπισκόπους πού κηρύττουν δημό-
σια αἱρετικές διδασκαλίες καί καταδικάζονται πα-
ράλληλα παλαιότερες ἀποσχίσεις Ὀρθοδόξων ἀπό 
αἱρετικούς ποιμένες, πρίν κριθοῦν ἀπό κάποια Σύ-
νοδο, οἱ σοφοί Πατέρες ἔθεσαν στό τέλος τοῦ τρίτου 
κανόνος, δηλαδή τοῦ ιέ , τήν ἑξῆς ἐπεξήγηση: 

Οἱ ἀπαγορεύσεις μας ἰσχύουν γιά ὅσους ἀποσχί-
ζονται ἀπό τόν ἐπίσκοπό τους πρό συνοδικ  καί 
τελεία  α το  κατακρίσε  προ άσει τιν ν κλη-
μάτ ν , τά ὁποῖα, κατά τόν Βαλσαμῶνα, εἶναι ἡ πορ-
νεία   εροσυλία καί  τ ν καν ν ν τησι 31. 

Ὅσοι ὅμως ἀποσχίζονται ἀπό τόν ἐπίσκοπό τους 
πρό συνοδικῆς κρίσεώς του, ἐπειδή κηρύττει φανερά 
κάποια αἵρεση παρά τ ν συν δ ν  τ ν Πατ ρ ν 

30 P.G.137, 1061B-1064A.
31 P.G.137, 1069A.
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κατε ν σμ νην 32, ὄχι μόνο δέν ὑπόκεινται στά ἐπι-
τίμια τῶν κανόνων μας, ἀλλά ἀντιθέτως εἶναι ἀξιέ-
παινοι.

Δυστυχῶς ἡ παραποίηση τῶν ζηλωτῶν στήν Ἱερά 
Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, προκειμένου νά δικαιο-
λογήσουν τίς ἐπί ἐνενήντα ἔτη ἀποσχίσεις τους, δέν 
ἔχει ὅρια. 

Τόν ιέ  κανόνα τῆς ΑΒ́  Συνόδου, ὁ ὁποῖος μαζί 
μέ τούς δύο προηγουμένους αὐστηρούς κανόνες θε-
σμοθετήθηκε γιά νά ἀποτραποῦν οἱ δῆθεν εὔλογες 
ἀποσχίσεις, αὐτοί τόν θεωροῦν ὡς ὑποχρεωτικό κα-
νόνα γιά ἀπόσχιση, ἔστω δικαιολογημένη.

Τόν στόχο τῆς Συνόδου τοῦ ἁγίου Φωτίου, δηλαδή 
τήν παύση τῶν σχισμάτων, αὐτοί τόν μετατρέπουν 
σέ προτροπή καί ὑποχρέωση γιά δημιουργία νέων 
σχισμάτων, ἔστω δικαιολογημένων33.

5.	 Οἱ	ἱεροί	κανόνες	δέν	ἐπιβάλλουν	τήν	διακο-
πή	τῆς	κοινωνίας	γιά	λόγους	πίστεως

 

Ἐάν ὅμως ἡ ΑΒ́  Σύνοδος ἤ κάποια ἄλλη Σύνο-
δος εἶχε σάν στόχο νά ἐπιβάλλει τήν πρό συνοδικῆς 
κρίσεως ἄμεση διακοπή τῆς κοινωνίας μέ τούς αἱρε-
τικούς ποιμένες, θά ἔλεγε σέ κάποιο εἰδικό κανόνα: 

32 P.G.137, 1068AC.
33 Περί κκλησιαστικ  κοιν νία  καί μνημοσ νου καί το  

σχετικο  α το  ιε  ερο  καν νο  τ   καί Β  ία  
υν δου, σελ. 16, 21.
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ποιο  δ ν ποσχί εται μ σ  π  τ ν α ρετικ  
ποιμ να του πρ  συνοδικ  κρίσε  του  ά τιμ -
ρε ται . Κάτι τέτοιο ὅμως δέν ἔγινε ποτέ ἀπό κάποια 
Σύνοδο γιά τούς ἑξῆς λόγους:

ά . Σέ ἀρκετές περιπτώσεις δέν ἦταν δυνατόν οὔτε 
οἱ ἁπλοί πιστοί, ἀλλά ἀκόμη οὔτε καί οἱ κληρικοί νά 
ἀντιληφθοῦν ἤ νά διακρίνουν εὔκολα τό κακόδοξο 
νόημα κάποιας ἰδιόμορφης διδασκαλίας τοῦ ἐπι-
σκόπου τους. Ἀντιθέτως, ἡ κρίση καί οἱ ἀποφάσεις 
μιᾶς Ὀρθόδοξης Συνόδου θά ἦταν γι᾿ αὐτούς ἕνας 
ἀσφαλής ὁδηγός.

Τό πόσο δύσκολο ἦταν νά κατανοηθεῖ ἀπό τούς 
ἁπλούς πιστούς ἤ καί τούς κληρικούς τό ἐάν μία δι-
δασκαλία ἦταν ὄντως κακόδοξη καί τό ἐάν ὁ φορέας 
της ἦταν ὄντως αἱρετικός, μποροῦμε νά τό ἀντιλη-
φθοῦμε, ἐάν ἀναλογισθοῦμε τά ἑξῆς: Τίς μακροχρόνι-
ες συζητήσεις καί τίς διαφωνίες μεταξύ τῶν Πατέρων 
γιά τήν δογματική ὁρολογία καί τήν διατύπωση τῶν 
δογματικῶν ἀληθειῶν· τήν καθυστέρηση κάποιων 
Ὀρθοδόξων νά ἀποδεχθοῦν τίς ἀποφάσεις Τοπικῶν 
ἤ Οἰκουμενικῶν Συνόδων καί κυρίως τίς πρόσκαιρες 
ἀποδοχές ἀπό ἁγίους Πατέρες αἱρετικῶν ὁμολογιῶν.

Ἐάν λοιπόν ἡ κατανόηση καί ἡ διατύπωση τῆς 
Ὀρθόδοξης δογματικῆς διδασκαλίας προκειμένου 
νά ἀντικρουσθοῦν οἱ αἱρετικές καινοφωνίες ἦταν 
ἕνα τόσο λεπτό καί δύσκολο ζήτημα ἀκόμη καί γιά 
τούς ἐπισκόπους, πῶς ἦταν δυνατόν νά ὑπάρχει ἡ 
ἀπαίτηση ἀπό τούς ἁπλούς πιστούς νά διακρίνουν 
ἀμέσως τό κακόδοξο νόημα κάποιας διδασκαλίας 
τοῦ ποιμένος τους καί νά ἀποσχισθοῦν ἀπό αὐτόν; 
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Θά ἦταν μάλιστα πολύ ἄδικο νά τιμωρηθοῦν γιά τό 
ὅτι δέν κατόρθωσαν νά διακρίνουν ἄμεσα τήν αἵρεση 
τοῦ ποιμένος τους καί δέν ἀποσχίσθηκαν ἀπό αὐτόν.

Γι᾿ αὐτόν ἀκριβῶς τόν λόγο κανείς ἱερός κανών 
ἤ ἅγιος Πατήρ δέν ἐπέβαλλε τήν διακοπή τῆς κοι-
νωνίας, μέ ὅσους κήρυτταν κάποια αἵρεση πρό τῆς 
συνοδικῆς κρίσεώς τους. Κανείς ἐπίσης κληρικός δέν 
τιμωρήθηκε, ἐπειδή δέν ἀποσχίσθηκε ἀπό τόν αἱρε-
τικό ἐπίσκοπό του, πρίν ὁ ἐπίσκοπος κριθεῖ συνοδι-
κά. Ἀντιθέτως, οἱ κληρικοί τιμωροῦντο αὐστηρά, ἐάν 
συνέχιζαν νά κοινωνοῦν μέ τούς αἱρετικούς ἔπειτα 
ἀπό τήν συνοδική καταδίκη τους καί τήν γνωστοποί-
ηση τῆς κακοδοξίας τους.

β́ . Ἡ θεσμοθέτηση ἑνός τέτοιου κανόνος ἀπό κά-
ποια Σύνοδο θά ἀποτελοῦσε ἐπίσης καταδίκη τῶν 
ἁγίων Πατέρων καί τῶν λοιπῶν Ὀρθοδόξων πού πα-
λαιότερα δέν εἶχαν διακόψει ἀμέσως τήν κοινωνία 
μέ τούς ἐπισκόπους πού κήρυτταν κάποια αἵρεση, 
ἀλλά εἶχαν ἐφαρμόσει τήν ἐκκλησιαστική Οἰκονομία 
ἕως τήν συνοδική καταδίκη τους. Κατά τήν περίοδο 
ἐκείνη οἱ Πατέρες εἶχαν προσπαθήσει νά ὁδηγήσουν 
μέ διαφόρους τρόπους τούς αἱρετικούς σέ μετάνοια. 
Ἡ θεσμοθέτηση μάλιστα ἑνός τέτοιου κανόνος θά 
ἀφαιροῦσε ἀπό τούς Ὀρθοδόξους τό δικαίωμα ἀνά-
λογης ἀντιμετωπίσεως τῶν αἱρετικῶν στό μέλλον, δη-
λαδή τῆς ἐφαρμογῆς τῆς ἐκκλησιαστικῆς Οἰκονομίας.
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6.	 Τελικά	συμπεράσματα

Γιά τούς λόγους αὐτούς ἡ ΑΒ́  Σύνοδος, ἐκφράζο-
ντας τήν ἕως τότε διδασκαλία καί πράξη τῶν ἁγίων 
Πατέρων, οὔτε ἀπαγόρευε οὔτε ἐπέβαλλε τήν διακο-
πή τῆς κοινωνίας μέ κάποιο ἐπίσκοπο πού κήρυττε 
αἱρετικές διδασκαλίες· ἁπλά τήν ἐπέτρεπε καί τήν 
ἐπαινοῦσε.

Μέ τόν τρόπο αὐτό ἡ Σύνοδος ἐξέφραζε τήν πε-
ποίθησή της ὅτι ἡ μόνη ἁρμόδια γιά νά ἐπιβάλλει σέ 
ὅλους τούς Ὀρθοδόξους τήν διακοπή τῆς κοινωνίας 
εἶναι ἡ Τοπική ἤ ἡ Οἰκουμενική Σύνοδος. 

Ἀντιθέτως, ἕως τήν σύγκληση καί τίς ἀποφάσεις 
τῆς Συνόδου κάθε κληρικός ἔχει τό δικαίωμα νά 
ἐφαρμόσει εἴτε τήν ἐκκλησιαστική Οἰκονομία καί νά 
μή ἀποσχισθεῖ ἀπό τόν ἐπίσκοπό του, εἴτε τήν Ἀκρί-
βεια, διακόπτοντας δηλαδή τήν κοινωνία μαζί του. 

Ἡ πρόσκαιρη αὐτή διακοπή τῆς κοινωνίας ἔχει ὡς 
σκοπό τήν καταγγελία τοῦ αἱρετικοῦ ποιμένος γιά 
παραπομπή του σέ συνοδικό δικαστήριο, τό ὁποῖο 
θά ἀποφασίσει τελεσίδικα εἴτε τήν παύση εἴτε τήν 
ὁριστικοποίηση τῆς διακοπῆς τῆς κοινωνίας μαζί του.

Κάτι τέτοιο ἔγινε γιά παράδειγμα στήν περίπτωση 
τοῦ ἁγίου Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας, ὁ ὁποῖος, παρά 
τό ὅτι ἐπαινοῦσε ὅσους διέκοψαν ἄμεσα τήν κοινωνία 
μέ τόν αἱρετικό πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Νε-
στόριο34, αὐτός δέν ἔκανε τό ἴδιο35. Ἀντιθέτως, ὁ ἱερός 

34 πιστολ  ιη , P.G.77, 125BC.
35 πιστολ  ια , P.G.77, 81A, 84CD.
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Κύριλλος προέτρεπε τόν Νεστόριο διά παραινετικῶν 
ἐπιστολῶν, στίς ὁποῖες τόν ἀποκαλοῦσε συλλειτουρ-

36, νά ἐγκαταλείψει τίς αἱρετικές δοξασίες του37.

Θά θέλαμε τέλος νά τονίσουμε ὅτι ἡ ΑΒ́  Σύνοδος 
ἐπέτρεπε μέν τήν πρό συνοδικῆς κρίσεως διακοπή 
τῆς κοινωνίας, ὁ στόχος της ὅμως δέν ἦταν νά θε-
σμοθετήσει ἕνα κανόνα πού θά ὑπενθύμιζε στούς 
Ὀρθοδόξους ὅτι ἔχουν αὐτό τό δικαίωμα καί τήν δυ-
νατότητα. Ἡ Σύνοδος, ὅπως προαναφέραμε, εἶχε ἕνα 
τελείως διαφορετικό στόχο, δηλαδή νά θεσμοθετή-
σει κανόνες πού θά ἀπαγορεύουν τά ἀδικαιολόγητα 
σχίσματα. 

Κατά συνέπεια τό τελευταῖο μέρος τοῦ ιέ  κανό-
νος, στό ὁποῖο ἀναφερόταν τό δικαίωμα τῆς ἀποσχί-
σεως τῶν Ὀρθοδόξων γιά λόγους πίστεως, ἦταν μία 
ἁπλή ἐπεξήγηση καί δέν συνιστοῦσε οὔτε ὑποχρε-
ωτικό κανόνα, ἀλλά οὔτε καί προαιρετικό· ἄλλωστε 
δέν θεωροῦμε ὅτι ὑπάρχουν προαιρετικοί κανόνες. 

Ἡ ἐπεξήγηση αὐτή, ἐπαναλαμβάνουμε, ἦταν ἀνα-
γκαία καί εἶχε ὡς στόχο νά μή θεωρηθεῖ ὅτι ἡ Σύ-
νοδος διαφωνεῖ μέ τό δικαίωμα τῶν Ὀρθοδόξων νά 
διακόπτουν τήν κοινωνία μέ τόν ποιμένα τους πρό 
συνοδικῆς κρίσεως γιά λόγους πίστεως.

36 πιστολ  ι , P.G.77, 105C.
37 Ἔνθ᾿ ἀνωτ. P.G.77, 108B.
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7.	 Ἡ	θεωρία	ὅτι	ἡ	διακοπή	τῆς	κοινωνίας	ἐπι-
τρέπεται	καί	γιά	μή	δογματικούς	λόγους

Οἱ ζηλωτές βέβαια ἔχουν παράλληλα ὑποστηρίξει 
καί τήν κακόδοξη θεωρία ὅτι ἡ διακοπή τῆς ἐκκλη-
σιαστικῆς κοινωνίας ἐπιτρέπεται ἀκόμη καί γιά μή 
δογματικούς λόγους. Εὔλογες αἰτίες γιά σχίσματα 
θεωροῦνται ἀκόμη καί οἱ οἰκονομικές ἀδικίες τῶν 
ἐπισκόπων38, ἡ μετριοπαθής στάση τους στό θέμα 
τῶν διαζυγίων39, οἱ ἀθετήσεις κάποιων Παραδόσεων 
τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως τό ἐκκλησιαστικό ἡμερολόγιο, 
οἱ νηστεῖες καί ἡ ὁμοιομόρφη τέλεση τῆς λατρείας40. 

Ἡ ἀνωτέρω θεωρία ἀντίκειται τελείως στήν 
Ὀρθόδοξη διδασκαλία, ἀθετεῖ τήν Σύνοδο τοῦ ἁγί-
ου Φωτίου, ὁδηγεῖ σέ ἕνα καθαρό Προτεσταντισμό 
καί ἀνοίγει διάπλατα τόν δρόμο γιά τήν διάλυση τῆς 
Ἐκκλησίας, ἀνατινάσσοντας τά θεμέλιά της.

Τήν ἀνωτέρω κακοδοξία καταδικάζουν ἀπερί-
φραστα ὅλοι οἱ ἅγιοι Πατέρες. Ὁ ἅγιος Φώτιος γιά 
παράδειγμα, παρά τό ὅτι στηλίτευε μέ δριμύτητα τίς 
λατινικές καινοτομίες καί ἀθετήσεις ἀρκετῶν ἐκκλη-

38 Εὐθυμίου Τρικαμηνᾶ,  διαχρονικ  συμ νία τ ν ί-
ν Πατ ρ ν ιά τ  ποχρε τικ  το  ου καν νο  τ  

Πρ τοδευτ ρα  υν δου περί ιακοπ  νημονε σε  
πισκ που κηρ σσοντο  π  κκλησία  α ρεσιν, σελ. 21.

39 Ἔνθ᾿ ἀνωτ. σελ. 28.
40 Θεοδωρήτου ἱερομονάχου, ταν ο  λακε  προδίδουν, 

ἐν Περιοδικ  κκλησιαστικ  Παράδοσι , φύλλο 117, 
σελ. 21-22.
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σιαστικῶν παραδόσεων καί κανονικῶν διατάξεων41, 

ἐν τούτοις δέν θεωροῦσε ὅτι αὐτές ἀπό μόνες τους 
ἀποτελοῦσαν ἐπαρκή αἰτία γιά διακοπή κοινωνίας 
μέ τούς Λατίνους.

Γιά τόν λόγο αὐτό ὁ ἅγιος Φώτιος κατά τήν Η΄ 
Οἰκουμενική Σύνοδο τό 879, ὅταν ἀποκατέστησε τήν 
πρόσκαιρη διακοπή τῆς κοινωνίας του μέ τήν Ρώμη, 
ἀρκέσθηκε στό ὅτι οἱ ἀντιπρόσωποι τοῦ πάπα ἀνέ-
γνωσαν τό Σύμβολο τῆς πίστεως χωρίς τό filioque42, 

χωρίς ἡ Ρώμη φυσικά νά ἔχει διορθώσει τίς ποικίλες 
καινοτομίες της.

8.	 Τό	ἐπιχείρημα	γιά	τά	σχίσματα	τοῦ	ἁγίου	
Θεοδώρου	τοῦ	Στουδίτου

Κινούμενοι στά πλαίσια αὐτά οἱ ζηλωτές προβάλ-
λουν ὡς πολύ σοβαρό ἐπιχείρημα γιά τήν ἀπόσχισή 
τους ἀπό τίς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες τά προσωρινά 
σχίσματα τοῦ ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου καί τῶν 
ὁμοφρόνων του ἀπό τούς ἁγίους πατριάρχες Κων-
σταντινουπόλεως Ταράσιο καί Νικηφόρο.

Ἐάν, ἰσχυρίζονται, ὁ ἅγιος Θεόδωρος διέκοψε τήν 
κοινωνία μέ τούς δύο πατριάρχες πού ἀνέχθηκαν 
ἁπλά καί μόνο ἕνα παράνομο γάμο43, πολύ περισ-

41 πιστολ  ι , βιβλίο ά , κεφ. δ́ -λγ́ , P.G.102, 724A-736B.
42 Φ. Βαφείδου, κκλησιαστικ  στορία, τόμος β ,́ § 112, 

1, σελ. 62.
43 Θεοδωρήτου ἱερομονάχου, ἔνθ᾿ ἀνωτ. σελ. 22-23.
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σότερο δικαιούμαστε ἐμεῖς νά ἀποκοποῦμε ἀπό τίς 
Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες εἴτε γιά τήν ἀλλαγή τοῦ ἡμε-
ρολογίου44 εἴτε γιά τόν Οἰκουμενισμό, ἀκόμη καί ἄν 
αὐτός περιορίζεται μόνο σέ κακόδοξες δηλώσεις καί 
ἐνέργειες τῶν Ὀρθοδόξων.

Ὁ ἅγιος Θεόδωρος διέκοψε πράγματι δύο φορές 
τήν κοινωνία μέ τούς ἁγίους Ταράσιο καί Νικηφόρο 
ἐξ αἰτίας τοῦ παρανόμου γάμου τοῦ αὐτοκράτορος, 
ὅμως ἡ πράξη του αὐτή κατακρίθηκε ἀπό τούς ἁγί-
ους Πατέρες45. Οἱ δύο πατριάρχες δέν κήρυξαν αἱρε-
τικές διδασκαλίες, οὕτως ὥστε νά δικαιολογεῖται ἡ 
διακοπή τῆς κοινωνίας μαζί τους· ἁπλά ἀνέχθηκαν 
κατ᾿ οἰκονομία τόν ἱερέα Ἰωσήφ πού τέλεσε τόν βασι-
λικό γάμο, μέ σκοπό νά προστατεύσουν τήν Ἐκκλη-
σία ἀπό τήν ἐκδίκηση τῶν αὐτοκρατόρων.

Συνεπῶς ἡ ἀλήθεια δέν εἶναι ὅπως τήν παρουσι-
άζουν οἱ ζηλωτές, ἀλλά ἀκριβῶς τό ἀντίθετο: Ὅπως 
οἱ ἀποσχίσεις τοῦ ἁγίου Θεοδώρου ἔχουν καταδικα-
σθεῖ καί δέν θεωροῦνται πρότυπο ἀπό τούς ἁγίους 
Πατέρες, ἔτσι καί οἱ ἀποσχίσεις τῶν ζηλωτῶν ἀπό 
ὅλες τίς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες εἶναι παράνομες καί 
καταδικαστέες, ἐφόσον δέν κηρύττουν ἐπίσημα κά-
ποια αἵρεση.

44 Θεοδωρήτου ἱερομονάχου, Περιοδικ   ιορείτη , 

φύλλο 34, σελ. 2, 4.
45 Περί αρασίου καί ικη ρου τ ν ν ίοι  πατριαρχ ν, 

P.G.99,1853CD.
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9.	 Ἡ	καταδίκη	τῶν	σχισμάτων	 
τοῦ	ἁγίου	Θεοδώρου	τοῦ	Στουδίτου

Ὁ ἅγιος Θεόδωρος εἶναι βέβαια ἕνας ἀπό τούς 
μεγαλυτέρους Ὁμολογητές, καθώς διέπρεψε στούς 
ἀγῶνες κατά τῆς Εἰκονομαχίας. Μόνο οἱ δύο ἀνωτέρω 
πρόσκαιρες ἀποσχίσεις του ἔχουν καταδικασθεῖ. 

Ἀρχικά καταδικάσθηκαν τό 809 ἀπό τήν Σύνοδο 
τοῦ ἁγίου Νικηφόρου, ἡ ὁποία ἀναθεμάτισε τούς 
Στουδίτες καί τούς ὁμόφρονές τους46, πού εἶχαν 
ἀποσχισθεῖ π  τ ν ία κκλησία 47. Πρέπει νά 
τονισθεῖ ὅτι ἐκείνη τήν ἐποχή ἡ Ἐκκλησία τῆς Κων-
σταντινουπόλεως ἐκοσμεῖτο ἀπό μεγάλους Πατέρες, 
οἱ ὁποῖοι -παρά τό ὅτι ἀγωνίσθηκαν κατά τῶν Εἰκο-
νομάχων- ἐν τούτοις δέν μαρτυρεῖται ὅτι συμμετεῖχαν 
στά σχίσματα τοῦ ἁγίου Θεοδώρου, καί ἑπομένως 
βρίσκονταν στό πλευρό τοῦ ἁγίου Νικηφόρου. Ἀνα-
φέρουμε ἐνδεικτικά τούς ἁγίους Μιχαήλ Συννάδων, 
Θεοφύλακτο Νικομηδείας, Εὐθύμιο Σάρδεων καί 
τούς ἡγουμένους ἁγίους Θεοφάνη τῆς Σιγγριανῆς, 
Μακάριο τῆς Πελεκητῆς, Ἱλαρίωνα τῶν Δαλμάτων. 
Ὅλοι οἱ ἀνωτέρω ἅγιοι Πατέρες ἀποκαλοῦνται ὑβρι-

46 Ὁσίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου, πιστολ  λδ , βιβλίο 
ά , P.G.99, 1024BC.

47 Ὁσίου Θεοφάνους, ρονο ρα ία, ἔτος 6304, P.G.108, 
992B.
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στικά ἀπό τούς ζηλωτές α ρετικοί 48, μοιχειανοί 49, 

μοιχοκυρ ταί 50, ηρία 51, ἐνῶ οὐδέποτε ὑπῆρξαν 
αἱρετικοί. 

Οἱ ζηλωτές δηλαδή, γιά νά δικαιολογήσουν τά 
σχίσματά τους, ἐπινόησαν μία ἀνύπαρκτη στήν 
Ἑκκλησιαστική Ἱστορία αἵρεση, τήν αἵρεση τοῦ μοι-
χειανισμοῦ, στόν ἀγώνα κατά τῆς ὁποίας στηρίζουν 
τόν δικό τους ἀγώνα. Βέβαια οἱ ζηλωτές θά ἀνταπα-
ντήσουν ὅτι ἡ μοιχειανική αἵρεση ἀναφέρεται στά 
συγγράμματα τοῦ ὁσίου Θεοδώρου· ἄς δοῦμε ὅμως 
τήν ἀλήθεια.

Οἱ ἀποσχίσεις τοῦ ὁσίου Θεοδώρου καταδικάσθη-
καν καί μετά τήν ἀναστήλωση τῆς Ὀρθοδοξίας (842) 
ἀπό τήν Σύνοδο τοῦ ἁγίου Μεθοδίου Κωνσταντινου-
πόλεως τοῦ Ὁμολογητοῦ. Ὁ Ἅγιος καταδίκασε τίς 
νέες ἀποσχίσεις τῶν Στουδιτῶν τῆς ἐποχῆς του γιά 
μή δογματικούς λόγους καί συγχρόνως τίς πράξεις 
καί τά συγγράμματα τοῦ ἁγίου Θεοδώρου περί τοῦ 
μοιχειανισμοῦ, στά ὁποῖα βασίζονταν οἱ Στουδίτες52.

Ὁ ἅγιος Μεθόδιος θεωροῦσε ὅτι τά ὅσα ἔγραψε 
ὁ ἅγιος Θεόδωρος δέν ἦταν κατά τῶν δύο ἁγίων πα-

48 Περιοδικ  ρ δο ο  νστασι  καί αρτυρία, τεῦχος 
1, 2000, σελ. 22.

49 Περιοδικ  ρ δο ο  νημ ρ σι , φύλλο 34, σελ. 141.
50 Ἔνθ᾿ ἀνωτ. φύλλο 30, σελ. 125.
51 Εὐθυμίου Τρικαμηνᾶ, Ἀπάντησι  στ ν διαστρε λ τ  

τ  λη εία  π  Βασίλειον Παπαδάκην ρη οριάτην  
καί λου  το  μ ρονά  του.

52 Π. Χρήστου, λληνικ  Πατρολο ία, τόμος έ , σελ. 377.
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τριαρχῶν, ἀλλά κατά τῆς Ἐκκλησίας53. γι᾿ αὐτό καί 
ὁ ἅγιος Μεθόδιος ἀπαιτοῦσε ἀπό τούς Στουδίτες νά 
τά ἀναθεματίσουν54. 

Μέ κείμενα λοιπόν πού ἔχουν καταδικασθεῖ ἀπό 
τήν Ἐκκλησία προσπαθοῦν οἱ ζηλωτές νά στηρίξουν 
τά σχίσματά τους καί νά διαλύσουν τήν Ἐκκλησία 
τοῦ Χριστοῦ. Μιμοῦνται τήν πρόσκαιρη ἀπόσχιση 
τῶν Στουδιτῶν τῆς ἐποχῆς τοῦ ἁγίου Μεθοδίου, ἡ 
ὁποία εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τόν συνοδικό ἀναθεμα-
τισμό τους55.

Τήν συμφωνία μέ τίς ἀνωτέρω ἀπόψεις μας 
ἐκφράζει ὁ ἱερός Δοσίθεος Ἱεροσολύμων56 καί ὁ ἱε-
ρός Ἰωσήφ ὁ Βρυέννιος πού ὑποστήριζε ὅτι οἱ ἅγιοι 
Θεόδωρος καί Πλάτων καίτοι δίκαια καί κανονικά 
λ οντε  κατεκρί ησαν  προπετε  τινε 57. 

Τέλος καί οἱ ἀποφάσεις τῆς ΑΒ́  Συνόδου τοῦ 

ἁγίου Φωτίου, ὅπως ἔχουμε προαναφέρει, ἀποτε-
λοῦσαν μία καταδίκη τῶν ἄνευ λόγων πίστεως στου-
διτικῶν σχισμάτων.

Θά πρέπει βέβαια νά τονισθεῖ τό ἑξῆς: Ὁ ἅγιος 
Μεθόδιος στό Συνοδικό τῆς Ὀρθοδοξίας, τό ὁποῖο 
ε ναι προ αν  συντετα μ νο π  α τ ν τ ν διον  

καί εδ η διά πρ την οράν τ ν αν αρτίου  
καί προορί εται διά τ ν κατ  το  κ νησιν πί τ  

53 Epistola contra Studitas, P.G.100, 1294B.
54 Ἔνθ᾿ ἀνωτ. P.G.100, 1293C-1297A.
55 Μ. Γεδεών, Πατριαρχικοί Πίνακε , σελ. 185.
56 δεκά ι λο , βιβλίο ζ́ , κεφ. δ ,́ § έ , σελ. 78-79.
57 ά παραλειπ μενα, τόμος γ́ , σελ. 363.
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υριακ  τ  ρ οδο ία 58, περιέλαβε καί τόν συ-
γκεκριμένο ἀναθεματισμό· καί ν τ  τ  κκλησία  
δ  συνοδικ   σασι ν ρί ουν  πάντε  παντα τά 
κατά τ ν ί ν πατριαρχ ν αρασίου καί ικη ρου 
λαλη ντα καί ρα ντα να ματι πο άλλονται 59.

Σύμφωνα μέ τήν ἀνωτέρω φράση, γίνεται φανε-
ρό ὅτι ὁ ἅγιος Μεθόδιος δέν κατεδίκασε συλλήβδην 
ὁλόκληρες ἐπιστολές ἤ ἄλλα συγγράμματα τοῦ ἁγίου 
Θεοδώρου, ἀλλά μόνο συγκεκριμένες ἐκφράσεις, κρί-
σεις καί κατηγορίες τοῦ ἁγίου Θεοδώρου κατά τῶν 
δύο ἁγίων πατριαρχῶν: ά ε ραμμ να κατά το  ι-
κη ρου το  πανοσίου καί αρασίου το  τρισολ ίου  

τ ν πανα ι τάτ ν πατριαρχ ν 60, τά ὁποῖα, κατά 
τόν ἅγιο Μεθόδιο, δέν καταφέρονταν τοσο τον κατά 
τ ν πατριαρχ ν  σον κατά τ  κκλησία  κε νοι 
άρ σαν  κκλησία ο  καί τα την στηρί αντε . 

Ὁ ἅγιος Μεθόδιος δέν ἀποδεχόταν τίς σκληρές 
καί ἄδικες φράσεις τοῦ ἁγίου Θεοδώρου, σύμφωνα 
μέ τίς ὁποῖες οἱ πατριάρχες Ταράσιος καί Νικηφόρος 
ἦταν α ρετικοί 62, μοιχειανοί  63 καί ὡς ἐκ τούτου οἱ 

58 Π. Χρήστου, ἔνθ᾿ ἀνωτ. σελ. 377-378.
59 Darrouzes J. , “Le Patriarche Methode contre les 

       σελ. 55.
60    P.G.100, 1293C-1297A, Darrouzes 

J., ἔνθ᾿ ἀνωτ. σελ. 37, 53.
61    P.G.100, 1294B, Darrouzes J., 

ἔνθ᾿ ἀνωτ. σελ. 55.
62 πιστολ  λστ  βιβλίο ά , P.G.99, 1032A.
63 πιστολ  λε  βιβλίο ά , P.G.99, 1029C, πιστολ  λστ  

βιβλίο ά , P.G.99, 1033D.
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Ὀρθόδοξοι δέν θά ἔπρεπε νά κοινωνοῦν μαζί τους64. 

Ὁ ἅγιος Μεθόδιος καταδίκασε ἁπλά αὐτό πού καί 
λίγο ἀργότερα καταδίκασε σαφέστερα καί ἡ ΑΒ́  Σύ-
νοδος τοῦ ἁγίου Φωτίου (861) μέ τούς τρεῖς κανόνες 
της (ιγ́ -ιέ ): Τήν ἄνευ λόγων πίστεως πρό συνοδικῆς 
κρίσεως διακοπή τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας μέ 
τούς ἐπισκόπους μας.

Ὁ ἅγιος Μεθόδιος δέν καταδίκασε φυσικά τόν 
ἅγιο Θεόδωρο, τόν ὁποῖο ἀπεριόριστα σεβόταν. Ἐπί 
τῆς πατριαρχίας του μάλιστα πραγματοποιήθηκε 
καί  νακομιδ  τ ν λει άν ν 65 τοῦ ἱεροῦ Θεοδώ-
ρου (†826). Δέν καταδίκασε ἐπίσης προφανῶς καμία 
ἀπό τίς γενικότερα ἀπόλυτα Ὀρθόδοξες διδασκαλίες 
τοῦ ἱεροῦ Θεοδώρου περί γάμου, περί μοιχείας καί 
περί τῶν σχετικῶν μέ αὐτά ἱερῶν κανόνων, περί ἀκρι-
βοῦς τηρήσεως τῶν ἱερῶν κανόνων, περί ἐμμονῆς στήν 
ἀκρίβεια τῆς πίστεως, οἱ ὁποῖες βρίσκονται εἴτε στά 
ἐν λόγῳ συγγράμματά του εἴτε σέ κάποια ἄλλα. Οἱ 
Ὀρθόδοξες αὐτές διδασκαλίες τοῦ ἱεροῦ Θεοδώρου, 
οἱ ὁποῖες δέν καταφέρονται οὔτε κατά τῶν πατρι-
αρχῶν οὔτε κατά τῆς Ἐκκλησίας δέν ὑπῆρχε λόγος 
νά εἶναι καταδικαστέες.

Ἀξίζει ἐπίσης νά σημειωθεῖ ὅτι ὁ ἴδιος ὁ ἅγιος Θε-
όδωρος ἄφηνε στήν κρίση τῆς Ἐκκλησίας τόν ἔπαι-
νο ἤ τήν ἀποδοκιμασία τῶν συγγραμμάτων του66. Ἡ 
Ἐκκλησία ἀπεφάνθη ἀκριβοδικαίως ὅτι εἶναι “δίκαια 

64 πιστολ  λ  βιβλίο ά , P.G.99, 1048C- 1049A.
65 Μ. Γεδεών, ἔνθ᾿ ἀνωτ. σελ. 185.
66 Fatouros G.,    πιστολ  υοε
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καί κανονικά  ὅσα εἶπε καί ἔγραψε στίς ἐπιστολές 
του ὑπέρ τοῦ εὐαγγελίου καί τῶν ἱερῶν κανόνων, 
καταδικασμένα ὅμως παντα τά κατά τ ν ί ν 
πατριαρχ ν αρασίου καί ικη ρου λαλη ντα καί 
ρα ντα 67. Γι᾿ αὐτό ἄλλωστε, ἡ Ἐκκλησία μέχρι 

σήμερα μελετᾶ περιποθήτως τά συγγράμματα τοῦ 
ἁγίου Θεοδώρου, χωρίς βέβαια νά συνάγει τό συμπέ-
ρασμα ὅτι οἱ ἀοίδιμοι πατριάρχες ἦταν αἱρετικοί.

Ὁ ἅγιος Θεόδωρος μετά τήν καταδίκη τοῦ μοι-
χοζεύκτου ἱερέως καί τήν ἐπακόλουθη παύση τῶν 
σχισμάτων τιμήθηκε ἐπίσης πάρα πολύ τόσο ἀπό 
τούς βασιλεῖς ὅσο καί ἀπό τούς πατριάρχες, καθώς 
γνώριζαν ὅτι ὁ ἱερός Θεόδωρος δέν ἔκανε κάποιο σχί-
σμα λόγῳ φιλαρχίας. Ὁ Ἅγιος δέν ἐπιθυμοῦσε τό σχί-
σμα, ἀλλά χαιρόταν μέ τήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας. 
Σκοπός καί πόθος τοῦ Ἁγίου ἦταν νά μή ἐμπαίζεται 
τό εὐαγγέλιο καί νά μή καταφρονοῦνται οἱ ἱεροί κα-
νόνες. Ὁ ἅγιος Θεόδωρος ἦταν ἕνας ἀσυμβίβαστος 
Ὁμολογητής πού ἀπαιτοῦσε τήν Ἀκρίβεια καί ἀγω-
νίσθηκε μέ σθένος γι᾿ αὐτήν. Ἡ ἐμμονή του αὐτή στίς 
ἀλήθειες τῆς πίστεώς μας ἦταν καί εἶναι διαχρονικά 
ἡ ἀφορμή τοῦ γενικότερου πολύ μεγάλου ἐπαίνου 
τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας πρός τόν ἀγωνιστή 
τῆς Ὀρθοδοξίας, ἅγιο Θεόδωρο.

Θά πρέπει ἐπίσης νά τονισθεῖ ἰδιαίτερα ὅτι ὁ 
ἅγιος Μεθόδιος, παρά τό ὅτι ἔδειξε κάποια μεταμέ-
λεια ὡς πρός τήν αὐστηρότητα ὁρισμένων ἐπιτιμίων 

67 Darrouzes J., ἔνθ᾿ ἀνωτ. σελ. 55.
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του πρός τούς κληρικούς πού εἶχαν ἀποσχισθεῖ68, 

ὅμως μέχρι τίς τελευταῖες στιγμές τῆς ζωῆς του κι-
νο μενο , ὅπως ἔλεγε ὁ ἴδιος, ν εί  Πνε ματι , 

θεωροῦσε ὡς ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιά τήν ἐπι-
στροφή τῶν ἀπεσχισμένων Στουδιτῶν στήν Ἐκκλη-
σία, τό νά καταδικάσουν παντα τά κατά τ ν ί ν 
πατριαρχ ν αρασίου καί ικη ρου λαλη ντα καί 
ρα ντα 69. 

Τέλος θά πρέπει νά ἐπισημάνουμε ὅτι ὁ ἰσχυρι-
σμός ὅτι οἱ ἅγιοι Ταράσιος καί Νικηφόρος μολ -
ησαν  τι καναν λά ο 70 γιά τήν οἰκονομία πού 

ἔκαναν καί ἔτσι ἑνώθηκαν μέ τόν ἅγιο Θεόδωρο δέν 
εὐσταθεῖ. Στήν συνείδηση τοῦ ἁγίου Μεθοδίου καί 
τῆς Ἐκκλησίας δέν ὑπάρχει ἡ ἰδέα ὅτι οἱ ἅγιοι πα-
τριάρχες μετανόησαν γιά τήν οἰκονομία πού ἔκαναν. 

Ἀντιθέτως, ὁ ἱερός Μεθόδιος ὑποστήριζε ὅτι ὁ 
μακάριο  Θεόδωρος ε  μ  πρ τερον πε άλλετο 
 ε πε πάντα καί ρα ε κατά τ ν ί ν πατριαρχ ν 
αρασίου καί ικη ρου ο κ ν ε  κοιν νίαν το τον 
δεχ με α , ο κ ν συνελειτο ρ ει μ ν 71· ἐάν ἔστω 
τά ρα ντα α τ  κα  μ ν ερεν ν τ  διανοί  

κα  αυτ ν 72.

68 Βίο  ίου ε οδίου  κεφ. ιζ́ , P.G.100, 1260AB.
69 Darrouzes J., ἔνθ᾿ ἀνωτ. σελ. 55-56.
70 Τρικαμηνᾶ, ριτικ  τ  ε ση σε  το  π  Βασιλείου 

Παπαδάκη  ἐν Περιοδικῷ οσμ  λαμι το  τεῦχος 
24-25, σελ. 72, 85.

71 Darrouzes J., ἔνθ᾿ ἀνωτ. σελ. 55.
72    P.G.100, 1296A.
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

 
 

1.	 Ἡ	ἄρνηση	τῆς	κοινωνίας	τῶν	ἁγίων	Πατέρων	 
μέ	καταδικασμένους	αἱρετικούς	

Ἄς δοῦμε ὅμως καί τήν δεύτερη σημαντική παρα-
ποίηση τῶν ζηλωτῶν στήν Παράδοση τῆς Ἐκκλησί-
ας, μετά τήν δῆθεν ὑποχρέωση τῶν ἱερῶν κανόνων 
γιά ἀπόσχιση ἀπό ὅσους κηρύττουν κάποια αἵρε-
ση. Προσπαθοῦν λοιπόν νά ἀποδείξουν ὅτι ὅλοι οἱ 
ἅγιοι Πατέρες πού ἀγωνίσθηκαν κατά τῶν αἱρέσε-
ων, ἀκολουθοῦσαν δῆθεν τό δικό τους παράδειγ-
μα· διέκοπταν δηλαδή ἄμεσα τήν κοινωνία μέ τούς 
ἐπισκόπους τους, μόλις αὐτοί διεκήρυτταν κάποια 
κακόδοξη διδασκαλία καί φυσικά πρίν καταδικα-
σθοῦν ἀπό κάποια Τοπική ἤ Οἰκουμενική Σύνοδο.
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Ἐμεῖς φυσικά δέν ἀμφισβητήσαμε ποτέ τό δικαί-
ωμα τῆς πρό συνοδικῆς κρίσεως διακοπῆς τῆς κοινω-
νίας ἀπό κάποιον ἐπίσκοπο πού κηρύττει αἱρετικές 
διδασκαλίες. Ἡ διαφωνία μας μέ τούς ζηλωτές ἔγκει-
ται στό ὅτι προκειμένου νά δικαιολογήσουν τά σχί-
σματά τους ἐπιδίδονται σέ μία ἄνευ προηγουμένου 
παραποίηση τῆς διδασκαλίας τῶν ἁγίων Πατέρων 
καί τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας.

Παρουσιάζουν λοιπόν ἀρχικά τήν ἄρνηση κά-
ποιων ἁγίων Πατέρων νά κοινωνήσουν ἐκκλησια-
στικά μέ καταδικασμένους καί ἐκτός Ἐκκλησίας 
αἱρετικούς ὡς δῆθεν ἄρνηση τῶν Πατέρων νά κοι-
νωνήσουν ἐκκλησιαστικά μέ ἐντός Ἐκκλησίας αἱρε-
τικούς ἐπισκόπους. 

Ἡ ἄρνηση ὅμως τῶν ἁγίων Πατέρων νά κοινωνή-
σουν μέ τούς ψευδεπισκόπους τῶν καταδικασμένων 
ἀπό τήν Ά  Οἰκουμενική Σύνοδο αἱρετικῶν Ἀρειανῶν 
-πού γιά παράδειγμα ἐσφαλμένα προβάλλουν οἱ ζη-
λωτές- δέν ἔχει καμία σχέση μέ διακοπή κοινωνίας 
πρό συνοδικῆς κρίσεως73. Ἡ ἄρνηση αὐτή βασιζόταν 
σέ πολύ σημαντικές συνοδικές ἀποφάσεις καί δέν 
ὑπῆρχε κανένας λόγος γιά σύγκληση νέας Συνόδου 
προκειμένου νά καταδικάσει τούς συγκεκριμένους 
αἱρετικούς ξεχωριστά.

Οἱ ζηλωτές ὑποστηρίζουν ἐπίσης τελείως ἐσφαλ-
μένα ὅτι οἱ Ἅγιοι πού ἀντιστάθηκαν στούς Εἰκο-
νομάχους πρό τῆς Ζ́  Οἰκουμενικῆς Συνόδου πού 

73 Περί κκλησιαστικ  κοιν νία  καί μνημοσ νου , σελ. 
28.
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συνεκλήθη τό 787, ἀγωνίσθηκαν πρό συνοδικῆς κρί-
σεως74. 

Ἡ ἄποψη αὐτή ἀποτελεῖ διαστρέβλωση τῆς 
Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας, καθότι μόλις ἄρχισε νά 
κηρύσσεται ἡ εἰκονομαχική αἵρεση, Ὀρθόδοξες Το-
πικές Σύνοδοι ἀπό τό 726-732 στήν Ρώμη, τά Ἱερο-
σόλυμα καί τήν Συρία, στήν ὁποία πρωτεργάτης ἦταν 
ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, ἐκφράσθηκαν ὑπέρ 
τῆς προσκυνήσεως τῶν ἱερῶν εἰκόνων, ἀναθεμάτισαν 
τούς Εἰκονομάχους καί διέκοψαν τήν ἐκκλησιαστική 
κοινωνία μαζί τους75. Ἀνάλογες Συνόδους συναντᾶμε 
καί στήν συνέχεια, πάντοτε πρό τῆς Ζ́  Οἰκουμενικῆς 
Συνόδου76. Καθώς μάλιστα ἔλεγε ὁ ἅγιος Ταράσιος, 
οἱ Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες καθημερινά ἀναθεμάτιζαν 
τούς Εἰκονομάχους77.

Κατά συνέπεια οἱ Ἅγιοι ἐκείνης τῆς περιόδου δέν 
ἀγωνίσθηκαν πρό συνοδικῆς κρίσεως, ἀλλά βασιζόμε-
νοι στίς ἀποφάσεις τῶν ἀνωτέρω Συνόδων, τίς ὁποῖες 
προκλητικά ἀποκρύπτουν οἱ ζηλωτές. Ἀντιθέτως, οἱ 

74 Νικολάου Δημαρᾶ, Περιοδικ  ιοι ολλυ άδε , τεῦχος 
28, σελ. 8, 10, Περί κκλησιαστικ  κοιν νία  καί μνη-
μοσ νου , σελ. 30, Εὐθυμίου Τρικαμηνᾶ,  διαχρονικ  
συμ νία , σελ. 37-38.

75 Μελετίου, κκλησιαστικ  στορία, τόμος β ,́ αἰών ή , 
κεφ. έ , σελ. 221, Φ. Βαφείδου, κκλησιαστικ  στορία, 

τόμος β ,́ § 106, σελ. 35.
76 Φ. Βαφείδου, ἔνθ᾿ ἀνωτ. § 107, σελ. 38-39, Στεφανίδου, 

κκλησιαστικ  στορία, § 16, σελ. 259.
77 Σ. Μήλια, ν ερ ν υν δ ν  συλλο , τόμος β ,́ σελ. 

724α.
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ζηλωτές δέν λησμονοῦν συνήθως νά μᾶς ὑπενθυμί-
ζουν τούς ἀναθεματισμένους ἐπισκόπους τῆς εἰκονο-
μαχικῆς Συνόδου τῆς Ἱερείας τοῦ 754, τούς ὁποίους 
μάλιστα ἀποκαλοῦν παραπλανητικά κανονικο  
καί νομίμου  πισκ που 78 γιά τούς χριστιανούς 
ἐκείνης τῆς ἐποχῆς καί συνοδικ  δια ν μη 79.

2.	 Οἱ	ἀπαράδεκτες	ἀπόψεις	τῶν	ζηλωτῶν	 
γιά	τούς	ἐντός	Ἐκκλησίας	αἱρετικούς

Ἰδιαίτερα ὅμως σημαντικές εἶναι οἱ παραποιήσεις 
τῶν ζηλωτῶν στίς περιπτώσεις τῆς μακροχρόνιας 
ἐκκλησιαστικῆς Οἰκονομίας τῶν ἁγίων Πατέρων ἔνα-
ντι τῶν Μονοθελητῶν καί τῶν Λατίνων. Στίς περιπτώ-
σεις αὐτές οἱ Πατέρες δέν διέκοψαν τήν κοινωνία 
μέ τούς αἱρετικούς ἐπί δεκαετίες μέ σκοπό νά τούς 
ὁδηγήσουν σέ μετάνοια80.

Οἱ ἀνωτέρω μάλιστα περιπτώσεις ἀποτελοῦν τήν 
ἀπερίφραστη καταδίκη τῶν ζηλωτικῶν θεωριῶν, 
σύμφωνα μέ τίς ὁποῖες ἡ διακοπή τῆς κοινωνίας μέ 
κάποιο ἐπίσκοπό μας πού κηρύττει μία αἱρετική δι-

78 Εὐθυμίου Τρικαμηνᾶ, Ἀπάντησι  ε  τ ν κ τ  ερ  
ητροπ λε  Πειραι  κδο ε σα κριτικ  μελ τη , ἐν 

Περιοδικῷ οσμ  λαμι το , τεῦχος 15-16, σελ. 119.
79 Νικολάου Δημαρᾶ, Περιοδικ  ιοι ολλυ άδε , τεῦχος 

27, σελ. 10-11, τεῦχος 28, σελ. 26-28.
80 Δοσιθέου Ἱεροσολύμων, δεκά ι λο , βιβλίο στ́ , κεφ. 

ζ́ , § θ ,́ σελ. 278.
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δασκαλία εἶναι ὑποχρεωτική81 καί πρέπει νά γίνεται 
ἄμεσα, καθότι μόλις ὁ ἐπίσκοπος κηρύξει τήν αἱρε-
τική διδασκαλία, ἀποτελεῖ ξένο πρός τήν Ἐκκλησία 
σῶμα82, χάνει τήν θεία χάρη83 καί μεταδίδει μολυσμό 
στό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας84.

Ἀντιθέτως, ὑποστηρίζουν οἱ ζηλωτές, ἐάν οἱ αἱρε-
τικοί ἐπίσκοποι μέχρι τήν καταδίκη τους ε ναι μ λη 
το  σ ματο  το  ριστο 85 καί οἱ Ὀρθόδοξοι δέν 
ἀποτειχίζονται ἀπό αὐτούς, τότε ἀποδεικνύεται 
ἔμπρακτα ὅτι ἡ Ἐκκλησία δέν ἦταν ποτέ ἄσπιλη, 
ἀλλά ἦταν καί θά εἶναι ἐσπιλωμένη καί βεβορβορω-
μένη86.

Οἱ ζηλωτές μάλιστα τόλμησαν νά ὑποστηρίξουν 
ὅτι οἱ ἀπαγορεύσεις τῶν ἱερῶν κανόνων γιά τήν δια-
κοινωνία καί τίς συμπροσευχές μέ τούς αἱρετικούς, 
δέν ἀναφέρονται στούς ἐκτός Ἐκκλησίας καταδικα-
σμένους αἱρετικούς, ἀλλά στούς ἐντός Ἐκκλησίας μή 
καταδικασμένους αἱρετικούς87.

Οἱ ἅγιοι Πατέρες βέβαια διαψεύδουν ὅλες τίς ἀνω-
τέρω ἀπαράδεκτες ἀπόψεις. Κοινωνώντας δηλαδή οἱ 

81 Περί κκλησιαστικ  κοιν νία  καί μνημοσ νου , σελ. 
16, 21.

82 Εὐθυμίου Τρικαμηνᾶ,  διαχρονικ  συμ νία , σελ. 
30-31.

83 Περιοδικ  ιο  υπριαν , τεῦχος 191, σελ. 391.
84 Εὐθυμίου Τρικαμηνᾶ, ἔνθ᾿ ἀνωτ. σελ. 288.
85 Εὐθυμίου Τρικαμηνᾶ, ἔνθ᾿ ἀνωτ. σελ. 30.
86 Εὐθυμίου Τρικαμηνᾶ, ἔνθ᾿ ἀνωτ. σελ. 45.
87 Εὐθυμίου Τρικαμηνᾶ, ἔνθ᾿ ἀνωτ. σελ. 289-290.
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Πατέρες κατ᾿ οἰκονομία ἐπί δεκαετίες μέ τούς Μονο-
θελῆτες ἤ τούς Λατίνους, δέν εἶχαν τήν αἴσθηση οὔτε 
ὅτι εἶναι ὑπόδικοι γιά παράβαση τῶν ἱερῶν κανόνων 
οὔτε ὅτι κοινωνοῦσαν μέ ἐκτός Ἐκκλησίας κληρικούς 
οὔτε ὅτι δέχονταν κάποιο μολυσμό καί ἡ Ἐκκλησία 
μας καθίστατο ἐσπιλωμένη καί βεβορβορωμένη. Ὅλα 
αὐτά γνώριζαν βέβαια ὅτι θά ἴσχυαν μετά τήν ὁριστι-
κή καταδίκη καί ἀποπομπή τῶν αἱρετικῶν ἀπό τό 
σῶμα τῆς Ἐκκλησίας.

3.	 Ἡ	Οἰκονομία	τῶν	Πατέρων	 
ἔναντι	τῶν	Μονοθελητῶν	

Ἄς δοῦμε ἀρχικά τήν Οἰκονομία τῶν Πατέρων κα-
τά τήν περίοδο τοῦ Μονοθελητισμοῦ. Παρά τό ὅτι 
δηλαδή ἡ αἵρεση ἄρχισε νά κηρύσσεται περί τό 61588 

καί οἱ ἀρχηγοί τῆς αἱρέσεως, Κωνσταντινουπόλεως 
Σέργιος καί Ἀλεξανδρείας Κύρος, πραγματοποίησαν 
ο κουμενιστικο  τύπου ἑνώσεις μέ Μονοφυσίτες 

τό 62989 καί τό 63390 βάσει τῆς ἀποδοχῆς μιᾶς ἐν 
Χριστῷ ἐνεργείας καί θελήσεως, οἱ κύριοι πολέμιοι 
τῆς αἱρέσεως, ἅγιοι Σωφρόνιος καί Μάξιμος, δέν δι-

88 Ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ, ιάλο ο  περί τ ν 
κκλησιαστικ ν δο μάτ ν, P.G.91 332B-333A.

89 , τόμος 11, σελ. 103.
90 Φ. Βαφείδου, κκλησιαστικ  στορία, τόμος ά , § 74, 2, 

σελ. 251.
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έκοψαν ἀμέσως τήν κοινωνία μαζί τους91. Ἀντιθέτως, 
προσπάθησαν ποικιλοτρόπως ἐπί εἴκοσι περίπου 
ἔτη νά τούς ὁδηγήσουν σέ μετάνοια. 

Ἡ ἀμετανοησία τῶν Μονοθελητῶν ὁδήγησε τελικά 
τόν ἅγιο Μάξιμο τόν Ὁμολογητή νά ἀγωνισθεῖ γιά 
τήν συνοδική καταδίκη τῆς αἱρέσεως ἀπό διαδοχικές 
Συνόδους στήν Δύση (640-649)92.

Οἱ ζηλωτές βέβαια ἀποκρύπτουν τήν μεγάλη αὐτή 
περίοδο τῆς Οἰκονομίας τῶν ἁγίων Πατέρων, ἡ ὁποία 
καταδικάζει ἀπερίφραστα ὅλες τίς ἀνωτέρω ἀπόψεις 
τους. 

Προσπαθοῦν μάλιστα ἀναληθῶς νά παρουσι-
άσουν ὅτι καί ὁ ἅγιος Μάξιμος ἔκανε ὅ,τι ἀκριβῶς 
κάνουν καί οἱ ἴδιοι· διέκοψε δηλαδή ἀμέσως τήν κοι-
νωνία μέ τούς Μονοθελῆτες πρό συνοδικῆς κρίσεώς 
τους93. Γιά νά ἐπιτύχουν ὅμως τόν σκοπό τους αὐτό 
ἐπιδίδονται σέ μία ὁλοκληρωτική διαστρέβλωση τῆς 
βιογραφίας τοῦ ἁγίου Μαξίμου, κάνοντας σοβαρούς 
ἀναχρονισμούς καί παραποιήσεις94.

Εἶναι ἀκόμη χαρακτηριστικό ὅτι ὁ ἅγιος Μάξιμος 
σέ κάποιους διαλόγους του μέ τούς Μονοθελῆτες 
κατά τό 655 ἐπικαλεῖται τήν συνοδική καταδίκη τοῦ 

91 Ἁγίου Σωφρονίου Ἱεροσολύμων, πιστολ  υνοδικ , 

P.G.87Γ ,́ 3148A.
92 Μελετίου, κκλησιαστικ  στορία, αἰών ζ́ , κεφ. στ́ , ί , 

σελ. 166, 177, Φ. Βαφείδου, ἔνθ᾿ ἀνωτ. σελ. 252.
93 Θεοδωρήτου μοναχοῦ, ρ οδο ία καί α ρεσι , σελ. 64.
94 Νικολάου Δημαρᾶ, Περιοδικ  ιοι ολλυ άδε , τεῦχος 

27, σελ. 2-8, τεῦχος 28, σελ. 42-52.
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Μονοθελητισμοῦ στήν Δύση προκειμένου νά δικαιο-
λογήσει τήν διακοπή τῆς κοινωνίας μαζί τους95.

Οἱ ζηλωτές ὅμως διαψεύδουν ἀκόμη καί τόν ἴδιο 
τόν ἅγιο Μάξιμο, περικόπτοντας μέ δεξιοτεχνία τούς 
λόγους του96 καί βγάζοντας ἀπό τούς ἀνωτέρω δια-
λόγους τά τελείως ἀντίθετα συμπεράσματα: Ὅτι ὁ 
ἅγιος Μάξιμος ἀποτειχίσθηκε πρίν καταδικασ ο ν 
ο  α ρετικοί Πατριάρχε  καί πίσκοποι π  νο-
δο 97, καθώς καί ὅτι ο δ λ  ν ερε  σιο  τ ν 

νοδο τ  μη 98. 

Τό ἐντελῶς παράδοξο βέβαια εἶναι ὅτι οἱ ζηλωτές 
στήν συνέχεια τῶν κειμένων τους ἀναφέρουν99 -χω-
ρίς προφανῶς νά τό ἀντιληφθοῦν- κάποιους ἄλλους 
λόγους τοῦ ἁγίου Μαξίμου πρός τούς Μονοθελῆτες, 
ὅτι δέν κοινωνεῖ μαζί τους, ἐπειδή καταδικάσθηκαν 
στίς Συνόδους τῆς Δύσεως.

Ἡ ἄγνοια ὅμως τῶν ζηλωτῶν στήν Ὀρθόδοξη θεο-
λογία φανερώνεται ἐπίσης καί ἀπό τό ὅτι τόλμησαν 
νά ὑποστηρίξουν ὅτι ο  ονο εληταί τ  νστα-

95 ησι  τ  κιν σε , κεφ. στ́ , ιλοκαλία, τόμος 15Γ, 
σελ. 90, P.G.90, 120D, κεφ. ιγ́ , ιλοκαλία, τόμος 15Γ, 
σελ. 102, P.G.90, 128B, Περί τ ν πραχ ντ ν , κεφ. ιστ́ -
ιζ ,́ ιλοκαλία, τόμος 15Γ, σελ. 38-40, P.G.90, 153BC, 
(παράβαλλε καί Σ. Μήλια, ν ερ ν υν δ ν  συλλο , 

τόμος β ,́ σελ. 431).
96 Εὐθυμίου Τρικαμηνᾶ,  διαχρονικ  συμ νία , σελ. 

115-116.
97 Ἔνθ᾿ ἀνωτ. 
98 Ἔνθ᾿ ἀνωτ. σελ. 128.
99 Ἔνθ᾿ ἀνωτ. σελ. 117.
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ντινουπ λε  δ ν πεδ χοντο τ ν ν αλκηδ νι  
κουμενικ  νοδο 100 καί μάλιστα μνημ νευον 

το  α ρετικο  ονο υσίτα  στ  εία ειτουρ ί-
α 101, ἄν καί σέ ἄλλο σημεῖο, διαψεύδοντας καί τούς 
ἑαυτούς τους, λέγουν τά τελείως ἀντίθετα102.

4.	 Ἡ	Οἰκονομία	τῶν	Πατέρων	 
ἔναντι	τῶν	Λατίνων

Ἀνάλογες εἶναι οἱ παραποιήσεις τῶν ζηλωτῶν 
καί στήν περίπτωση τῶν Λατίνων, ἡ ὁποία εἶναι ἡ 
πλέον μακροχρόνια Οἰκονομία πού ἐφήρμοσαν οἱ 
ἅγιοι Πατέρες ἔναντι ἐπισκόπων τῆς Ἐκκλησίας πού 
κήρυτταν κάποια αἵρεση. Στό συμπέρασμα αὐτό κα-
ταλήγουμε, ἀκόμη καί ἄν δεχθοῦμε τήν ἀκραία πε-
ρίπτωση, ὅτι δηλαδή οἱ πάπες κήρυξαν ἐπίσημα τήν 
αἵρεση τοῦ filioque τό 1009103, καί ὄχι ὅτι τήν διέδιδαν 
ἀνυποστόλως ἀπό τόν ί  αἰῶνα104.

100 Ἔνθ᾿ ἀνωτ. σελ. σελ. 123, (παράβαλλε καί Σ. Μήλια, ν 
ερ ν υν δ ν  συλλο , τόμος β ,́ σελ. 431).

101 Ἔνθ᾿ ἀνωτ. σελ. 129, (παράβαλλε καί Σ. Μήλια, ν 
ερ ν υν δ ν  συλλο , τόμος β ,́ σελ. 431).

102 Εὐθυμίου Τρικαμηνᾶ, Ἀπάντησι , ἐν Περιοδικῷ 
οσμ  λαμι το , τεῦχος 15-16, σελ. 110-111.

103 Β. Στεφανίδου, κκλησιαστικ  στορία, § 22, σελ. 374.
104 Φ. Βαφείδου, κκλησιαστικ  στορία, τόμος β ,́ § 113, 

1, σελ. 65. 
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Οἱ ζηλωτές ὑποστηρίζουν ἀναληθῶς ὅτι ο δ  πί 
στι μ ν  κκλησία ν χ η πάπαν κακοδο ο ντα πε-
ρί τ   καί τ  πρ τε ον  ταν  κε αλ  τ  

μη  κατ στη νοσο νο  καί υχοκτ νο  τ τε πά-
ραυτα τ  κοιν νία  καί το  μνημοσ νου εκ πη 105. 

Προσάγουν μάλιστα καί σχετική μαρτυρία ἀπό τόν 
Δοσίθεο Ἱεροσολύμων, παραποιημένη ὅμως καί αὐτή 
μέ ἰδιαίτερη δεξιοτεχνία.

Ὁ ἱερός Δοσίθεος δηλαδή λέγει τά ἀκριβῶς ἀντί-
θετα καί ὑποστηρίζει ὅτι, παρά τό ὅτι ὁ Σέργιος 
Κωνσταντινουπόλεως διέγραψε ἀμέσως τόν πάπα 
ἀπό τά δίπτυχα τό 1009, οἱ ὑπόλοιποι Ὀρθόδοξοι 
πατριάρχες δέν ἔπραξαν τό ἴδιο, ἀλλά διέκοψαν τήν 
κοινωνία μέ τούς Λατίνους ἔπειτα ἀπό σαρανταπέντε 
ὁλόκληρα ἔτη (1054)106. 

Προφανῶς καί ἡ ἀνωτέρω στάση τῶν Πατέρων κα-
ταδικάζει ἀπερίφραστα τίς ἀπαράδεκτες ζηλωτικές 
ἀπόψεις πού προαναφέραμε.

105 Περί κκλησιαστικ  κοιν νία  καί μνημοσ νου , σελ. 
58, 62.

106 Δοσιθέου Ἱεροσολύμων, δεκά ι λο , βιβλίο ή , κεφ. 
β ,́ § στ́ , σελ. 304, βιβλίο στ́ , κεφ. ζ́ , § θ ,́ σελ. 278.
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5.	 Ἡ	διακοπή	τῆς	κοινωνίας	μέ	ὅσους	 
ἑνώνονται	μέ	καταδικασμένους	αἱρετικούς	
γίνεται	χωρίς	ἀπαραίτητη	συνοδική	κρίση

Σημαντικές παραποιήσεις κάνουν οἱ ζηλωτές καί 
στίς περιπτώσεις τῶν ἑνώσεων μέ τούς Λατίνους στήν 
Λυών τό 1274 καί τήν Φλωρεντία τό 1439. Οἱ ζηλω-
τές ὑποστηρίζουν ὅτι ἡ διακοπή τῆς κοινωνίας τῶν 
Ὀρθοδόξων μέ ὅσους ἑνώθηκαν μέ τούς Λατίνους, 
ἀποτελεῖ μία χαρακτηριστική ἐφαρμογή τῆς πρό 
συνοδικῆς κρίσεως διακοπῆς τῆς κοινωνίας μέ τούς 
αἱρετικούς107.

Ἡ ἄποψη αὐτή εἶναι τελείως ἐσφαλμένη, διότι ἡ 
διακοπή τῆς κοινωνίας μέ κληρικούς πού χωρίζονται 
ἀπό τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας καί δημιουργοῦν δική 
τους Ἐκκλησία ἤ ἑνώνονται μέ ἤδη καταδικασμένες 
αἱρετικές Ἐκκλησίες, γίνεται χωρίς ἀπαραίτητη συ-
νοδική καταδίκη, καθώς μόνοι τους καταδικάζουν καί 
ἀποκόπτουν τούς ἑαυτούς τους ἀπό τό σῶμα καί τήν 
κοινωνία τῆς Ἐκκλησίας.

Οἱ μέν πρῶτοι σχισματοαιρετικοί  κληρικοί, λέ-
γει ὁ ἅγιος Νικόδημος, μετά τήν ἀπόσχισή τους ἀπό 
τήν Ἐκκλησία νεκρ ησαν παρευ 108 καί δέν 
θεωροῦνται μέλη της.

107 Νικολάου Δημαρᾶ, ἔνθ᾿ ἀνωτ. τεῦχος 28, σελ. 6, 52-53, 
Εὐθυμίου Τρικαμηνᾶ,  διαχρονικ  συμ νία , σελ. 
166, 198-200.

108 Πηδάλιον, σημείωσις ά  στόν ά  κανόνα τοῦ μεγάλου 
Βασιλείου, σελ. 589.
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Σύμφωνα ἐπίσης μέ τούς δύο πρώτους κανόνες 
τῆς Γ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου109, ὅποιος ἐγκαταλεί-
πει τήν Ἐκκλησία καί ἑνώνεται μέ καταδικασμένους 
αἱρετικούς, ἐκπίπτει ἄμεσα τῆς ἐκκλησιαστικῆς 
κοινωνίας καί τῆς ἱερωσύνης, χωρίς νά ἀπαιτεῖται 
συνοδική κρίση.

6.	 Ἡ	στάση	τῶν	ἁγίων	Πατέρων	 
τῆς	δεύτερης	χιλιετίας

Βέβαια στό ζήτημα τῶν ἁγίων Πατέρων πού ἀγωνί-
σθηκαν γενικότερα κατά τήν δεύτερη χιλιετία ἔχου-
με καί μία ἄλλη πολύ σημαντική διαφωνία μέ τούς 
ζηλωτές. 

Ὅπως θά δοῦμε στήν συνέχεια, κατά τήν περίοδο 
αὐτή συναντᾶμε ἀρκετούς φιλενωτικούς καί λατινό-
φρονες κληρικούς, οἱ ὁποῖοι ἦταν ἰδιαίτερα συγκα-
ταβατικοί ὡς πρός τίς κακοδοξίες τῶν Λατίνων, ἤ 
ἀκόμη καί τίς ὑπεράσπιζαν, ἐπιθυμώντας διακαῶς 
τήν ἕνωση μαζί τους, ἀκόμη καί μέ ὑποχωρήσεις τῆς 
Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. 

Συναντᾶμε ἐπίσης ἀρκετούς κληρικούς, τῶν ὁποί-
ων ἡ συμπεριφορά φανέρωνε ἀλλοίωση τοῦ ἐκκλη-
σιαστικοῦ τους φρονήματος καί τῆς Ὀρθόδοξης 
εὐαισθησίας τους, ἀπώλεια τῆς αὐτοσυνειδησίας 
τους ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί μόνο ἀποτελεῖ 
τήν Μία, Ἁγία, Καθολική Ἐκκλησία, ἀλλά καί ἄγνοια 

109 P.G.137, 349A-353C.
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ἤ σύγχυση ὡς πρός τίς σχέσεις τους μέ τούς ἑτερο-
δόξους. 

Ἡ στάση λοιπόν τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς δεύτερης 
χιλιετίας ἔναντι τῶν ἀνωτέρω κληρικῶν τῆς ἐποχῆς 
τους, δικαιώνει πλήρως τήν δική μας στάση καί κα-
ταδικάζει ἀπόλυτα τήν στάση τῶν ζηλωτῶν. Γιά τούς 
Πατέρες δηλαδή ὁλόκληρης τῆς δεύτερης χιλιετίας 
αἰτία διακοπῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας ἀπετέλεσε 
μόνο ἡ ἕνωση πού πραγματοποιήθηκε δύο φορές μέ 
τούς ἀμετανοήτους Λατίνους καί ὄχι ἡ ὕπαρξη καί 
ἡ δράση τῶν ἀνωτέρω Ἑνωτικῶν καί Λατινοφρόνων, 
οἱ ὁποῖοι ἦταν ἀνάλογοι ἤ ἀκόμη καί χειρότεροι ἀπό 
τούς σημερινούς Οἰκουμενιστές.

7.	 Οἱ	Φιλενωτικοί	καί	οἱ	Λατινόφρονες	 
μέχρι	τήν	ἕνωση	τῆς	Λυών	(1274)

Πράγματι, μετά τό σχίσμα Ἀνατολῆς - Δύσεως τό 
1054 ὁρισμένοι Ὀρθόδοξοι παραβίαζαν τήν κανονική 
τάξη καί κοινωνοῦσαν ἐκκλησιαστικά μέ τούς Λατί-
νους καί ἄλλους αἱρετικούς, ἀναγνωρίζοντας αὐτούς 
καί τά μυστήριά τους. 

Κατά τό τέλος τοῦ ιβ́  αἰῶνος, ὅπως διαφαίνεται 
καί στίς ἐρωτήσεις πρός τόν Κίτρους Ἰωάννη110 καί 
τόν Θεόδωρο Βαλσαμῶνα111, συνέβαιναν χειροτονίες 

110 Γ. Α. Ράλλη - Μ. Ποτλῆ, ντα μα τ ν εί ν καί ερ ν 
καν ν ν, τόμος έ , σελ. 403-404.

111 ρ τ σει  κανονικαί , ἐρώτησις ιδ ,́ P.G 138, 965C.
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λατίνων κληρικῶν ἀπό Ὀρθοδόξους ἐπισκόπους, με-
ταδόσεις τῆς Θείας Εὐχαριστίας στούς αἱρετικούς, 
καθώς ἐπίσης καί συνιερουργίες καί συμπροσευχές 
Ὀρθοδόξων μέ Λατίνους, Μονοφυσίτες καί Νεστο-
ριανούς κατά τήν τέλεση τῶν ἱερῶν μυστηρίων καί 
ἐκκλησιαστικῶν ἀκολουθιῶν. 

Ὀρθόδοξοι ἐπίσκοποι ἐξέφραζαν ἐπίσης ἀπα-
ράδεκτες καί πάρα πολύ συγκαταβατικές ἀπόψεις 
γιά τούς ἑτεροδόξους. Ὁ Βουλγαρίας Δημήτριος γιά 
παράδειγμα θεωροῦσε ἔγκυρη τόσο τήν Θεία Εὐχαρι-
στία112, ὅσο καί τήν ἱερωσύνη καί τίς χειροτονίες τῶν 
ἑτεροδόξων, καί συνιστοῦσε τόν λειτουργικό συγχρω-
τισμό καί τήν μυστηριακή διακοινωνία μαζί τους113.

Κατά τούς πρώτους αἰῶνες μετά τό σχίσμα 
συναντῶνται διαρκῶς καί οἱ Φιλενωτικοί. Στούς 
ἀρκετούς Θεολογικούς Διαλόγους πού πραγματο-
ποιήθηκαν, ὁρισμένοι Ὀρθόδοξοι ἦταν κάπως με-
τριοπαθεῖς, ἄλλοι ἔκαναν ὑποχωρήσεις πρός τούς 
Λατίνους, ἐνῶ ἄλλοι ὑποστήριζαν ἀκόμη καί τίς λα-
τινικές ἀπόψεις.

Στά μέσα τοῦ ιγ́  αἰῶνος ὑπῆρχαν Ὀρθόδοξοι 
ἐπίσκοποι πού ὑποστήριζαν -ὅπως καί οἱ σημερινοί 
Οἰκουμενιστές- ὅτι οἱ δογματικές μας διαφορές μέ 
τούς Λατίνους εἶναι λίγες καί ἐπουσιώδεις ἤ ἀκόμη 
καί ἀνύπαρκτες. 

112 Ἱ. Κοτσώνη,  κανονικ  πο ι  περί τ  πικοιν νία  
μετά τ ν τεροδ ν, § 15, σελ. 83.

113 Γ. Α. Ράλλη - Μ. Ποτλῆ, ἔνθ᾿ ἀνωτ. σελ. 433-435.
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Τό 1253 ὁ αὐτοκράτωρ ἀπέστειλε στήν Ρώμη δύο 
Ὀρθοδόξους ἐπισκόπους, οἱ ὁποῖοι ἀναγνώρισαν 
τ  παπικ  πρ τε ο  τ  μνημ συνον το  πάπα καί 

τ  κκλητον 114, πράξη πού στήν συνέχεια ἀποδο-
κιμάσθηκε.

Ἀλλά καί οἱ θεολογικές θέσεις τοῦ Ὀρθοδόξου 
ἐπισκόπου Κοτρώνης Νικολάου ε χαν  άση του  
τ ν συμ νία λλ ν ν καί ατίν ν στ  δ μα περί 
τ  κπορε σε  το  ίου Πνε ματο 115. Τό 1263 ὁ 
λατινόφρων Νικόλαος, ὡς ἀρχηγός Ὀρθόδοξης πρε-
σβείας τοῦ αὐτοκράτορος, προσκόμισε στόν πάπα 
Οὐρβανό μία θεολογικά ἀπαράδεκτη ἐπιστολή, στήν 
ὁποία ὑποστηριζόταν ὅτι ὑπῆρχε πλήρης συμφωνία 
τῶν δύο Ἐκκλησιῶν, καθώς οἱ διαφορές τους εἶναι 
φαινομενικές, ἐνῶ ἀναγνωριζόταν τό παπικό πρω-
τεῖο116.

Ὁ Ἀνδριανουπόλεως Θεόκτιστος, ὁ Κυζίκου Θεό-
δωρος καί ὁ Νικαίας Θεοφάνης ἀποδέχονταν ἐπίσης 
τί  λατινικ  δο ματικ  καί λειτουρ ικ  καινοτομί-

ε , καθώς ἦταν πεπεισμ νοι ιά τ ν ρ τητα τ ν 
σ ν πρ σ ευε  μη 117.

Λίγο πρίν τήν ἕνωση τῆς Λυών λατινόφρονες 
κληρικοί, μέ πλέον ἐπιφανεῖς τούς Κωνσταντῖνο 

114 Β. Φειδᾶ, κκλησιαστικ  στορία, τόμος β ,́ σελ. 588.
115 Χρ. Ἀραμπατζῆ,  νοδο  τ  υ ν, σελ. 80, ὑποση-

μείωσις 34.
116 Ἔνθ᾿ ἀνωτ. σελ. 78-80.
117 Χρ. Ἀραμπατζῆ,  ρ δο η κκλησία καί  μη 

κατά τ ν ι  α να, σελ. 135-136.
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Μελητινιώτη καί Γεώργιο Μετοχίτη, συνέταξαν γιά 
λογαριασμό τοῦ αὐτοκράτορος Μιχαήλ μο Πίστε-

118, στόν ὁποῖο ὑποστηριζόταν ἡ ἕνωση μέ τούς 
Λατίνους, καθόσον δέν ὑπάρχουν σημαντικές δια-
φορές119.

Στά πλαίσια δέ τῆς ἑνωτικῆς πολιτικῆς τοῦ αὐτο-
κράτορος ἦταν καί ἡ ἐνθάρρυνση τῶν συμπροσευχῶν. 
Καθώς διηγεῖται ὁ Παχυμέρης, οἱ παπικοί κληρικοί 
συμμετεῖχαν στίς ἀκολουθίες καί τήν Θεία Λειτουρ-
γία120. Ἀκόμη καί ὅταν λειτουργοῦσε ὁ Ὁμολογητής 
Ἰωσήφ Κωνσταντινουπόλεως, ὁ ὁποῖος δέν ἀποδέ-
χθηκε τήν ἕνωση τῆς Λυών, οἱ λατῖνοι κληρικοί εἰσήρ-
χοντο στά ἄδυτα τοῦ ναοῦ καί διάβαζαν τίς μυστικές 
εὐχές μαζί μέ τούς Ὀρθοδόξους ἀρχιερεῖς121.

Ἡ ἔστω πρόσκαιρη ἀποδοχή τῆς ἑνώσεως τῆς Λυ-
ών ἀπό εἰκοσιέξι μητροπολίτες καί ἐννέα ἀρχιεπι-
σκόπους τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως 
μέ τούς ἐπισκόπους τῆς δικαιοδοσίας τους122, ἀπό τίς 
Ἐκκλησίες τῆς Βουλγαρίας καί τῆς Σερβίας123, καθώς 
καί ἀπό δεκάδες κληρικούς καί ἀξιωματούχους τῆς 

118 Γ. Παχυμέρη, ιχα λ Παλαιολ ο , βιβλίον έ , κεφ. ιδ ,́ 
P.G.143, 832A.

119 Χρ. Ἀραμπατζῆ,  νοδο  τ  υ ν, σελ. 164-165.
120 Γ. Παχυμέρη, ιχα λ Παλαιολ ο , κεφ. ή , P.G.143, 

812B -813A.
121 Ἔνθ᾿ ἀνωτ. κεφ. ιά , P.G.143, 824A.
122 Χρ. Ἀραμπατζῆ,  ρ δο η κκλησία καί  μη 

κατά τ ν ι  α να, σελ. 86.
123 Στεφανίδου, κκλησιαστικ  στορία, § 23, σελ. 387.
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ἁγίας Σοφίας124 ἀποδεικνύει μᾶλλον τήν ὕπαρξη καί 
ἀρκετῶν ἄλλων λατινοφρόνων κληρικῶν κατ᾿ ἐκείνη 
τήν ἐποχή.

8.	 Ὁ	ἅγιος	Μᾶρκος	 
καί	ἡ	ἕνωση	τῆς	Φλωρεντίας

Παρά τήν ὕπαρξη καί τήν δράση τῶν Ἑνωτικῶν 
καί Λατινοφρόνων, τόσο οἱ Ἁγιορεῖτες Ὁσιομάρτυ-
ρες καί Ὁμολογητές ἐκείνης τῆς ἐποχῆς, ὅσο καί ὁ 
ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός καί οἱ ὁμόφρονές του δύο 
αἰῶνες ἀργότερα δέν διέκοψαν τήν ἐκκλησιαστική 
κοινωνία μαζί τους, παρά μόνο κατά τίς ψευδενώσεις 
τῆς Λυών καί τῆς Φλωρεντίας. Ἡ ἀντίδραση αὐτή 
τῶν Πατέρων ἀφαιρεῖ προφανῶς ἀπό τούς ζηλωτές 
τό δικαίωμα νά τούς ἐπικαλοῦνται καί νά τούς ἔχουν 
ὡς ὑπόδειγμά τους.

Πράγματι, καί κατά τό 1438 ἡ ἑνωτική Σύνοδος 
Ὀρθοδόξων - Λατίνων στήν Φερράρα τῆς Ἰταλίας 
προετοιμαζόταν μέ ἀπαράδεκτες προϋποθέσεις. Τήν 
ἀποτυχία τῆς ἑνωτικῆς αὐτῆς Συνόδου διέβλεπε καί 
ὁ διδάσκαλος τοῦ ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ, Ἰω-
σήφ ὁ Βρυέννιος125. 

Ὁ ἱερός Βρυέννιος διαβλέποντας καί παλαιότερα, 
τό 1419, ὅτι προετοιμαζόταν ἕνωση μέ τούς Λατί-

124 Χρ. Ἀραμπατζῆ, ἔνθ᾿ ἀνωτ. σελ. 109.
125 Sylvestre Syropoylos, Les Memoires, τμῆμα β ,́ κεφ. ιή , 

σελ. 120.
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νους, χωρίς νά ἀποβάλλουν τό filioque καί τίς ὑπό-
λοιπες κακοδοξίες τους, εἶχε κατακρίνει δριμύτατα 
τόν ο κουμενιστικ  αὐτό τρόπο ἑνώσεως καί ὅσους 
τόν προωθοῦσαν126.

Ἀλλά καί δέκα περίπου ἔτη νωρίτερα ὁ ἱερός Βρυ-
έννιος εἶχε ἐπίσης ἀντιδράσει σθεναρά καί σέ ἄλλη 
μία ο κουμενιστικο  τύπου ἔνωση πού προωθοῦσε 
ἡ Σύνοδος τῆς Κωνσταντινουπόλεως μέ τήν ὑποταγ-
μένη ἐπί δύο αἰῶνες στούς Λατίνους Ἐκκλησία τῆς 
Κύπρου. 

Σέ εἰδική μάλιστα μελέτη πού ἐξεφώνησε πρός 
τήν ἱερά Σύνοδο -χωρίς βέβαια νά διαπράξει κάποια 
ἀποτείχιση- ἐπέκρινε ὅσους προσπαθοῦσαν παράλο-
γα νά δικαιολογήσουν τούς ἀμετανοήτους καί ἐκτός 
Ἐκκλησίας εὑρισκομένους Κυπρίους, ἐπιθυμώντας 
συμβιβαστική ἕνωση μαζί τους127.

Ἀλλά καί ὁ ἅγιος Μᾶρκος καταδέχθηκε νά συμ-
μετάσχει στήν Ἑνωτική Σύνοδο τῆς Ἰταλίας, παρά 
τό ὅτι πολλοί Ὀρθόδοξοι ἀπέκρουαν τήν συμμετοχή 
σ᾿ αὐτήν, ἐπειδή διέβλεπαν τόν κίνδυνο ἑνώσεως μέ 
τούς Λατίνους, χωρίς οἱ τελευταῖοι νά ἀποβάλουν 
τίς κακοδοξίες τους. 

Σέ κοινές μάλιστα συνεδρίες τῶν ἐπισημοτέρων 
κληρικῶν καί πολιτικῶν τῆς ἐπικρατείας τό 1436 
ὑποστηρίχθηκε καί ἡ συμβατική ἕνωση, δηλαδή ἡ 

126 ά ε ρε ντα  ο  συμ ουλευτικ , τόμος ά , σελ. 
400-410.

127 ά ε ρε ντα  ελ τη περί τ  τ ν υπρί ν , τόμος 
β ,́ σελ. 23-24.
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κατ᾿ οἰκονομία ἀναγνώριση τῶν αἱρέσεων τῆς Ρώ-
μης, χωρίς ὅμως ὑποχρεωτικό χαρακτήρα γιά τήν 
Ὀρθοδοξία128. 

Οἱ ῾Αγιορεῖτες ἐπίσης ἀρνήθηκαν νά παράσχουν 
οὐσιαστική βοήθεια129 στήν Ὀρθόδοξη ἀντιπροσω-
πεία, ἐνῶ ὁ αὐτοκράτωρ φρόντιζε νά ἀποκλείει ἀπό 
τήν Ἑνωτική Σύνοδο τήν συμμετοχή τῶν σφοδρῶν 
ἐχθρῶν τῶν λατινικῶν καινοτομιῶν130. Ὁ αὐτοκράτωρ 
ἔπειτα ἀπό ἀπαίτηση τοῦ παπικοῦ ἀντιπροσώπου 
ἔπεισε ἐπίσης τούς πατριάρχες τῆς Ἀνατολῆς νά 
μή φαίνεται στά ράμματά  τους πρός τούς τοπο-
τηρητές τους ὅτι ἀπαιτοῦν ἀπό αὐτούς νά ἀποδε-
χθοῦν μία ἕνωση σύμφωνη μέ τί  παραδ σει  τ ν 

ί ν κουμενικ ν συν δ ν καί τ ν διδασκάλ ν τ  
κκλησία 131, ἀλλά ἀντιθέτως ὁποιαδήποτε μορφή 

ἑνώσεως θά ἀποφασιζόταν στήν Ἑνωτική Σύνοδο. 
Τέλος ὁ ἄστατος Κωνσταντινουπόλεως Ἰωσήφ δέν 

ἔκανε καμία σχετική προετοιμασία μέ τούς ἐπισκό-
πους του καί ἀπειλοῦσε μέ σφοδρότητα, ὅσους δέν 
ἤθελαν νά τόν ἀκολουθήσουν στήν Ἰταλία132. 

Ὁ ἅγιος Μᾶρκος λοιπόν ἀναχώρησε γιά τήν Ἰταλία 
τόσο μέ τόν προδιε αρμ νο 133 πατριάρχη, ὅσο καί 

128 , τόμος 4, στήλη 277.
129 Ν. Βασιλειάδη,  ιο  ρκο   ενικ , σελ. 61.
130 Ἀνδρ. Δημητρακοπούλου, ρ δο ο  λλά , σελ. 92-93.
131 Sylvestre Syropoylos, Les Memoires, τμῆμα γ́ , κεφ. έ -

στ́ , σελ. 166.
132 Ἔνθ᾿ ἀνωτ. τμῆμα γ́ , κεφ. κβ ,́ κστ́ , σελ. 182-186.
133 Ἁγίου Μάρκου Ἐφέσου, κ εσι , P.O.17, 448.
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μέ τούς ὑπολοίπους λατινόφρονες καί φιλενωτικούς 
κληρικούς.

Μεταξύ τῶν λατινοφρόνων ἐπισκόπων ἦταν ὁ Ρω-
σίας Ἰσίδωρος, ὁ ὁποῖος ὑποστήριζε τήν συμφωνία 
Ὀρθοδόξων - Λατίνων στό δόγμα περί τῆς ἐκπορεύ-
σεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος134. Οἱ Μυτιλήνης Δωρό-
θεος καί Λακεδαιμονίας Μεθόδιος ἀρνοῦντο ἐπίσης 
κατηγορηματικά ὅτι οἱ Λατῖνοι εἶναι αἱρετικοί135. Οἱ 
Φιλενωτικοί ὑποστήριζαν ἀκόμη ὅτι ἡ μεταξύ μας 
διαφορά εἶναι μικρ  καί θεωροῦσαν μάλιστα τούς 
ἁγίους Πατέρες πού εἶχαν συγγράψει κατά τῶν λα-
τινικῶν κακοδοξιῶν σχισματικο , ὑποστηρικτές 
δηλαδή τῆς ἐκκλησιαστικῆς διαιρέσεως, καί δέν ἀπο-
δέχονταν τά συγγράμματά τους136.

Ὁ ἅγιος Μᾶρκος διέκοψε τήν κοινωνία μέ τούς Λα-
τινόφρονες μόνο μετά τήν ἕνωση τῆς Φλωρεντίας137, 

γεγονός πού, ἐπαναλαμβάνουμε, δικαιώνει τήν δική 
μας στάση καί ὄχι τῶν ζηλωτῶν.

Εἶναι ἐπίσης σημαντικό ὅτι ὁ ἅγιος Μᾶρκος συ-
νηγορεῖ καί μέ τήν ἄποψή μας περί διαφορᾶς μετα-
ξύ ἐπίσημης καί σποραδικῆς διακηρύξεως κάποιας 
αἱρέσεως. Στήν Σύνοδο τῆς Φλωρεντίας ὁ Ἅγιος ζήτη-
σε ἀπό τούς Λατίνους νά ἀφαιρέσουν τήν προσθήκη 
τοῦ filioque ἀπό τό Σύμβολο τῆς Πίστεως, προκει-

134 Sylvestre Syropoylos, ἔνθ᾿ ἀνωτ. τμῆμα ή , κεφ. λά , σελ. 
418.

135 Ἔνθ᾿ ἀνωτ. τμῆμα θ ,́ κεφ. ί , σελ. 444.
136 Ἔνθ᾿ ἀνωτ. κεφ. ί - ιγ́ , σελ. 444-448.
137 Ἀπολο ία , P.G.160, 537A.
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μένου νά ἑνωθοῦν μέ τούς Ὀρθοδόξους. Τό ὅτι ἴσως, 
ἔλεγε ὁ Ἅγιος, θά παρέμεναν κάποιοι στήν Δύση νά 
ἀσπάζονται τήν συγκεκριμένη κακοδοξία, αὐτό δέν 
θά ἔβλαπτε τήν Ἐκκλησία, ἡ ὁποία μέ τήν πάροδο 
τοῦ χρόνου θά εἶχε τήν δύναμη νά ἐξαφανίσει τήν 
κακοδοξία αὐτή138.

9.	 Ἡ	στάση	τῶν	Πατέρων	στό	δεύτερο	μισό	
τῆς	δεύτερης	χιλιετίας

 

Ἀλλά καί οἱ μεγάλοι Πατέρες πού ἔζησαν τούς 
ἑπομένους αἰῶνες, ὅπως οἱ Μακάριος ὁ Πάτμιος, 
Ἀθανάσιος ὁ Πάριος, Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, δέν 
φαίνεται νά διέκοψαν ποτέ τήν κοινωνία μέ ὅσους 
κληρικούς διεκήρυτταν κακόδοξες ἀπόψεις ἤ κοινω-
νοῦσαν ἐκκλησιαστικά μέ ἑτεροδόξους, ἀναγνωρίζο-
ντας ἔμμεσα ἤ ἄμεσα αὐτούς καί τά μυστήριά τους.

Πράγματι, πλῆθος μαρτυριῶν φανερώνουν ὅτι 
συνέβαιναν καί τότε -ὅπως καί παλαιότερα- σπο-
ραδικές μεταδόσεις τῆς Θείας Εὐχαριστίας στούς 
ἑτεροδόξους, καθώς καί συνιερουργίες καί συμπρο-
σευχές Ὀρθοδόξων καί ἑτεροδόξων κατά τήν τέλεση 
τῶν ἱερῶν μυστηρίων καί ἐκκλησιαστικῶν ἀκολου-
θιῶν139.

138 Sylvestre Syropoylos, ἔνθ᾿ ἀνωτ. τμῆμα ή , κεφ. λστ́ , σελ. 
422-424.

139 Ἱ. Κοτσώνη,  κανονικ  πο ι  περί τ  πικοιν νία  
μετά τ ν τεροδ ν, § 17, σελ. 98, § 29, σελ. 243, Ἱ. Κο-
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Ἰδιαίτερα ἀπογοητευτικό φαινόμενο τοῦ ιζ΄ 
αἰῶνος ἦταν ἡ ἄδεια πού ἔδιναν Ὀρθόδοξοι μητρο-
πολίτες στούς λατίνους Ἰησουῒτες καί Καπουτσίνους 
νά κηρύττουν στούς Ὀρθόδοξους ναούς, νά κατηχοῦν 
καί νά ἐξομολογοῦν τούς Ὀρθοδόξους κληρικούς, 
τούς μοναχούς καί τούς πιστούς140. Στούς σίου  

αὐτούς νδρε 141, ὅπως οἱ μητροπολίτες ἀποκα-
λοῦσαν τούς Καπουτσίνους, ἐξομολογοῦντο μερικές 
φορές καί οἱ ἴδιοι οἱ μητροπολίτες.

Σέ σύγγραμμα ἐπίσης πού ἐκδόθηκε μέ ἔγκριση 
τῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τό 1833 
ὑποστηριζόταν ὅτι σωτηρία ὑπάρχει ἀκόμη καί στούς 
ἑτεροθρήσκους, μέ ἀποτέλεσμα ἡ κακοδοξία αὐτή 
νά διακηρύττεται στήν συνέχεια καί ἀπό τούς ἐπι-
σκόπους142.

Χαρακτηριστικό τέλος εἶναι καί τό παράπονο τοῦ 
ἁγίου Νικοδήμου γιά τήν ἀθέτηση πολλῶν ἱερῶν Πα-
ραδόσεων· σήμερα, ἔλεγε, εἶναι τόσο συχνό τό φαινό-
μενο τῆς Σιμωνίας, σάν νά πρόκειται γιά ἀρετή καί 
ὄχι γιά θεοστυγή αἵρεση143.

τσώνη,  π  κανονικ  π ε  ία τ  μυστηριακ  
πικοιν νία  Ἀνατολικ ν καί υτικ ν πί ατινοκρατί-

α  καί νετοκρατία , σελ. 4-8, Σ. Μπιλάλη, ρ οδο ία 
καί Παπισμ , τόμος β ,́ σελ. 367.

140 Χ. Γιανναρᾶ, ρ οδο ία καί ση, σελ. 97.
141 Θεοδωρήτου μοναχοῦ,  ε χαριστιακ  συμμετοχ  ν 

ί  ρει, σελ. 36-37.
142  εον δ μα το  κουμενισμο , σελ. 173.
143 Πηδάλιον, σημείωσις στ́ , σελ. 696, σελ. 238.
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Σεβασμιώτατε, 
Σεβαστοί Πατέρες καί ἀγαπητοί ἀδελφοί

Ἡ διδασκαλία καί τό παράδειγμα τῶν ἁγίων Πα-
τέρων πού ἀναφέραμε μᾶς καθοδηγεῖ στό νά εἴμαστε 
πάρα πολύ προσεκτικοί στό ζήτημα τῆς διακοπῆς 
τῆς κοινωνίας μέ τούς ἐκκλησιαστικῶς προϊσταμέ-
νους μας, καί μάλιστα σήμερα πού δέν κηρύσσεται 
ἐπίσημα καμία αἵρεση.

Εἰδικότερα ἐμεῖς πού ἔχουμε βιώσει τό τεράστιο 
πρόβλημα μέ τίς ἀρκετές ἀλληλοσπαρασσόμενες 
Ἐκκλησίες τῶν Γ.Ο.Χ., θά πρέπει νά εἴμαστε γιά ἕνα 
ἐπιπλέον λόγο περισσότερο ἐπιφυλακτικοί σέ κάθε 
εἴδους ἀπόσχιση.

Ἄς ἔχουμε λοιπόν πάντοτε στό μυαλό μας τήν 
συμβουλή τοῦ ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου: Ἐάν 
κάποιος ἐπίσκοπος πράττ  παράλο ν τι  μ  μπο-
δί ει π  το  νά κάμν μεν καν ν ρ ον εάρεστον  

με   μ  πα σ μεν παρακαλο ντε  καί δε μενοι  
 ο  νά τ ν καταπείσ μεν ε  τ  νά ίν  κε νο τ  

λημα το  εο  διά νά λείπουν μακράν π  μ  
τά σκάνδαλα  α  ταραχαί  τά σχίσματα  α  διαιρ σει  
δι τι α τά ε ναι ανιστικά τ ν υχ ν μα 144.

144 Περί τ  συνεχο  εταλ ε , σελ. 117.
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