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δΡΟζ τών ,s,εΙων Κανόνων ΤΎjζ ~EκκλΎ)σΙαζ απoτε~χlζωι,

απoτειχlζoμαι, η αποτεΙχισΙζ2 σΎ)μαΙνει χωρισμόζ, "το γαρ
τεΤΧΟζ τών ενΤΟζ αυτοϋ προ ζ τουζ εΚΤΟζ χωp~σμOζ εστ~"3,

γράφει τον ΙΒ' αΙώνα ό κανονολόγΟζ Ζωναραζ ~IωάννΎ)ζ. ΔΎ)λαδ~,

δπωζ το παλαιον εν καφφ εχ,s,ΡΙΚΎjζ επιδρομ Ύjζ οl κάτοικοι κατ
έφευγον ενΤΟζ τών τειχών τών πόλεων καΙ οϋτω δια τούτων διεχω
plζoντo απο τών πολεμ Ιων, αγωνιζόμενοι κατ~ αυτών αμυνΤΙΚώζ

καΙ επι{j.ετ~κώζ μεχp~ ΤΎjζ ν ΙΚΎ)ζ καΙ ΤΎjζ απαλλαγΎjζ των εκ τών

εχ,s,ρών, οϋτω γίνεται καΙ εν τη ΈκκλΎ)σΙ~.

'Εν καφφ ΚΎ)ρυττομένΎ)ζ εν αυτη αΙρέσεωζ όπο τών εχ,s,ρών
ΤΎjζ ~ΟΡ,s,οδοξiαζ αlpετ~κών, οΙ ~Ορ,s,όδοξο~ Xp~στιανoΙ καταφεύγου
σ~ν εΙζ τα τείΧΎ) τΎjζ~EκκλΎ)σΙαζ, δΎ)λαδ-η εΙζ τουζ ΆγΙουζ 4 Πατέραζ

καΙ τ-ην ,s,εΙαν αυτών διδασκαλΙαν, bάσε~ ΤΎjζ όποΙαζ χωplζoντα~
εκ τών αΙρετικών, καΙ αγωνlζoντα~ κατ~ αυτών καΙ ΤΎjζ αΙρέσεωζ

όμολογοϋντεζ καΙ ελέγχοντεζ, μέχρι ΤΎjζ ν ΙΚΎ)ζ ΤΎjζ Όρ,s,οδόξοu
ΌμολογΙαζ ΤΎjζ Πίστεωζ. ΔΎ)λαδΎΊ, εωζ ΤΎjζ κατακρΙσεωζ καΙ τοϋ

ανα,s,εματισμοϋ ΤΎjζ αΙρέσεωζ καΙ τών αμετανοΎΊτων αιρεΤΙΚών,
καΙ ΤΎjζ δικαιώσεωζ καΙ επ~κpατ~σεωζ ΤΎjζ ,s,είαζ Όρ,s,οδοξίαζ δι~
αντtαφετικΎjζ~Ορ,s,οδόξοu Συνόδου, εΙζ τ-ην όπο ίαν αΠΟbλέπει ό δλΟζ

1. ΙΕ ι Κανόνος ΑΒ ι Συνόδου.
2. Κατά τό εγκυρον λεξικόν των Liddell-Scott, ΤΑ Ι,

σελ.

352.

Άποτειχίζω: κλείω η χωρίζω διά τείχους, α) πρός οχύρωσιν, β) πρός

αποκλεισμόν, γ) <Μ> ανεγείρω μεσότειχον, τοίχον πρός διαχωρι
σμόν, δ)εγείρω οχυρώματα.
Άποτείχισις: τό αποτειχίζειν, περιτειχίζειν, αποκλείειν, ανέγερσις

~xυρωμάτων, οχύρωσις. (Σημείωσις ήμετέρα).

3. Κανονολόγου 2ωναρα, Σ. Ι Κ. 2, 694.
4. Μ. Αθανασίου, Β.Ε.Π.Ε.Σ., 32, 130.
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'Έννοια χα{ σημασ{α της Ά.ποτε'χ{σεως

αντ ιαιρετ ικος αγων της Όρ-&οδόξου Π ίστεως. Άρχεται δε ό καλος

οδτος αγων τηςΌρ-&οδόξου Π ίστεως "προ συνοδικ-ης διαγνώσεως"5,
Yjτοι, πρΙν αποφασΙση Σύνοδος περΙ του ΚΎjρύσσOνΤOς αΤρεσιν, καΙ
απο τ-ης στιγμ -ης τ-ης ΚΎjρύξεως ταύΤΎjς έν τη ΈκκλΎjσί~.

ι!Η σωτήριος αυΤΎj αποτείχισις έντέλλεται ύπο του ΚυρΙου
τ-ης 'ΈκκλΎjσίας ~I ΎjσOυ Χριστου του Θεου δια του Εύαγγελικου

καΙ Κανονικορ νόμου, καΙ διδάσκεται έν Πνεύματι ΆγίCΜ δια του
πατερικου -&εΙου λόγου καΙ τ-ης άγΙας έκκλΎjσιαστικ-ης πράξεως τ-ης
~I. Παραδόσεως τ-ης ~Oρ-&oδoξ ίας. Άγα-&ο Ι δε καρπο Ι τ-ης -&ε Ιας ταύ

ΤΎjς ΆποτειχΙσεως είναι δλαι αΙ αντιαφετικαΙ Όρ-&όδοξοι Σύνοδοι,
ΟlκουμενικαΙ καΙ Τοπικαζ καΙ οΙ προ αύτων καλοΙ αντιαφετικοΙ
αγωνες τ-ης "Ορ-&οδόξου ~Oμoλoγίας τ-ης Π ίστεως6 των ~Oρ-&oδόξων

Χριστιανων, ~OμOλOγΎjτων καΙ Μαρτύρων, κατα τ-ης αΙρέσεως καΙ
ύπερ τ-ης"Ορ-&οδοξΙας. ΚαΙ δι' αύτων των έν Χριστφ αγώνων διεΤΎj
ρή-&Ύj μέχρι σήμερον έπΙ γ-ης όρ-&όδοξος ~ του Xριστoυ~EκκλΎjσία, δι'

~ς ~ έν Χριστφ σωΤΎjρΙα». (Νομοκανονικ-ης Έπιτρoπ-ης~Eλλήνων
Πολιτων, «Άναιδ-ης ~Eπί-&εσις κατα ~Oρ-&oδoξΙας καΙ Πολιτείας»,

Ά-&-ηναι

1997) Άρ.

ΔελήμπασΎj.

***

«ο! ~Oρ-&όδoξoι, διακόπτοντες τήν κοινων ία τους μέ τούς
αΙρετικούς, καΙ έν πρoκειμένCΜ μέ τούς Οlκουμενιστάς, μήπως

έξέρχονται τ-ης "ΕκκλΎjσ ίας; Μήπως απομακρύνονται άπό τόν
Θεόν; Μήπως χωρ tζoνται από τούς Ά γ ίους; Μήπως καταλύουν
τήν ένόΤΎjτα τ-ης Όρ-&οδοξίας;
Άσφαλως καί bεbαίως, οχι!

ΟΙ

biOt

των ΆγΙων είναι πάντοτε γιά τούς Όρ-&οδόξους οΙ

ασφαλεΤς όδΎjγO ί -&εωρ Ιας κα Ι πράξεως.

5. ΙΕ' Κανόνος ΑΒ' Συνόδου.
6. Α' Τιμόθ., στ' 12.

..
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eo αγιος Μάρκος, εύρ ισκόμενος στ Ις τελευταΤες στ ι γμές τ-ης
επιγεΙου ζω-ης του (εκοιμήi}Ύj τήν

23. 6. 1445),

δΎjλώνει καΤΎj

γOpΎjματικά, δτι δέν i}έλει δλως διόλου καΙ μέ κανέναν άπολύτως

τρόπο νά εχη κοινωνΙα μέ τόν τότε λατινόφρονα ΠατpιάpΧΎj

ΓpΎjγόpΙOν (ΓpΎjγόpΙOς Γ' Μάμας, 1443 - 1450) καΙ μέ δσους
κοινωνουσαν μαζί του, οϊ όποΤοι μέ τήν ένωτική καΙ παπόφιλΎj
τακτικ-η τους ειργάζοντο «επ Ι καταστροΦη των όρi}ων δογμάτων
τ-ης ΈκκλΎjσ ίας» 7.

Τό άξιοπρόσεκτο εΊναι, δτι ό Άγιος δέν i}έλει νά εχη κοινω
νΙα μαζΙ τους, Όχι μόνον δσο ζYj, άλλά ούτε καΙ μετά τ-ην ΚOίμΎjσιν
του' ούτε στήν ΚΎjδεία του, ούτε καΙ ύστερα στά μνΎjμόσυνά του!..

Άς i}αυμάσουμε αύτά τά 'ίδια τά λόγια της παρακαταi}-η
ΚΎjς του ΆγΙου: «Ούτε 60ύλομαι», παραγγέλλει ό Άτλας Τής
Όρi}οδοξίας, «ούτε δέχομαι τήν αύτου (του Πατριάρχου) η των
μετ' αύτου κοινωνΙαν, τό παράπαν ούδαμως οϋτε έπΙ ζω-ηζ

[J-OU,

οϋτε [J-ετιi ιΘιiνατoν»' «ώσπερ παρά πάσάν μου τήν ζω-ην εμ-ην
κεχωρισμένος άπ' αύτων, οστω καΙ έν τψ κα~ρψ τ-ηζ έξόοου

καΙ ετ~ καΙ [J-ετιi τijν
ίνα

[J-1)Oe Ιζ

i[J-ijv

άποfΗωσ~ν' καΙ εξορκων εντέλλομαι,

έξ αότων προσεγγ Ιση

τοl'ζ [J-ν1)[J-οσύνΟ~ζ

[J-OU'

[J-OU,

i)

έν τη έ[J-η Κ1)οε Ι'!-,

i)

έν

άλλ' ούδέ άλλου τινός των τούτου μέ

ρους -ημων ώστε συμφορεύειν επιχεφήσαι, καΙ συλλειτουργεΤν
τοΤς -ημετέρο ις. τοοτο γιiρ έστ~ τό τιi α[J-~κτα

[J- ΙγνυσιΘα~.

Δεl' γιiρ

παντιiπασ~ν (παντελωζ) έκεΙνουζ εlνα~ κεχωρ~σ[J-ένΟUζ -tι[J-WV,
[J-έΧΡ~ζ αν οψ δ Θεόζ

'tijv

καλijν o~όριΘωσ~ν καΙ

ettJijV1)V

τ-ηζ

'Εκκλ1) σ Ιαζ αότοΟ»8.

eo λόγος του ΆγΙου εΊναι αύσΤΎjpός καί άκαμπτος αρά γε,
που όφε ιλεται αύτό; πως δικαιολογουσε τ-ην άπόλυΤΎj αύτ-ην

7.

Άγ. Μάρκου ΈΦέσου,

PG 160, 536 C

τελευΤTJ αυτοϋ αυτοσχεδίως»).

8. Τοϋ αtτοϋ, PG 160, 536 C - 537 Α.

(<<Απολογία, ρηθεϊσα επί

.

'rTJ
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στάσι του εναντι των Λατινοφρόνων ένωτικων της εποχ?jς του,

οί όποΤοι σYjμειωτέον δέν εlχαν ακόμ Yj ΚΡΙ.&?j άρμοδίως ύπό Συν
όδου Όρ.&οδόξων κα ί αποτελουσαν τότε τΎjν λεγομένYjν «επ icrYjIJ. Yj
~Eκκλ Yjcr ία»;

Ας ακούσουμε λοιπόν τόν Άγιον, πως εξYjγεΤ μέ .&αυμαστΎj
αΚΡΙbεια καΙ .&εOλoγικΎj διαύγεια τΎjν στάσι του:
«Πέπεισμαι γάρ αΚΡΙbως, δτι οσΌν &'ΠΌat"tσΤ~[J-~~ (απο
χωρ ιζομαι / απομακρύνομαι) ΤΌUΤΌU (ΤΌΩ Π~ΤΡ~~ΡΧΌυ) κ~ Ι των
ΤΌ~Όuτων, (των ένωτικων) εγγCΖω τφ Θεφ κ~ Ι πa.σ~ ΤΌΤζ
π~σΤΌΤζ κ~Ι ~γiΌ~ζ Π~τρ~σ~· κ~Ι ώσπερ ΤΌuτων χωρCζΌ[J-~~,

Όϋτωζ έ:νΌU[J-~~ τη &'λ"t'JιΘe: Ι~ κ~ Ι ΤΌΤζ ~γ iΌ~ζ Π~τρ~σ~ ΤΌΤζ ιΘεΌ
λόγΌ~ζ Τ~ζ Έκκλ"t'JσΙ~ζ»9.

Κατά τούς ΆγΙους λοιπόν, χωρ~σ[J-όζ &'πό ΤΌUζ ~~ρe:Τ~ΚΌUζ
a"t'J[J-~tve:~ ΠΡΌσέγγ~σ~ κ~i ενωσ~

[J-i

τόν Θεόν, ΤTJν .ΆλTJιΘe:~~,

ΤΌUζ Π~τέΡ~ζ.

Kα~ ό αγιος ΓΡYjγόριος ό Παλαμας διέκοψε τΎjν κοινωνία
μέ τόν έπiσYjς λατινόφρονα ΠατριάΡΧΥ] Κωνσταντινουπόλεως
~IωάννY] Καλέκα

(1343),

(1334-1347),

εξ αίτΙας του όποίου έφυλακΙσ.&Υ]

ύbρίσ.&Yj καΙ ανε.&εματίσ.&Yj.

o~ Πατρ ιαρχικο ί αποκαλουσαν τόν αγιο ΓΡYjγόρ ιο «στ~
,

σ~~σΤ"t'Jν»

"

και

κατεκριναν

~,

αυτον

-

,-.,

«[J-e:τ~

των

~ΠΌστ~των

,

κ~~

ae:σ[J-ωτων συντετ~χιΘ~~», τούς δέ όμόφρονάς του '&εωρουσαν ώς
«&'πε: ~ιΘεΤζ», «&'νυΠΌΤ~ΚΤΌυζ» κα ί «&'ΠΌΤΡΌΠ~ ΙΌυζ» 10.

«Τόν
μ Ύjσαντας

μόσυνόν

Παλαμαν

καί

ακανον Ιστως

μου,

τψ

από

τούς

όμόφρονας

κα ί

ακρ Ιτως

Τ?jς

ζωαΡΧΙΚ?jς

αυτου» ...,

αποκόψα ι

καί

«τολ

τό

μ VYj

άγΙας

Τριά

•
9. Τού α~τoύ, PG 160, 536 C-D.
10. Λγ. Γρηγορίου Παλαμα, Συγγράμματα, Β'σελ. 541 [Β'πρός Μα
κάριον, § 4], σελ 595 [Αναίρεσις γράμματος Καλέκα, § 13, Π. Χρή
στου].
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δος

δεσμψ

καιΘ-υΠΟbάλλομεν,

καί

τψ

αναιΘ-έματι

παραπέμ

πομεν. "Η ~πoγpαΦή' 1ωάννΎ/ς ελέιμ Θεοϋ Άρχιεπ ίσκοπος
Κωνσταντινουπόλεως νέας ·Ρώμ Ύ/ς, καΙ οtκουμενικός Πατριάρ
ΧΎ/ς» 11.

Το ιαϋτα bεbα ίως αναιΘ-έματα οχι μόνον δέν tσχύουν, αλλά
ε!ναι aόξα καΙ τtμ-ή γιά τούς Ένισταμένους κατά της αΙρέσεως,

ταυτοχρόνως δέ αποτελοϋν
,
νομιμΟΤΎ/τος

του

tyyuYJat της οριΘ-ης πορείας καί της

"
-" 
αντιαφετικου αγωνος

των.

<~Hν πατε φευκτόν καΙ φα6ερόν τό αν~-Θ-εμα, οτε κατά των
ενόχων της ασεbείας, υπέρ των της ευσεbείας ΚΎ/ρύκων, εΦέρετο»'
αΦοϋ ομως εστράΦΎ/ «κατά των προμάχων της ~OpιΘ-oδoξΙας», «εtς

μύιΘ-ους' καΙ παίγνια μεταπέπτωκε' μά.λλαν aέ, τα~ς ευσε6έσt
κα Ι αtρετόν παρεσκεuασταt», εφ οσον ε~ς αυτούς «στεφάνους

αΚΎ/ράτους,

καΙ αιΘ-άνατον

δόξαν,

αντΙ

ποινης,

απεργάζεται.

Δι' ο καΙ εκαστος των ευσεbων καΙ άγΙων, υπ' αυτων -ηλλο
τριωμένων Χριστοϋ, μuρt~κtς αtρε~ταt πραΠYJλακt"ζεσ-Θ-αt καΙ
ανα-Θ-εματ t"ζεσ-Θ-α t», παρά νά κο ι νωνΎιση μέ α ίρετ ικούς 12.

~H διακοπΥι εκκλΎ/σιαστικης/μυσΤΎ/ριακης κοινωνίας καΙ
ή απομάκρυνσις από τούς κηρύττοντας αίρετικά δόγματα, οπως

επραξε καΙ ό Άγιος Μα.ρκος, καλεΤται «Άποτείχισις», ή όποία

μάλιστα εφαρμόζεται ακόμ Ύ/ καί «πρό συνοδικης διαγνώσε
ως»13 δΎ/λ. καΙ «πρό τοϋ νά γένη ακόμ Ύ/ συνοδική κρ Ισις περ Ι της
αΙρέσεως ταύΤΎ/ς» καΙ τοϋ αΙρετικοϋ, οπως διευκρινίζει ό"Όσιος

Ν ικόδΎ/μος ό Ά γιορε ΙΤΎ/ςΗ.

11. Τού atTou, PG 150, 863 C-864 Α.
12. Μ. Φωτίου, PG 102, σελ. 833 A-C /

πολίτη Κλαυδιουπόλεως».

13.

Έπιστολή ΙΖ" «Ίγνατίω Μητρο

ΙΕ' Ίερού Κανόνος της Πρωτοδευτέρας Αγ. Συνόδου
Φωτίου Κων/πόλεως).

14. Όσ.

Νικοδήμου Αγιορείτου, Ί. Πηδάλιον, σελ.

358.

\
(861,

επί Μ.

Έννο,α χα{ σημασ{α της Ά.ποτεtχ{σεως

eH

σωτήριος αυτΎ) «ΆποτεΙχισις» άποτελεΤ μέρος τοϋ γενι

κωτέρου άγώνος της ~OpιΘoεόξoυ ~Eνστάσεως.

~EκεΤνoι, πού καταπολεμοϋν καΙ άποκρούουν μΙαν α!ρεσιν,
καΙ ύπερασπίζονται τΎ)ν ΆλYjιΘεια ΤΎjς ΌριΘοεοξΙας, λέγονται
«Εν ιστάμενο ι», ειότι εν ίστανται, CYjλ. άγων ίζονται οριΘοεόξως,

νομ Ιμως καΙ ιΘεαρέστως ύπέρ ΤΎjς άγΙας ΠΙστεως καΙ γιά νά
άπαλλάξουν «άπό σχισμάτων κα ί μερ ισμών τΎ)ν ~Eκκλ Yjcr ίαν». (ΙΕ'
κανών ΤΎjς Πρωτοεευτέρας Συνόεου).

ΟΙ αγιοι Πατέρες καΙ μάλιστα ό ~Όσιoς Θεόεωρος ό Στου
cίΤYjς λέγουν, ΟΤΙ «πας ό ύπέρ ΤΎjς ΆλYjιΘείας ενιστάμενος»15

είναι άγωνιστΎ)ς τοϋ καλοϋ άγώνος «τΎjς ~OpιΘoεόξoυ καΙ ιΘεα
ρέστου ενστάσεως» 16 κα ί γ ιά τόν λόγον τοϋτον λογ ίζετα ι ώς
«όμολογYjτΎ)ς πας ό ενιστάμενος»17 κατά ΤΎjς αίρέσεως καί ύπέρ
ΤΎjς ΌριΘοεοξ ίας.

Κ ατά τούς άγ ίους Πατέρας, ΎΊ περ ίοεος τοϋ οριΘοεόξου
άντ ιαφετ ικοϋ άγώνος ε!ναι «καφόςΌμολογ ίας, καφόςΈνστάσεως,
καφός άιΘλΎ)σεως, τυχόν καί αλλων παιΘYjμάτων- άλλά καί στεΦά
νων κα ί cόξYjς επουραν ίου» 18.

eH εννοια έπομένως ΤΎjςΌpιΘoεόξOυΈνστάσεως περιλαμbάνει
τΎ)ν «Άποτείχισι», άλλά εέν εξαντλεΤται εΙς αυτΎ)ν' άπαιτεΤται
ενας συνεχής άγών, μία κατά τόν Μέγαν Βασίλειον «καρτερά
καί άνένεοτος ενστασις» «ύπέρ ΤΎjς ΆλYjιΘεΙας»19, ΎΊ όποία άρχ(ζεt

πραΚΤΙΚώς μέ τΎ)ν «Άποτείχισι», συνεχ(ζεταt μέ τΎ)ν ειακΎ)ρυξι

15.

Όσ. Θεοδώρου Στουδίτου,

PG 99, 1064C,

Έπιστολή ΜΓ' «ΊωσήΦ

άδελΦιfJ καί AΡXιεπισKόπζιJ».

16. του α~τoυ, PG 99, 1045D, Έπιστολή ΛΘ' «ΘεoΦίλζιJ ΉyoυμένζιJ».
17. του α~τoυ, PG 99, 1177C, Έπιστολή Κ' «MαKαρίζιJ <HyoυμένζιJ».
18. του atrrou, PG 99, 1013Β, Έπιστολή ΛΑ' «Τοις εν Σακκουδίωνι
άδελφοΙς».

19.

Μ. Βασιλείου,

§ 3.

PG 32, 952,

Έπιστολή ΣΝΗ' «ΈπιφανίζιJ ΈπισKόπζιJ»,
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της Άλη.f).ε Ιας κα Ι τήν άνα Ιρεσ ~ της πλάνης, όλακλΎ1ρώνετα; t δέ
"

,

__

~,

Ι

_

1

~

t

_

με την κατακρισι της αφεσεως και των αμετανοητων αιρετικων

ύπό ~Ορ.f).οδόξου Συνόδου.

eΈνα άκόμ η παpάδε~γμα άπό τήν έκκλησιαστ~κή ~στopΙα
.f).ά συμbάλη μέ πρακτικό τρόπο στήν bα.f).ύτερη κατανόησι της
~Ορ.f).οδόξου Ένστάσεως καΙ ΆποτειχΙσεως.

'Άς μεταφεΡ.f).οDμε στήν Κωνσταντινούπολη έπΙ πατριαρχε Ι
ας Ν εστορ Ιου

(428-431).

Σέ μΙα ~EκκλησΙα της Βασιλευούσης, κατά τήν ωρα της
Λε~τoυpγΙας, ό ~EπΙσκoπoς Δωρό~Sεος, παpoυσΙ~ του ΝεστορΙου,

άπετόλμ ησε «μεγάλη τη Φωνη» νά διακηρύξη τήν δεινή αΎρεσΙ
του.

ΤΙ έπηκολού.f).ησε; Εύ.f).ύς άμέσως «γέγονε κραυγή μεγάλη
παρά παντός τοϋ λαοϋ καΙ έκδρομ ή»20, δηλ. εξοδος όμαδική καΙ
όρμητική άπό τόν Ναό.

~H «έκδρομ ή», ή αύ.f).όρμ ητη αύτή εξοδος καΙ άπομάκρυνσις
των

εύσεbων

άπό τόν τόπο της κηρύξεως της νεστοριανης

αίρέσεως καΙ ό άποχωρισμός άπό τόν α~pετικόν, έκφράζει άp~στα
τήν εννοια της «Άπoτε~χίσεως».

Στό έξης ο~Όρ.f).όδοξο~ της Κωνσταντινουπόλεως δέν ΥιnSελαν
νά κοινωνοϋν έκκλησιαστικως μέ τούς Νεστοριανούς, μέχρι καί
τοϋ σημείου νά μήν έκκλησιάζωνται πλέον στούς Ναούς της

20.

«Καί γέγονε μένκραυγή μεγάλη παρά παντός τοϋλαου καίεκδρομή'
ου γάρ ηθελον ετι κοινωνειν αυτοις τοιαύτα φρονοϋσινΊωστε και
νύν αποσυνάκτους είναι τούς λαούς της Κωνσταντινο.νπόλεως,

πλήν ολίγων ελαφροτέρων καί των κολακευόντων αυψν. Τά δέ
μοναστήρια σχεδόν απαντα καί οί τούτων αρχιμανδριται, καί της
συγκλήτου πολλοί ου συνάγονται, δεδιότες μή αδικηθώσιν εΙς πί

στιν, αυτου καί των σύν αυτ4>, ... πάντων λαλούντων τά διεστραμ
μένα» (Άγ. Κυρίλλου Αλεξανδρείας,

PG 77,

σελ.

81B-C,

ενθ' ανωτ.)

Έννο!α χα! σημασΙα τi;ς ΑποτεεχΙσεως
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Πόλεως, ΦΟbούμενο ι οπως εγραφε ά Ά γιώτατος Πατρ ιάpΧΎjς
Άλεςανδρε ίας Κύρ ιλλος νά μ Yj bλαφi100ν.

Άπό τΎΊν στ ιγμ Yj έχε ίνΎj αρχισε ά αγών τ-ης «Ορi10δόςου χα ί
Θεαρέστου Ένστάσεως» έστο ίχισε bεbαίως διωγμούς χαί

bacra

ν ιστΎΊΡ ια χα ί στεΡΎΊσε ις, άλλά εΙχε α'(σ ιο πέρας, δΎjλ. τΎΊν σύγχλΎj
σ ι τ-ης Γ' Ά γ ίας Ο ίχουμεν ιχ-ης Συνόδου, -η άπο ία διεσάΦΎjσε χα ί

διεχΎΊρυςε τΎΊν Όρi1όδοςΎj άλYji1ε ια χα ί άναi1εμάτ ισε τΎΊν αϊρεσ ι
χα ί τόν αΙρεσ ιάpχΎj Ν εστόρ ιΌ.

'Έτσι συνέbαινε χαί μέ χάi1ε ΟίχουμενιχΎΊ Σύνοδο: ~τ~ν τό
~ποκορuΦωμw~ τΎJς Όρ-Θοοόξοu Ένστ~σεως κ~Ι ΆποτειχΙσεως.

Οι εύσεbεΤς ~σαν άνέχαi1εν εύα ίσi1ΎjΤΟ ι στά i1έματα τ-ης Π ί
στεως. ~O Άγιος ΓpΎjγόpιoς τούς χαpαχΤΎjpίζει ώς «τό i1ερμότερον
μέρος τ-ης ΈχχλΎjσ ίας»21 χα ί δέν έδ ίσταζον νά άπομαχρυνi100ν

άπό Πο ιμένας, εστω χα ί πολύ έναρέτους, οταν αύτο ί δέν

wpi1o

τομοοσαν τόν λόγο τ-ης ΆλΎji1ε (ας, ώς λόγου χάρ ι ν συνέbΎj μέ
τόν Γέροντα Έπ ίσχοπον Ν αζιανζοο, οστ ις «άπλόΤΎjΤ ι τρόπων»

φεναχ ισi1ε ίς χα ί «άχερα ιόΤΎjΤ ι γνώμ Ύjς τψ άγχ ίστρψ περ ι πε
σών», «τό δέλεαρ τ-ης αΙρέσεως» χατεδέςατο, «γραΦη τε χειρός
χα (χο ι νων iq.. συναφi1ε ίς» το Τς "άμο ιουσ ιανο Τς". Ές άφορμ -ης τ-ης

ύπογραφ-ης -ημ ιαρε ιαν ιχοΟ συμbόλου ύπ' αύτοΟ συνέbΎjσαν τα
ραχα ί έν Ν αζιανζψ. ~H ΈχχλΎjσ ία τ-ης Ν αζιανζοο έταράχi1Ύj χα ί

έδιχάσi1Ύj' -ηγέρi1Ύj «σάλος» χαί «χαταιγίς». ΟΙ 1ερεΤς χαί μά

λιστα ο Ι Μοναχο ί τ-ης περ ιοχ-ης Ν αζιανζοο Ο ιέκoΨ~ν κο ι νων Ι
~ν μετ' αύτοΟ' δΎjλ. «~πετειχΙσ-ΘΎ)σ~ν»22.

21.

Αγ. Γρηγορίου τού Θεολόγου,
Πατέρα ... »,

22 « ... Τούτον

§

(<<

PG 35, 1005C

Ή αΖρεσες του

Ol

(Λόγος ΙΗ" «Εις τόν

ιη ').

οί της χώρας μονασταί μή ανασχόμενοι, της κοινωνί

ας αυτου αποτέμνονται, συναπέστη δέ αυτοΊς καί τού λαού μέρος
ου τό βραχύτατον ... » (Γρηγορίου Πρεσβυτέρου,

PG 35, 261C"

«Βίος

τού εν άγίοις Πατρός ήμων Γρηγορίου τού Θεολόγου, Έπισκόπου
Ναζιανζού» ).
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χουμενtσμΟiJ χα{ ή Πατερtχή στάσtς τών Όρ{)οδόξων» ΣυμbΟ

λ ή στήν

):\ ντt-οtχουμενtστtχή ΘεολΟΥ{α Σεtρά Β 4), εκδoσ~ς
~I. Μον?Jς Άγ. Κυπριανου καί~IoυστίνΎJς - Φυλ~ Άττ~κ?Jς.
Ι

***
</Η Ψευδ~ς ενωσις Τ?Jς Φλωρεντίας πρός καφόν έδΙχασε τ~ν
~Oρ-Θόδoξoν Άνατoλ~ν. ~O αύτοκράτωρ, οί αύλικοΙ, οΙ άνώτεροι

άξιωματουχοι Τ?Jς κοινων Ιας, οΙ διανούμενοι, ό ΠατριάΡΧΎJς Κων

/

πόλεως καΙ οΙ πλεΤστοι των έπισκόπων άπετέλουν τ~ν παράταξιν
των Ένωτικων. ΟΙ Ιερετς, οΙ μαναχαΙ, α! μαναχαΙ καΙ δ λαός, δ

Φύλαξ αδτας ΙΤi)ςΌρ-Θαοαξ Ιας, έτάχ-ΘΎJσαν άνεπιφυλάκτως όπό τ~ν
σΎJμαΙαν του άποφασισμένου άΡΧΎJγoυ Μάρκου του Εύγενικου.

~Eνωτικoί καί Άν-Θενωτικοί άνεμετρ~-ΘΎJσαν εις πείσμονα
κα ί παρατεταμένο ν άγωνα μέ άποτέλεσμα νά fιΤΤΎJ-Θoυν κατά
κράτος καί νά καταισχυν-Θουν οΙ δια-Θέτοντες τ~ν δύναμιν Τ?Jς
πολΙΤΙΚ?Jς καί έκκλΎJσιασΤΙΚ?Jς έξουσΙας. Εις τόν άγωνα μετα
ξύ των Όρ-Θοδόξων κα i των Γραικολατ ίνων δούλων του πάπα

ένίΚΎJσεν fι άλ~-Θεια, fι δέ άλ~-Θεια δέν συμπορεύεται πάντοτε μετά
των προσώπων, των κατεχόντων τ~ν άνωτάΤΎJν έν τη ~EκκλΎJσίqι
καί ΠoλιτεΙqι fιγεσΙαν.
T~ν

δύναμιν του ~Oρ-Θoδόξoυ Μοναχισμου καί λαου δέν

όποτιμουν ούδέ αύτο i οΙ σύγχρονοι Ρωμαιοκα-Θολικο ί -Θεολό
γοι. ~O

J.

ΟίΗ, όμιλων περί των άντιταχ-Θέντων εις τ~ν ενωσιν

Βυζαντινων, γράφει: "Στό Βυζάντιο fι bάσις Τ?Jς άντιστάσεως δέν

~ταν τό Κράτος, άλλ' fι~EκκλΎJσία καί άπό τ~νΈκκλΎJσία όχι τόσο
πολύ οΙ έπίσκοποι, δσον οΙ μοναχοί καί ό κοινός λαός, πού εbλεπε
τούς μοναχούς ώς τούς διαφωτισμένους άσΚΎJτάς καΙ πνευματι

κούς όδΎJγoύς

... "Ηταν (οί μοναχοί) οΙ πρόμαχοι Τ?Jς Όρ-ΘοδοξΙας
... αύσΤΎJΡ0ι, ακαμπτοι ... Γιά νά εχη πι-ΘανόΤΎJτα έπιτυχίας κά-Θε
σχέδιο ένώσεως, επρεπε πρωτα οΙ καλόγΎJΡoι καί ό λαός μαζί τους
νά προσελκυ-Θουν σ' αύτό".

36
~O~EΦέσoυ Μάρκος ό Εύγενικός, κατά τ~ν Σύνοδον ΤΎjς Φλω
ρεντίας, πιεζόμενος υπό πολλών νά επιδείξη συγκατάbασιν, ωστε
νά επιτευχ.&η -η μετά ΤΎjς ΔυτικΎjς~ΕκκλYjσίας ·Ένωσις, απεκρί.&Yj:
'Όύ συγχωρετ συγκατάbασις εις τά ΤΎjς ΠΙστεως":Ότε δέ οί υπέρ

ΤΎjς ένώσεως τοϋ απ~νΤYjσαν, δτι "όλίγYj εστ Ι -η τών δύο όμολογΙών
διαφορά καΙ όλίγYj συγκατάbασις ένώσει -ημάς, ει .&ελ~σεις καί
αύτός χρ~σασ.&αι ταύτη", εκεΤνος απεκρί'&Yj. "Παρόμοιόν εστι
τοϋτο τό ΡYj.&έντι παρά τοϋ ~Eπάρχoυ πρός τόν Άγ. Θεόδωρον τόν

Γραπτόν η τόν ΣτουδίΤYjν' ε!πε γάρ αύτψ' ετι μίαν μόνYjν κοινω
ν~σατε (μετά αίρετικών) καΙ ετερον ούκ απαιτοϋμεν, πορεύεσ.&αι

δέ δποι ΦΙλον -ημτν' καΙ ό Άγιος εφYj πρός αύτόν' ομοιόν τι λέγεις,
ωσπερ αν τις αξιών ετερον λέγει' ούδέν αιτοϋμεν σε, αλλ' η τ~ν
σ~ν απαξ αποτεμεΤν κεφαλ~ν, καί μετά ταϋτα πορεύου δπου .&έ
λεις. Ού γάρ εστι μικρόν εν τοΤς τοιούτοις καΙ τό δοκεΤν μικρόν"

κα.&ότι "τό επί δόγμασιν εΥτε μικροτς ειτε μεγάλοις αμαρτάνειν,

ταύτόν εστιν' εξ αμφοτέρων γάρ ό νόμος τοϋ Θεοϋ α.&ετεΤται", κατά
τ~ν εκφρασιν τοϋ Κων /πόλεως αγίουΤαρασΙου»23. (Θεoδωρ~τoυ
·Ιερομ., Διάλογοι ΤΎjς ~Eρ~μoυ, σελίδες

52-53,

υπoσ~μ.

14).

«Τά περί πίστεως, εν.&α καΙ τό παρεκκλτναι μικρόν, αμαρτετν
εστιν αμαρτίαν τ~ν πρός .&άνατον»24.

«Αύτό μέν 06ν τοϋτό εστι τό π~ντων cxrτ~()v των

xcxxwv, τό

μ ~ καί υπέρ τών μικρών τούτων αγανακτετν. Διά τοϋτο τά μεί

ζονα τών αμJΤYjμάτων επεισΎjλ.&εν, οτι τά ελάττονα ΤΎjς προσYj
κούσYjς ού τυγχάνει διορ.&ώσεως. Καί κα.&άπερ εν τοΤς σώμασιν, ...

οϋτω καί επί τών ΨυχώνΌί τών μικρών ύπερορωντες, τά μείζονα
,
~

επεισαγουσιν.

23.

Αρχ)που

Ίερ.

Κοτσώνη,

ΟΙκονομίας», Αθηναι

1957,

«Προβλή ματα
σελ.

170-1

της

Έκκλησιαστικης

καί παρά «Πρακτικά Συν

όδων» Β Ί σελ.

24.

Μ.

169.
Φωτίου, P.G. 102, 604C επιστολή ΒΊ

«πρός τόν Πάπα Νικόλαον Ρώμης».
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Ει γάρ οΙ παρά τήν άρχήν άπoπηo~ν των .fJεΙων .fJεσμων
_

~

1

επιχειρουντες

και

_

Ι

μικρον

τι

παρακινειν,

_

της

/

προσηκουσης

ετύγχανον επιτιμήσεως, ουκ α.ν ό παρών ετέχ.fJη λοιμός, καΙ
τοσουτος χειμών τάς ~EκκλησΙας κατέλαbεν-» «ό της ύγιους πΙ

στεως καΙ bραχύτατον άνατρέψας, τψ παντί λυμαίνεται»25.

«Η οιακοπή του μνημοσύνου καί YJ μή κοινωνία μετά των
καινοτόμων, οέν άποτελεΤ "φανατισμόν" καί "άμά.fJειαν", ΎJ και
νότητα εν τ] Όρ.fJοΟόξψ Έκκλησ iq... Δυστυχως, άπέχομεν πολύ
καί οιά μ ίαν προσέγγισιν, εστω, του YJρωϊκου παρελ.fJόντος των
,

~

πατερων ημων

...

"Γ'νούς οέ ό ~Yπάτιoς, οτι παρ' Ο οεΤ εφρόνησεν ό Νεστόρι
ος, ευ.fJέως περ ιετλεν εν τψ άποστολε ίψ τό όνομα αυτου, τοσ μ:ί)

α;vα.ΦέΡεσ-Θα.~

iv τη προσΦορϊ. Γνούς οέ τουτο ό ευλαbέστατος

Ευλάλιος, οεοοικώς τήν εΚbασιν τοσ πράγματος, ην γάρ εγκρατής
εν τη πόλει ό Νεστόριος, λέγει τψ ~Yπατίψ. Διατί περιεΤλες τό
όνομα αυτου μ ή γινώσκων τό αΠΟbησόμενον; "Ο οέ "Υπάτως

εφη: Έγώ α;φ

00

εγvωv οτι α.Οικα λέγει περ~ τοσ Κυρίου μου, ou

κο~vωvω α.uτφ οuτε α;vα.ΦέΡω τό Qvομ.α. α.uτοu· έκε1:VΟζ γά.ρ
~,

oux

~,

εστ~v

επ~σΚOΠOζ.

Τότε λέγει ό επίσκοπος εν οργη: υπαγε, Οιόρ.fJωσον Ο επo~ησας,
επε~ τι ποιησαι εχω εις σέ:Ο οέ"Υπάτιος άπεκρί.fJη· Ο .fJέλεις ποίη

σον' εγώ γάρ πάντα προε.fJέμ ην πα.fJεΤν κα Ι οϋτω ταυτα επο Ιησα ... "

(Acta Sanctorum,

Νον. / Β,' σελ.

267).

Τό κατωτέρω, άποτελεΤ

"σκηνικόν" των μετά τήν Σύνοοον της Λυωνος γεγονότων,

(1274),

εκφράζον εν ολη του τη άπλότητι, τήν YJρω'~κήν άντίστασιν ένός
γνησ~oυ τέκνου της~EκκλησΙας καΙ της ερήμου.

25.

Ίερού Χρυσοστόμου.ι 'Υπόμνημα εις τήν πρός Γαλάτας επιστολήν.ι
Κεφ. Α.ι.ι

P.G. 622.1 §6 καί 623.1 §6.
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Μετά τΎιν σύνοδον ΤΎιζ ΛυωνΟζ έπαΡΡΎjσ ιάσιΘΎj τά των ~I ταλων
δόγματα' έξεbλΎιιΘΎj ΤΎιζ ΈκκλΎjσΙαζ ό ΠατριάΡΧΎjζ (ΙωσΎιΦ) καΙ
αντεισΎιΧιΘΥι ετεΡΟζ τοϋ καφοϋ μάλλον η ΤΎιζ αλΎjιΘείαζ (ΒέΚΚΟζ)
καΙ έν δεσμΟΤζ καΙ κακώσεσι καί παντοίαΙζ αΙκΙαΙζ ην τά των
ΌριΘοδόξων. ΤΥιν ικαϋτα καΙ ό Μέγαζ ΜελέΤΙΟζ συμbούλφ καΙ
συνεργψ τψ ιΘε Ιφ ΧΡΥισάμενΟζ Γαλακτ Ιων ι, σύν κακε Ινφ τη ba
σιλίδι των πόλεων έπιδΎjμεΤ, καί τΎιν ύγΙά δόξαν πάσι ύπετΙιΘετο,
ΤΎιζ λατινΙΚΎιζ πλάνΎjζ, τούζ τε συναπαχιΘένταζ ταύτη ώζ οίον τε
αφ ιστάζ, κα Ι τούζ έν ισταμένουζ σΤΎjΡ CΖων κα Ι ύπαλε ΙΦων πρόζ
αντιπαράταξιν τοϋ καινοϋ τούτου δόγμαΤΟζ ...

Άλλά εΙζ τάζ τοϋ κρατοϋνΤΟζ ακοάζ τά περ Ι τούτου φιΘάσαν
τα, ου μικρωζ τοϋτον έτάραξεν ... ΚαΙ γοϋν

μεταπεμφιΘέντεζ αμα

τψ κρατοϋντι παρέσΤΎjσαν οί γεννάδαι καΙ τρανωζιδμολόγουν τοϋ

των πατέρων ε!ναι δόγμαΤΟζ, καί [J.~ κα~νωνεΤν α.ί@έσε~, παρά των
πατέρων αριδΎιλωζ καΙ πρό τοϋ γενέσιΘαι έλεγχιΘεΙση ...
ΤΎιν παΡΡΥισίαν ταύΤΎjν Ubριν οΙκεΙαν λογισάμενΟζ ό κρατων,
φυλακη δΙδωσι τΎιν καλΎιν των πατέρων συζυγίαγ τη δέ συνείπετο
καΙ πολλη ΤΙζ άλλΥι κακουχΙα, πρόζ Ύjν αντέσΤΎjσαν γενναΙωζ, οΙ
γενναΤοι τοϋ Χριστοϋ στρατιωται .. »26. (ΘεοδωΡΎιτου ~Iερoμ., Διά
λογοι ΤΎιζ ~EρΎjμoυ, σελΙδεζ

211-212).

***

«Σχ Ισ[J.α.» Υι «Άπατε Ιχ ~σ ~ς;»

«ΟΙ ευσεbεΤζΌριΘόδοξοι Χριστιανο Ι, οί όποΤοι απεστράΦΥισαν
τΎjν αΤρεσι τοϋ ΟΙκουμενισμοϋ καΙ τΎjν καινοτομίαν τοϋ Νέου

~HμεpoλoγΙoυ καί έκpάΤΎjσαν μέ ευλάbεια τό Πάτριο ΈκκλΎj

26.

Περιοδικόν «Γρηγόριος Παλαμάς»

1921, σελ. 609

έξ, δρα καί προλε

γόμενα «Αλφαβηταλφαβήτου», εκδ. περιοδικού «Αθως»,

9

έξ.

1928, σελ.
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σιαστικό

~I-Iμεpoλόγιo,

καλουνται

Άντι-οικουμενισταί

καί

Άκαινοτόμ Ύ/ΤΟΙ' αύτο ί δέν ακολου.f)ουν τούς Οικουμενιστάς καί
ΝεΟΎ/μερολογίτας ποιμένας στΎjν καταστpoφικΎj τους πορεία καί

δέν εχουν καμμ ίαν εκκλΎ/σιαστικΎj σχέσι μέ αύτούς, δΎ/λ, έχαυν
&:πατειχισ-Θ-η από τούς Νεωτεριστάς.

Μέ τΎjν στάσι τους αύτΎj δέν προκάλεσαν Σχίσμα στΎιν
ΈκκλΎ/σ ία, αλλά ύπάκουσαν στούς &γ ίους Πατέρας κα ί τούςΊερούς
Κανόνας, οί όποΤοι επαινουν καί μακαρ ίζουν Όσους άποτειχίζονται,
δΎ/λ. χωρίζονται από καινοτόμους ποιμένας γι~ λόγαυς Βαγμ.α

τικαuς, Όταν αύτοί ΚΎ/ρύσσουν δΎ/μοσίως κακοδοξίες καί αίρέσεις.
(IE'~Iερός Κανών ΤΎJς Πρωτοδευτέρας Συνόδου).

Σχίσμα εχουμε μόνο στΎjν περίπτωσι πού ενα μέρος του κλΎι
ρου καί του λαου διακόπτουν σχέσι καί κοινωνία μέ τούς κανο
ν ικούς Πο ιμένας της ΈκκλΎ/σ ίας «&:να ιτ Ιως» κα ί «&:νευλόγως»,
μέ τΎjν πρόφασ ι «ζΎ)ΤΎ)μ.~των ~ασ Ιμ.ων» 'tι παραπτωμάτων τών
αρχιερέων'Π.

Ι!Η αϊρεσ ις του ο ικουμεν ισμου, από τΎjν όπο ία άπέρρευσε Ύι
~HμεpoλoγιακΎj Καινοτομ ία του 1924, δέν είναι δυνατόν νά
.f)εωρ-η.f)fJ ώς ασΎjμαντo πραγμα κα ί «ζΎ)ΤΎ)μ.α ~~σ ιμ.α», εφ' Όσον

πολύ εγκυρα εχει χαΡαΚΤΎ/Ρισ.f)ΎJ ώς «κ~τι παλu χειρότεραν τ-ης
παναιρέσεως» καί ώς «νόσας πρός -Θ~ναταν», ώς πάλιν
,
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αν απαισιας συγΚΡΎ)τισμ.ας», ως «χειρων πασΎ)ς αιρεσεως» και

«&:νΎ)καυστας πραΒασ Ια»28.

~Eπoμένως, Όσοι ακολου.f)ουν τό Πάτριο ~EκκλΎ/σιαστικό
eΗμερολόγιο καί είναι Ά ντι-οικουμενισταί, οχι μόνο δέν είναι

27.

(Βλ. 'Ιερούς Κανόνας ΛΑ' αποστολικόν, ΙΕ' τιϊς Πρωτοδευτέρας, Α'
Μ. Βασιλείου καί τά σχόλια εΙς αυτούς).

28.

Ανδρέου Θεοδώρου, Ή 'Ορθοδοξία χθές καί σήμερον, σελ.

εκδόσεις «'Ορθοδόξου Τύπου», Αθήναι

1973.

21,

Αρχιμ. Ίουστίνου Πό

ποβιτς, «Μία 'Ορθόδοξος Γνωμάτευσις καί Μαρτυρία», περιοδικόν

«Κοινωνία», Μάρτιος-Απρίλιος

1975,

σελ.

95 -101.

...
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Σχισματικο Ι, αλλά συγκροτουν τό Άκαι νοτόμ ΎjΤO Πλήρωμα της
Όρ-Θοδόξου ΈκκλΎjσΙας, τό όποΤον εχε~ ~ΠΌτε~χ~σ-Θη από τούς
Νεωτεριστάς καΙ ένΙστcxτcx~, δΎjλ. αγωνιζεται γιά τήν,είρήνευσι
καί ένόΤΎjτα της ΈκκλΎjσΙας, αδιαφορώντας γιά τούς διωγμούς
κα i τ ίς συκοφαντ Ιες έναντ Ιον του.

Πρέπει νά γίνη πλήρως κατανOΎjτό, Ότι εΙνcx~ τελεΙωζ B~cx
ΦΌρετ~κ~ πράγματα τό ΣχΙσ[J.CX, πού δέν συγχωρετται ουτε μέ
"~"

"l

αιμα μαρτυριου και

1)

Ι

~«!

Ι";'

,
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(xΠΌτε~χ~σ~ζ, Ύj οποια ειναι σωΤ1)Ρ~Όζ κcx~

~ξ icx «τ-ηζ πρεΠΌύσ1)ζ Τ~[J.-ηζ ΤΌΙζ Όρ-ΘΌΒόξΌ ~ζ». (ΙΕ' ~Iερόζ

Kcx

'Ιών της Πρωτοδευτέρας Συνόδου).

«Άγωνος ουν χρε ία μεγάλου, κα ί τούτου νομ ίμου» (Μ. Βcxσ~
λε ΙΌυ,

P.G 31,

1540Β), κα ί «Ορ-Θοδόξου -Θεαρέστου Ένστάσεως»

(Οσ. ΘεΌΒώΡΌυ ΣΤΌυΒ ΙΤΌυ,

P.G 99, 1045).

(Εχ Δελτέου Τής 1. Μονής Ά Υ. ΚυΠΡlανΟD χα{

10υστένης, Φυλή ΆΤΤlΧής).

***

«Μόνον ούτω, -Θά δυνΎj-Θωμεν έντός της σΎjμερινης δίνΎjς
καΙ συγχύσεως νά διασώσωμεν έκεΤνο, τό όποΤον παραγγέλλει ό
Θεός εΙς τήν Ά ποκάλυψ ι ν: "κράτε ι Ό εχε ις, ϊνα μ Ύjδε ίς λάbη τόν
στέφανόν σου"

(3',11).

Άλλά πρός τ ί ο Ι ε Ισέτ ι τυχόν ένδο ιασμο ί; Αυτο ί οοτο ι ό ΙΓ,
ΙΔ, ΙΕ κανών, Όστις αποτελεΤ καΙ τήν πλήΡΎj έπεξήγΎjσιν των
πpOΎjγOυμένων, υΦΎjγOυνται καί έντέλλονται τήν διακοπήν του
μ νΎjμOσύνOυ κα Ι ανευ συνοδικης διαγνώμ Ύjς.

,[ο Β-η-Θεν έγκλΎ)[J.cxσΙ τ~σ~ ΤΌυ ΌtκεiΌU κcxτεγνωκώζ έπ~
σκόΠΌυ ώζ κcxi δ πρόΦcxσ~ν έγκλΎ)[J.CXΤΌζ ΠΌ~Όύ[J.ενΌζ κcxτ~ ΤΌυ

ΌtκεΙΌU Μ1)ΤΡΌΠΌλΙΤΌυ" οΙ τοιουτοι, bεbαΙως, ώς καΙ οίΊεροί κα
νόνες αναΦέρουσι, υπόκεινται εΙς κα-Θαίρεσιν αποσπώμενοι του

οΙκείου έπισκόπου. Άλλά οι αλλοι; Οί αλλοι, οϊτινες ευρίσκονται

ένώπιον της τραγnιόΤΎjτoς της γυμ νη τη κεφαλη ΚΎjpυΤΤOμένΎjς
αΙρέσεως, εΙναι δυνατόν να συνταυτισ-Θουν μετά των ανωτέρω;
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~Όχι!, μυρ ιάκ ις τό εναντ ίον!

·0 καρπός μ ιάς το ιαύτης δ ιαγωγης

των εΊναι δ επα.~ν()ζ της Έκκλησίας, "τi)ζ πρεπ()υσ~ζ τtμi)ζ
τ()~ζ Όρι8()εόξ()~ζ ~ξtωι8Ύ)σ()ντα.~", ώς άναΦέρει καΙ ό κανών, καΙ

ούδόλως ή κατάκρισις η τό πλέον bλάσφημον, Όπερ άσφαλώς εξ
άγνοίας των λέγουν τινές, Ότι δηλ. "σχCΖOυν" τΥιν Έκκλησίαν
διασπώντες τΥιν έαυτης ένότητα! ...

Οι άνωτέρω δέν bλασφημουσι μόνον κατά τών Πατέρων,
ο!τινες συνέταξαν τούς παρόντας κανόνας, άλλά καί κατά της συν
όλου χορε Ιας τών όμολογηΤών, οι όποΤοι στοιχουντες τη ύφηγΥισει
τών άνωτέρω ώς καί του

31 οι) Άποστολικου, ήδυνΥιι&ησαν μέ τούς

άγώνας καί τά ιδια αύτών α!ματα "σχ~σμ~των κα.Ι μερ~σμών

ρύσα.σι8α.~ τΎ)ν Έκκλ~σΙα.ν". Σημειωτέον δέ καί τουτο: Ότι δηλ.
ό άνωτέρω 15 0ς κανών της Πρωτοδευτέρας συνετάγη ολίγα ετη

μετά τόν ΦΟbερόν σάλον της Είκονομαχίας, Όστις εΊχεν εκ {}εμε
λίων συνταράξει τΥιν Έκκλησίαν του Βυζαντίου, ή όποία μόλις
κατά τΥιν περ Ιοδον της παρούσης Συνόδου επανΥιρχετο ε ίς τΥιν
πάλαι αύτη ς εύταξΙαν.

Παρά ταυτα, ο ί πατέρες ο Ι συγκροτΥισαντες ταύτη ν, δέν
εδίστασαν διά του άνωτέρω κανόνος, νά διακηρύξουν τΎ)ν έκ νέ()υ
"

-

α.π()μα.κρυνσ~ν

των

_ ,

πιστων

εκ

Ι

παντος

(!

_

αιρετικου

,

ποιμενος

,

και

"ψευδεπ ισκόπου"!

Άλλά καί τό ετι σπουδαιότερον. "Ως γνωστόν, ό άγιώτατος
ήγούμενος του Στουδ ίου Θεόδωρος μετά πολυπληι&ών ήγουμένων

καΙ μοναχών, επί ετη εΊχε διακόψει τΥιν μετά του Πατριάρχου
καΙ τών κοινωνούντων αύτψ εκκλησιαστικΥιν κοινωνίαν επι τψ

λόγ~ καΙ μόν~ της μ Yj τιμωρίας του πρεσbυτέρου ΊωσΥιΦ, Όστις
εΊχεν εύλογΥισει τόν παράνομον γάμον του αύτοκράτορος!
Οι λο ι πο ί Όμως, "ο ίκονομ ικο l" επ Ισκοπο ι κα l Ιερετς, δέν
εδΙσταζον, καλυπτόμενοι οπισ{}εν του πλΥι{}ους καΙ τών εξουσιών,
νά εΠιΡρΙπτουν μετ' άναιδεΙας τΥιν "ρετσινιά" του "σχΙστου" της

ΈκκλησΙας είς πάντας τούς διακόψαντας τΥιν μετ' αύτών κοινω
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ν ίαν! Ευ'&ύς δμως κατησχύνοντο ύπό ΤΎjς .&εολόγου κα Ι πλήρους
παρρησίας γραΦΙδος τοΟ απαραμίλλου "~γέτoυ ΤΎjς MoναδΙΚΎjς
πολιτεΙας,

"OJκ εσμέν ά.ΠΌσχΙστcι~, ώ .&αυμάσιε, ΤΎjς τοΟ Χριστοο
Έκλησίας μήποτε τοΟτο πά.&οιμεν- αλλ' ε~ καΙ αλλως εν πολλοΤς
άμαρτήμασι τυγχάνομεν όμόσωμοι αυΤΎjς καΙ τρόφιμοι μετά τών

.&είων δογμάτων καί τούς κανόνας αυΤΎjς καί διατυπώσεις γλι

χόμε.&α φυλάττεσ.&αι Τό δέ ταράττειν καί ά.ΠΌσχCΖε~'! απ' αυτΎjς,
τήν μ ηδεμ ίαν εχούσης αλ η.&ώς κηλτδα η ρυτ ίδα κατά τε τόν ΤΎjς
πίστεως λόγον, καί τόν τών κανόνων δρον, απ' αρχΎjς α~ώνoς καί

μέχρι τοΟ δεορο, εκείνων εστίν, ι1ν
έχε~, κcι Ι ό

g ΙΌς

1') πΙστ~ς τό ενo~~σΤΡΌΦΌ'!

τό ά.κcινόν ~σΤΌ'! κcι Ι &ιΘεσμΌν", Τό μ~ Ο ~cιστέλ

λεσιΘcι~ κcιτ~ τόν ΘεΌλόγΌν, ΠΡΌOΌσΙcι τ~ς ά.λYJιΘεΙcις σcιΦ~ς κcιΙ
των κcινόνων πcιρ~λuσ~ς",

Δ~ό, !σιΘ~, μ~ ε!νcι~ σχΙσμcι τ~ς~ΕκκλYJσΙcις, ά.λλ' ά.λYJιΘεΙcις
εΠ~ΚΡ~ΤYJσ~v κcιΙ ΘεΙων νόμων εκtΗΚYJσ~v",

Τό γάρ μ ή έχειν σπτλον η ρυτίδα, Ύνα καί πάλιν ε!πωμεν,
οϋτώ νοε ίτω' τό μ ή προσ ιεμένην τά τε ασε6η δόγματα κα ί τά

ακανόνιστα εγχεφήματα, ου μ ήν αλλ'ά καί τά εν τοΤς αυτουργοοσι
απηγορευμένα συμφρονήματα, ως που φησ ίν ό .&εΤος Βασ ίλε ι
ος πρός α ό ΠαΟλος ό μέγας, ουδέ συνεστιασ.&αι τοΤς τοιούτοις
παραχωρετ.

'Έπεί από τών Άποστόλων καΙ κατόπιν, πολλαχώς πολ

λαί α~ρέσεις προσερράγησαν αυτ"Ω' καί ρυπάσματα α'&εσμα καΙ
ακανόνιστα επεπόλασαν, ωσπερ καί τό νΟν' αλλά μ ήν αϋτη τψ
προεφημένψ τρόπψ riσχ~σΤΌς καΙ αμώμητος διαμεμένηκεν, καί
διαμενετ εως τοΟ α~ώνoς, ύπεξαφουμένων καί αποπεμπομένων απ'

αυΤ'~ς τών κακώς φρονησάντων Τι πραξάντων' ωσπερ εξ ασε Ιστου
καί παραλίου πέτρας τά προσρήσσοντα κύματα"» (Βασιλείψ Μο
νάζοντι, PG 99, 997-1004, Θεοδωρi]του 1ερόμ., Διάλογοι της
Έρήμου, σελίδες

217-221).
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«HιθέλΎJσεν ήγούμενός τ~ς νά καλύΨη τΎjν μετά των Etxo
νομάχων κo~νωνΙα του, διό καί πολλά περΙ των άνωτέρω εγραΨεν
πρός τόν αγιον Θεόδωρον, άποκλαίων οίονεί τΎjν των ίερων Ναων
,

~

εpΎJμ ιαν

...

"Ευστρατ ίψ ήγουμένψ. ΈχάpΎJν δεξάμενός σου τό τ ίμ ιον
γράμμα, πατέρων Φίλτατε, καί διδαχιθείς τά κατά τΎjν όσιόΤΎJτά
σου οϋτως εχειν καΙ οϋτως, επεί, Όσον εκ των άπαγγειλάντων,

καίτοι άξισπ ίστων, λυΠΎJpως διεκείμ ΎJν, άκούσας τΎjν uποκρ~τ~κiJv

UπογραΦiJv. ΚαΙ με δέξαι, τιμιώτατε, παpPΎJσιαστικώτεpoν δια
λεγόμενον. ουκ εξω α~τ Ιας τό κατασχειθέντα σε όπό 6ασιλικου,

με!ναι άπαιθ-η, ~γoυν άφετον. τουτο γάρ των τειθpυλλΎJμένων
,

~

επαγωγον.

ουδεΙς ουν των πεπαpPΎJσιασμένων άτερ φυλακ-ης, ~ τουλά
χιστον εξορ Ιας, ~τoι φυγαδε Ιας, ώμoλόγΎJται διαμε!ναι. O~ Βέ
,

. " ,

ι

_,

_

~1

,

,

"

τουτων εκτος, εντος ΤΎ~ς απαγωγ~ς, ~να [J.~ τραχυτε@ον ε~πων

λuπiJσω. ~Ή ου διε6λέψω, διορατικώτατε, τόν χαλεπόν διωγμόν

Λέοντος του ιθΎJPιωνύμoυ; 00 ή Άχαα6ιτικΎj χεΙρ εΙλε καΙ τούς
εξ άλλου κράτους, εκτεινέ τε καΙ ωλεσε' τό γε φιλανιθρωπότερον
εφρoύpΎJσε μετά πικράν μαστίγωσιν' μΎj Ότι γε τούς όπό χε!ρα.

Ει Β' αυτός ουτΙπου τών το~οuτωv πεπον-8ώς [J.ετ~ σuλλ~
Ψ~ν, auyyvw-8~, εσuλiJ-8~ς Ciy~t. ΚαΙ [J.iJ [J.o~ Φυλ~ττεσ-8α~ τ~ς
οΙκείας ~Eκκλ~σΙας λέγε, καΙ σφας τάς ίστορίας (άγιογραΦΙας)
μένειν, τΎjν τε άναφοράν του άγιωτάτου ήμων Πατριάρχου. τουτο

γάρ κα Ι άλλοι &;παχ-8έντες Φ~λoλoγoOσ~ν. ου δύνανται ταυ τα

διασεσωσιθαι, εΙ μ Ύjτoι π@οΒοσΙα &;λ~-8~VYlς ενστ~σεως εγένετο.

Τι τό οφελος, ει ήμε!ς οί ναός Θεου καΙ οντες καΙ λεγόμε
νοι, -ηχpειώιθΎJμεν καί άΨύχους οίκους πεpιπoΙΎJσάμειθα; 'Ή εΙκών
του Χριστου, ουτε τ-ης Θεοτόκου, ου τε τινός άγΙου διαπΙπτει.
Μένει γάρ εν αυτο!ς ώς πρωτοτύποις πίπτουσι δέ οί δοκουντες

καιθαιρε!ν αυτάς &;λλσ.. γσ..ρ καΙ o~ Φε~Bo! τοuτωv π@οέ[J.εvο~ τiJv
παρρ~σΙαν καΙ τiJv B~' αUΤYlς κά,κωσ~ν.
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OJά! άλλο ι αποιθν1Ίσκοντες, ετερο ι ύπερορ ιζόμενο ι, άλλο ι
μαστιζόμενοι, ετεροι φρουρούμενοι, τά δρη έχοντα καί αί ερημ ίαι,
πέτρα ι τε κα Ι σπ1Ίλα ια τούς μακαρ ίως δεδ ιωγμένους και Ι -ί)μ.ε1"ζ
οfκοι

μ.ένοντεζ,

κα.Ι

οΙόμ.ενοι

a.~λα.~ώζ

Οια.μ.ένειν;

ΟΥΔΑ

ΜΩΣ ...

Ταυτα φιλων καΙ ύπομνήσκων ε~{ρηκα, καΙ ώς ύπό επιτιμίαν
εσμέν άξιοι ελιθεΤν' και Ι Ότι έν κα.ιριρ ~OpιΘoOoξ Ια.ζ οuaέν a.ψ~
λciΦ~τον a.ΦειΘεΙ~ ... "»

(PG 99, 1365ΑΒ).

(Θεοδωρήτου Ίερομ., Διάλογοι της Ερήμου, σελ.

221-224).

***
~Eάν δι' ενα παράνομον γάμον του αύτοκράτορος, ό έξαρχος
των ~Oμoλoγητων, Άγιος Θεόδωρος ό Στoυδ~της κα~ οί μαιθητα~

του διέκοψαν τό μνημόσυνον τού Πατριάρχου και των κοινω
νούντων αύτψ, τί νά εΙπωμεν Yjμε1"ς σ1Ίμερον διά τόν ασφυκτικόν
εναγκαλισμόν ύπό των Φύσει καΙ ιθέσει ταγων της ~Eκκλησίας

τού προτεσταντικου αΠΟbλαστ1Ίματος, ητοι, του επάρατου Συγ
κριτισΤΙΚΟύ ΟικουμενισμΟύ;

«Τό κατωτέρω επεισόδιο περιγράφεται εν ταΤς επιστολαΤς
του Άγίου Θεοδώρου του Στουδίτου καί αναΦέρεται εις μαιθη

τ1Ίν του τινά Yjγούμενον, οστις τόν ηκολούιθησεν εις τ1Ίν κατά
τού
,

και,

παρανόμου
(!,1

οστις

γάμου

του

"

παρα

αύτοκράτορος

_ ,

τας

"

συνεχεις πιεσεις και τα

διαμαρτυρ ίαν
,

~

του,
_

μαρτυρια, ηρνειτο

νά μνημονεύση του Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης εις ον καΙ
ύπ1Ίγετο εκκλησ ιαστ ικως.

" ... Ί-'ύπτειν οϋτω τίς τέτυφεν ανιθρώπων, ού λέγω χριστι
αν ικ1Ί χε ίρ, αλλά bapbap ικ1Ί' δ ίς έκατοντάκ ις πρός έξ1Ίκοντα
καΙ εξ μαστΙγων, εΙτα μετ' ού πολύ, δίς δύο έκατοντάσι bουνεύ
ρων επ Ι των νώτων' ώς ό γενναΤος γε αρχιεπ ίσκοπος, μαλλον
δέ

αλλοτριοεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, καί ού των ςι.γελαίων

τινά, αλλά μονάζοντα, καί τουτον Yjγούμενον, καΙ μαλα τόν
εύλαbέστατον, τοϋνομα Εύιθύμ ιον, τόν της εύιθυμ ίας δντως φερώ
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πείση συν-Θέσ-Θα~ αναΦέρειν αυτόν ώς ίεΡάΡΧYJν' αλλ' ω της γεν
να~όΤYJτος καΙ κραταιόΤYJτος του μάκαρος! Οϋτω γάρ δίκαιον
εtπεΙν' δτι καί μετά τοσαύτας πληγάς καί αΎματος άγΙου ρύσιν,
ωστε Φοιν ίσσεσ-Θαι τά πέλματα των ποδων των εκεΙσε παρόντων
καΙ οίονεί πηλοποιεΙσ-Θαι τό πορΦύρεον κονΙαμα είς οίκοδομήν
της του Χρ ιστου ~Eκκλ YJσ Ιας, κε Ιιι-ενος Ύ)o~1) ~ΡGX:χu ~πνoυς, XGX: Ι
~Φωνoς,

XGX: Ι ερωΤΎ)ιθε Ις ΠGX:Ρ~ των κολGX:στων ιι-νΎ)ιι-ονεuε tν τόν

ΤUΡGX:ννον, ΦΎ)ΙΙ- Ι, Ιι..λλ' ουκ Ιι..ρχ tεπ Ισκοπον' ΟΥ, Φ~l)σ Ι ν, δ ΙΙ-GX:Κ~

ρtος' οuτω ιι-έχρt ιθGX:ν~τοu σχεοόν ου ΠGX:ΡGX:τρέΨGX:ς τόν νοΟν, ου
ΠGX:ρεκκλ ΙνGX:ς

"tt των δριθοοόξως εγνωσιι-ένων GX:υτii>"» (PG 99,

1097BC).
(Θεοδωρήτου Ίερομ., Διάλογοι της Έρήμου, σελ.

212-213).

Έννοια χ.α! σΎjμ.ασiα της Ά./~οτεtχiσεως
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«Μέγισται απειλαί κεϊνται παρά των Αγίων εκφωνη
θεϊσαι τοϊς συγκαταβαίνουσιν αυτη (τη αίρέσει) μέχρι καί
συνεστιάσεως»' καν εν βρώματι, καί πόματι, καί φιλί4Υ συγ
κάτεισι (ό ορθοδοξεϊν δοκων) τοϊς αίρετικοϊς, ύπεύθυνος'
του Χρυσοστόμου ή απόφασις' επί καί παντός Αγίου».
(Οσ. Θεοδώρου Στουδίτου,

P.G. 99, 1048C-D)

« .. . Περιωρίσθην παρά του Βασιλέως. Αλλ' ό λόγος του
Θεου καί ή τής αληθείας δύναμις ου δέδεται, τρέχει δέ καί

μάλλον ευοδουται καί οί πλείονες των αδελφων τη εμη εξορί4Υ
θαρρουντες βάλλουσι τοϊς ελέγχοις τούς αλιτηρίους καί πα

ραβάτας τής ορθής πίστεως καί των πατρικων θεσμων καί
ελαύνουσι πανταχόθεν αυτούς ώς καθάρματα, μ ή τ ε

λ ε ι τ ο υ Ρ γε

i ν αυτοϊς ανεχόμενοι, μ ή

σ υ λ

τ ε μ ν η μ ο ν ε ύ ο ν

τ ε ς δλως αυτων ώς χριστιανων».
(Ά.γ. Μάρκου 'Εφέσου)

</Ημϊν δέ πρός τψ φανερψ πολέμcp των αίρετικων έτι καί
ό παρά των δοκούντων ορθοδοξεϊν επαναστάς, πρός έσχατον
ασθενείας τάς εκκλησίας κατήγαγεν».
(Μ. Βασιλείου, επιστ.

92)

«TOVT' aVTO EOTlV aVTl1CpV C; TO TWV AaTLVWV cpp6VTUUX,
{)[' 6 TWV TfJ e; KaB ' ~!1iie; 'EKKATJoia e; anEA~AavTaL IT EpLf36
AWV».

«E[ nov TTJV EVOEf3EUXV napa{3iia:nTo}1Evryv [60[(;, fL~ npo

Til-La T~V O/-LOVOLav 'Ii]<; aiiT[8Eia:<;, aiiii~ LOTaoo yEvvaiw<;
EWe;, eava'Iov ... 'I~V aiirJeEU1V }1T[6a}1oiJ np06LooVe;,».

CI£Qou XQuaocJ'ro !-lou)
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« ... Επισκήπτομαι πασι τοΊς εν Kύπρcμ λαϊκοΊς, δσοι
τής Καθολικής Εκκλησίας εστε τέκνα γνήσια, φεύγειν
δλcμ ποδι από των ύποπεσόντων Ιερέων τΏ Λ.ατινικΏ
ύποταγΏ

και

μηδε

ευλογίαν

εκ

των

χειρων

αυτων

λαμβάνειν την τυχοϋσαν. ΚρεΊσσον γαρ εστιν εν τοΊς
οικοις ύμων

TcjJ ercjJ

προσεύχεσθαι κατα ρόνας,

ij

επ'

εκκλησίας συνάγεσθαι μετα Λ.ατινοφρόνων, εΙ δε ουν
την αυτην ύφεξητε μετ' αυτων κόλασιν».
(Αγ. Γερμανου Κων! πόλεως)

«Βαδίζοντες την απλανή καιζωηφόρονόδόν, οφθαλμον μεν

εκκόψωμεν σκανδαλίζοντα, μη τον αΙσθητόν αλλα τον νοητΟν.
Οίον έαν ό έπίσκοπος ή ό πρεσβύτερος οί όντες όφθαλ
ροι της Εκκλησίας κακώς αναστρέφωνται και σκανδαλί
ζωσι τον λαόν, χρη αύτους έκβάλλεσθαι. Συμφέρον γαρ

εστιν ανευ αυτων συναθροίζεσθαι εΙς ευκτήριον οίκον,

ij

μετ' αυτους εμβληθήναι ώς μετα Άννα και Καϊάφα εΙς την
γέενναν τοϋ πυρός»,
(Μ. Άθανασίου.

P.G. 351 33)

