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ΠΡΟΛΟΓΟ 

Ζ κειέηε ηεο Δθθιεζηαζηηθήο Ηζηνξίαο θαη δε ησλ Οηθνπκεληθψλ πλφδσλ 

είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηελ ίδηα ηελ Δθθιεζία, αιιά παξνπζηάδεη θαη 

μερσξηζηφ εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ γηα φζνπο αζρνινχληαη κε ηελ Ηζηνξία ηεο. ην 

πιαίζην ηεο εθπφλεζεο ηεο πηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο, ην ελδηαθέξνλ κνπ ζηξάθεθε 

ζηε κειέηε ηεο Α΄ Οηθνπκεληθήο πλφδνπ πνπ ζε κεγάιν βαζκφ θαζφξηζε ην δφγκα 

αιιά θαη ηελ πνξεία ελ γέλεη ηεο Δθθιεζίαο. Σίηινο ηεο εξγαζίαο κνπ είλαη «Ζ Α΄ 

Οηθνπκεληθή χλνδνο ζχκθσλα κε ηνπο Παηέξεο θαη Ηζηνξηνγξάθνπο ηνπ 4νπ κ.Υ 

αηψλα». Δπέιεμα ην ζέκα απηφ, δηφηη φπσο θαη φινη καο, έηζη θαη εγψ, είρα αθνχζεη 

απφ ζηφκαηα Ηεξαξρψλ θαη Θενιφγσλ, λα ηελ επηθαινχληαη ζπρλά ηφζν σο πξνο ην 

χκβνιν πνπ εμέδσζε φζν θαη πξνο ηνπο Καλφλεο πνπ ζέζπηζε. Ζ ρξεζηκνπνίεζε 

ακηγψο εθθιεζηαζηηθψλ πεγψλ θαη κάιηζηα ηνπ 4
νπ

 κ.Υ αηψλα, εμαζθαιίδεη ηελ 

νξζφηεηα ησλ φζσλ ζα παξαζέζνπκε, θαζψο νη ηζηνξηθνί ηεο επνρήο εθείλεο, είραλ 

λσπή αθφκα ζηε κλήκε ηνπο, φια εθείλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ Μεγάιε 

Ηεξαηηθή χλαμε ηεο Νίθαηαο. 

Σν εγρείξεκα είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιν, φπσο ζα θαλεί ζηε ζπλέρεηα, αιιά 

ηαπηφρξνλα ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ. Δπειπηζηψ φηη ε εξγαζία απηή ζα αλαδείμεη ηε 

ζεκαζία ηεο Α΄ Οηθνπκεληθήο πλφδνπ θαζψο θαη ηηο ηζηνξηθέο πεγέο ηεο επνρήο, 

θάπνηεο απφ ηηο νπνίεο είλαη αληηθξνπφκελεο, πνπ καο πιεξνθνξνχλ γηα ηα ζέκαηα, 

αιιά θαη ηα παξαζθήληα ηεο πλφδνπ. 

 ην ζεκείν απηφ έρσ ηελ αλάγθε λα επραξηζηήζσ απφ θαξδηάο, φινπο 

εθείλνπο ηνπο αλζξψπνπο πνπ πξνζέθεξαλ ηνλ θαιχηεξφ ηνπο εαπηφ ηφζν ζηελ 

Αθαδεκία φζν  θαη ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δζηία. Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο νθείισ ζηνλ 

θαζεγεηή Απφζηνιν Μπνπξλέιε, Αληηπξφεδξν ηεο Αθαδεκίαο, θαζψο θαη ζηνλ 

θαζεγεηή Γξ Δκκαλνπήι Υαιθηαδάθε γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηά ηνπο ζηελ  

εθπφλεζε ηεο πηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο. Δχρνκαη λα είλαη πγηείο θαη λα ζπλερίζνπλ κε 

ηνλ ίδην δήιν ην ζπνπδαίν θαη πνιππνίθηιν έξγν ηνπο. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

Ζ παξνχζα εξγαζία, ρσξίδεηαη ζε δχν κεγάιεο ελφηεηεο. ηελ πξψηε ελφηεηα, 

επηρεηξνχκε λα κηιήζνπκε γηα ηνλ ζεαλζξψπηλν νξγαληζκφ πνπ ιέγεηαη Δθθιεζία, 

εληνπίδνληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο. ηελ πξνζπάζεηα απηή, λα εηζρσξήζνπκε 

δειαδή ζηε βαζχηεξε νπζία ηεο, δηαπηζηψλνπκε , φηη ε Δθθιεζία είλαη Μία Αγία 

Καζνιηθή θαη Απνζηνιηθή θαη νηηδήπνηε βξίζθεηαη εθηφο ηεο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί 

αζθαιήο νδφο σηεξίαο
1
, θάηη άιισζηε πνπ απνηειεί ην ζθνπφ φισλ ησλ 

ζπλεηδεηνπνηεκέλσλ Οξζνδφμσλ Υξηζηηαλψλ. ηε ζπλέρεηα επηθεληξσλφκαζηε ζην 

ζεζκηθφ φξγαλν ηεο Δθθιεζίαο πνπ δελ είλαη άιιν απφ ηελ Δθθιεζηαζηηθή χλνδν. 

Κάλνληαο κηα ζχληνκε αλαδξνκή ζην παξειζφλ εχθνια παξαηεξνχκε φηη ε 

Οξζφδνμε Δθθιεζία απνθαζίδεη κέζσ ησλ πλφδσλ, θαη κφλν ηφηε νη απνθάζεηο ηεο 

ιακβάλνπλ θχξνο θαη ηζρχ. ζνλ αθνξά ηηο πλφδνπο ηεο Δθθιεζίαο καο, θάλακε 

πξνζπάζεηα λα ηηο ηαμηλνκήζνπκε αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ζε Σνπηθέο 

θαη Οηθνπκεληθέο θαη ζε Οξζφδνμεο ή Καθφδνμεο. ηε ζπλέρεηα, κηιήζακε γηα έλα 

απφ ηα είδε απηψλ ησλ πλφδσλ θαη ζπγθεθξηκέλα  γηα ηελ Οηθνπκεληθή. 

Μειεηψληαο ηελ Δθθιεζηαζηηθή Ηζηνξία, αιιά θαη ζχγρξνλνπο ζπγγξαθείο 

πξνζπαζήζακε λα εληνπίζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά εθείλα ηδηψκαηα πνπ θάλνπλ κηα 

Οηθνπκεληθή χλνδν λα είλαη φλησο Οηθνπκεληθή. 

Οιφθιεξν ην δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο καο, αθηεξψζακε ζηελ Α΄ 

Οηθνπκεληθή χλνδν πνπ έιαβε ρψξα ζηελ Νίθαηα ηεο Μ. Αζίαο ην 325 κ.Υ κε ηελ 

παξνπζία 318 Αγίσλ Παηέξσλ αιιά θαη ηνπ Απηνθξάηνξα Κσλζηαληίλνπ. Σν 

εγρείξεκά καο απηφ ήηαλ δχζθνιν γηα πνιινχο ιφγνπο. Σν ζεκαληηθφηεξν 

πξφζθνκκα πνπ αληηκεησπίζακε, ήηαλ ην γισζζηθφ πξφβιεκα θαη ε αδπλακία 

θαηαλφεζεο ησλ εθθιεζηαζηηθψλ πεγψλ ηνπ 4
νπ

 αιιά θαη ηνπ 5
νπ

 αηψλνο
2
. Παξφια 

απηά πξνζδνθνχκε ην απνηέιεζκα καο λα είλαη ην θαιχηεξν δπλαηφ πξνζθέξνληαο 

κε απηφ ηνλ ηξφπν έλα ζπλνπηηθφ αιιά ρξήζηκν εγρεηξίδην ζηνπο κειεηεηέο ηεο 

Δθθιεζηαζηηθήο ηζηνξίαο αιιά θαη ζηνπο απινχο Οξζνδφμνπο πηζηνχο πνπ επηζπκνχλ 

λα εληξπθήζνπλ ζηνλ πινχην ηεο Παξαδφζεσο ηεο Δθθιεζίαο καο. 

 

                                                           
1
 Χριςτοσ Ανδροφτςοσ, Δογματικι τθσ Ορκοδόξου Κακολικισ Εκκλθςίασ, εκδόςεισ Αςτιρ, Ακινα 

2005, ςελ. 267. 
2
 τθν εργαςία μασ χρθςιμοποιιςαμε και οριςμζνεσ πθγζσ του 5

ου
 μ.Χ αιϊνα για το λόγο ότι οι 

ςυγγραφείσ αυτοί είχαν ηιςει ςτο μεκόριο του 4
ου

 και του 5
ου

 αιϊνοσ.  
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ΔΝΟΣΗΣΑ ΠΡΩΣΗ 

ΔΚΚΛΗΙΑ ΚΑΙ ΤΝΟΓΟΙ 

 

Ζ ΑΡΥΗΚΖ ΖΜΑΗΑ ΣΖ ΛΔΞΔΧ ΔΚΚΛΖΗΑ 

Σν αξρηθφ θαη γεληθφηεξν πεξηερφκελν ηεο ιέμεσο Δθθιεζία ηφζν ζηελ 

αξραία ειιεληθή γξακκαηεία φζν θαη ζην βηβιίν ησλ Πξάμεσλ ησλ Απνζηφισλ ηεο 

Καηλήο Γηαζήθεο απνδίδεηαη κε ηνπο φξνπο θνηλσλία
3
 θαη ζπλέιεπζε

4
. ηε ζπλέρεηα 

ην πεξηερφκελν ηεο ιέμεο ζπγθεθξηκελνπνηήζεθε ζηελ άζθεζε ησλ ζξεζθεπηηθψλ 

θαζεθφλησλ θαη ηαπηίζηεθε κε ηελ Ηνπδατθή ζπλαγσγή
5
. χκθσλα κε ηνλ ζενιφγν 

θαη θηιφζνθν Αλδξνχηζν ε ιέμε Δθθιεζία «ηδία δε θπξηνιεθηείηαη επη ησλ εηο 

Υξηζηφλ πηζηεπφλησλ
6
» .  

 

ΟΡΗΜΟ ΔΚΚΛΖΗΑ – ΚΑΗΝΖ ΓΗΑΘΖΚΖ 

Οξηζκέλνη εθθιεζηαζηηθνί ζπγγξαθείο θαη Παηέξεο βαζηδφκελνη ζηελ πξνο 

Δθεζίνπο επηζηνιή ηνπ Απνζηφινπ Παχινπ, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ εηθνζηφ δεχηεξν 

ζηίρν ηνπ πξψηνπ θεθαιαίνπ, πξνζπάζεζαλ λα δψζνπλ νξηζκφ ζρεηηθά κε ην ηη 

νλνκάδεηαη «Δθθιεζία». ην ρσξίν απηφ αλαθέξεηαη πσο ν Υξηζηφο θαιείηαη θεθαιή 

«ὑπὲρ πάντα τῇ ἐκκλησίᾳ» . 

 ηεξηδφκελνη ινηπφλ ζε απηή ηε θξάζε ηεο Γξαθήο, νη Θενιφγνη νλφκαζαλ 

Δθθιεζία φινπο φζνπο απνηεινχλ ην ιαφ ηνπ Θενχ είηε ζηελ παξνχζα δσή είηε ζηελ 

επνπξάληα. πκπεξηέιαβαλ ζηνλ νξηζκφ ηνπο απηφ, ηφζν ηνπο Γηθαίνπο ηεο Παιαηάο 

Γηαζήθεο, φζν θαη ηνπο αγγέινπο δηαθξίλνληαο ηελ Δθθιεζία ζε ηξαηεπφκελε θαη 

Θξηακβεχνπζα. Ο ζενιφγνο Αλδξνχηζνο ζηε «Γνγκαηηθή» ηνπ ελ ζπληνκία 

παξαηεξεί πσο ηελ Δθθιεζία απνηεινχλ «ην ζχλνινλ ησλ Οξζνδφμσλ πάλησλ ησλ 

αηψλσλ 
7
». Ζ Καηλή Γηαζήθε, αλ εμαηξέζνπκε ειάρηζηα ρσξία, δελ καο δίλεη έλαλ 

ζαθή νξηζκφ ζρεηηθά κε ην ηη θαιείηαη Δθθιεζία. Παξφια απηά απεηθνλίδεη Απηήλ 

                                                           
3
 Χριςτοσ Ανδροφτςοσ, Δογματικι, ςελ. 259.  

4
 Πράξεισ των Αποςτόλων 19,32,39. 

5
 Πράξεισ των Αποςτόλων 7,38 και Προσ Εβραίουσ 2,12. 

6
 Χριςτοσ Ανδροφτςοσ, Δογματικι ςελ. 259. 

7
 Χριςτοσ Ανδροφτςοσ, Δογματικι ςελ. 260. 



8 
 

πνιπεηδψο· πφηε σο ζψκα ησλ πηζηψλ θπβεξλψκελν ανξάησο απφ ηνλ Κχξην θαη πφηε 

σο θέληξν ή φξγαλν κέζσ ηνπ νπνίνπ δηνρεηεχεηαη ζηνλ θφζκν ε απνιπηξσηηθή ηνπ 

σηήξα ελέξγεηα θαη ν ζείνο απηνχ ιφγνο. 

 

ΟΡΗΜΟ ΔΚΚΛΖΗΑ – ΗΔΡΑ ΠΑΡΑΓΟΖ 

Αλαηξέρνληαο ζηελ Ηεξή Παξάδνζε ηεο Δθθιεζίαο καο ζπλεηδεηνπνηνχκε 

επίζεο πσο απνπζηάδεη «ηέιεηνο ηεο Δθθιεζίαο νξηζκφο 
8
». πλαληνχκε ηαπηφζεκνπο 

πξνο ηελ Θεία Γξαθή ( Καηλή Γηαζήθε ) νξηζκνχο θαη ζηα ζεκαληηθά Οξζφδνμα 

κλεκεία ( Δθθιεζηαζηηθή Γξακκαηνινγία ). Ζ εγγχηεηα ησλ νξηζκψλ απηψλ πεγάδεη 

απφ ηελ «δηζζήλ φςηλ ηεο Δθθιεζίαο
9
». 

 Ζ Δθθιεζία ζηνπο νξηζκνχο απηνχο παξνπζηάδεηαη είηε σο θνηλσλία πηζηψλ 

ελσκέλε αρσξίζησο κεηά ηεο Κεθαιήο απηήο, ηνπ Κπξίνπ εκψλ Ηεζνχ Υξηζηνχ 

δειαδή, είηε σο δσνπνηνχ θέληξνπ ηεο απνιπηξψζεσο, σο Υξηζηνχ παξαηεηλνκέλνπ 

ζηνπο αηψλεο
10

, φπνπ ηελ αξρηεξαηηθή αιιά θαη πξνθεηηθή απηνχ ελέξγεηα ζπλερίδεη 

ην Άγην Καζίδξπκα, ε Μία Αγία Καζνιηθή θαη Απνζηνιηθή Δθθιεζία. Έηζη ν Άγηνο 

Ηγλάηηνο Αληηνρείαο εμαίξεη ην επηζθνπηθφ απηήο ζχζηεκα, ν Σεξηπιιηαλφο θαη ν 

Κππξηαλφο Καξρεδφλνο ηνλ ηεξαξρηθφ απηήο ραξαθηήξα, νη Άγηνη Ησάλλεο 

Υξπζφζηνκνο θαη Κχξηιινο Αιεμαλδξείαο νξίδνπλ Απηήλ σο θνηλσλία πηζηψλ, ν 

Δπηθάληνο Κχπξνπ σο απνηεινχκελε «εθ πάλησλ ησλ Οξζνδφμσλ πάλησλ ησλ 

αηψλσλ», θαη ν Ηεξφο Απγνπζηίλνο σο «ηελ ελ Θεαλζξψπσ ελσκέλελ αλζξσπφηεηα». 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Ανδροφτςοσ, Δογματικι, ςελ. 260. 

9
 Ανδροφτςοσ, Δογματικι, ςελ. 260. 

10
 Επιςκόπου Αυγουςτίνου Καντιϊτου, Προσ Οικουμενικιν φνοδον; , ελ. 1. 
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ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΚΟΗ ΚΑΗ ΛΑΝΘΑΜΔΝΟΗ ΟΡΗΜΟΗ ΓΗΑ ΣΖΝ 

«ΔΚΚΛΖΗΑ» 

Καηά θαηξνχο πνιινί πξνζπάζεζαλ λα νξίζνπλ ηη είλαη Δθθιεζία, αιιά ζηελ 

πξνζπάζεηα ηνπο απηή απέηπραλ θαη πνιιέο θνξέο πιαλήζεθαλ ππεξηνλίδνληαο ηνλ 

νξαηφ ραξαθηήξα ηεο Δθθιεζίαο ππνηηκψληαο έηζη ηνλ αφξαην αιιά θαη ην 

αληίζεην
11

. 

 Σέηνηνπο νξηζκνχο έρνπλ δψζεη νη αηξεηηθνί Μνληαληζηέο, νη Ννβαηηαλνί, νη 

Γνλαηηζηέο
12

 θαη εζράησο ηνλ 20
ν
 αηψλα νη Πξνηεζηάληεο θαη νη Παιαηνθαζνιηθνί. Οη 

ηειεπηαίνη ππνζηεξίδνπλ πσο : «αη θερσξηζκέλαη Δθθιεζίαη είλε θαηά ην κάιινλ ή ην 

ήηηνλ αηειείο απεηθαζίαη ηεο ηδαληθήο Δθθιεζίαο εηο ελ ηείλνπζηλ πάζαη 

ζπλαλαβαίλνπζαη ζπλ ην πξνηφληη ρξφλσ
13

». πκπεξαζκαηηθά αηειείο είλαη φινη νη 

νξηζκνί Οξζνδφμσλ αιιά θαη Γπηηθψλ, ζηνπο νπνίνπο επηθξαηεί ή κφλν ε αφξαηνο 

φςε ηεο Δθθιεζίαο (πλεπκαηηθή θνηλσλία) ή κφλν ε νξαηή φςε ηεο Δθθιεζίαο 

(εμσηεξηθή δηνίθεζε). 

 

ΟΡΘΟΓΟΞΟ ΟΡΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΚΛΖΗΑ 

Ο έγθξηηνο δνγκαηνιφγνο Υξήζηνο Αλδξνχηζνο ζην ζχγγξακκά ηνπ 

«Γνγκαηηθή ηεο Οξζνδφμνπ Αλαηνιηθήο Δθθιεζίαο» παξαζέηεη  νξηζκφ πνπ δελ 

εμαίξεη θαη δελ πξνσζεί νχηε ηνλ νξαηφ αιιά νχηε θαη ηνλ αφξαην ραξαθηήξα ηεο 

Δθθιεζίαο. 

                                                           
11

 Όπωσ ο άνκρωποσ είναι διςφνκετοσ, δθλαδι αποτελείται από ψυχι (αόρατθ και άυλθ) και ςϊμα 
(ορατό και υλικό) ζτςι και θ Νφμφθ του Χριςτοφ Εκκλθςία αποτελείται από δφο τινά. Ο χαρακτιρασ 
τθσ είναι διπλόσ κακϊσ διακζτει δφο όψεισ, τθν ορατι και τθν αόρατθ (κείεσ δωρεζσ). 
12

 Ανδροφτςοσ, Δογματικι, ςελ. 261. 
13

 Αυτι ωσ γνωςτόν είναι θ αιρετικι διδαςκαλία τθσ Κεωρίασ των Κλάδων. Θ κζςθ τθσ Ορκοδόξου 
Εκκλθςίασ απζναντι ςε αυτι τθν διδαςκαλία καταγράφεται ςτθν «Δογματικι» του Αγίου Λουςτίνου 
Πόποβιτσ ( τόμοσ 4

οσ
 ςελίδα 181 τθσ Γαλλικισ μεταφράςεωσ). Χαρακτθριςτικά είναι όςα μασ λζει ο 

Άγιοσ τθσ ερβικισ Ορκοδόξου Εκκλθςίασ: «Διαίρεςισ, ςχίςμα τθσ Εκκλθςίασ είναι πρωτίςτωσ ζνα 
πράγμα οντολογικϊσ αδφνατον. Δεν υπιρξε ποτζ διαίρεςισ τθσ Εκκλθςίασ, και δεν είναι δυνατόν να 
υπάρξθ, πλθν υπιρξε και κα υπάρξθ ζκπτωςισ εκ τθσ Εκκλθςίασ. Κατά καιροφσ απεςπάςκθςαν και 
εξεβλικθςαν από τθν μοναδικιν αδιαίρετον Εκκλθςίαν οι αιρετικοί και ςχιςματικοί, οι οποίοι ζκτοτε 
ζπαψαν να αποτελοφν μζλθ τθσ Εκκλθςίασ και μζρθ του κεανκρωπίνου ςωματόσ τθσ. Ζτςι ζχουν κατϋ 
αρχιν αποκοπεί οι Γνωςτικόι, κατόπιν οι Αρειανοί,….κατόπιν οι Ρωμαιοκακολικοί, κατόπιν οι 
Προτεςτάνται,….».   
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 Ο νξηζκφο ηνπ απηφο είλαη ηζνξξνπεκέλνο φζνλ αθνξά ηα δχν απηά ζηνηρεία. 

Σνλίδεη ηφζν ην νξαηφ φζν θαη ην αφξαην ζηνηρείν κε ηε δηαθνξά φηη δελ πξνθξίλεη 

θάπνην απφ απηά. Δθθιεζία ζχκθσλα κε ηνλ Αλδξνχηζν θαιείηαη «ην ηεξφλ 

θαζίδξπκα ην ηδξπζέλ κελ ππφ ηνπ ελαλζξσπήζαληνο Λφγνπ ηνπ Θενχ επί ζσηεξία 

θαη αγηαζκψ ησλ αλζξψπσλ, θαη θέξσλ ην ζείνο θχξνο θαη ηελ απζεληίαλ απηνχ, 

απνηεινχκελνλ δε εμ΄ αλζξψπσλ κίαλ πίζηηλ ερφλησλ θαη ησλ απηψλ θνηλσλνχλησλ 

κπζηεξίσλ, δηεξεκέλσλ δε εηο ηνλ ιαφλ θαη εηο ηνλ δηέπνληα θιήξν, ηνλ αλάγνληα ηελ 

αξρή απηνχ δη΄ αδηαθφπηνπ δηαδνρήο εηο ηνπο Απνζηφινπο θαη δη΄ απηψλ εηο ηνλ 

Κχξηνλ»
14

. 

 

Ζ ΤΣΑΖ ΣΖ ΔΚΚΛΖΗΑ 

Αλαθνξέο ζρεηηθέο κε ηελ Δθθιεζία, ηελ πλεπκαηηθή απηή βαζηιεία θαη 

ηακηνχρν ηεο Υάξηηνο εληνπίδνπκε ήδε ζηα ρξφληα ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο . Οη 

πξνθεηείεο ησλ Γηθαίσλ ηεο Παιαηάο φηη ν Μεζζίαο ζα ηδξχζεη επί ηεο γεο 

«αθαηάιπηνλ θαη θαζνιηθήλ βαζηιείαλ ε νπνία επξφθεηην λα ππεξβάιιεη θαη θαηά 

ηελ νπζία θαη θαηά ηελ ελέξγεηα ηελ Ηνπδατθήλ ζενθξαηία
15

». Γηα ιφγνπο νηθνλνκίαο 

ζα αξθεζηνχκε λα αλαθέξνπκε κφλν ηξία ρσξία· ην ηνπ Ζζαΐα 2,2 θαη 54,1 θαη ηνπ 

πξνθήηνπ Γαληήι 2,44. 

 Δξρφκελνη ηψξα ζην Νφκν ηεο Υάξηηνο, ζηελ Καηλή Γηαζήθε ν Ησάλλεο ν 

Βαπηηζηήο πξναλαγγέιιεη φηη «ἤγγικε γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν»16
, αιιά 

θαη ν Κχξηνο εκψλ Ηεζνχο Υξηζηφο ζε πνιιά ζεκεία ηνπ Δπαγγειίνπ επαγγέιιεηαη 

ηελ ίδξπζε ηεο Δθθιεζίαο «ἧς οὐ  κατισχύσουσιν αἱ πύλαι τοῦ  ᾅδου17, καί 

ὑπέρ ἧς ἐξέχεε τό αἷμα αὐτοῦ 18
». Απηήλ ινηπφλ ηδξχεη σο άιισο Βαζηιεχο

19
 δηα 

ηεο εθινγήο θαη ηνπ θαηαξηηζκνχ ησλ Απνζηφισλ εηο φξγαλα ηεο απνιπηξσηηθήο 

                                                           
14

 Ανδροφτςοσ, Δογματικι, ςελ.262. 
15

 Ανδροφτςοσ, Δογματικι,ςελ. 262,263. 
16

 Κατά Ματκαίον 3,2. 
17

 Κατά Ματκαίον 16,18. 
18

 Πράξεισ των Αποςτόλων 20,28. 
19

 υνικεια υπιρχε τα αρχαία χρόνια οι Βαςιλείσ του κόςμου τοφτου πριν εξορμιςουν ςε κάποιον 
τόπο να ςτζλνουν αγγελιοφόρουσ αλλά και ανκρϊπουσ που κα προετοίμαηαν το ζδαφοσ για τον 
ερχομό τουσ. Σθν ίδια τακτικι ακολοφκθςε και ο Βαςιλεφσ τθσ Δόξθσ προετοιμάηοντασ τθν πρϊτθ και 
ταπεινι εμφάνιςι του με Δικαίουσ, Κριτζσ, και Προφιτεσ ζτςι ϊςτε εκείνοι που δεν κα τον δζχονταν 
να κακιςτοφςαν αυτόματα τουσ εαυτοφσ τουσ αυτοκατάκριτουσ.  
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απηνχ ελεξγείαο θαη ηεο Δθθιεζίαο απηνχ ζεκέιηνπο ιίζνπο. Καζαγίαζε Απηήλ θαηά 

ηελ εκέξα ηεο Πεληεθνζηήο (γελέζιηνο ηεο Δθθιεζίαο εκέξα) νπφηε θαηέβεθε ην 

Άγην Πλεχκα κε ηε κνξθή πχξηλσλ γισζζψλ επί ησλ καζεηψλ Σνπ θαη αζπάζζεθαλ 

ηελ Υξηζηηαληθή πίζηε «ψυχαὶ ὡσεὶ τρισχίλιαι 20
».  

 

Ο ΥΡΗΣΟ ΔΗΝΑΗ Ζ ΑΛΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΦΟΡΔΑ ΣΖ ΑΛΖΘΔΗΑ Ζ 

ΔΚΚΛΖΗΑ ΣΟΤ 

Ο Κχξηνο εκψλ Ηεζνχο Υξηζηφο απνηεινχζε θαη ζα απνηειεί «σημεῖον 

ἀντιλεγόμενον21
» θαη πέηξα ζθαλδάινπ «δηα ηνπο απηζηνχληαο

22
». Ο σηήξαο ηεο 

αλζξσπφηεηαο ζχκθσλα κε ηνλ αείκλεζην θαζεγεηή ηεο ζενινγίαο Παλαγηψηε 

Σξεκπέια κπνξεί λα είλαη κφλν δχν πξάγκαηα. Ζ Θεφο αιεζηλφο θαη Λπηξσηήο ηνπ 

θφζκνπ ή ν κεγαιχηεξνο απαηεψλαο ζηελ ηζηνξία ηεο αλζξσπφηεηαο ( βι 

Απνινγεηηθαί Μειέηαη ηφκνο Δ΄ ). 

 Ο Άγηνο Ηππφιπηνο Ρψκεο καο δηαβεβαηψλεη γηα ηελ εγθπξφηεηα αιιά θαη ηε 

γλεζηφηεηα ηνπ πξνζψπνπ ηνπ Θεαλζξψπνπ ιέγνληαο πσο, αθνχ νη πξνθεηείεο ηεο 

Παιαηάο Γηαζήθεο εθπιεξψζεθαλ θαη ζην ειάρηζην ζην πξφζσπφ ηνπ, έηζη θαη νη 

ππνζρέζεηο ηνπ Γεπηέξνπ πξνζψπνπ ηεο Αγίαο Σξηάδαο φηαλ έιζεη ην πιήξσκα ηνπ 

ρξφλνπ
23

 ζα επαιεζεπηνχλ θαη ζα θαηαδείμνπλ ηνλ Υξηζηφ Θεφ Αιεζηλφ θαη Τηφ ηνπ 

Παηξφο
24

. ηη ηζρχεη γηα ηνλ Ηδξπηή ηνπ Πλεπκαηηθνχ ζεξαπεπηεξίνπ ηεο Δθθιεζίαο, 

ηζρχεη θαη γηα απηφλ ηνλ ηδξπζέληα ππφ ηνπ Κπξίνπ ζεαλζξψπηλν νξγαληζκφ, ηελ 

Δθθιεζία ηνπ. χκθσλα κε ηνλ Μαθαξηζηφ Μεηξνπνιίηε Φισξίλεο Απγνπζηίλν 

«κφλνλ εάλ ε Δθθιεζία παχζε λα θεξχηηε φηη εθήξπηηε ν Υξηζηφο θαη λα ελεξγή φηη 

ελήξγεη ν Υξηζηφο, κφλν ηφηε ζα παχζε θαη ε θαη΄ απηήο αληίδξαζηο ηνπ θφζκνπ
25

». 

 Ο αγψλαο θαη ε δξάζε έλαληη ηεο Δθθιεζίαο δηαθαίλεηαη απφ αξραηνηάησλ 

ρξφλσλ. πσο καο πιεξνθνξεί ν Απφζηνινο Παχινο ζηελ Ά πξνο Κνξηλζίνπο 

                                                           
20

 Πράξεισ των Αποςτόλων 2,41. 
21

 Κατά Λουκάν 2,34. 
22

 Επιςκόπου Αυγουςτίνου Καντιϊτου, Προσ Οικουμενικιν ςφνοδον; , ςελ. 2. 
23

 Προσ Γαλάτασ 4,4. 
24

«και ει γαρ τα πρϊτα, όςα προείπον οι Προφιται ουκ εγζνοντο, μθδζ ταφτα προςδόκα· ει δε εκείνα 
εγζνοντο κατά καιροφσ ιδίουσ κακϊσ προείρθται, πάντωσ και ταφτα… τελεςκιςονται» Αγίου 
Λππολφτου ΒΕΠΕ 6,77. 
25

 Επιςκόπου Αυγουςτίνου Καντιϊτου, Προσ Οικουμενικιν φνοδον; , ςελ. 2. 
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Δπηζηνιή ηνπ
26

, ε ακθηζβήηεζε, νη αληηδξάζεηο αιιά θαη ην ζθάλδαιν πνπ είρε 

δεκηνπξγήζεη ην θήξπγκα ησλ Απνζηφισλ ήηαλ αξθεηά κεγάιν. 

 Αλαηξέρνληαο θαλείο ζηα απνκλεκνλεχκαηα ησλ Αγίσλ Απνζηφισλ
27

 ζα 

εληνπίζεη αξθεηά ρσξία
28

, ζηα νπνία γίλεηαη ιφγνο πεξί ηνπ Θεαλζξψπνπ ηνλίδνληαο 

πσο είλαη ε κφλε Αιήζεηα. Ο ίδηνο ν Ηεζνχο ιέγεη: «ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ 

ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή29
». Αιιά θαη ζηνλ δηάινγφ ηνπ κε ηνλ Πηιάην, φηαλ ξσηήζεθε 

«τί ἐστιν ἀλήθεια30
», δελ απάληεζε ζέινληαο λα δειψζεη κε απηφ ηνλ ηξφπν πσο 

κπξνζηά ζηα κάηηα ηνπ Πηιάηνπ βξηζθφηαλ ε Αιήζεηα. Οπφηε, αθνχ ν Υξηζηφο σο 

Θεφο είλαη Αιήζεηα· ζπλεπάγεηαη πσο ε Αιήζεηα απηή επεθηείλεηαη θαη ζηελ 

Δθθιεζία Σνπ, ηελ νπνία ν ίδηνο εγθαζίδξπζε. πλεπψο ε Αιήζεηα, βξίζθεηαη 

απνθεθαιπκκέλε κφλν
31

 ζηελ Οξζφδνμε Δθθιεζία. Οη πιαλεκέλνη, ζρηζκαηηθνί θαη 

αηξεηηθνί, «απάγνπλ θπζηθψο ηεο ζσηεξίαο θαη ηεο καθαξηφηεηνο
32

» . Ζ ζεφηεηα ηνπ 

Υξηζηνχ εμαζθαιίδεη φηη κφλν Δθείλνο είλαη ε Αιήζεηα, επνκέλσο θαη αιάζεηνο. 

Πνηνο ζα κπνξνχζε λα ακθηζβεηήζεη θάηη ηέηνην; Λνγηθφ θαη επφκελν είλαη ε 

Δθθιεζία κε θεθαιή ηεο ηνλ Υξηζηφ λα είλαη αιάζεηε σο ζχλνιν
33

. Σν απηφ 

πηζηεχνπλ θαη νη Θενθφξνη Παηέξεο ηεο Δθθιεζίαο καο νκνθψλσο
34

. Ο Άγηνο 

Δηξελαίνο, Δπίζθνπνο Λνπγδνχλνπ, ζην ηξίην βηβιίν ηνπ Καηά Αηξέζεσλ
35

 ηνλίδεη 

φηη φπνπ Δθθιεζία εθεί θαη Πλεχκα Άγην
36

. O Άγηνο Κππξηαλφο Καξρεδφλνο 

                                                           
26

Ά Κορινκίουσ 1,18 και 1,23. 
27

 Ζτςι αποκαλοφςε τα τζςςερα Λερά Ευαγγζλια ο Λουςτίνοσ Φιλόςοφοσ και Μάρτυσ απολογθτισ τθσ 
Ορκοδόξου πίςτεωσ κατά τουσ πρϊτουσ χριςτιανικοφσ αιϊνεσ. Με τθν λζξθ απομνθμονεφματα ικελε 
να τονίςει τθν ιςτορικότθτα και το αλθκζσ των λεγομζνων των Αγίων Αποςτόλων και Μακθτϊν του 
Χριςτοφ. Άλλωςτε ςφμφωνα με τθν ζρευνα οι πρωτογενείσ πθγζσ (αυτόπτεσ και αυτικοοι μάρτυρεσ) 
ςυγκεντρϊνουν μεγαλφτερθ εγκυρότθτα από τισ μεταγενζςτερεσ.   
28

 Α Σιμ 3,15, Εφες 4,15-16, Εφες 5,23, Κολ 1,18, Κολ 2,19. 
29

 Κατά Λωάννθν 14,6. 
30

 Κατά Λωάννθν 18,38. 
31

«Θ Μία Αγία Κακολικι και Αποςτολικι Εκκλθςία του υμβόλου τθσ Πίςτεωσ Νικαίασ – 
Κωνςταντινουπόλεωσ είναι θ Ορκόδοξοσ Κακολικι Εκκλθςία ι άλλωσ ονομαηόμενθ Ορκόδοξοσ 
Εκκλθςία ι απλϊσ Εκκλθςία ι και Ορκοδοξία» (Αριςτοτζλθσ Δελιμπαςθσ, Πανορκόδοξοσ φνοδοσ, 
ςελ. 11). 
32

 Ανδροφτςοσ, Δογματικι, ςελ. 266. 
33

 Παναγιϊτθσ Λ. Μποφμθσ, Κανονικόν Δίκαιον, ςελ. 175. 
34

«ου μζλει τί είπον ι τί εφρόνθςαν μερικοί Πατζρεσ. Αλλά τί λζγει θ Γραφι, και αι οικουμενικαί 
ςφνοδοι, και θ κοινι των Πατζρων δόξα». Αυτι είναι θ γνωςτι ςυμφωνία των Πατζρων, ( Consensus 
Patrum ) που αποτελεί οδθγό των Ορκοδόξων ςε όλα ςχεδόν τα κζματα τθσ Πίςτεϊσ μασ. Βλζπε 
Αγίου Νικοδιμου Αγιορείτου Πθδάλιον ϋΒ υποςθμείωςθ ςτον Ζ Αποςτολικό Κανόνα ςελ. 7. 
35

 Σο βιβλίο αυτό επιγράφεται Ζλεγχοσ και ανατροπι τθσ ψευδωνφμου γνϊςεωσ και ςφμφωνα με τον 
Παναγιϊτθ Χριςτου( Ά τόμοσ Εκκλθςιαςτικισ Γραμματολογίασ) το ζργο του αυτό τρόπον τινά 
αποτζλεςε το πρϊτο εγχειρίδιο Δογματικισ τθσ Ορκοδόξου Κακολικισ Εκκλθςίασ.  
36

 «ubi enim Ecclesia, ibi et Spiritus Dei, et ubi Spiritus Dei, illic Ecclesia et Dominis gratia» P.G 7,966. 
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επηζεκαίλεη φηη ν έρσλ ηελ Δθθιεζία κεηέξα έρεη παηέξα ηνλ Θεφ. Ο Σεξηπιιηαλφο 

είλαη εθείλνο ν εθθιεζηαζηηθφο Παηέξαο πνπ παξαιιειίδεη ηελ Κηβσηφ ηνπ Νψε κε 

ηελ Νέα Κηβσηφ, ηελ Δθθιεζία ηνπ Υξηζηνχ εθηφο ηεο νπνίαο νπδεκία δσή θαη 

σηεξία ππάξρεη. Σέινο ν Μέγαο Αζαλάζηνο ζην χκβνιφ ηνπ αλαθέξεη πσο αλ δελ 

δηαθπιάμνπκε ηελ θαζνιηθή πίζηε δελ ζα πξέπεη λα πξνζδνθνχκε σηεξία
37

. 

 

ΟΤΗΑ ΣΖ ΔΚΚΛΖΗΑ – ΔΝΟΣΖΣΑ 

Σν έλαην άξζξν ηνπ πκβφινπ ηεο Πίζηεψο καο θάλεη γλσζηά ηα ηδηψκαηα 

ηεο Δθθιεζίαο. Μαο πιεξνθνξεί φηη ε Δθθιεζία είλαη Μία Αγία Καζνιηθή θαη 

Απνζηνιηθή. Ο αξηζκεηηθφο πξνζδηνξηζκφο Μία δειψλεη ηελ ελφηεηα πνπ ζα πξέπεη 

λα ππάξρεη ζηελ Δθθιεζία. Αθφκε καο γλσζηνπνηεί φηη ν Κχξηνο δελ ίδξπζε πνιιέο 

αιιά κφλν Μία Δθθιεζία
38

. 

 Ζ πξνεηθφληζε ηεο Δθθιεζίαο σο Μίαο απαληάηαη ηφζν ζηελ Παιαηά φζν θαη 

ζηελ Καηλή Γηαζήθε
39

. Θα αξθεζηνχκε λα παξαζέζνπκε ηα ιφγηα ηνπ Πξνθήηε 

Γαληήι ζην νκψλπκν θαη ηειεπηαίν βηβιίν ηνπ Καλφλα ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο : «καὶ 

ἐν ταῖς ἡμέραις τῶν βασιλέων ἐκείνων ἀναστήσει ὁ Θεὸς τοῦ οὐρανοῦ 

βασιλείαν, ἥτις εἰς τοὺς αἰῶνας οὐ διαφθαρήσεται, καὶ ἡ βασιλεία αὐτοῦ 

λαῷ ἑτέρῳ οὐχ ὑπολειφθήσεται· λεπτυνεῖ καὶ λικμήσει πάσας τὰς 

βασιλείας, καὶ αὐτὴ ἀναστήσεται εἰς τοὺς αἰῶνας»
40

. 

 

                                                           
37

 « Όςτισ βοφλεται ςωκιναι, προ πάντων χρι αυτϊ τθν κακολικιν κρατιςαι πίςτιν» P.G 28,1581. 
38

 Ανδροφτςοσ, Δογματικι, ςελ. 273. 
39

 Ενδεικτικά χωρία που αποδεικνφουν ότι θ Εκκλθςία είναι Μία είναι τα παρακάτω: Κατά Ματκαίον 
16,18, Κατά Λωάννθν 10,16. 21,15, Προσ Εβραίουσ 3,6. 10,21, Εφεςίουσ 5,27 και Προσ Ρωμαίουσ 12,5. 
Σα χωρία αυτά κάνουν λόγο περί μίασ Εκκλθςίασ, μίασ ποίμνθσ, μίασ νφμφθσ, ενόσ ςϊματοσ του 
Χριςτοφ. Ο κεολόγοσ Αριςτοτζλθσ Δελιμπαςθσ εντοπίηει αυτιν τθν ενότθτα και προςκζτει τα εξισ : 
«Μία είναι θ Εκκλθςία, κακϋ ότι ζχει μίαν υπερτάτθν αρχιν, τθν Παναγίαν Σριάδα, μίαν κεφαλιν, τον 
Κφριον θμϊν Λθςοφν Χριςτόν, και μίαν ηωοποιοφςαν και αγιάηουςαν αυτιν ψυχιν το Πνεφμα το 
Άγιον. Λςχφει εν Αυτι εν βάπτιςμα ( Εφεσ. 4,15 ), ζχει κεμελιωκεί επί τθσ μίασ πίςτεωσ ( Εφεσ. 4,5 και 
Κατά Ματκαίον 16,18 ) και διοικεί Σαφτθν μία Λεραρχία» βλ. Αριςτοτζλουσ Δελιμπαςθ, 
Πανορκόδοξοσ φνοδοσ, ςελ. 11. Σα δφο αυτά τελευταία ςθμεία, θ πίςτθ δθλαδι και θ διοίκθςθ 
αποτελοφν τα βαςικά γνωρίςματα τθσ ενότθτασ τθσ Εκκλθςίασ κατά τον Ανδροφτςο ( Δογματικι ςελ. 
274 ). 
40

 Δανιιλ 2,44. 
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 Ζ Μηα Αγία Καζνιηθή θαη Απνζηνιηθή Δθθιεζία νπδέπνηε αλεγλψξηζε ηελ 

αίξεζε ή ην ζρίζκα σο «παξάιιεια ηεο ζσηεξίαο εξγαζηήξηα
41

». Σνπο αηξεηηθνχο 

«αιινηξίνπο νίδελ ε Καζνιηθή θαη Αγία Δθθιεζία
42

» ζχκθσλα κε ηε ξήζε ηνπ 

Μεγάινπ Αζαλαζίνπ ηνπο νπνίνπο  αλαζεκαηίδεη
43

 θαη απνθφπηεη απφ ην πγηέο ζψκα 

Σεο σο απηνθαηάθξηηα κέιε κε ζθνπφ πάληνηε ηελ Μεηάλνηά ηνπο αιιά θαη ηελ 

πξνθχιαμε ηνπ πνηκλίνπ ηνπ Υξηζηνχ.  

 

ΟΤΗΑ ΣΖ ΔΚΚΛΖΗΑ – ΑΓΗΟΣΖΣΑ 

Ζ δεχηεξε ηδηφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ Δθθιεζία σο «άγηνλ άκα θαη 

αγηάδνλ ηνπο πηζηνχο θαζίδξπκα
44

» θαιείηαη αγηφηεηα. Αγίνπο νλνκάδεη ε Καηλή 

Γηαζήθε ηνπο πξψηνπο Υξηζηηαλνχο
45

. 

 ηελ αξραία Δθθιεζία φπσο γλσξίδνπκε δελ πθίζηαην ν λεπηνβαπηηζκφο
46

· 

νη Ηνπδαίνη αιιά θαη Δζληθνί πνπ επηζπκνχζαλ λα εληαρζνχλ ζηνπο θφιπνπο ηεο 

Δθθιεζίαο ζα έπξεπε πξψηα λα βαπηηζηνχλ
47

 ζην φλνκα ηεο Αγίαο Σξηάδνο. Με ην 

Βάπηηζκά ηνπο απηφ πξνζιάκβαλαλ ηνλ αλαγθαίν Αγηαζκφ πνπ ζα ηνπο νδεγνχζε 

ζηελ ελ Υξηζηψ ηειείσζε θαη ζηελ Δπνπξάλην Ηεξνπζαιήκ. 

 Ζ αγηφηεηα απηή ηεο Δθθιεζίαο δηαθαίλεηαη ζηηο Δπηζηνιέο ηνπ Απνζηφινπ 

Παχινπ, φπνπ εθεί ε Δθθιεζία άιινηε νλνκάδεηαη  ψκα
48

 Υξηζηνχ, Οίθνο Θενχ
49

 

θαη Πφιε Θενχ. Ο Απφζηνινο αλαγλσξίδεη ην Αγηαζηηθφ έξγν ηεο Δθθιεζίαο
50

 θαη 

δηδάζθεη ηνπο Υξηζηηαλνχο λα αγαπνχλ ηηο ζπδχγνπο ηνπο φπσο αγάπεζε ν Υξηζηφο 

                                                           
41

 Ανδροφτςοσ, Δογματικι, ςελ. 274. 
42

 ΒΕΠΕ 31,311. 
43

 Βλζπε υνοδικόν τθσ Ορκοδοξιασ, Σριϊδιον. 
44

 Ανδροφτςοσ, Δογματικι, ςελ. 278. 
45

 Πράξεισ των Αποςτόλων 9,32, Προσ Ρωμαίουσ 1,7 και 12,13, Προσ Εφεςίουσ 1,1. 
46

 Επικράτθςε επίςθμα τον 5
ο
 αιϊνα μ.Χ. 

47
 Με τθν πράξθ τουσ αυτι διλωναν πωσ απαρνιοφνταν τθν αμαρτία και τον παλαιό άνκρωπο και 

ντφνονταν τον μανδφα του αναγεννθμζνου εν Χριςτϊ ανκρϊπου. Ο κακθγθτισ Ανδροφτςοσ 
παρατθρεί ότι με τον τρόπο αυτό αγιάηονταν και αποχωρίηονταν από τον «βζβθλον κόςμον» βλ. 
Δογματικι ςελ. 278.  
48

 Προσ Ρωμαίουσ 12,5. 
49

 Προσ Εβραίουσ 3,6 και 10,21. 
50

 Προσ Εφεςίουσ 4,11 – 12.   
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ηελ Δθθιεζία θαη παξέδσζε ηνλ εαπηφ ηνπ γηα απηήλ κε ζθνπφ λα ηελ αγηάζεη, αθνχ 

πξνεγνπκέλσο ζα ηελ θαζάξηδε κε ην Άγην Βάπηηζκα
51

. 

 Ζ Δθθιεζία ππάξρεη ζχκθσλα κε ηνλ ζενιφγν Αξηζηνηέιε Γειήκπαζε θαη 

θαηά ην νξαηφ αιιά θαη θαηά ην αφξαην Απηήο ζηνηρείν Αγία, δειαδή μέλε πξνο ην 

θαθφ. Αγία είλαη ε ππέξηαηε Απηήο αξρή ε Παλαγία Σξηάο
52

, αγία ε θεθαιή Απηήο, ν 

Κχξηνο εκψλ Ηεζνχο Υξηζηφο
53

, αγία θαη ε επξηζθφκελε ζηελ Δθθιεζία Θεία Υάξηο
54

 

ηνπ αγίνπ Θενχ ε «πάληα πηζηφλ αγηάδνπζα
55

». Αγία είλαη ε πίζηε
56

, Άγην ην 

Δπαγγέιην
57

, Άγηεο νη Γξαθέο
58

, Αγία ε Απνζηνιηθή Παξάδνζε ηεο Δθθιεζίαο
59

, 

άγηεο νη παξαδφζεηο ησλ Αγίσλ
60

, Άγην ην Βάπηηζκα θαη φια ηα Μπζηήξηα
61

. Άγηνο 

επίζεο ν Σίκηνο ηαπξφο, νη Δθθιεζηαζηηθέο εηθφλεο, ε Αγία Σξάπεδα, νη 

Υξηζηηαληθνί Νανί θαη ηα Λείςαλα ησλ Αγίσλ  Μαξηχξσλ. 

 πσο πξνείπακε νη πηζηνί γίλνληαη Άγηνη βαπηηδφκελνη ζην φλνκα ηεο Μίαο 

θαη αδηαηξέηνπ Σξηάδνο. Οη άλζξσπνη φκσο πνπ ακαξηάλνπλ θαη εθπίπηνπλ απφ ην 

αξρηθφ θάινο κεηά ην Βάπηηζκα έρνπλ ηελ επθαηξία λα επαλέιζνπλ ζηελ πξνηέξα 

θαηάζηαζε κέζσ ηνπ Μπζηεξίνπ ηεο Μεηαλνίαο – Δμνκνινγήζεσο. Οη άλζξσπνη 

εθείλνη φκσο πνπ παξακέλνπλ ακεηαλφεηνη απνβάιινληαη
62

 απφ ηελ Αγία Δθθιεζία 

είηε ηε ζηηγκή ηνπ ζαλάηνπ ηνπο είηε δηα ησλ δηαθφξσλ επηηηκίσλ ηεο Δθθιεζίαο 

καο
63

. Έηζη ε Δθθιεζία ζα παξακείλεη «Αγία θνηλσλία Αγίσλ
64

» θαη σο ηέηνηα ζα 

απνθαιπθζεί θαηά ηελ Γεπηέξα Παξνπζία
65

 ηνπ Κπξίνπ εκψλ Ηεζνχ Υξηζηνχ. Μία 

αθφκε απφδεημε φηη ε Δθθιεζία είλαη Αγία απνηειεί ην πιήζνο ησλ Αγίσλ, Οζίσλ, 

Μαξηχξσλ, Οκνινγεηψλ, Ηεξαξρψλ ηεο πίζηεψο καο, φπνπ κε ηνλ ελάξεην βίν ηνπο 

κεηακφξθσζαλ ηνλ θφζκν θαη θαηφξζσζαλ λα δήζνπλ απφ εδψ ηνλ Παξάδεηζν. 

                                                           
51

 Προσ Εφεςίουσ 5, 25 – 27. 
52

 Πεντθκοςτάριον ςελίδα 201. 
53

 Ά Επιςτολι Πζτρου 1,15 και 2, 23 – 24 . 
54

 Ά Επιςτολι Σιμόκεου 1,14 και Προσ Εφεςίουσ 1,13. 
55

 Αριςτοτζλθσ Δελιμπαςθσ, Πανορκόδοξοσ φνοδοσ, ςελ. 13. 
56

 Επιςτολι Λοφδα ςτίχοσ 20. 
57

 Προσ Ρωμαίουσ 1,2. 
58

 Προσ Ρωμαίουσ 1,2. 
59

  υμεϊν Κεςςαλονίκθσ P.G 155,64. 
60

 υμεϊν Κεςςαλονίκθσ P.G 155,64. 
61

 Βλζπε Ευχολόγιο. 
62

 Αριςτοτζλθσ Δελιμπαςθσ, Πανορκόδοξοσ φνοδοσ, ςελ. 13. 
63

 Αφοριςμόσ, Κακαίρεςθ, Ανάκεμα. 
64

 Αριςτοτζλθσ Δελιμπαςθσ, Πανορκόδοξοσ φνοδοσ, ςελ. 13, 14. 
65

 Βλζπε Οπταςία περί τθσ Δευτζρασ Παρουςίασ του Κυρίου θμϊν Λθςοφ Χριςτοφ Αγίου Γρθγορίου 
μακθτι του Αγίου Βαςιλείου του νζου. 
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ΟΤΗΑ ΣΖ ΔΚΚΛΖΗΑ – ΚΑΘΟΛΗΚΟΣΖΣΑ 

Ζ Μία Αγία Δθθιεζία είλαη θαη Καζνιηθή ζχκθσλα κε ηνλ Άγην Κχξηιιν 

Ηεξνζνιχκσλ γηαηί « θαζφινπ δηδάζθεη, αλειιηπψο θαη αδηαθφξσο πάληα ηα δφγκαηα 

ηα εηο γλψζηλ αλζξψπνηο ηείλνληα πεξί ηε νξαηψλ θαη ανξάησλ
66

 ». Ζ Δθθιεζία θαη ν 

Υξηζηφο απεπζχλνληαη ζε φιν ηνλ θφζκν ( θαζνιηθφηεηα ) αλεμαξηήησο  θπιήο, 

γιψζζαο θαη θαηαζηάζεσο ζχκθσλα κε ηελ δηαθήξπμε ηνπ Απνζηφινπ ησλ εζλψλ : 

«οὐκ ἔνι ᾿Ιουδαῖος οὐδὲ ῞Ελλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι 

ἄρσεν καὶ θῆλυ· πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ 67
». Ζ επηζπκία 

ηνπ σηήξα Υξηζηνχ είλαη φινη νη άλζξσπνη λα γλσξίζνπλ ηελ Αιήζεηα θαζηζηψληαο 

κε απηφ ηνλ ηξφπν ηνλ εαπηφ ηνπο ειεχζεξν
68

, απεγθισβηζκέλν απφ ηα δεζκά ηνπ 

παξφληνο αηψλνο ηνπ απαηεψλνο
69

. 

 Σφζν ν Υξηζηφο φζν θαη ε Δθθιεζία ηνπ εξγάδνληαη θαζεκεξηλά γηα ηελ 

επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ ζεβφκελνη φκσο θαηά πάληα ηελ ειεχζεξε βνχιεζε ησλ 

αλζξψπσλ. Ο Υξηζηφο παξνπζηάδεηαη ζηε δσή καο, θαη θαζεκεξηλά καο δίλεη 

επθαηξίεο γηα λα ηνλ πιεζηάζνπκε θαη λα ηνλ γλσξίζνπκε
70

. Καλέλαλ δελ αλαγθάδεη 

λα ηνλ αθνινπζήζεη θαη λα πηζηέςεη ζηα ιφγηα ηνπ
71

, αιιά σο ζηνξγηθφο Παηέξαο δελ 

δχλαηαη λα απνθξχςεη ηελ Αιήζεηα
72

. Ο Άγηνο Ηγλάηηνο ν Θενθφξνο ζηελ πξνο 

κπξλαίνπο επηζηνιή ηνπ πξνβαίλεη ζην εμήο ζπκπέξαζκα  «φπνπ αλ ή Υξηζηφο 

Ηεζνχο, εθεί ε Καζνιηθή Δθθιεζία
73

». 

 Σα γλήζηα κέιε ηεο Δθθιεζίαο ηνπ Υξηζηνχ αλ δελ είλαη ελσκέλα κε ηνλ 

Θεάλζξσπν θαη δελ επηθνηλσλνχλ κπζηεξηαθά καδί Σνπ  δελ ζα πξέπεη λα 

πξνζδνθνχλ ην Πνζνχκελν
74

. Χο ζπλέπεηα ηεο Καζνιηθφηεηαο, ε Δθθιεζία δελ 

κπνξεί λα δερηεί ηνλ κεξηζκφ κέζσ ησλ ζρηζκάησλ θαη ησλ αηξέζεσλ. Δπεηδή απηή 

                                                           
66

Αγίου Νικοδιμου Αγιορείτου, Πθδάλιον, ςελ.120.  
67

 Προσ Γαλάτασ 3,28. 
68

 Κατά Λωάννθν 8,32. 
69

 Βϋ ςτάςθ χαιρετιςμϊν. 
70

 Ανάλογα με τθν Πνευματικότθτά μασ. 
71

 Κατά Μάρκον 8, 34. 
72

 «Ο πιςτζψασ και βαπτιςκείσ ςωκιςεται, ο δε απιςτιςασ κατακρικιςεται…» Κατά Μάρκον 16,16. 
73

 P.G 5,713. 
74

 Σθν ωτθρία τθσ ψυχισ τουσ και τθν Βαςιλεία των ουρανϊν. 
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είλαη ην «έλ θαη ην νιφθιεξνλ
75

». Γη΄ απηφ ην ιφγν είλαη αδχλαηε ε χπαξμε 

ζρηζκάησλ θαη αηξέζεσλ
76

 ελ ηε Δθθιεζίαο σο επηκέξνπο ελνηήησλ. 

 

ΟΤΗΑ ΣΖ ΔΚΚΛΖΗΑ – ΑΠΟΣΟΛΗΚΟΣΖΣΑ 

Σέηαξηε θαη ηειεπηαία ηδηφηεηα ηεο Δθθιεζίαο είλαη ε Απνζηνιηθφηεηα. Ζ 

Μία Αγία Καζνιηθή Δθθιεζία νηθνδνκήζεθε «ἐπὶ τῷ θεμελίῳ τῶν 

ἀποστόλων καὶ προφητῶν, ὄντος ἀκρογωνιαίου αὐτοῦ ᾿Ιησοῦ 

Χριστοῦ 77
». Οη Άγηνη Απφζηνινη απνηεινχλ ηνπο ζεκέιηνπο ιίζνπο ηεο ζείαο 

νηθνδνκήο ηεο Δθθιεζίαο
78

, ε νπνία νηθνδνκείηαη θαη απμάλεηαη
79

 αλά ηνπο 

αηψλαο «εἰς ναὸν ἅγιον ἐν Κυρίῳ 80
» θαη εηο θαηλήλ «πφιηλ, ηήλ ἁγίαν 

῾Ιερουσαλὴμ 81
» ηελ επνπξάληνλ

82
. Οη Απφζηνινη «ἀπ᾿ ἀρχῆς αὐτόπται 

καὶ ὑπηρέται γενόμενοι τοῦ λόγου 83
», ζηάιζεθαλ απφ ηνλ Κχξην «εἰς 

τὸν κόσμον ἅπαντα 84
» κάξηπξεο

85
 ηεο αιήζεηαο έρνληαο ηελ ζεία 

δηαβεβαίσζε φηη «Ο ἀκούων ὑμῶν ἐμοῦ ἀκούει, καὶ ὁ ἀθετῶν ὑμᾶς 

ἐμὲ ἀθετεῖ· ὁ δὲ ἐμὲ ἀθετῶν ἀθετεῖ τὸν ἀποστείλαντά με 86
». Σα 

δνρεία απηά ηεο Υάξηηνο, «ἐκεῖνοι δὲ ἐξελθόντες ἐκήρυξαν πανταχοῦ, 

τοῦ Κυρίου συνεργοῦντος καὶ τὸν λόγον βεβαιοῦντος διὰ τῶν 

                                                           
75

 Αριςτοτζλθσ Δελιμπαςθσ, Πανορκόδοξοσ φνοδοσ, ςελ. 15. 
76

 φμφωνα με τον Άγιο Βαςίλειο τον Μζγα ( Ε.Π.Ε 3,65 ), τον αδερφό του Άγιο Γρθγόριο Νφςςθσ (P.G 
45,1320) αλλά και τθν Μεγάλθ φνοδο τθσ Κωνςταντινουπόλεωσ 1722- 1724 ( Mansi 37,209) οι 
αιρετικοί δεν κα πρζπει να λζγονται αλλά οφτε και να κεωροφνται Χριςτιανοί κακότι εν μζρει 
λαμβάνουν τθν Αλικεια και όχι κακολικϊσ. Επίςθσ καλφπτουν τα πονθρά ζργα τουσ με το προςωπείο 
του Χριςτιανοφ, κζλοντασ να οδθγιςουν ςτθν πλάνθ και τθν απϊλεια τα γνιςια τζκνα τθσ Μίασ 
Αγίασ Κακολικισ και Αποςτολικισ Εκκλθςίασ. Σο πλζον χαρακτθριςτικό παράδειγμα αποτελοφν οι 
Ψευδομάρτυρεσ του Λεχωβά ι Λεχωβίτεσ ι αλλιϊσ Χιλιαςτζσ που μζχρι και πριν λίγα χρόνια 
αυτοαποκαλοφνταν Χριςτιανοί Μάρτυρεσ του Λεχωβά. Σθν ονομαςία αυτι εςχάτωσ τθν απζκρυψαν 
και χρθςιμοποιοφν  δφο γράμματα του Αγγλικοφ αλφαβιτου JW.    
77

 Προσ Εφεςίουσ 2,20. 
78

 Αποκάλυψθ 21,14. 
79

 Προσ Εφεςίουσ 4,16 και Προσ Κολοςςαείσ 2,19. 
80

 Προσ Εφεςίουσ 2,21. 
81

 Αποκάλυψθ 21,2. 
82

 Προσ Εβραίουσ 12,22. 
83

 Κατά Λουκάν 1,2. 
84

 Κατά Μάρκον 16,15. 
85

 Πράξεισ των Αποςτόλων 1,8. 
86

 Κατά Λουκάν 10,16. 
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ἐπακολουθούντων σημείων 87
». Έηζη «εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ 

φθόγγος αὐτῶν, καὶ εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης τὰ ρήματα 

αὐτῶν 88
». 

Οη Άγηνη Απφζηνινη ζχκθσλα κε ηνλ θαζεγεηή Παλαγηψηε Σξεκπέια 

είλαη : «νη ζενθφξνη θαη ζεφπλεπζηνη κάξηπξεο ηήο έλ Υξηζηψ Απνθαιχςεσο, 

ηα αιάζεηα ζηφκαηα ηνπ ζείνπ ιφγνπ, νη πξψηνη θαη θαζνιηθνί επίζθνπνη ηεο 

Μία Αγίαο Καζνιηθήο θαη Απνζηνιηθήο Δθθιεζίαο
89

». 

 Άκεζνη δηάδνρνη ησλ Αγίσλ Απνζηφισλ ζχκθσλα κε ηελ θνηλή 

παξαδνρή ηεο Δθθιεζίαο καο, απνηεινχλ νη Οξζφδνμνη Δπίζθνπνη νη νπνίνη 

ζην ζχλνιφ ηνπο απνηεινχλ ηελ Ηεξαξρία
90

. Γχν είλαη ηα βαζηθά γλσξίζκαηά 

ηνπο, ε ιεγνκέλε απνζηνιηθή δηαδνρή
91

 αιιά θπξίσο ε απνζηνιηθή 

παξάδνζε
92

. 

 χκθσλα κε ηνλ ΄Β Καλφλα ηεο Ε΄ Οηθνπκεληθήο πλφδνπ «νπζία 

γαξ ηεο θαζ΄ εκάο ηεξαξρίαο εζηί ηα ζενπαξάδνηα ιφγηα, ήγνπλ ή ησλ ζείσλ 

Γξαθψλ αιεζηλή επηζηήκε, θαζψο ν κέγαο απεθήλαην Γηνλχζηνο
93

». Απφ ηα 

σο άλσ ζπκπεξαίλνπκε πσο ε Οξζνδνμία είλαη ε Δθθιεζία ηεο Παξαδφζεσο
94

 

θαη θάζε ηεο ελέξγεηα είλαη ζχκθσλνο ηφζν πξνο απηήλ ηελ Κεθαιή ηεο φζν 

θαη πξνο ηνπο Αγίνπο Απνζηφινπο, Παηέξεο θαη Δθθιεζηαζηηθέο πλφδνπο. 

                                                           
87

 Κατά Μάρκον 16,20. 
88

 Προσ Ρωμαίουσ 10, 18. 
89

 Παναγιϊτου Σρεμπζλα, Δογματικι, Βϋ ςελ. 390. 
90

 φμφωνα με τον κακθγθτι Παναγιϊτθ Μποφμθ, «θ ιεραρχία αποτελεί το όργανο, με το οποίο 
επιτυγχάνεται θ αυκεντικι διακυβζρνθςθ τθσ Εκκλθςίασ, εφϋ όςον βεβαίωσ εφαρμόηει ωσ 
εντολοδόχοσ του Κεοφ πιςτϊσ και επακριβϊσ το κζλθμα Αυτοφ με τθν κακοδιγθςθ πάντοτε του 
Αγίου Πνζυματοσ» βλ. Κανονικόν Δίκαιον ςελ. 174. 
91

 Οι αιρετικοί ςτεροφνται εκτόσ τθσ ορκισ πίςτεωσ και χάριτοσ και αυτιν ακόμθ τθν αποςτολικι 
διαδοχι. Οι πρϊτοι αποχωριςαντεσ τθσ Εκκλθςίασ αιρετικοί κλθρικοί ναι μεν είχαν λάβει τθν 
Λεροςφνθ από Ορκοδόξουσ Πατζρεσ, αλλά εξαιτίασ τθσ πτϊςεϊσ τουσ ςτθν αίρεςθ ζχαςαν αυτιν και 
ζγιναν λαϊκοί ι μάλλον «ϊςπερ ό εκνικόσ καί ό τελϊνθσ» ςφμφωνα με τθν φράςθ του Ευαγγελίου( 
Κατά Ματκαίον 18,17 ).    
92

 Οι Ορκόδοξοι Επίςκοποι για να είναι όντωσ Ορκόδοξοι κα πρζπει να ζχουν  Αποςτολικι Διαδοχι 
αλλά και να τθροφν ςτο ακζραιο τθν Αποςτολικι Πίςτθ και Παράδοςθ, τθν δοκείςα από του Κυρίου 
εισ τουσ Αποςτόλουσ και μετζπειτα ςτουσ Αγίουσ Πατζρεσ. Εάν θ Λεραρχία δεν «ορκοτομεί τον λόγο 
τθσ Αλθκείασ» τότε ςφμφωνα με τον Δελιμπαςθ (Πανορκόδοξοσ φνοδοσ ςελ. 16), τον Ανδροφτςο ( 
Δογματικι ςελ. 281) αλλά και τον Σρεμπζλα ( Δογματικι, Βϋ ςελ. 362) θ Αποςτολικι Διαδοχι «εισ 
ουδζν ωφελεί». 
93

 Αγίου Νικοδιμου Αγιορείτου, Πθδάλιον, ςελ. 323.  
94

 Αριςτοτζλθσ Δελιμπαςθσ, Πανορκόδοξοσ φνοδοσ, ςελ. 17. 
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 Ζ Ηεξά παξάδνζε ηεο Δθθιεζίαο ζεκειηψζεθε κέζσ ησλ επηά 

Οηθνπκεληθψλ πλφδσλ
95

 θαη απηή ε παξάδνζε είλαη «αξθνχζα εηο ζσηεξίαλ, 

θαζ΄ φηη θαζνιηθή εζηί θαί αλελδεήο, κή επηδερφκελε ζπκπιεξψζεσο θαη κε 

επηδερφκελε αθαίξεζηλ
96

». Γη΄ απηφ ην ιφγν πάζα θαηλνηνκία
97

 ζηελ 

Δθθιεζία «απάγεη εθ ηεο αιεζείαο θαη άγεη εηο ην ςεχδνο
98

». Οη Άγηνη δελ 

θαηλνηφκεζαλ
99

, νχηε δίδαμαλ θάηη θαηλνχξην 
100

, αιιά ππήξμαλ 

«λεσηεξνπνηίαο ερζξνί
101

». Λακπξά παξαδείγκαηα απηήο ηεο γξακκήο 

απνηέιεζαλ ν Άγηνο Γηνλχζηνο ν Αξενπαγίηεο
102

, ν Οπξαλνθάλησξ 

Βαζίιεηνο
103

 θαη ν ηχινο ηεο Οξζνδνμίαο Μέγαο Αζαλάζηνο
104

 πνπ ζηα 

γξαπηά ηνπο εθθξάδνπλ ην ζεβαζκφ γηα φζα παξέιαβαλ απφ ηνπο 

πξνγελεζηέξνπο Παηέξεο θαη Δπηζθφπνπο. 

 

ΟΡΘΟΓΟΞΗΑ Ζ ΔΚΚΛΖΗΑ ΣΧΝ ΤΝΟΓΧΝ 

Ζ Μία Αγία Καζνιηθή θαη Απνζηνιηθή Δθθιεζία είλαη ε Δθθιεζία ησλ 

πλφδσλ. Ζ χλνδνο «επέρεη ζέζε πξνζψπνπ
105

» ζηελ Δθθιεζία ζχκθσλα κε ηε 

δηδαζθαιία ησλ Αγίσλ Παηέξσλ θαη απνηειεί ην «αιάζεηνλ ζηφκα ηεο 

Οξζνδνμίαο
106

»  φπσο νη Άγηνη Απφζηνινη, «πιήλ ηήο απνθαιχςεσο λέσλ 

αιεζεηψλ
107

». Ζ Αιήζεηα φπσο απνδείμακε παξαπάλσ δελ είλαη κηα θηινζνθηθή 

                                                           
95

Οι επτά ςτφλοι πάνω ςτουσ οποίουσ οικοδομικθκε θ ςοφία ( Παροιμίαι 9,1 ) προεικόνιηαν τισ άγιεσ 
επτά Οικουμενικζσ υνόδουσ, οι οποίεσ απεφάνκθςαν και ςυγκρότθςαν τον κορμό τθσ πίςτεϊσ μασ.  
96

 Αριςτοτζλθσ Δελιμπαςθσ, Πανορκόδοξοσ φνοδοσ, ςελ. 17. 
97

 Θ εγκφκλιοσ των Πατριαρχϊν τθσ Ανατολισ του 1848 διακθρφςςει πωσ : «Κρατϊμεν τθσ ομολογίασ, 
ιν παρελάβομεν άδολον παρά τθλικοφντων ανδρϊν αποςτρεφόμενοι πάντα νεωτεριςμόν ϊσ 
υπαγόρευμα του Διαβόλου. Ο δεχόμενοσ νεωτεριςμόν κατελζγχει ελλιπι τθν κεκθρυγμζνθ 
ορκόδοξον πίςτιν. Αφτθ πεπλθρωμζνθ ιδθ εςφράγιςται μθ επιδεχομζνθ μιτε μείωςιν, μιτε αφξθςιν, 
μιτε αλλοίωςιν, ιν τινα και ο τολμϊν ι πράξαι ι ςυμβουλεφςαι ι διανοθκείναι τοφτο, ιδθ θρνικθ 
τθν πίςτιν του Χριςτοφ ιδθ κακυπεβλικθ εισ το αιϊνιον ανάκεμα διά το βλαςφθμείν είσ το Πνζυμα 
το Άγιον ϊσ μθ αρτίωσ λαλιςαν εν ταισ Γραφαίσ και Οικουμενικαίσ υνόδοισ».     
98

 Αριςτοτζλθσ Δελιμπαςθσ, Πανορκόδοξοσ φνοδοσ, ςελ. 17. 
99

 Προσ αποφυγι παρεξθγιςεων κα πρζπει να αναφζρουμε πωσ τα κεςπιςκζντα υπό των Αγίων 
Δόγματα δεν αποτελοφν ςε καμία περίπτωςθ καινοτομίεσ ι νζεσ εφευρζςεισ, αλλά διαςάφθςθ και 
εφαρμογι των όςων παρζδωςαν τα αλάνκαςτα ςτόματα του Κεοφ οι Άγιοι Απόςτολοι. 
100

 Μζγασ Ακανάςιοσ ΒΕΠΕ 31,293. 
101

 Μζγασ Βαςίλειοσ P.G 32, 305. 
102

 P.G 3 ,140. 
103

 P.G 32, 588 
104

 ΒΕΠΕ 33,120. 
105

 Αγίου Νικοδιμου Αγιορείτου, Πθδάλιον, ςελ. 119. 
106

 πυρίδων Μπιλάλθσ, Ορκοδοξία και Παπιςμόσ Αϋ, ςελίδα 75. 
107

 Παναγιϊτθσ Σρεμπζλασ, Δογματικι Βϋ, ςελ. 364. Βλζπε και υποςθμείωςθ 95. 
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έλλνηα ή ζχζηεκα. Ζ Αιήζεηα είλαη πξφζσπν θαη είλαη ν Κχξηνο εκψλ Ηεζνχο 

Υξηζηφο ζχκθσλα κε ηελ δηαθήξπμή Σνπ
108

. Ο Τηφο ηνπ Θενχ θαηά θνηλή παξαδνρή 

είλαη «Σέιεηνο Θεφο θαί ηέιεηνο άλζξσπνο έθ ςπρήο ινγηθήο θαί αλζξσπίλεο ζαξθφο 

ππνζηάο
109

». Ζ ηδηφηεηα απηή ηνπ Θενχ ( ηειεηφηεηα ) ζπλεπάγεηαη θαη ην αιάζεην 

ησλ βνπιψλ αιιά θαη ησλ ελεξγεηψλ Σνπ. Σν ζηνηρείν απηφ ν Κχξηνο, ζαλ θαιφο 

γεσξγφο έζπεηξε ζηελ Δθθιεζία Σνπ, ζηνπο Αγίνπο Απνζηφινπο αξρηθά θαη θαηφπηλ 

ζηνπο δηαδφρνπο ησλ. 

 Ζ Ηεξαξρία ηεο Δθθιεζίαο κέζσ ησλ πλφδσλ, θαη κάιηζηα ησλ 

Οηθνπκεληθψλ, ηνπνζεηήζεθε  αιάζεηα
110

 ζηα θαηά θαηξνχο πξνθχςαληα 

πξνβιήκαηα ηφζν πεξί ηεο πίζηεψο καο, φζν θαη πξνο άιια επηκέξνπο δεηήκαηα 

ήζνπο , επηαμίαο θαη δηνηθήζεσο. ηηο Οξζφδνμεο πλφδνπο  αλαθέξνληαη ζχκθσλα 

κε ηνπο Θενιφγνπο θαη Παηέξεο θάπνηεο απφ ηεο ξήζεηο ηνπ Κπξίνπ. ην Δπαγγέιην 

ηνπ Ησάλλε δηαβάδνπκε πσο «ὁ δὲ παράκλητος, τὸ Πνεῦμα τὸ ῞Αγιον ὃ πέμψει 

ὁ πατὴρ ἐν τῷ ὀνόματί μου, ἐκεῖνος ὑμᾶς διδάξει πάντα καὶ ὑπομνήσει 

ὑμᾶς πάντα ἃ εἶπον ὑμῖν111
» θαη «ὁδηγήσει ὑμᾶς εἰς πᾶσαν τὴν 

ἀλήθειαν112
». ηηο Οξζφδνμεο πλφδνπο ην αιάζεην πξνθχπηεη ιφγσ ηεο παξνπζίαο 

ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο ζχκθσλα κε φζα καο έρεη δηδάμεη ν σηήξαο Υξηζηφο θαη 

βξίζθνληαη ζην Δπαγγέιην Σνπ
113

. Οη Άγηεο χλνδνη «θείληαη ππεξάλσ ησλ 

Δπηζθφπσλ
114

» θαη είλαη ε αλσηάηε εθθιεζηαζηηθή αξρή θαη ην αλψηαηνλ ελ ηε 

Δθθιεζία θξηηήξηνλ
115

, θαη απηψλ ησλ παηξηαξρψλ
116

. Οη απνθάζεηο ησλ πλφδσλ 

ηεο Οξζνδνμίαο παξακέλνπλ είο ηνλ αηψλα αθαηάιπηνη
117

 σο ζείνο λφκνο, φζηηο «οὐ 

                                                           
108

 Κατά Λωάννθν 14,6. 
109

 Ακαναςιανό φμβολο P.G 28,1581. 
110

 Αριςτοτζλθσ Δελιμπαςθσ, Πανορκόδοξοσ φνοδοσ, ςελ. 19 και Παναγιϊτθσ Μποφμθσ, Κανονικόν 
Δίκαιον, ςελ.176. 
111

 Κατά Λωάννθν 14,26. 
112

 Κατά Λωάννθν 16,13. 
113

 «ἰδοὺ ἐγὼ μεκ᾿ ὑμῶν εἰμι πάςασ τὰσ ἡμέρασ ἕωσ τῆσ ςυντελείασ τοῦ αἰῶνοσ» Κατά Ματκαίον 
28,20. 
114

 Αριςτοτζλθσ Δελιμπαςθσ, Πανορκόδοξοσ φνοδοσ, ςελ. 20. 
115

 φμφωνα με τον Άγιο Νικόδθμο τον Αγιορείτθ ( Πθδάλιον, ςελ. 120 ) : «ο ζςχατοσ κριτισ των 
Εκκλθςιαςτικϊν υποκζςεων» είναι αυτι θ φνοδοσ και μάλιςτα θ Οικουμενικι. Βλζπε και τον 6

ο
 

Κανόνα τθσ ϋΒ Οικουμενικισ υνόδου. 
116

 Οι Επίςκοποι ςφμφωνα με τον κακθγθτι Παναγιϊτθ Μποφμθ δεν μποροφν να είναι πάνω από 
τουσ Κανόνεσ και τισ Αποφάςεισ των υνόδων, αλλά κα πρζπει ακλουκϊντασ το παράδειγμα του 
Χριςτοφ ( Ματκαίοσ 5,17 ) να τουσ τθροφν και να τουσ εφαρμόηουν. Κανονικόν Δίκαιον, ςελ. 179. 
117

 Μζγασ Ακανάςιοσ ΒΕΠΕ 31,136. 
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μὴ παρέλθῃ … ἕως ἅν παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ 118
». Ο ζεζκφο ησλ 

πλφδσλ ζηελ Δθθιεζία είλαη «ζεφπλεπζηνο θαη ζεφιεθηνο
119

» ζχκθσλα κε ην : «οὗ 

γάρ εἰσι δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ 

αὐτῶν 120
». 

 

Ζ ΑΠΟΣΟΛΗΚΖ ΤΝΟΓΟ ΣΧΝ ΗΔΡΟΟΛΤΜΧΝ 

Ο ζεζκφο ησλ πλφδσλ, φπσο έγηλε γλσζηφ απφ ηα παξαπάλσ, ζπζηάζεθε 

απφ ηνλ Μεζζία Υξηζηφ «δηα ησλ Αγίσλ Απνζηφισλ
121

». Σν πλνδηθφ χζηεκα
122

 

ηεο Μίαο Αγίαο Καζνιηθήο θαη Απνζηνιηθήο Δθθιεζίαο «αλάγεη ηελ αξρή ηνπ 

θαηεπζείαλ είο ηελ παξάδνζηλ ηψλ Απνζηφισλ
123

». Θεκέιην ζην ζπλνδηθφ ζεζκφ ηεο 

Δθθιεζίαο καο παξακέλεη έσο ηηο κέξεο καο, ε Απνζηνιηθή χλνδνο
124

 ησλ 

Ηεξνζνιχκσλ ζχκθσλα κε ηνλ Άγην Νηθφδεκν ηνλ Αγηνξείηε θαη πιήζνο άιισλ 

Παηέξσλ. Ζ Απνζηνιηθή χλνδνο θαη γεληθφηεξα ην βηβιίν ησλ Πξάμεσλ απνηεινχλ 

ηνλ «ζεφπλεπζηνλ θαηαζηαηηθφλ ράξηελ ηνπ εθθιεζηαζηηθνχ πνιηηεχκαηνο
125

» 

ζχκθσλα κε ηνλ π. ππξίδσλα Μπηιάιε. 

 

 

                                                           
118

 Κατά Ματκαίον 5,18. 
119

 Αριςτοτζλθσ Δελιμπαςθσ, Πανορκόδοξοσ φνοδοσ, ςελ. 20. 
120

 Κατά Ματκαίον 18,20. 
121

 Αριςτοτζλθσ Δελιμπαςθσ, Πανορκόδοξοσ φνοδοσ, ςελ. 20. 
122

«Βάςθ και αρχι του ςυνοδικοφ ςυςτιματοσ είναι θ ενότθτα και θ ιςότθτα των μελϊν, τα οποία 
ςυγκροτοφν τθ ςφνοδο»Μποφμθσ, Κανονικόν Δίκαιον, ςελ. 174.  
123

 Αριςτοτζλθσ Δελιμπαςθσ, Πανορκόδοξοσ φνοδοσ, ςελ. 20. 
124

 Ο Άγιοσ Μάρκοσ ο Ευγενικόσ ςτα Απομνθμονεφματα του ιλβζςτρου υρόπουλου ( Les Memoires 
du Sylvestre Syropoulos, 1971, ςελ. 306 ) κάνει λόγο για κάποια φνοδο των Αγίων Αποςτόλων, τθν 
οποία  αρνείται όμωσ να τθν χαρακτθρίςει ζτςι ονομάηοντάσ τθν ςυνζδριο. Αυτι θ φνοδοσ – 
υνζδριο ζλαβε χϊρα το 44 μ.Χ και όχι το 49 μ.Χ, όπου και ζγινε αυτι των Λεροςολφμων. Ο Άγιοσ 
Πατιρ προςπάκθςε να υπεραμυνκεί των επιχειρθμάτων του καρδινάλιου Λουλιανοφ, ο οποίοσ 
ηθτοφςε επίμονα από τθν Ορκόδοξθ αντιπροςωπεία να δεχτεί το φμβολο τθσ Πίςτεωσ με τθν 
Προςκικθ και «εκ του Τιοφ» φζρνοντασ ωσ δικεν επιχείρθμα το φμβολο Πίςτεωσ που είχαν 
ςυντάξει οι Άγιοι Απόςτολοι κατά τθν φνοδο που πραγματοποιικθκε το 44 μ.Χ, αλλά που ςτθ 
ςυνζχεια τόςο θ Αϋ όςο και θ Βϋ Οικουμενικι το αγνόθςαν· θ Αϋ κεςπίηοντασ καινοφριο και θ Βϋ 
ςυμπλθρϊνοντασ και μεταποιϊντασ αυτό. τθν πραγματικότθτα το ςυνζδριο αυτό είχε αποφαςίςει 
για άλλα κζματα ( ειδωλόκυτα, κατάλυςθ πνικτϊν ) και ςε καμία περίπτωςθ δεν είχαν οι Απόςτολοι 
ςυντάξει δικό τουσ φμβολο. Σο κείμενο αυτό είναι ψευδεπίγραφο, νόκο και απορριπτζο από τθ 
ςυνείδθςθ τθσ Εκκλθςίασ ( βλ. Καρμίρθσ, Δογματικά και υμβολικά μνθμεία Αϋ, ςελ. 35 ).  
125

 πυρίδων Μπιλάλθσ, Ορκοδοξία και Παπιςμόσ Αϋ, ςελ. 54. 
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ΟΡΟΗ ΟΡΘΟΓΟΞΟΤ ΤΝΟΓΟΤ 

Καη πξψηα απφ φια ζα πξέπεη λα εηπσζεί ηη νλνκάδεηαη Δθθιεζηαζηηθή 

χλνδνο. χκθσλα κε ηνλ Άγην Αζαλάζην ηνλ Πάξην «χλνδνο εζηί θπξίσο ( 

εθθιεζηαζηηθή δήινλ φηη ) ή έθ δηαθφξσλ θιηκάησλ θαη πφιεσλ ζπλδξνκή θαη 

ζχλαμηο ησλ επηζθφπσλ εηο έλα ηφπνλ ή πφιηλ, επη δηαγλψζεη θαη θξίζεη 

εθθιεζηαζηηθνχ ηηλφο δεηήκαηνο
126

». 

 Οη χλνδνη ηεο Δθθιεζίαο καο, δηαηξνχληαη σο γλσζηφλ ζε Σνπηθέο ( κεξηθέο 

ζπλφδνπο ) αιιά θαη Οηθνπκεληθέο ( θαζνιηθέο ζπλφδνπο) . Ζ δηαίξεζε απηή γίλεηαη 

κε θξηηήξην ηελ πνζφηεηα
127

. Τπάξρεη φκσο αθφκε έλα θξηηήξην θαη κάιηζηα πνιχ 

ζεκαληηθφ, ζχκθσλα κε ην νπνίν ρσξίδνληαη νη χλνδνη. Σν θξηηήξην απηφ είλαη ε 

πνηφηεηα θαη έηζη έρνπκε πλφδνπο Οξζνδφμνπο πνπ ζα πξέπεη λα ππαθνχνπκε ζηηο 

απνθάζεηο ηνπο, θαη αληίζηνηρα πλφδνπο Καθνδφμνπο, Αηξεηηθέο θαη Λεζηξηθέο
128

, 

ηελ θσλή ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη λα αγλννχκε
129

. 

 Ο Άγηνο Αζαλάζηνο ν Πάξηνο νλνκάδεη Οξζφδνμε χλνδν ηελ «θπιάηηνπζα 

απαξαζαιεχησο ηα δφγκαηα θαη ηαο παξαδφζεηο θαη ηνπο Καλφλαο ηεο Καζνιηθήο 

Δθθιεζίαο
130

». Ο ζενιφγνο Αξηζηνηέιεο Γειήκπαζεο εληξπθψληαο ζηελ Ηεξά 

Παξάδνζε ηεο Δθθιεζίαο καο, εληνπίδεη έληεθα φξνπο ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο κηα 

χλνδνο κπνξεί λα νλνκαζηεί Οξζφδνμνο. Δπηγξακκαηηθά νη φξνη απηνί είλαη νη εμήο 

: α) δελ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε χλνδν «νη πεξί ηελ πίζηηλ αζεβνχληεο
131

», β) 

δελ κπνξνχλ λα ζπγθαζήζνπλ ζηε χλνδν  θαηεγνξνχκελνη «παξά αμηνπίζησλ 

                                                           
126

 Ακαναςίου του Πάριου, Διλωςισ τισ ζν τϊ Αγίω Όρει Σαραχϊν Αλθκείασ, ςελ. 38.   
127

 Ακαναςίου του Πάριου, Διλωςισ τισ ζν τϊ Αγίω Όρει Σαραχϊν Αλθκείασ, ςελ. 39. 
128

 Κακόδοξοσ φνοδοσ ςφμφωνα με τον Αγιο Ακανάςιο Πάριο είναι θ  μι φυλάττουςα τα δόγματα, 
τισ παραδόςεισ και τουσ κανόνεσ τθσ Κακολικισ Εκκλθςίασ. Ο Άγιοσ Ακανάςιοσ είναι ο 
καταλλθλότεροσ να μιλιςει για Ψευδοςυνόδουσ γιατί ο ίδιοσ κακαιρζκθκε και αφορίςτθκε ( 
Ακριβόπουλοσ, Κολλυβαδικό Κίνθμα, ςελ. 64) άδικα από μία φνοδο τθσ Κωνςταντινουπόλεωσ, που 
δεν αποφάςιςε ςωςτά για το κζμα των Μνθμοςφνων. Ο Άγιοσ ςτο τζλοσ του 6

ου
 κεφαλαίου μασ 

εφιςτά τθν προςοχι λζγοντάσ πωσ «δζν είναι αείποτε ςεπτόν καί τίμιον τό τθσ ςυνόδου όνομα, 
κακϊσ ουδζ τό τισ Εκκλθςίασ, κακϋ ότι ζςτι μζν Εκκλθςία αγίων καί Εκκλθςία οςίων, αλλά ζςτι κατά 
τον ψαλμόν και Εκκλθςία πονθρευομζνων».   
129

 Για να μπορζςουμε να διακρίνουμε τισ Ορκοδόξουσ υνόδουσ ( Αλικεια ) από τισ Λθςτρικζσ 
Ψευδοςυνόδουσ ( Ψεφδοσ ) κα πρζπει να ςυνδυάςουμε τόςο τθν μελζτθ των Γραφϊν και των 
ςυγγραμμάτων των Πατζρων όςο και τθν Πρακτικι αρετι που εκφράηεται μζςω τθσ πνευματικισ 
ηωισ και κυρίωσ τθσ Προςευχισ. Μόνο με αυτό τον τρόπο κα αποκτιςουμε υγιι και Ορκόδοξα 
κριτιρια γινόμενοι όπωσ τα πρόβατα που ξεχωρίηουν τα ωφζλιμα βότανα από τα βλαβερά ςφμφωνα 
με τθν παρομοίωςθ του Μεγάλου Βαςιλείου. 
130

 Ακαναςίου του Πάριου, Διλωςισ τισ ζν τϊ Αγίω Όρει Σαραχϊν Αλθκείασ, ςελ. 39. 
131

 Μζγασ Ακανάςιοσ ΒΕΠΕ 31, 260. 
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αλζξψπσλ
132

» θαη δή επί θαθνδνμία
133

, γ) δελ επηηξέπεηαη ζηελ χλνδν λα 

απνζησπάηαη δηαθσλία ζρεηηθά κε ηελ πίζηε καο
134

, δ) δελ ζα πξέπεη «νπδέ 

πξνθξίλεζζαη πξάγκαηνο εμέηαζηλ ηεο πεξί πίζηεσο εμεηάζεσο
135

» , ε) ζα πξέπεη ζηε 

χλνδν λα κελ εκπνδίδεηαη ν Οξζφδνμνο ιφγνο νχηε ρξνληθά αιιά νχηε θαη λα 

θαηαζηέιιεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ζχκθσλα κε ηα φζα αλαγηγλψζθνπκε ζην βηβιίν 

ησλ Πξάμεσλ
136

, ζη) νη απνθάζεηο ηεο πλφδνπ ζα πξέπεη λα είλαη πηζηέο ζηελ 

παξάδνζε ηεο Καζνιηθήο Δθθιεζίαο θαη λα κελ εηζαγάγνπλ λεσηεξηζκνχο, 

απνθαζίδνληαο πάληνηε κε ηε Υάξε ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο
137

, δ) νη απνθάζεηο ηεο 

πλφδνπ δελ ζα πξέπεη λα έρνπλ πξναπνθαζηζηεί, δηφηη έηζη πξαγκαηνπνηείηαη 

θαηάξγεζε ηνπ πλνδηθνχ ζεζκνχ θαη εκπαηγκφο ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο. Θα πξέπεη 

λα έρνπκε σο «παξάδεηγκα θαη πξσηφηππνλ
138

» ηελ Απνζηνιηθή χλνδν ησλ 

Ηεξνζνιχκσλ, ζηελ νπνία «Συνήχθησαν δὲ οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ πρεσβύτεροι 

ἰδεῖν περὶ τοῦ λόγου 139
», ε) νη ζπδεηήζεηο ηεο πλφδνπ, ζα πξέπεη λα δηεμάγνληαη 

κφλν κε βάζε ηελ Παξάδνζε ηεο Οξζνδφμνπ Καζνιηθήο Δθθιεζίαο
140

, ζ) νη 

απνθάζεηο ηεο πλφδνπ είλαη αλαγθαίν λα ζπκθσλνχλ θαη λα αθνινπζνχλ πηζηά ηηο 

πξνγελέζηεξεο πλφδνπο θαη ηε δηδαζθαιία ηεο Δθθιεζίαο καο δηαθεξχηηνληαο 

πάληνηε, ηελ κλεκεηψδε εθείλε θξάζε ησλ Παηέξσλ ηεο Γ΄ Οηθνπκεληθήο 

πλφδνπ
141

, η) ε χλνδνο ζα πξέπεη λα έρεη ζπγθιεζεί «θαλνληθψο». Γειαδή λα 

θξαηή θαη ελ πξνθεηκέλσ «ε ησλ Απνζηφισλ δηάηαμηο», φπσο ιέεη ν Μέγαο 

Αζαλάζηνο
142

, θαη ηα΄) είλαη αλαγθαίν νη απνθάζεηο ηεο πλφδνπ λα γίλνπλ απνδεθηέο 

απφ ηελ Καζφινπ Δθθιεζία. Γειαδή απφ φινπο ηνπο Ηεξάξρεο, θιεξηθνχο κνλαρνχο 

θαη ιατθνχο. 

 Οη χλνδνη ζχκθσλα κε ηνλ Μαθαξηζηφ Μεηξνπνιίηε Φισξίλεο 

Απγνπζηίλν, «ππφθεηληαη εηο ηνλ έιεγρνλ ηεο εθθιεζηαζηηθήο ζπλείδεζεο, ε νπνία 

δέλ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηα θιεξηθά κέιε ηεο Δθθιεζίαο, αιιά επεθηείλεηαη θαί 

                                                           
132

 ΟΔϋ των Αγίων Αποςτόλων. 
133

 Μζγασ Ακανάςιοσ ΒΕΠΕ 31, 260. 
134

«Χρθ γαρ πρϊτον πάςαν περι τθσ πίςτεωσ διαφωνία εκκόπτεςκαι, και τότε τθν περι των 
πραγμάτων ζρευναν ποιείςκε». Μζγασ Ακανάςιοσ ΒΕΠΕ 31,260. 
135

 Μζγασ Ακανάςιοσ ΒΕΠΕ 31,260. 
136

 Πράξεισ των Αποςτόλων 15,7. 
137

 Πράξεισ των Αποςτόλων 15,28. 
138

 Αγίου Νικοδιμου Αγιορείτου, Πθδάλιον, ςελ. μγϋ. 
139

 Πράξεισ των Αποςτόλων 15,6. 
140

 πυρίδων Μπιλάλθσ, Ορκοδοξία και Παπιςμόσ Αϋ, ςελ. 72. 
141

 Mansi 6, 972. 
142

 ΒΕΠΕ 31,260. 
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απνθνξπθνχηαη είο ηνλ επζεβή ιαφλ, ηνπ νπνίνπ ε επηδνθηκαζία ή απνδνθηκαζία έρεη 

απνθαζηζηηθήλ ζεκαζίαλ δηά ηνλ ραξαθηεξηζκφλ κηάο πλφδνπ σο αιεζνχο ή κε
143

». 

 

ΔΗΓΖ ΤΝΟΓΧΝ ΠΟΤ ΑΠΑΝΣΧΝΣΑΗ ΣΖΝ ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ 

ΔΚΚΛΖΗΑ ΜΑ 

πσο αλαθέξακε θαη πξνεγνπκέλσο, δχν είλαη ηα βαζηθφηεξα θξηηήξηα, βάζεη 

ησλ νπνίσλ γίλεηαη ν δηαρσξηζκφο ησλ πλφδσλ. Σν πξψην θξηηήξην, φπσο είπακε 

είλαη ε πνζφηεηα θαη έηζη ζπλαληνχκε πλφδνπο Σνπηθέο
144

 θαη Οηθνπκεληθέο
145

 θαη 

ην δεχηεξν ε πνηφηεηα
146

 θαη έηζη έρνπκε Οξζνδφμνπο πλφδνπο
147

 θαη αληίζηνηρα 

Καθνδφμνπο, Λεζηξηθέο θαη Αηξεηηθέο
148

. 

 ην Καλνληθφ Γίθαην ηεο Οξζνδφμνπ Δθθιεζίαο, εληνπίδνληαη αθφκε άιια 

έμη είδε πλφδσλ φπσο καο πιεξνθνξεί ν ζενιφγνο Παλαγηψηεο Μπνχκεο. Απηέο νη 

χλνδνη είλαη : α) ε Μείδσλ Σνπηθή χλνδνο
149

, β) ε Δπαξρηαθή ή Μεηξνπνιηηηθή 

χλνδνο
150

, γ) ε Παηξηαξρηθή χλνδνο
151

, δ) ε Δλδεκνχζα χλνδνο
152

, ε) ε 

Αξηζηίλδελ χλνδνο
153

 θαη ζη) ε Τπεξηειήο χλνδνο
154

. 

                                                           
143

 Επιςκόπου Αυγουςτίνου Καντιϊτου, Προσ Οικουμενικιν φνοδον; , ςελ. 11. 
144

 Κάποιεσ από τισ Σοπικζσ υνόδουσ τθσ Εκκλθςίασ μασ, είναι αυτζσ τθσ Καρχθδόνασ το 255 μ.Χ, τθσ 
Άγκυρασ το 315 μ.Χ, τθσ Νεοκαιςαρείασ το 315 μ.Χ επίςθσ, τθσ Γάγγρασ το 310 μ.Χ, τθσ Αντιόχειασ το 
341 μ.Χ κ.α (βλζπε Πθδάλιον ςελίδα 366 και εξισ). 
145

 Οικουμενικζσ υνόδουσ ςτθν Εκκλθςία μασ παραδεχόμαςτε επτά,· ξεκινόντασ από το 325 μ.Χ και 
τθν φνοδο ςτθν Νίκαια τθσ Βικυνίασ κατά του Αρείου μζχρι και το 787 μ.Χ και τθν καταδίκθ των 
Εικονομάχων. Περιςςότερα για τισ Οικουμενικζσ υνόδουσ κα αναφζρουμε ςτο κεφάλαιο των αιτίων 
για τισ οποίεσ ςυνεκλικθςαν. 
146

 Ακαναςίου του Πάριου, Διλωςισ τισ ζν τϊ Αγίω Όρει Σαραχϊν Αλθκείασ, ςελ. 39. 
147

 Ακαναςίου του Πάριου, Διλωςισ τισ ζν τϊ Αγίω Όρει Σαραχϊν Αλθκείασ, ςελ. 39. 
148

 Αρχισ γεννωμζνθσ από το Λθςτρικό υνζδριο των Λουδαίων που αποφάςιςε τθν κανατικι 
καταδίκθ του Χριςτοφ, ςτθν Εκκλθςιαςτικι μασ Λςτορία ςυναντοφμε δυςτυχϊσ αρκετζσ τζτοιεσ 
υνόδουσ που πολζμθςαν τθν Αλικεια και προςπάκθςαν με βίαια μζςα να επιβάλλουν τθν πλάνθ 
και τθν κακοδοξία. Επιγραμματικά οι κυριότερεσ Ψευδοςφνοδοι των Αιρετικϊν είναι εκείνθ ςτθν 
Σφρο το 335 μ.Χ, ςτθν Ζφεςο το 449 μ.Χ, ςτθν Κωνςταντινοφπολθ το 754 μ.Χ. Μετά το λεγόμενο 
«ςχίςμα των Εκκλθςιϊν» εκείνεσ τθσ Λυϊν τθσ Γαλλίασ το 1274 μ.Χ, τθσ Φεράρασ και Φλωρεντίασ το 
1438 μ.Χ, του Σριδζντο το 1545 – 1563 μ.Χ και τουσ τελευταίουσ δφο αιϊνεσ θ Αϋ και Βϋ 
Ψευδοβατικανι φνοδοσ.   
149

 Παναγιϊτθσ Μποφμθσ, Κανονικόν Δίκαιον, ςελ. 183. 
150

 Παναγιϊτθσ Μποφμθσ, Κανονικόν Δίκαιον, ςελ. 184. 
151

 Παναγιϊτθσ Μποφμθσ, Κανονικόν Δίκαιον, ςελ. 185,186. 
152

 Παναγιϊτθσ Μποφμθσ, Κανονικόν Δίκαιον, ςελ. 186,187. 
153

 Παναγιϊτθσ Μποφμθσ, Κανονικόν Δίκαιον, ςελ. 187. Ο κεςμόσ τθσ Αριςτίνδθν υνόδου είναι ξζνοσ 
ωσ προσ τθν Ορκόδοξθ Παράδοςθ και ζρχεται ςε αντίκεςθ με όςα μασ λζει ο ίδιοσ ο κακθγθτισ ςτθν 
174

θ
 ςελίδα του βιβλίου του, όπου εκεί τονίηει πωσ «βάςθ και αρχι του ςυνοδικοφ ςυςτιματοσ, 
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ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΚΑΗ ΟΡΗΜΟ ΟΗΚΟΤΜΔΝΗΚΖ ΤΝΟΓΟΤ 

Γηα λα νλνκαζηεί κία χλνδνο Οηθνπκεληθή, ζα πξέπεη λα πιεξνί θάπνηεο 

ηδηαίηεξεο πξνυπνζέζεηο ζχκθσλα κε ηνλ Άγην Νηθφδεκν ηνλ Αγηνξείηε, ηνλ Γνζίζεν 

Ηεξνζνιχκσλ θαη πιήζνο άιισλ Οξζνδφμσλ Παηέξσλ θαη ζπγγξαθέσλ. Οη 

πξνυπνζέζεηο, ηα γλσξίζκαηα απηά, ζην Ηεξφ Πεδάιην
155

 απαξηζκνχληαη σο εμήο : α) 

ε ζπλάζξνηζε ησλ Παηέξσλ λα πξαγκαηνπνηείηαη
156

 «δηα πξνζηαγψλ βαζηιηθψλ
157

»  

θαη φρη ππφ ηνπ Πάπα ή ηνπ εθάζηνηε Παηξηάξρε, β) ζηε χλνδν λα γίλεηαη ηθαλή 

ζπδήηεζε
158

 πεξί ηεο Πίζηεσο θαη ακέζσο κεηά λα «εθηίζεηαη φξνο Γνγκαηηθφο
159

», 

γ) «ηα απνθαζηδφκελα θαη εθηηζέκελα
160

» ππφ ηεο Οηθνπκεληθήο πλφδνπ Γφγκαηα 

θαη Καλφλεο πξέπεη λα είλαη επζεβή, νξζφδνμα θαη «ζχκθσλα ηαηο ζείεο Γξαθαίο ή 

ηαηο πξνιαβνχζαηο Οηθνπκεληθαίο ζπλφδνηο
161

» θαη δ) ε Οξζφδνμνο Ηεξαξρία λα 

ζπκθσλήζεη
162

 ζηηο απνθάζεηο πνπ ζα ιάβεη
163

 ε χλνδνο θαη ζηε ζπλέρεηα νη 

απνθάζεηο απηέο λα γίλνπλ απνδεθηέο απφ ην θαζφινπ πιήξσκα
164

 ηεο Δθθιεζίαο. 

                                                                                                                                                                      
είναι θ ενότθτα και ιςότθτα των μελϊν , τα οποία ςυγκροτοφν τθ φνοδο». Αν λοιπόν θ Εκκλθςία τθσ 
Ελλάδοσ απαρτίηεται από 80 Μθτροπολίτεσ με ποια κριτιρια μποροφμε να ποφμε ότι κα επιλζξουμε 
κάποιουσ από αυτοφσ και κα τουσ ονομάςουμε μάλιςτα και άριςτουσ; 
154

 Παναγιϊτθσ Μποφμθσ, Κανονικόν Δίκαιον, ςελ. 187. 
155

 «Σζςςαρά τινα χαρακτθριςτικά ιδιϊματα των Οικουμενικϊν υνόδων…» Πθδάλιον ςελ. 118. 
156

 Αν αποφαςιηόταν ςιμερα να πραγματοποιθκεί μία Οικουμενικι φνοδοσ παίρνοντασ ωσ 
δεδομζνο τθν μθ φπαρξθ πλζον Βαςιλζωσ, τθν ςφγκλθςι τθσ κα αναλάμβαναν οι Πατριάρχεσ ςε 
ςυνεργαςία με τουσ προκακθμζνουσ των επιμζρουσ αυτοκεφάλων Εκκλθςιϊν ( Μποφμθσ, ςελ. 182 ) 
157

 Άγιοσ Νικόδθμοσ Αγιορείτθσ, Πθδάλιον, ςελ. 118. Οι επτά Οικουμενικζσ φνοδοι τθσ Εκκλθςίασ 
μασ, ςυγκλικθκαν υπό ευςεβϊν αυτοκρατόρων, οι οποίοι κεωροφςαν τθν αίρεςθ ( κυριότερθ αιτία 
ςυγκλιςεωσ Οικουμενικισ υνόδου ) μεγάλθ ςυμφορά τόςο για τθν Εκκλθςία, όςο και για τθν 
Πολιτεία ( Αυγουςτίνοσ Καντιϊτθσ, ςελ. 8 ). Πίςω από τθν τυπικι αυτι πρόςκλθςθ του Αυτοκράτορα, 
βρίςκονταν οι εκκλθςιαςτικοί παράγοντεσ ( Μποφμθσ ςελ. 181), βλζπε και Αριςτοτζλθ Δελιμπαςθ, 
Πανορκόδοξοσ φνοδοσ, ςελ. 24. 
158

 Πράξεισ των Αποςτόλων 15,7. 
159

 Άγιοσ Νικόδθμοσ Αγιορείτθσ, Πθδάλιον ςελ.118 και Αριςτοτζλθσ Δελίμπαςθσ ςελ. 24. 
160

 Αριςτοτζλθ Δελιμπαςθ, Πανορκόδοξοσ φνοδοσ, ςελ.24. 
161

 Άγιοσ Νικόδθμοσ Αγιορείτθσ, Πθδάλιον, ςελ. 118. 
162

 Άγιοσ Νικόδθμοσ Αγιορείτθσ, Πθδάλιον, ςελ. 118 και Αριςτοτζλθσ Δελίμπαςθσ ςελ. 24. 
163

 «Προκειμζνου να λθφκεί κάποια απόφαςθ, ιςχφει θ αρχι τθσ ομοφωνίασ ι τθσ πλειοψθφίασ κατά 
τον 6

ο
 κανόνα τθσ Αϋ Οικουμενικισ υνόδου» (Μποφμθσ ςελ. 174). 

164
 Για ακόμθ μια φορά κα πρζπει να τονίςουμε τθ ςθμαςία των λαϊκϊν μελϊν τθσ Εκκλθςίασ μασ. Θ 

εγκφκλιοσ των Πατριαρχϊν τθσ Ανατολισ του 1848 μασ λζει πωσ «υπεραςπιςτισ τθσ κρθςκείασ εςτίν 
αυτό το ςϊμα τθσ Εκκλθςίασ : ιτοι αυτόσ ό λαόσ, όσ τισ εκζλει το κριςκευμα αυτοφ αιωνίωσ 
αμετάβλθτον καί ομοειδζσ τϊ των Πατζρων αυτοφ». Αλλά και ο Ομολογθτισ Λεράρχθσ Αυγουςτίνοσ 
Καντιϊτθσ ςτα γραπτά του απεδείκνυε μεγάλθ ευαιςκθςία ςτο κζμα αυτό. Γιϋ αυτό το λόγο 
υπεραςπιηόταν το ευςεβζσ ποίμνιο λζγοντασ πωσ : «το άτομον, το πιςτόν και αφοςιωμζνον εισ τον 
ωτιρα, δεν εκμθδενίηεται εν τθ Ορκοδόξω Εκκλθςία, οςονδιποτε ταπεινιν κζςιν και αν κατζχει, 
αλλϋ αποτελεί ηων μζλοσ του όλου ςϊματοσ τθσ Εκκλθςίασ, του οποίου κεφαλι είναι ο Χριςτόσ. Και 
όπωσ τουσ πόνουσ καί τασ ανάγκασ και του ταπεινωτζρου μζλουσ του ςϊματοσ δζν δφναται να 
αγνοεί θ κεφαλι, οφτω και τουσ πνευματικοφσ πόνουσ και τασ ανάγκασ και τασ επικυμίασ και τασ 
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 ηεξηδφκελνη ινηπφλ ζε απηά ηα ηέζζεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρνπλ 

θαζνιηθή ηζρχ θαη απνδνρή, κπνξνχκε λα δψζνπκε ηνλ νξηζκφ ηεο Οηθνπκεληθήο 

πλφδνπ. Οηθνπκεληθή χλνδνο θαιείηαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ «ή δηά 

πξνζηαγήο Βαζηιηθήο ζπλαρζείζα, ή πεξί πίζηεσο φξνλ δνγκαηηθφλ εθζεκέλε, ή 

επζεβή, θαη νξζφδνμα, θαη ζχκθσλα ηαηο αγίαηο Γξαθαίο, ή ηαηο πξνιαβνχζαηο 

Οηθνπκεληθαίο δηνξίδνπζα, ήλ ζπκθσλία απάλησλ ησλ ηεο θαζνιηθήο Δθθιεζίαο 

Παηξηαξρψλ θαί Αξρηεξέσλ απεδέμαην, είηε δηά απηνπξνζψπνπ παξνπζίαο, είηε δηά 

ηνπνηεξεηψλ, ή, θαη ηνχησλ απφλησλ, δηά γξακκάησλ θαη ππνγξαθψλ απηψλ
165

». 

 χκθσλα κε ηνπο «ζενινγνχληαο
166

» γηα λα νλνκαζηεί κηα χλνδνο 

Οηθνπκεληθή, ζα πξέπεη λα δηαζέηεη επηπιένλ ηέζζεξα ηδηψκαηα : α) λα είλαη αείδσνο 

θαη αλέθιεπηνο ζχκθσλα κε ην θαηά Ησάλλελ θαη θαηά Μαηζαίνλ Δπαγγέιηνλ
167

, β) 

λα έηλαη «αιάλζαζηνο θαη αλακάξηεηνο
168

», γ) φπσο παξαηεξεί ν Άγηνο Νηθφδεκνο ζα 

πξέπεη ε Οηθνπκεληθή χλνδνο «λά έρε ππέξηαηνλ, θαί αλψηαηνλ αμίσκα, φρη κφλνλ 

είο ηφ λά πξνηείλε ζπκβνπιεπηηθψο ηά δίθαηα θαί αιεζή, αιιά θαη εηο ην λα αλαγθάδε 

εηο ππνηαγήλ ηνπο ελαληηνπκέλνπο, ηα πξνζήθνληα απηνίο εθθιεζηαζηηθά επηηίκηα 

επηθέξνπζα θαη θξίλνπζα, θαη αλαθξίλνπζα θαη Πάπαο θαη Παηξηάξραο, θαη ηνπο 

απαληαρνχ ηεο Οηθνπκέλεο επξηζθνκέλνπο Αξρηεξείο, θιεξηθνχο ηε θαη ιατθνχο
169

» 

θαη δ) λα δίλεη ιχζε ζε θάζε «αλαθπφκελνλ δήηεκα» θαη ππφζεζε θαη λα δηαιχεη 

θάζε έξηδα θαη θηινληθία αηξεηηθψλ θαη ζρηζκαηηθψλ. 

 

 

                                                                                                                                                                      
φωνάσ του ταπεινωτζρου δεν δφναται να αγνοεί θ διοίκθςισ τθσ Εκκλθςίασ» Προσ Πανορκόδοξον 
φνοδον; ελ. 11,12.        
165

Ο Άγιοσ Νικόδθμοσ λζγει πωσ θ ςυμφωνία και αποδοχι των αποφάςεων από όλουσ τουσ 
Πατριάρχεσ και Αρχιερείσ κακιςτά μία φνοδο Οικουμενικι. Δεν παίηει ρόλο αν οι Επίςκοποι 
παρευρίςκονται ςτθν φνοδο ι απλά ζχουν ςτείλει τοποτθρθτζσ ι και οριςμζνεσ φορζσ δεν υπάρχει 
εκπροςϊπθςθ κάποιασ τοπικισ Εκκλθςίασ.Οι Πάπεσ τθσ Ρϊμθσ ποτζ δεν είχαν βρεκεί ςε μια από τισ 
επτά Οικουμενικζσ υνόδουσ και μάλιςτα ςτθν Βϋ και Εϋ απουςίαηαν και οι τοποτθρθτζσ τουσ ακόμθ. 
Οι δφο φνοδοι αυτοί όμωσ ονομάςτθκαν Οικουμενικζσ γιατί τόςο ο Πάπασ Δάμαςοσ, όςο και ο 
Πάπασ Βιγίλιοσ ςυμφϊνθςαν ςτα οριςκζντα και ζςτειλαν τισ υπογραφζσ τουσ δια γραμμάτων. Οπότε 
αυτό που μετράει είναι οι αποφάςεισ που κα εκδϊςει θ φνοδοσ να υπογραφοφν και να γίνουν από 
όλθ τθν Λεραρχία δεκτζσ και όχι θ παρουςία ι εκπροςϊπθςθ κάποιασ επί μζρουσ Σοπικισ Εκκλθςίασ. 
Άγιοσ Νικόδθμοσ, Πθδάλιον, ςελ. 119. 
166

 Άγιοσ Νικόδθμοσ, Πθδάλιον, ςελ. 119, 120. 
167

 Κατά Λωάννθν 14,16 και 14,26 και Κατά Ματκαίον 28,20. 
168

 Άγιοσ Νικόδθμοσ, Πθδάλιον, ςελ. 119. 
169

 Άγιοσ Νικόδθμοσ Αγιορείτθσ, Πθδάλιον, ςελ. 119,120. 
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ΑΗΣΗΑ ΤΓΚΛΖΔΧ ΟΗΚΟΤΜΔΝΗΚΧΝ ΤΝΟΓΧΝ 

 Χο γλσζηφλ, ε Δθθιεζία ηνπ Κπξίνπ εκψλ Ηεζνχ Υξηζηνχ, δέρηεθε πνιιέο 

θαη αδπζψπεηεο επηζέζεηο, ηφζν θαηά ηνπο πξψηνπο ρξηζηηαληθνχο αηψλεο φζν θαη 

θαηά ηα κεηαγελέζηεξα ρξφληα. Ο ιπζζψδεο απηφο πφιεκνο έλαληη ηεο Πνίκλεο
170

 

ηνπ Θενχ δελ έρεη ηειεησκφ θαη δελ ζα έρεη κέρξη «ζπληειείαο ηνῦ αἰῶλνο
 171

». Σφηε 

κάιηζηα ζα απνθνξπθσζεί ν δησγκφο απηφο θαηά ηεο Δθθιεζίαο θαη ζα έξζεη ζην 

πξνζθήλην ην «βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως 172
», «ὁ ἄνθρωπος τῆς ἁμαρτίας, ὁ 

υἱὸς τῆς ἀπωλείας 173
» ν πξνθεηεπφκελνο Αληίρξηζηνο. Ζ Πξφλνηα φκσο ηνπ Θενχ 

γηα ην πνίκληφ ηνπ, ηνπο επζεβείο θαη Οξζνδφμνπο Υξηζηηαλνχο, δελ ζα πάςεη λα 

πθίζηαηαη θαη ζε εθείλνπο ηνπο πάξα πνιχ δχζθνινπο θαηξνχο. Άιισζηε θαη ν ίδηνο 

καο δηαβεβαηψλεη πσο «ἐξῆλθε νικῶν καὶ ἵνα νικήσῃ174
». Ζ Δθθιεζία άιισζηε 

ζχκθσλα κε ηνλ Υξπζνξξήκσλα Ησάλλε «πνιεκνπκέλε ληθά, επηβνπιεπνκέλε 

απμάλεη θαη πβξηδνκέλε ιακπξνηέξα επξίζθεηαη
175

». 

 Οη αξρηθνί θαη πξψηνη ερζξνί ηεο Δθθιεζίαο ήηαλ νη ζενθηφλνη Ηνπδαίνη θαη 

ζηε ζπλέρεηα νη αζεβείο απηνθξάηνξεο ηεο Παιαηάο Ρψκεο πνπ κε βίαηα κέζα 

θπλήγεζαλ ηνπο απινχο Υξηζηηαλνχο πξνμελψληαο ηνπο θξηθηέο πιεγέο θαη θνβεξνχο 

ζαλάηνπο κε ηα απάλζξσπα βαζαληζηήξηα. Δπί ηξείο αηψλεο δηήξθεζαλ απηέο νη 

θξηθαιεφηεηεο πνπ ζπγθιφληζαλ ηνπο αδπλάηνπο θαη νιηγάξηζκνπο Υξηζηηαλνχο, 

κέζσ ησλ νπνίσλ φκσο μεπξφβαιιαλ ιακπξνί αγσληζηέο πνπ ηίκεζαλ θαη 

ελζάξθσζαλ κε ην αίκα ηνπο ην Δπαγγέιηφ ηνπ Υξηζηνχ. πσο ζπκπεξαίλνπκε απφ 

ηα παξαπάλσ νη πξψηνη ερζξνί ηεο Δθθιεζίαο ήηαλ εμσηεξηθνί θαη πνιεκνχζαλ ηνλ 

Οίθν ηνπ Θενχ κε θνληθά φπια θαη πεξηζζή βαξβαξφηεηα. Με απηφ ηνλ ηξφπν, 

επαιεζεχηεθαλ εθείλα ηα θνβεξά ιφγηα ηνπ Απνζηφινπ Παχινπ πνπ εληνπίδνπκε 

ζηελ Β΄ πξνο Θεζζαινληθείο Δπηζηνιή ηνπ
176

. 

 Μεηά ην πέξαο ησλ δησγκψλ θαη θαζψο φινη πίζηεπαλ φηη ζα  επηθξαηνχζε 

εηξήλε ζηελ Δθθιεζία, αθφκε έλαο πεηξαζκφο, ρεηξφηεξνο απηή ηε θνξά 

παξνπζηάζζεθε θαη κάιηζηα ζην εζσηεξηθφ ηεο. Απηή ηε θνξά, νη Υξηζηηαλνί δελ 

                                                           
170

 Κατά Λωάννθν 10,16. 
171

 Κατά Ματκαίον 24,3. 
172

 Κατά Ματκαίον 24,15. 
173

 Προσ Κεςςαλονικείσ Βϋ 2,3. 
174

 Αποκάλυψθ 6,2. 
175

 Λωάννου του Χρυςοςτόμου, Μαργαρίται, ςελ. 17. 
176

 «τὸ γὰρ μυστήριον ἤδη ἐνεργεῖται τῆς ἀνομίας» Προσ Κεςςαλονικείσ Βϋ 2,7. 
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θηλδχλεπαλ σο ζψκαηα, αιιά σο πλεχκαηα. Οη πξψηνη πνιέκηνη, ρξεζηκνπνηνχζαλ ηα 

μίθε, νη δεχηεξνη ηε γιψζζα
177

, «λαλοῦντες διεστραμμένα178
»  παξαζχξνληαο κε 

απηφ ηνλ ηξφπν ςπρέο ζηελ «γέενναν τοῦ πυρός179
». Οη αηξέζεηο, φπσο ζα 

απνδείμνπκε επζχο ακέζσο ππήξμαλ ε θχξηα αηηία ζπγθιήζεσο Οηθνπκεληθήο 

πλφδνπ
180

. 

 Ρίρλνληαο, κηα ζχληνκε καηηά ζηελ Δθθιεζηαζηηθή καο Ηζηνξία, ζα 

δηαπηζηψζνπκε πσο θάζε Οηθνπκεληθή χλνδνο αιιά θαη Σνπηθή, ζπγθαιείην γηα λα 

θαηαδηθάζεη θάπνηα αίξεζε, πνπ είρε αλαθαλεί θαη ζθαλδαιίζεη ην πνίκλην ηεο 

Δθθιεζίαο. Έηζη ε Α΄ Οηθνπκεληθή χλνδνο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Νίθαηα ηεο 

Βηζπλίαο ( Μ. Αζίαο), ην 325 κ.Υ, θαηαδίθαζε ηνλ Αξεηαληζκφ θαη ηνλ εθθξαζηή ηεο 

αηξέζεσο απηήο Άξεην γηαηί δελ παξαδερφηαλ ηελ ζεφηεηα ηνπ Τηνχ. Ζ Β΄ 

Οηθνπκεληθή χλνδνο, πνπ έγηλε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ην 381 κ.Υ, θαηαδίθαζε 

ηνπο Πλεπκαηνκάρνπο θαη ηνλ Μαθεδφλην γηαηί αξλνχληαλ ηελ ζεφηεηα ηνπ Αγίνπ 

Πλεχκαηνο. Ζ Γ΄ Οηθνπκεληθή χλνδνο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Έθεζν ην 431 

κ.Υ, απεθάλζε πεξί ηνπ Νεζηνξηαληζκνχ θαη θαηαδίθαζε ηνλ Παηξηάξρε 

Κσλζηαληηλνππφιεσο Νεζηφξην, επεηδή νλφκαδε ηελ Παλαγία Υξηζηνηφθν θαη φρη 

Θενηφθν. Ζ Γ΄ Οηθνπκεληθή χλνδνο ην 451 κ.Υ ζηελ Υαιθεδφλα, θαηαδίθαζε ηνπο 

κνλνθπζίηεο ( Δπηπρήο, Γηφζθνξνο), πνπ ππνζηήξηδαλ φηη ν Υξηζηφο κεηά ηελ 

γέλλεζε ηνπ είρε κφλν κία θχζε ηελ ζετθή ε νπνία απνξξφθεζε ηελ αλζξψπηλε. H E΄ 

πνπ έιαβε ρψξα ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ην 553 κ.Υ θαη θαηαδίθαζε μαλά ηνλ 

Νεζηφξην, ηνπο Μνλνθπζίηεο, θαζψο θαη άιιεο αηξεηηθέο δνμαζίεο ζπγγξαθέσλ. Ζ 

Σ΄ πνπ έγηλε επίζεο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ην 681 κ.Υ θαη αηηία ππήξμε ε αίξεζε 

ηνπ Μνλνζειεηηζκνχ θαη απνθάζηζε ηελ θαηαδίθε ηνπ Πάπα Ρψκεο Χλφξηνπ. Σέινο 

ε Ε΄ Οηθνπκεληθή πνπ έγηλε φπσο θαη ε Α΄ ζηελ Νίθαηα ηεο Μηθξάο Αζίαο ην 787 κ.Υ 

θαη απνθάζηζε ηελ αλαζηχισζε ησλ Ηεξψλ Δηθφλσλ θαη ηελ θαηαδίθε ηεο 

Δηθνλνκαρίαο. 

 

                                                           
177

 Επιςκόπου Αυγουςτίνου Καντιϊτου, Προσ Οικουμενικιν φνοδον; , ςελ. 4. 
178

 Πράξεισ των Αποςτόλων 20,30. 
179

 Κατά Ματκαίον 5,22. 
180

 Σα ηθτιματα που απαςχολοφςαν τισ Οικουμενικζσ υνόδουσ δεν ιταν ατομικά, αλλά ηθτιματα τθσ 
κακόλου Εκκλθςίασ γιϋ αυτό το λόγο και ςυγκαλοφνταν Οικουμενικζσ φνοδοι για να διευκετθκοφν 
«τα κακϊσ κείμενα» και τυχόν δυςλειτουργίεσ ςτο εςωτερικό τθσ Εκκλθςίασ. Σα επιμζρουσ ηθτιματα 
όπωσ γνωρίηουμε, αντιμετωπίηονταν ι με τθν ςφγκλθςθ κάποιασ Σοπικισ υνόδου, ι με τθν επιςτολι 
γραμμάτων μεταξφ των κατά τόπουσ Εκκλθςιϊν.  
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ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΚΑΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΗ ΟΗΚΟΤΜΔΝΗΚΔ 

ΤΝΟΓΟΤ 

Οη Οηθνπκεληθέο χλνδνη, ζπγθξνηνχληαη «απν φινπο ηνπο ελ ελεξγεία 

ηεξάξρεο
181

» ηεο Δθθιεζίαο, απηνχο δειαδή πνπ έρνπλ επηζθνπή – πιήξσκα. Απηνί 

ζα πξέπεη λα εθπξνζσπνχλ ηφζν ηελ επη γεο ηξαηεπφκελε Δθθιεζία φζν θαη ηελ 

Θξηακβεχνπζα ελ νπξαλνίο. Σα δχν απηά βαζηθά ζηνηρεία ν ζενιφγνο Μπνχκεο ζην 

Καλνληθφ ηνπ Γίθαην, νλνκάδεη : α) Καζνιηθφηεηα θαηά βάζνο ή θαζέησο ή ελ ρξφλσ, 

ελλνψληαο φηη ε χλνδνο θαη νη απνθάζεηο ηεο ζα πξέπεη λα εθπξνζσπνχλ ηνπο 

«πξναλαπαπζακέλνπο παηέξεο θαη αδειθνχο εκψλ
182

» θαη λα ζέβνληαη ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν εθθξάζηεθαλ κέζα απφ ηηο πλφδνπο θαη β) Καζνιηθφηεηα θαηά πιάηνο ή 

νξηδνληίσο ε ελ ηφπσ, ε νπνία ζεκαίλεη πσο ζα πξέπεη λα εθπξνζσπεί θαη «ην 

ζχγρξνλν πιήξσκα ηεο Δθθιεζίαο, ην νπνίν δεί ζε φια ηα πιάηε ηεο γεο, γη΄ απηφ 

ιέκε θαηά πιάηνο – νξηδνληίσο – ελ ηφπσ
183

». 

 ηηο Οηθνπκεληθέο πλφδνπο, ζπκκεηέρνπλ «κεηά γλψκεο θαη ςήθνπ
184

» φινη 

νη επίζθνπνη πνπ δηαζέηνπλ πνίκλην, αιιά θαη νη βνεζνί ή ηηηνπιάξηνη επίζθνπνη. 

Δπίζεο κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ πξεζβχηεξνη, δηάθνλνη, κνλαρνί αθφκε θαη ιατθνί 

σο γξακκαηείο, ρσξίο λα κπνξνχλ λα ςεθίζνπλ, έρνληαο κφλν ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν. 

 

Ζ ΠΡΟΔΓΡΗΑ ΣΗ ΟΗΚΟΤΜΔΝΗΚΔ ΤΝΟΓΟΤ 

Ζ πξνεδξία ζηηο Οηθνπκεληθέο πλφδνπο, δηλφηαλ αξρηθά ζηνλ εθάζηνηε 

Απηνθξάηνξα ή ζηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ
185

, θαη εθείλνη «πξνο επθνζκίαλ εμήξρνλ» 

ηεο πλφδνπ. Αλαιάκβαλαλ δειαδή ηππηθά ηελ πξνεδξία θαη πνιιέο θνξέο ηνπο 

δηλφηαλ ηηκεηηθά. Σελ πξαγκαηηθή σζηφζν πξνεδξία αζθνχζε ν έρσλ ηα πξεζβεία 

ηηκήο Δπίζθνπνο, «ν πξψηνο ηε ηάμε αξρηεξέαο». Ο Απηνθξάηνξαο φπσο πξνείπακε 
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 Παναγιϊτθσ Μποφμθσ, Κανονικόν Δίκαιον, ςελ. 176. 
182

 Ωρολόγιον το Μζγα, ςελ. 532. 
183

 Παναγιϊτθσ Μποφμθσ, Κανονικόν Δίκαιον, ςελ. 177, 178. 
184

 Παναγιϊτθσ Μποφμθσ, Κανονικόν Δίκαιον, ςελ. 182. 
185

 Παναγιϊτθσ Μποφμθσ, Κανονικόν Δίκαιον, ςελ. 182. 
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δελ πξνήδξεπε νπζηαζηηθά ζηηο πλφδνπο, θαη νχηε είρε ην δηθαίσκα λα αλακηγλχεηαη 

ζηηο ππνζέζεηο ηεο πλφδνπ
186

.  

 

ΣΗΜΖ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΟΤ ΣΟΤ ΥΡΗΣΟΤ ΣΗ ΟΗΚΟΤΜΔΝΗΚΔ 

ΤΝΟΓΟΤ 

Απφδεημε ηνπ απέξαληνπ ζεβαζκνχ, ηνλ νπνίν έηξεθαλ νη Παηέξεο 

(ζπλερηζηέο ηνπ έξγνπ ησλ Αγίσλ Απνζηφισλ θαη θπζηθά ηνπ Θεαλζξψπνπ Υξηζηνχ 

) ηεο εθάζηνηε Οηθνπκεληθήο πλφδνπ πξνο ηνλ Ηδξπηή ηεο Δθθιεζίαο Κχξην εκψλ 

Ηεζνχ Υξηζηφ, είλαη πσο ζηε κέζε ηεο αίζνπζαο ησλ ζπλεδξηάζεσλ, ηνπνζεηνχληαλ 

έλαο ζξφλνο, πάλσ ζηνλ νπνίν νπδείο εθάζεην
187

, αιιά ήηαλ ηνπνζεηεκέλν ην Ηεξφ 

Δπαγγέιην σο ππελζχκηζε ηνπ θνβεξνχ εθείλνπ ιφγνπ ηνπ Παχινπ : «ἀλλὰ καὶ ἐὰν 

ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα 

ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω188
». 

 

ΟΗ ΑΠΟΦΑΔΗ ΣΧΝ ΟΗΚΟΤΜΔΝΗΚΧΝ ΤΝΟΓΧΝ 

Οη Παηέξεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο Οηθνπκεληθέο πλφδνπο, γηα λα δειψζνπλ 

ην ζεβαζκφ
189

 θαη ηελ ηηκή ηνπο ζηηο πξνγελέζηεξεο Οηθνπκεληθέο πλφδνπο θαη 

Παηέξεο, ζηελ αξρή ησλ ζπλεδξηάζεσλ
190

 αλαγίγλσζθαλ ηνπο φξνπο ησλ 

πξνεγνπκέλσλ «Αγίσλ θαη Μεγάισλ
191

» πλφδσλ, απνδεηθλχνληαο κε απηφ ηνλ 

ηξφπν ηελ ελφηεηα ηεο εθθιεζηαζηηθήο δηδαζθαιίαο
192

 , ε νπνία απνξξέεη «εθ ηεο 

                                                           
186

 Όταν επιχειρικθκε θ ανάμειξθ του Αυτοκράτορα Κωνςτάντιου ςτισ ςυηθτιςεισ, αλλά και ςτισ 
αποφάςεισ τθσ Βϋ Οικουμενικισ υνόδου ο  Όςιοσ Κορδοφ(β)θσ με ςτεντόρεια τθ φωνι αποκρίκθκε  
πωσ «οφτε θμίν άρχειν επί τισ γισ  ζξεςτιν, οφτε ςφ κυμιάν εξουςίαν ζχεισ, βαςιλεφ». 
187

 Επιςκόπου Αυγουςτίνου Καντιϊτου, Προσ Οικουμενικιν φνοδον; , ελ. 9. 
188

 Προσ Γαλάτασ 1,8. 
189

 Επόμενοι τοίσ Αγίοισ Πατράςι. 
190

 Επιςκόπου Αυγουςτίνου Καντιϊτου, Προσ Οικουμενικιν φνοδον; , ελ. 24. 
191

 Αγία και Μεγάλθ φνοδοσ τόςο ςφμφωνα με τα Πρακτικά των Οικουμενικϊν υνόδων, όςο και με 
τουσ κεςπιςκζντεσ Κανόνεσ ονομάηεται θ Οικουμενικι φνοδοσ. Επιγραμματικά αναφζρουμε 
οριςμζνουσ Κανόνεσ που βεβαιοόν του λόγου το αλθκζσ. Ο 6

οσ
 Κανόνασ τθσ Βϋ, ο 1

οσ
, 

2
οσ

,4
οσ

,5
οσ

,6
οσ

,7
οσ

,8
οσ

 τθσ Γϋ Οικουμενικισ, ο 3
οσ

,10
οσ

,12
οσ

,14
οσ

,19
οσ

,23
οσ

,25
οσ

,27
οσ

  τθσ Δϋ Οικουμενικισ 
υνόδου και τζλοσ ο 2

οσ
 και 3

οσ
 τθσ Σϋ. 

192
 Όπωσ και ςτθν αρχι τθσ παροφςασ εργαςίασ είχαμε επιςθμάνει, ζτςι και ςε αυτό το ςθμείο 

φαίνεται ξεκάκαρα θ διαδοχι όχι μόνο ςτουσ κρόνουσ ( αποςτολικι διαδοχι ), αλλά και ςτθν πίςτθ 
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θαζφινπ Δθθιεζίαο
193

» θαη φρη απφ απφςεηο ή δηδαζθαιίεο ελφο ή πεξηζζφηεξσλ 

πξνζψπσλ.  

Ζ ζπνπδαηφηεηα ησλ Οηθνπκεληθψλ πλφδσλ, έγθεηηαη ζην φηη επηθπξψλνπλ 

θαη πξνζδίδνπλ θαζνιηθφηεηα ηφζν ζηηο πξνεγνχκελεο πλφδνπο φζν θαη ζηνπο 

Ηεξνχο Καλφλεο αιιά θαη ζηε δηδαζθαιία ησλ Αγίσλ Παηέξσλ. Ζ Οηθνπκεληθή 

χλνδνο επίζεο είλαη ν ηειεηφηεξνο εξκελεπηήο ηεο Αγίαο Γξαθήο, πξνζθέξνληαο 

καο κηα Οξζφδνμε εξκελεία ηνπ ζεφπλεπζηνπ θεηκέλνπ καθξηά απφ θιπαξίεο ησλ 

εθάζηνηε αηξεηηθψλ. Μία Οηθνπκεληθή χλνδνο κπνξεί λα απνθαζίζεη αθφκε ζρεηηθά 

κε ην πνηά βηβιία ζα πξέπεη λα ζεσξνχληαη έγθπξα θαη πνηα λφζα ή ςεπδεπίγξαθα
194

. 

ην ζεκείν απηφ πεξηηηφ λνκίδσ είλαη λα αλαθέξνπκε πάιη φηη νη απνθάζεηο ησλ 

Οηθνπκεληθψλ πλφδσλ, κε ηελ ζπλέξγεηα ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο αιιά θαη κε ηνπο 

φξνπο πνπ πξνείπακε
195

 έρνπλ ην αιάζεην. 

 Σα πξαθηηθά ησλ πλφδσλ, νη ζπδεηήζεηο, νη δηάθνξεο ππνβαιιφκελεο 

εθζέζεηο αιιά θαη θάζε άιιν επηκέξνπο ζηνηρείν ή έγγξαθν ζηεξείηαη «απνιχηνπ 

θχξνπο θαί ηζρχνο
196

» θαη κπνξεί λα θαλεί ρξήζηκν κφλν γηα ηελ πεξεηαίξσ 

θαηαλφεζε θαη εξκελεία ησλ απνθάζεσλ θαη ησλ ζεζπηζκάησλ ηεο. 

 Ζ πίζηε πνπ έρνπκε ζην αιάζεην ηεο Δθθιεζίαο ελ γέλεη θαη εηδηθφηεξα ησλ 

Οηθνπκεληθψλ πλφδσλ πξνέξρεηαη απφ ηα ίδηα ηα ιφγηα θαη ηηο δηαθεξχμεηο ησλ 

πλφδσλ αιιά θαη ησλ Αγίσλ Παηέξσλ
197

. Καζνιηθή πξέπεη λα πνχκε πσο είλαη ε 

πεπνίζεζε φηη νη απνθάζεηο ησλ Οξζνδφμσλ πλφδσλ, πάξζεθαλ κε ηελ επηθνίηεζε 

ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο ή νξζφηεξα φηη απηφ ην Πλεχκα ην Άγην ήηαλ πνπ ηνπο 

ππαγφξεπε ηα θαηφπηλ ζεζπηζζέληα. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απνηεινχλ : α) νη 

Παηέξεο ηεο Γ΄ Οηθνπκεληθήο πλφδνπ νη νπνίνη έιεγαλ γηα εθείλνπο ηεο Α΄ ζηελ 

Νίθαηα φηη «νπ γαξ ήζαλ απηνί νη ιαινχληεο, αιι΄ απηφ ην πλεχκα ηνπ Θενχ, θαί 

παηξφο
198

», β) νη Παηέξεο πνπ ζέζπηζαλ ηνλ πξψην Καλφλα ηεο Ε΄ Οηθνπκεληθήο 

πλφδνπ ιέγνληαο πσο «αζπαζίσο ηνπο ζείνπο Καλφλαο ελζηεξληδφκεζα, θαη 

                                                                                                                                                                      
ακολουκόντασ πιςτά τθ διδαςκαλία και τισ αποφάςεισ των Λερϊν υνόδων, των Κεοφόρων Πατζρων, 
των Κεόπνευςτων Αποςτόλων και του Κείου Ευαγγελίου.  
193

 Επιςκόπου Αυγουςτίνου Καντιϊτου, Προσ Οικουμενικιν φνοδον; , ελ. 24. 
194

 Βλζπε Σϋ Οικουμενικι φνοδο. 
195

 Βλζπε Όροι Ορκοδόξου υνόδου ςελ. 14. 
196

 Παναγιϊτθσ Μποφμθσ, Κανονικόν Δίκαιον, ςελ. 182. 
197

 Ο Λζων ο οφόσ ςτο Εϋ βιβλίο των βαςιλικϊν λζει ότι δζχεται τισ αγίεσ επτά Οικουμενικζσ 
υνόδουσ όπωσ το Λερό Ευαγγζλιο βλ. Πθδάλιον ςελ. κϋ.  
198

 Mansi 6,672. 
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νιφθιεξνλ ηελ απηψλ δηαηαγήλ θαη αζάιεπηνλ θξαηχλνκελ, ησλ εθηεζέλησλ ππφ ησλ 

ζαιπίγγσλ ηνπ Πλεχκαηνο παλεπθήκσλ Απνζηφισλ, ησλ ηε έμ αγίσλ Οηθνπκεληθψλ 

πλφδσλ, θαη ησλ ηνπηθψο ζπλαζξνηζζεζψλ επί εθδφζεη ηνηνχησλ δηαηαγκάησλ, θαη 

ησλ αγίσλ Παηέξσλ εκψλ· έμ ελφο γάξ άπαληεο θαη ηνπ απηνχ Πλεχκαηνο 

απγαζζέληεο, ψξηζαλ ηα ζπκθέξνληα
199

» θαη γ) ν Μέγαο Αζαλάζηνο, ζηελ επηζηνιή 

ηνπ πξνο Αθξηθαλνχο ιέγνληαο πσο «ην δε ξήκα ηνχ Κπξίνπ ην δηά ηήο νηθνπκεληθήο 

ζπλφδνπ ελ ηε Νηθαία γελφκελνλ κέλεη εηο ηνλ αηψλα
200

». 

 Σέινο φζνλ αθνξά εθείλνπο πνπ δελ πείζνληαη θαη ελαληηψλνληαη ζηηο 

Οηθνπκεληθέο απνθάζεηο, νη δηδάζθαινη ηεο Δθθιεζίαο καο παξαηεξνχλ πσο δελ 

δχλαληαη λα παξακείλνπλ «επζεβήο θαη νξζφδνμνη
201

». Ζ αληίζεζή ηνπο απηή 

«αληηπίπηεη θαη αληηθέξεηαη εηο απηφ ην Πλεχκα ην άγηνλ, ηφ ιαινχλ δηά ησλ 

Οηθνπκεληθψλ ζπλφδσλ, θαη αηξεηηθφο θαη αλαζεκαηηζκέλνο γίλεηαη θαζ΄ φηη θαη ν 

Πάπαο Γηάινγνο αλαζεκαηίδεη εθείλνπο νπνχ δέλ πείζνληαη εηο ηαο Οηθνπκεληθάο 

ζπλφδνπο
202

».  

ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΔΤΣΔΡΗ 

Η Α΄ ΟΙΚΟΤΜΔΝΙΚΗ ΤΝΟΓΟ 

 

Ζ ΓΗΑΜΟΡΦΧΘΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΖΝ ΡΧΜΑΗΚΖ 

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΗΑ ΠΡΗΝ ΑΠΟ ΣΖΝ Α΄ ΟΗΚΟΤΜΔΝΗΚΖ ΤΝΟΓΟ 

Μεηά ην πέξαο ησλ δησγκψλ θαη ηελ «εμνιφζξεπζε»
203

 ηνπ Μαμηκίλνπ, ε 

εμνπζία ζηελ Ρσκατθή Απηνθξαηνξία
204

, δηαλεκήζεθε θαηά ηα κέξε ηεο δχζεσο, 

ζηνλ Μέγα Κσλζηαληίλν θαη θαηά ηα κέξε ηεο αλαηνιήο
205

,  ζηνλ γακπξφ ηνπ
206

 θαη 

ζχδπγν ηεο αδεξθήο ηνπ Κσλζηαληίαο Ληθίλην. Οη δχν άληξεο κάιηζηα, είραλ 

                                                           
199

 Αγίου Νικοδιμου Αγιορείτου, Πθδάλιον, ςελ. 322. 
200

 Μεγάλου Ακαναςίου Ε.Π.Ε 10, 124. 
201

 Αγίου Νικοδιμου Αγιορείτου, Πθδάλιον, ςελ. 120. 
202

 Αγίου Νικοδιμου Αγιορείτου, Πθδάλιον, ςελ. 120. 
203

 Μθτροπολίτου Καλλίνικου Δελικάνθ, Θ Αϋ εν Νικαία Οικουμενικι φνοδοσ, εκδόςεισ Κυρομάνοσ, 
ςελ.54 
204

 Ευςζβιοσ Καιςαρείασ Ε.Π.Ε 4,241. 
205

 φμφωνα με τον Γελάςιο θ Ρωμαϊκι ςφγκλθτοσ αποφάςιςε και εξζλεξε τον Λικίνιο ςυμβαςιλζα ( 
δευτερεφων τιμισ P.G 85,1213) και τον απζςτειλε ςτθν Ανατολι «κατά τοφ εκείςε τυράννου, τιν 
ςωτθρίαν τϊν εκείςε Χριςτιανϊν προμθκοφμενοσ» βλ. P.G 85,1208. 
206

P.G 67,37 και P.G 85,1208. 
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ππνγξάςεη ην πεξίθεκν Γηάηαγκα ησλ Μεδηνιάλσλ ην 313 κ.Υ
207

, δίλνληαο έηζη 

ηέινο ζηνπο δησγκνχο  θαηά ησλ Υξηζηηαλψλ, αλαθεξχζζνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ 

γεληθή αλεμηζξεζθία θαη παξαρσξψληαο πιείζηα πξνλφκηα ζηνπο θπλεγεκέλνπο θαη 

εμνπζελσκέλνπο Υξηζηηαλνχο ππεθφνπο. 

 Οη ζρέζεηο ησλ δχν αλδξψλ, δνθηκάζηεθαλ εμαηηίαο ηνπ θζφλνπ, πνπ είρε ν 

Ληθίληνο ζην πξφζσπν ηνπ Μεγάινπ Απηνθξάηνξα ζχκθσλα κε ηα φζα καο ιέεη ν 

ηζηνξηθφο Γειάζηνο ζην χληαγκά ηνπ
208

.  

Ο Βαζηιηάο Κσλζηαληίλνο, είρε γίλεη πνιχ αγαπεηφο ζηνπο ππεθφνπο ηεο 

Απηνθξαηνξίαο θαη εηδηθφηεξα ζηνπο Υξηζηηαλνχο, θαιπηεξεχνληαο ην βίν ηνπο κε ηηο 

ελέξγεηέο ηνπ
209

. Ο Ληθίληνο, βιέπνληαο λα επηθξαηεί εηξήλε θαη επδαηκνλία ζην 

δπηηθφ κέξνο ηεο Απηνθξαηνξίαο θαη θνβνχκελνο φηη ε ηζρχ ηνπ ζα πεξηνξηδφηαλ
210

, 

αξρίδεη λα θέξεηαη κε ηπξαλληθφ ηξφπν θαη λα κνηάδεη κε εθείλνπο ηνπο παιαηνχο 

δηψθηεο θαη δπλάζηεο. Έηζη, ελψ πξνεγνπκέλσο, «πξέζβεπε ηνλ Υξηζηηαληζκφ»
211

, 

βιέπνληαο ηελ πξνηίκεζε ησλ Υξηζηηαλψλ ζηνλ Κσλζηαληίλν άξρηζε λα παξεκβάιεη 

εκπφδηα ζηελ άζθεζε ηεο λέαο ζξεζθείαο, δηφηη ζχκθσλα κε ηνλ Δπζέβην «παξεηήζε 

ηεο κηκήζεσο ηνπ ζενθηινχο θαη εδήιεπζε ηελ θαθνηξνπίαλ ηεο πξναηξέζεσο ησλ 

δπζζεβψλ»
212

. 

 ε αληίζεζε ινηπφλ κε ηνλ Μέγηζην θαη εβαζηφ Κσλζηαληίλν, ν Ληθίληνο 

«ηαο ειιεληθάο έρσλ δφμαο, εκίζεη Υξηζηηαλνχο»
213

. Δθείλνο, δελ έπαπε λα 

ππνλνκεχεη ηελ ζέζε ηνπ Κσλζηαληίλνπ
214

 αιιά θαη λα πξνμελεί ηα κχξηα φζα ζηνπο 

Υξηζηηαλνχο ηνπ αλαηνιηθνχ κέξνπο ηεο Απηνθξαηνξίαο
215

.  

                                                           
207

 Ο Αυτοκράτορασ Κωνςταντίνοσ και ο ςυμβαςιλζασ Λικίνιοσ υπζγραψαν το 312 μ.Χ το πρϊτο 
διάταγμα περί ανεξικρθςκίασ και ζναν χρόνο αργότερα εξζδωςαν επαναλθπτικό του πρϊτου, το 
γνωςτό Διάταγμα των Μεδιολάνων. Βλ. Δελικάνθ, θ Αϋ εν Νικαία Οικουμενικι φνοδοσ, ςελ. 54. 
208

 «Διαφκονθκείσ τοιγαροφν τω πανευεργζτθ, πόλεμον δυςαγι και δεινότατον προσ αυτόν εκφζρει» 
Βλ. P.G 85,1216. 
209

 «Αλλά Κωνςταντίνοσ μεν ό βαςιλεφσ τα του Χριςτοφ φρονϊν, πάντα ωσ Χριςτιανόσ ζπραττεν, 
ανεγείρων τασ εκκλθςίασ, και πολυτελζςι τιμϊν ανακιμαςιν» βλ και Ευςζβιου Καιςαρείασ Ε.Π.Ε 
4,231-237. 
210

 Ο Λικίνιοσ αντιλαμβανόταν ότι τόςο οι Χριςτιανοί όςο και οι υπόλοιποι υπικοοι τθσ 
Αυτοκρατορίασ «ποκοφςαν να τεκοφν υπό τθν εξουςία μόνο του Κωνςταντίνου» και όπωσ ιταν 
λογικό ζνιωκε ότι κινδφνευε ο κρόνοσ του. Βλ Ευςζβιοσ Ε.Π.Ε 4,239 και ωηόμενοσ 1,53. 
211

 ωηόμενοσ Ε.Π.Ε 1,51. 
212

 Ευςζβιοσ Ε.Π.Ε 4,241. 
213

 ωκράτθσ P.G 67,40. 
214

 «πάντασ τε επινοϊν επιβουλισ τρόπουσ, ωσ αν κακοίσ τον ευεργζτθν αμείψθται» βλ. P,G 85,1216.  
215

 Ο Μθτροπολίτθσ Καλλίνικοσ Δελικάνθσ εντοπίηει ςτο πρόςωπο του Λικίνιου ζναν πρόδρομο του 
Λουλιανοφ του Παραβάτθ, ζναν λάτρθ τθσ αρχαίασ κρθςκείασ  των ειδϊλων και τθσ μαγείασ. Με αυτά 
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χκθσλα κε ηνλ Δπζέβην, Δπίζθνπν Καηζαξείαο, Παηέξα ηεο Δθθιεζηαζηηθήο 

καο Ηζηνξίαο, ν Ληθίληνο «εθήξπμε άζπνλδνλ πφιεκνλ»
216

 ελάληηα ζηνλ Κσλζηαληίλν 

ρσξίο λα ππνινγίζεη θαη ρσξίο λα ζεβαζηεί «ηνπο λφκνπο ηεο θηιίαο, ηνπο φξθνπο, ηαο 

ζπκθσλίαο θαη ηελ ζπγγέλεηα»
217

. Πξνηνχ φκσο μεθηλήζεη απηφλ ησλ ιπζζψδε 

πφιεκν, γηα αξθεηφ θαηξφ πξνεηνίκαδε ην ζρέδηφ ηνπ, πεξηκέλνληαο ηελ θαηάιιειε 

ζηηγκή έηζη ψζηε λα εθδειψζεη ην θζφλν θαη ηελ δήιηα ηνπ απέλαληη ζηνλ Βαζηιηά 

Κσλζηαληίλν
218

. Καη πξηλ ζηξαθεί μεθάζαξα ελαληίνλ ηνπ Κσλζηαληίλνπ, πξνμέλεζε 

πνηθίιεο πιεγέο ζηνπο Υξηζηηαλνχο, μππλψληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ δπζάξεζηεο 

κλήκεο πνπ φινη πίζηεπαλ φηη αλήθαλ πιένλ ζην παξειζφλ. 

 Με λφκν πνπ εμέδσζε, απαγφξεπζε ηελ ζπγθξφηεζε εθθιεζηαζηηθψλ 

πλφδσλ, παξεκπνδίδνληαο κε  ηνλ ηξφπν απηφ ηνλ πλνδηθφ ζεζκφ ιεηηνπξγίαο ηεο 

Δθθιεζίαο
219

. Απνκάθξπλε απφ ηα αλάθηνξα, φινπο εθείλνπο πνπ ήηαλ ζενζεβείο, 

άιινπο έζηεηιε ζηελ εμνξία, απηνχο πνπ πξνεγνπκέλσο είραλ ηηκεζεί κε αμηψκαηα, 

θαηέζηεζε δνχινπο, άξπαδε άδηθα ηηο πεξηνπζίεο θαη ηέινο απεηινχζε κε ζάλαην 

φινπο εθείλνπο «ηνπο θέξνληαο ην φλνκα ηνπ σηήξνο»
220

. Σφζν κεγάιν θαη ζθνδξφ 

ήηαλ ην πάζνο ηνπ, πνπ δελ ηνλ εκπφδηζε λα θαζαηξέζεη θαη λα ζθαγηάζεη Δπηζθφπνπο  

ζηελ Ακάζεηα ηνπ Πφληνπ
221

.  

Πιεξνθνξεζείο φια απηά ηα απνηξφπαηα έξγα ηνπ δεπηεξεχνληνο, ν 

πξσηεχσλ Κσλζηαληίλνο απνθαζίδεη λα επέκβεη άκεζα θαη δξαζηηθά γηαηί «έθξηλελ 

                                                                                                                                                                      
τα λόγια περιγράφει τισ πεποικιςεισ του «μιςόκεου και αλθτιριου» ςφμφωνα με τον Γελάςιο βλ. 
P.G 85,1216,1217. «Αφωςιωμζνοσ οπαδόσ του καταρρζοντοσ Εκνιςμοφ, εφαντάςκθ, κακϊσ 
βραδφτερον Λουλιανόσ ο Παραβάτθσ, ότι ιτο ειςζτι δυνατόν να αναηωογονίςθ τθν ειδωλολατρείαν, 
να αποδϊςει τθν λαλιάν εισ τα ςιγιςαντα χρθςτιρια ταφτθσ και τον ςεβαςμόν εισ τουσ 
περιφρονουμζνουσ, εγκαταλιμπανομζνουσ και αναφανδόν διακωμωδουμζνουσ κεοφσ». Βλ. 
Δελικάνθ, θ Αϋ εν Νικαία Οικουμενικι φνοδοσ, ςελ 54. 
216

 Ευςζβιοσ Ε.Π.Ε 4,241. 
217

 Ευςζβιοσ Ε.Π.Ε 4,241. 
218

 Όπωσ μασ πλθροφορεί ο ωκράτθσ ςτθν Εκκλθςιαςτικι του Λςτορία, ιταν ζτοιμοσ να εξαπολφςει 
φοβερό διωγμό εναντίον των Χριςτιανϊν, αυτό όμωσ που τον εμπόδιηε ιταν ο φόβοσ του για το πϊσ 
κα αντιδράςει ο Μ. Κωνςταντίνοσ βλ. P.G 67,40.  
219

 Ο Επίςκοποσ Καιςαρείασ Ευςζβιοσ, ςτον πρϊτο λόγο του << εισ τόν βίον Κωνςταντίνου Βαςιλζωσ 
>> εκφράηει ζντονα τθν δυςαρζςκειά του για τθν απόφαςθ αυτι. Λζει μάλιςτα πωσ αν 
πεικαρχιςουμε ςτον νόμο αυτό, «κα είναι αδφνατον νά ρυκμιςκοφν άλλωσ τα μεγάλα ηθτιματα…» 
βλ. Ε.Π.Ε 4,243.  
220

 Ευςζβιοσ Ε.Π.Ε 4,245. Αυτά και άλλα πολλά τόλμθςε να κάνει ο κεομάχοσ Λικίνιοσ ο και 
«παρατραπείσ από τθν λογικιν καί διαςαλευκείσ εισ τασ φρζνασ» βλ. Ε.Π.Ε 4,249. 
221

 Ευςζβιοσ Ε.Π.Ε 4,257. 
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φηη είλαη επζεβέο θαη φζηνλ θαζήθνλ λά δηαζψζεη ην πιείζηνλ ηνπ αλζξσπίλνπ γέλνπο 

απνκαθξχλσλ έλα άλζξσπνλ»
222

.  

Ζ πξψηε ζχγθξνπζε κε ηνλ Ληθίλην έιαβε ρψξα ζηελ Παλλνλία ην 314 κ.Υ, 

ελψ ε δεχηεξε ζηελ πεξηνρή ηεο Θξάθεο ην ίδην έηνο
223

. Καη ζηηο δχν κάρεο ε 

ππεξνρή ηνπ Κσλζηαληίλνπ ήηαλ ζαθήο, πξνμελψληαο θνβεξέο απψιεηεο ζηα 

ζηξαηεχκαηα ηνπ Ληθίληνπ
224

. Βιέπνληαο ηελ δχζθνιε ζέζε πνπ είρε πεξηέιζεη ν 

Ληθίληνο, δήηεζε απφ ηνλ εβαζηφ Βαζηιηά ζπκκαρία θαη θαηάπαπζε ησλ πνιεκηθψλ 

ζπξξάμεσλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο, πξνέβε ζηελ δφιηα απηή πξάμε
225

, κε ζθνπφ 

λα θεξδίζεη ιίγν ρξφλν αθφκε, θαζψο έβιεπε πσο δελ αξγνχζε ε ζηηγκή, πνπ ν 

Κσλζηαληίλνο ζα αλαγνξεπφηαλ Μνλνθξάηνξαο. 

 πσο πιεξνθνξνχκαζηε, ε επίπιαζηε απηή θηιία- ζπκκαρία δηήξθεζε νθηψ 

ρξφληα ( 314- 322)
226

. Σειηθά ζηηο 18 επηεκβξίνπ ην 324 κ.Υ
227

, ζηελ Βηζπλία  θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ Υξπζνχπνιε
228

 ( επίλεην ηεο Υαιθεδφλαο ), δίλεηαη ε ηειηθή 

κάρε
229

 φπνπ θαη επηθξαηεί παλεγπξηθά ν ζενθηιήο βαζηιηάο Κσλζηαληίλνο, 

θαηαηξνπψλνληαο ηελ δχλακε ησλ αληηπάισλ. 

 χκθσλα κε ηελ θνηλή γλψκε ησλ Ηζηνξηθψλ, ν Ληθίληνο έδεζε επί έλα 

δηάζηεκα ζηελ Θεζζαινλίθε ζαλ ηδηψηεο, χζηεξα απφ ηελ θηιαλζξσπία πνπ έδεημε 

απέλαληί ηνπ ν Μεγάινο Βαζηιηάο
230

. Ο Ληθίληνο φκσο «νιίγνλ εζπράζαο, χζηεξνλ 

βαξβάξνπο ηηλάο ζπλαγαγψλ, αλακαρέζαζζαη ηελ ήηηαλ εζπνχδαδελ»
231

. 

Μαζαίλνληαο απηνχο ηνπ ηνπο ειηγκνχο ν Μέγαο Κσλζηαληίλνο, «πξνζέηαμε 

αλαηξεζήλαη απηφλ»
232

. 

                                                           
222

 Ευςζβιοσ Ε.Π.Ε 4,259. 
223

 Ευςζβιοσ Ε.Π.Ε 4,268 υποςθμείωςθ Παναγιϊτου Χριςτου. 
224

 φμφωνα με τον Ευςζβιο οι νίκεσ που ςθμείωςε ο Κωνςταντίνοσ οφείλονταν ςτο ςφμβολο του 
Σίμιου και Ηωοποιοφ ταυροφ. Μετά από τθν καυμαςτι οπταςία, ( ωκράτθσ P.G 67,37 και Ευςζβιοσ 
Ε.Π.Ε 4,215 ) ο Κωνςταντίνοσ διζταξε τθν καταςκευι ςθμαίασ θ οποία κα ζφερε το φμβολο τθσ 
Κυςίασ του Κεανκρϊπου, βλ. Ευςζβιο Ε.Π.Ε 4,216 υποςθμείωςθ Παναγιϊτου Χριςτου. 
225

 ωκράτθσ P.G 67,40 και Ευςζβιοσ Ε.Π.Ε 4,275. 
226

 Ευςζβιοσ Ε.Π.Ε 4,274 υποςθμείωςθ Παναγιϊτου Χριςτου. 
227

 ωηόμενοσ Ε.Π.Ε 1,53 υποςθμείωςθ Κωνςταντίνου Χριςτου. 
228

 ωκράτθσ P.G 67,40 και Γελάςιοσ P.G 85,1224. 
229

 Προθγικθκε το 323 μ.Χ ακόμα μία πολεμικι ςφγκρουςθ ςτθν περιοχι τθσ Ανδριανοφπολθσ και 
μια δεφτερθ ςε εκείνθ τθσ Κράκθσ βλ. Ευςζβιοσ Ε.Π.Ε 4,276 υποςθμείωςθ Παναγιϊτου Χριςτου. 
230

 «Ηϊντα ουν ςυλλαβϊν φιλανκρωπεφεται· και κτείνει μεν ουδαμϊσ, οικείν δε τθν Κεςςαλονίκθν 
προςζταξεν θςυχάηοντα» P.G 67,40 και P.G 85,1224. 
231

 ωκράτθσ P.G 67,40 και Γελάςιοσ P.G 85,1224. 
232

 ωκράτθσ P.G 67,40, Γελάςιοσ P.G 85,1224 και ωηόμενοσ Ε.Π.Ε 1,53. Δολοφονικθκε το 325 μ.Χ. 
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Ζ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΖΝ ΔΚΚΛΖΗΑ ΣΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΑ 

Λίγα ρξφληα πξηλ απφ ηελ δνινθνλία ηνπ βαζηιηά ηνπ αλαηνιηθνχ ηκήκαηνο 

ηεο απηνθξαηνξίαο Ληθηλίνπ, θαη ζπγθεθξηκέλα πεξί ην 318κ.Υ, ζηελ επαξρία ηεο 

Αιεμάλδξεηαο αιιά θαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Αηγχπηνπ, ππήξραλ κηθξνεληάζεηο 

θαη δηαηξέζεηο κεηαμχ ησλ θαηά ηφπνπο Δθθιεζηψλ νη νπνίεο φκσο ήηαλ 

πεξηνξηζκέλεο θαη δελ απεηινχζαλ ηελ θαζφινπ Δθθιεζία. 

 Ζ ζεκαληηθφηεξε δηαίξεζε πνπ ππήξρε κέρξη ηφηε, θαη δελ είρε ζεξαπεπηεί 

αθφκα, ήηαλ ην ιεγφκελν Μειηηηαλφ ζρίζκα
233

 πνπ ε αξρή ηνπ εληνπίδεηαη ην 305 

κ.Υ. Πξσηεξγάηεο ηνπ ζρίζκαηνο απηνχ, ήηαλ ν Δπίζθνπνο Λπθνπφιεσο Μειίηηνο ή 

θαηά θάπνηνπο Μειέηηνο. Δθείλνο ινηπφλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ απελνχο δησγκνχ ηνπ 

ηπξάλλνπ Γηνθιεηηαλνχ, θαη χζηεξα απφ ηελ θπιάθηζε ησλ Δπηζθφπσλ Ζζπρίνπ, 

Παρσκίνπ, Θενδψξνπ θαη Φηιέα πξνέβε ζε παξάλνκεο θαη αληηθαλνληθέο ρεηξνηνλίεο 

Πξεζβπηέξσλ θαη Δπηζθφπσλ, ζηηο πεξηνρέο ηεο δηθαηνδνζίαο ησλ, ρσξίο λα ην 

γλσξίδνπλ, πξνθαιψληαο έηζη, ηελ αγαλάθηεζε ησλ Υξηζηηαλψλ. χκθσλα κε ηνλ 

ηζηνξηθφ σθξάηε, θαζαηξέζεθε θαη γηα άιιεο πνιιέο αηηίεο, ε ζεκαληηθφηεξε απφ 

ηηο νπνίεο ήηαλ πσο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ δησγκνχ  «αξλεζάκελνο ηελ πίζηηλ 

επέζπζελ»
234

.  

Αξθεηά ρξφληα λσξίηεξα, ζηελ Δθθιεζία ηεο Ρψκεο, δεκηνπξγήζεθε επίζεο 

κηα ζεκαληηθή δηαίξεζε ζηνπο θφιπνπο ηεο Δθθιεζίαο, πνπ απηή ηε θνξά ηελ είρε 

πξνμελήζεη θάπνηνο πξεζβχηεξνο Ναπάηνο. Οη νπαδνί ηνπ, νλνκάζηεθαλ Ναπαηηαλνί 

ή αιιηψο Καζαξνί. χκθσλα κε ηνλ Άγην Νηθφδεκν ηνλ Αγηνξείηε, ν Ναχαηνο 

«αγθαιά θαη εηο ηα δφγκαηα ηεο πίζηεσο δελ έζθαιιελ, νχηε ήην αηξεηηθφο, αιιά 

κφλνλ ζρηζκαηηθφο»
235

. Ζ δηαθσλία ηνπ εληνπηδφηαλ ζην φηη δελ δερφηαλ εθείλνπο 

πνπ είραλ αξλεζεί ηνλ Υξηζηφ θαη χζηεξα κεηαλννχζαλ θαη επέζηξεθαλ. Δπίζεο δελ 

«εζπγθνηλψλεη κε ηνπο δηγάκνπο»
236

, πηζηεχνληαο φηη ηα πξφζσπα απηά ζα παξέκελαλ 

αζπγρψξεηα θαη ρσξίο ην έιενο ηνπ Θενχ.  

Οη δχν απηέο ζρηζκαηηθέο νκάδεο, κπνξεί λα δηαζάιεπζαλ ηελ εηξήλε ηεο 

Δθθιεζίαο, δελ επηθξάηεζαλ φκσο θαη δελ εμαπιψζεθαλ. πσο ζα δνχκε θαη 
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 χετικά με το Μελιτιανό ςχίςμα βλ. Κ.Θ.Ε 8,976 και εξισ. 
234

 P.G 67,52,53. 
235

 Πθδάλιον ςελ. 133. 
236

 Πθδάλιον ςελ. 133. 
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παξαθάησ ε Α΄ Οηθνπκεληθή χλνδνο, αζρνιήζεθε παξαπιεχξσο κε ηα δχν απηά 

ζρίζκαηα, γηαηί απηφ πνπ θπξίσο ηελ απαζρφιεζε, ήηαλ ε αίξεζε πνπ εηζάγαγε ζηελ 

θαζφινπ Δθθιεζία ν πξεζβχηεξνο Άξεηνο. 

 ζνλ αθνξά ηνλ Δπηζθνπηθφ Θξφλν ηεο Αιεμάλδξεηαο, κεηά ηνλ καξηπξηθφ 

ζάλαην ηνπ Πέηξνπ ( 300-311 κ.Υ ) θαη ην ζχληνκν πέξαζκα ηνπ Αρηιιά ( 311- 

312)
237

, Δπίζθνπνο ρεηξνηνλήζεθε ν Αιέμαλδξνο ( 313- 328 ) «ν γελλαίνο ησλ 

επαγγειηθψλ δνγκάησλ γελφκελνο πξφκαρνο»
238

 πνπ αλ θαη ζρεηηθά άπεηξνο «ηελ 

Δθθιεζίαλ ζπλεθξφηεη επη ηεο κλεκνλεπζείζεο εηξήλεο»
239

. 

 

Ο ΠΡΔΒΤΣΔΡΟ ΑΡΔΗΟ ΚΑΗ Ζ ΓΗΑΜΑΥΖ ΣΟΤ ΜΔ ΣΟΝ 

ΔΠΗΚΟΠΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ 

Δλδηαθέξνλ  παξνπζηάδεη ε ζθηαγξάθεζε ηνπ ραξαθηήξα ηνπ «δπζσλχκνπ»
240

 

Άξεηνπ, ζχκθσλα κε ηηο θπξηφηεξεο εθθιεζηαζηηθέο πεγέο-  ηζηνξηθνχο ζπγγξαθείο
241

 

πνπ αζρνιήζεθαλ θαη έγξαςαλ γηα ηελ ζενκάρν αίξεζε αιιά θαη ηνλ ίδην. 

 Ο Άξεηνο, θαηαγφηαλ απφ ηελ Ληβχε
242

, ππήξμε «καζεηήο» ηνπ Χξηγέλε φζνλ 

αθνξά ηελ ζεσξία ηεο ππνηάμεσο, ηνπ Λνπθηαλνχ ηδξπηή ηεο θαηερεηηθήο ζρνιήο ηεο 

Αληηφρεηαο, σο πξνο ηελ άξλεζε ηνπ νκννχζηνπ
243

 αιιά θαη νπαδφο ηνπ ζρίζκαηνο 

ηνπ Μειηηίνπ
244

. Αθφκα ήηαλ αζθεηηθφο
245

, επζεβήο
246

, εχγισηηνο, πεδφο ζπγγξαθέαο 

αιιά θαη πνηεηήο· «αλήξ νπθ άκνηξνο ηεο δηαιεθηηθήο»
247

, θίιεξηο θαη απζηεξφο ζηα 

ήζε
248

. ηελ ειηθία θαζψο καο ηζηνξεί ν Δπηθάληνο ήηαλ «ππεξκήθεο»
249

 θαη 

ζχκθσλα πάιη κε ηνλ ίδην Παηέξα θαη ηελ πεξηγξαθή ηνπ ήηαλ : «θαηεθήο ηφ είδνο, 

                                                           
237

 Όπωσ μασ πλθροφορεί και ο Κοντογόνοσ ςτθν Εκκλθςιαςτικι του Λςτορία ςελ. 492 ο Αχιλλάσ 
«μινασ τινάσ μόνον επεςκόπθςε». φμφωνα με τον Δελικάνθ θ αρχιερατεία του διιρκεςε ζξι μινεσ 
βλ. θ Αϋ εν Νικαία Οικουμενικι φνοδοσ, ςελ.53. 
238

 Κεοδϊρθτοσ P.G 82,885. 
239

 ωκράτθσ P.G 67,41. 
240

 Νζον Λειμωνάριον ςελ.557. 
241

 ωκράτθσ χολαςτικόσ, ωηόμενοσ Ερμείασ αλαμίνιοσ, Κεοδϊρθτοσ Κφρου, Γελάςιοσ Κυηίκου και 
Επιφάνιοσ Κφπρου.  
242

 Επιφάνιοσ Κφπρου P.G 42,201.  
243

 Φιλάρετοσ Βαφείδθσ, Εκκλθςιαςτικι Λςτορία Αϋ, ςελ. 210. 
244

 Κοντογόνου, Εκκλθςιαςτικι Λςτορία, ςελ.492. 
245

 τεφανίδθσ, Εκκλθςιαςτικι Λςτορία, ςελ. 172. 
246

 φμφωνα με τον Γελάςιο «ανιρ προςχιματι μάλλον ευςεβισ» βλ. P.G 85,1228. 
247

 ωκράτθσ P.G 67,41. 
248

 Διομιδουσ Κυριακοφ, Εκκλθςιαςτικι Λςτορία, ςελ. 280. 
249

 P.G 42,205. 
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εζρεκαηηζκέλνο ψο δφιηνο φθηο, ππνθιέςαη δπλάκελνο πάζαλ άθαθνλ θαξδίαλ, δηά 

ηνχ παλνχξγνπ πξνζρήκαηνο»
250

. Καηά ηνλ Δπηθάλην, «αεί εκηθφξηνλ γάξ ν ηνηνχηνο 

( Άξεηνο ) θαη θνινβίσλα ελδηδπζθφκελνο»
251

. Καη ηέινο σο πξνο ηελ ελ γέλεη 

ζπκπεξηθνξά ηνπ «γιπθχο ήλ ηή πξνζεγνξία, πείζσλ αεί ςπράο θαη ζσπέπσλ»
252

.  

Υεηξνηνλήζεθε Γηάθνλνο, απφ ηνλ Δπίζθνπν Αιεμαλδξείαο Πέηξν
253

, πεξί ην 

307 κ.Υ θαη εθφζνλ «εμεδήισζελ κεηάλνηαλ»
254

 γηα ηελ ππνζηήξημε πνπ παξείρε 

ζηνλ Μειίηην
255

, ν νπνίνο θαζαηξέζεθε έλαλ ρξφλν πξηλ απφ Σνπηθή χλνδν ζηελ 

Αιεμάλδξεηα. Ο Δπίζθνπνο Πέηξνο φκσο, αλαγθάζηεθε λα ηνλ απνκαθξχλεη μαλά 

απφ ηελ Αγία Μάλδξα ηεο Δθθιεζίαο
256

, δηφηη θάλεθε αλππάθνπνο ζηελ απφθαζε 

ηνπ Δπηζθφπνπ Αιεμαλδξείαο, ν νπνίνο «απνθήξπμε ηνπο καζεηέο ηνπ Μειηηίνπ θαη 

δελ απνδερφηαλ ην βάπηηζκά ηνπο»
257

. 

 Μεηά ηνλ καξηπξηθφ ζάλαην ηνπ Δπηζθφπνπ Αιεμαλδξείαο Πέηξνπ
258

, ην 

Ννέκβξην ηνπ 311 κ.Υ, ν Άξεηνο πξνζέγγηζε ηνλ δηάδνρφ ηνπ ζηνλ Δπηζθνπηθφ ζξφλν 

Αρηιιά, άλζξσπν πξάν
259

, φπνπ ηνλ ρεηξνηφλεζε Πξεζβχηεξν ην 312 κ.Υ
260

 «νο 

πξνίζηαην ηεο Δθθιεζίαο ηεο Βαπθάιεσο»
261

. Δπηπξφζζεηα, ζχκθσλα κε ηνλ 

Θενδψξεην, ν Αρηιιάο, ηνπ αλέζεζε ην ζνβαξφ έξγν ηεο εμεγήζεσο ησλ Γξαθψλ
262

.  

Μεηά ηελ θνίκεζε ηνπ Αρηιιά, δηάδνρφο ηνπ εμειέγε ν Αιέμαλδξνο. 

χκθσλα κε ηνλ Αξεηαλφ ηζηνξηθφ Φηινζηφξγην, θαη ν Άξεηνο είρε δειψζεη 

ελδηαθέξνλ λα αλαιάβεη Δπίζθνπνο Αιεμαλδξείαο, ζηελ ηειηθή φκσο επζεία ηεο 

κεηαμχ ηνπο αλακέηξεζεο παξαρψξεζε ζηνλ Αιέμαλδξν ηηο ςήθνπο ηνπ
263

. Ζ άπνςε 

απηή φκσο, δελ βξήθε ζχκθσλνπο ηνπο ππφινηπνπο εθθιεζηαζηηθνχο ηζηνξηθνχο θαη 

κάιηζηα ηνλ Θενδψξεην Δπίζθνπν Κχξνπ, ν νπνίνο γξάθεη ζρεηηθά κε ηνλ Άξεην πσο 

: «ηδψλ ηνλ Αιέμαλδξνλ ηεο αξρηεξσζχλεο εγρεηξηζζέληα ηνπο νίαθαο, νπθ ήλεγθε 
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ηνχ θζφλνπ ηελ πξνζβνιήλ· αιι΄ ππν ηνχηνπ λπηηφκελνο, αθνξκάο έξηδνο επεδήηεη 

θαη κάρεο»
264

. 

 Δπεηδή ινηπφλ δελ θαηάθεξε λα εληνπίζεη θάπνην κεκπηφ ζεκείν φζνλ αθνξά 

ην βίν ηνπ Αιέμαλδξνπ, ζθέθηεθε λα πιήμεη θαη λα θαηεγνξήζεη ηα φζα έιεγε θαη 

δίδαζθε ζην Πνίκλην ηεο Αιεμάλδξεηαο ν επζεβήο Δπίζθνπνο
265

. ε θάπνηα ηεξαηηθή 

ζχλαμε ( 318 κ.Υ ) έγηλε ιφγνο θαη πεξί ηεο Αγίαο Σξηάδνο
266

 «ελ Σξηάδη κνλάδα 

είλαη θηινζνθψλ εζενιφγεη»
267

 ν Αιέμαλδξνο. Σφηε, ν πξεζβχηεξνο Άξεηνο ηνλ 

θαηεγφξεζε, φηη θεξχηηεη αίξεζε θαη φηη απηά πνπ έιεγε εμεγνχζαλ  ηα φζα 

ππνζηήξηδε ν αβέιιηνο απφ ηελ Ληβχε
268

. 

 Έηζη ινηπφλ, θεξχηηνληαο ν Άξεηνο φηη ν Δπίζθνπνο ηνπ αηξεηίδεη θαη φζα 

ιέγεη ζπκθσλνχλ κε ηελ θαθνδνμία ηνπ αβειιίνπ, επηηπγράλεη θαη γίλεηαη απηφο 

«αηξεηηθνχ φλησο θαη αληηζένπ δφγκαηνο εηζεγεηήο»
269

. ηα φζα «εζενιφγεη»
270

 ν 

Αιέμαλδξνο, ν Άξεηνο αληέηαμε θαη είπε φηη : «εη ν Παηήξ εγέλλεζε ηνλ Τηφλ, αξρήλ 

ππάξμεσο έρεη ν γελλεζείο· θαη εθ ηνχηνπ δήινλ, φηη ελ φηε νπθ ελ ν Τηφο»
271

. 

 Ζ δηδαζθαιία απηή ηνπ Άξεηνπ, ήηαλ ζαθψο επεξεαζκέλε, ζχκθσλα κε ηα 

φζα δηαβάδνπκε ζηελ επηζηνιή ηνπ Δπηζθφπνπ Αιεμαλδξείαο Αιέμαλδξνπ πξνο ηνλ 

πξεζβχηεξν Κσλζηαληηλνππφιεσο Αιέμαλδξν, ( βι. P.G 82,900,901. ) κε εθείλε ηνπ 

Αξηεκά, Παχινπ ηνπ ακνζαηέσο θαη Λνπθηαλνχ πξεζβπηέξνπ Αληηνρείαο
272

. Ο 

Μεηξνπνιίηεο Καιιίληθνο Γειηθάλεο, αλαιχνληαο δηεμνδηθά ην παξφλ ζέκα, 

εληνπίδεη επίζεο ζπγγέλεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ Άξεηνπ κε εθείλεο ηνπ Δβίσλα, ηνπ 
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 P.G 82,885 και Μελζτιου, Εκκλθςιαςτικι Λςτορία Αϋ ,325. 
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 Κεοδϊρθτοσ P.G 82,885 και Κοντογόνου, Εκκλθςιαςτικι Λςτορία, ςελ. 493. 
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 ωκράτθσ P.G 67,41. 
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 Κοντογόνου, Εκκλθςιαςτικι Λςτορία, ςελ. 493. φμφωνα με αυτά που αναφζρει  ο Φιλάρετοσ 
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 Κεοδϊρθτοσ P.G 82,885. 
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 ωκράτθσ P.G 67,41 και Κεοδϊρθτοσ P.G 82,885. Οι Ορκόδοξοι, ονόμαςαν τουσ Αρειανοφσ και 
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272

 τεφανίδθσ, Εκκλθςιαςτικι Λςτορία, ςελ.172. 
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Κήξηλζνπ, ησλ Παηξνπαζρηηψλ, ηνπ Ηνπδατζκνχ, ηεο Νενπιαησληθήο θηινζνθίαο ηνπ 

Φίισλνο θαη ηέινο ηεο Γηαιεθηηθήο ηνπ Αξηζηνηέιε
273

. 

 Ο Μεηξνπνιίηεο Αζελψλ Μειέηηνο, ζηελ Δθθιεζηαζηηθή ηνπ Ηζηνξία, 

δηεπθξηλίδεη πσο εθεπξέηεο ηεο ςπρνθζφξνπ αηξέζεσο  ήηαλ ν Ηζηγέλεο· θαζφηη «αη 

βιαζθεκίαη απηαί εηο ηα ζπγγξάκκαηά ηνπ ήζαλ γεγξακκέλαη»
274

. Δθείλνο φκσο δελ 

ηηο δεκνζίεπζε νχηε ηηο θήξπηηε ελ αληηζέζεη κε ηνλ Άξεην
275

, ν νπνίνο φρη κφλν ζηηο 

Δθθιεζίεο αιιά θαη ζηηο ζπλειεχζεηο θαη ζηα ζπλέδξηα θαη ζηα ζπίηηα φπνπ 

πεξλνχζε «ήθεξε πνιινχο εηο αζέβεηαλ, θαη επιήξσζε ηήλ Δθθιεζίαλ απφ ζνξχβνπο 

θαη ζρίζκαηα»
276

. 

 Ο Αιέμαλδξνο, αληηκεηψπηζε κε κεγάιε επηείθεηα ηελ θαηάζηαζε απηή, γηα 

ηξεηο ίζσο ιφγνπο : α) εμαηηίαο ηεο πξαφηεηαο ηνπ ραξαθηήξα ηνπ
277

, β) δηφηη γλψξηδε 

ηνλ ραξαθηήξα ηνπ Άξεηνπ θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ είρε δεκηνπξγήζεη ζην 

παξειζφλ
278

 θαη γ) επεηδή ζεβφηαλ ην νθίθην ηνπ Άξεηνπ, σο εξκελεπηή ησλ ζείσλ 

Γξαθψλ, έξγν πνπ  είρε αλαζέζεη ζε απηφλ ν Αρηιιάο
279

. 

 Αθνχ κεζνιάβεζε θαη δεχηεξε ηεξαηηθή ζχλαμε
280

, ν Δπίζθνπνο Αιέμαλδξνο 

ζπλεηδεηνπνίεζε φηη «απφ ζκηθξνχ ζπηλζχξνο κέγα πχξ αλάπηεηαη»
281

. πγθαιεί 

Σνπηθή χλνδν
282

 ζηελ Αιεμάλδξεηα ην 321 κ.Υ κε ηε ζπκκεηνρή Δπηζθφπσλ απφ 

ηελ Αίγππην θαη ηελ Ληβχε «εγγχο εθαηφλ φλησλ»
283

 θαη θαηαδηθάδεη ηνλ Άξεην
284

, 

ηνπο Δπηζθφπνπο Θεσλά Μαξκαξηθήο, εθνχλδν Πηνιεκαΐδαο θαη έληεθα αθφκε 

θιεξηθνχο
285

. Ο Άξεηνο, είρε πξνιάβεη λα ζπκπαξαζχξεη ζηελ αίξεζή ηνπ, φπσο καο 
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285
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πιεξνθνξνχλ νη εθθιεζηαζηηθέο πεγέο
286

, επηαθφζηεο παξζέλεο πνπ ήηαλ 

αθηεξσκέλεο ζηελ Δθθιεζία, επηά Πξεζβπηέξνπο θαη δψδεθα Γηαθφλνπο νη νπνίνη 

θαη ηνλ αθνινχζεζαλ κεηά ηελ θαηαδίθε ηνπ
287

. Αθφκα, έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο 

ζπκθνηηεηψλ ηνπ Αξείνπ ζηελ Καηερεηηθή ρνιή ηεο Αληηφρεηαο, πξέζβεπε ηελ 

ζενινγία ηνπ θαη ηνπο νλφκαδε «ζπιινπθηαληζηάο»
288

, ζέινληαο λα ηνλίζεη ηελ 

πλεπκαηηθή ζπγγέλεηά ηνπο
289

. 

 ιν απηφ ην δηάζηεκα, ε έξηδα πνπ είρε μεζπάζεη, θαη ελψ πξνεγνπκέλσο 

πεξηνξηδφηαλ ηνπηθά, ζηαδηαθά εμαπιψζεθε θαη ζηα κέξε ηεο Αηγχπηνπ, ηεο Ληβχεο, 

ηεο Θεβαΐδνο θαη ηέινο ζχκθσλα κε ηνλ εθθιεζηαζηηθφ ηζηνξηθφ Δπζέβην «θαηέιαβε 

θαη ηάο ππνινίπνπο επαξρίαο θαη πφιεηο»
290

. Ήηαλ ηφζε ε αλαηαξαρή πνπ είρε 

πξνθιεζεί ζην ιαφ ηνπ Θενχ, πνπ δελ έβιεπεο παξά αλζξψπνπο «λα δηαπιεθηίδνληαη, 

πιήζε λα δηαζπφληαη»
291

 θαη ην ηξαγηθφηεξν απφ φια ήηαλ ζχκθσλα κε ηνλ 

Θενδψξεην πσο απηή ηελ θνξά : «νκφθπινη θαη νκνξξφθηνη θαη νκνηξάπεδνη θαη΄ 

αιιήισλ αληί δνξάησλ εθίλνπλ ηαο γιψηηαο· κάιινλ δε, κέιε αιιήισλ φληεο, θαη εηο 

ελ ηεινχληεο ζψκα, θαη΄ αιιήισλ σπιίδνλην»
292

. 

 Σελ θαζαίξεζε απηή ηνπ Άξεηνπ, ν Δπίζθνπνο Αιέμαλδξνο θνηλνπνίεζε 

κέζσ δχν εγγξάθσλ. Σν πξψην έγγξαθν, απέζηεηιε ζηνλ πξεζβχηεξν
293
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42 
 

Κσλζηαληηλνππφιεσο Αιέμαλδξν
294

, θαη ην δεχηεξν έγγξαθν πνπ ζψδεηαη, είλαη ε 

ζπλνδηθή επηζηνιή- θαζαηξεηηθφλ ηνπ αηξεζηάξρε Άξεηνπ
295

. 

 Ο Άξεηνο, καδί κε νπαδνχο θαη ππνζηεξηθηέο ηνπ, «δηα επηζηνιψλ θαη 

ηαμηδίσλ»
296

 ζηελ Παιαηζηίλε, ηε πξία θαη ηελ Μηθξά Αζία, πξνζπάζεζαλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ ζπκκαρίεο θαη ππνζηεξηθηέο. Γηα θάπνην δηάζηεκα, απνπζίαδε απφ 

ηελ πφιε ηεο Αιεμάλδξεηαο αθνχ έηζη είρε δηαηαρζεί λα θάλεη απφ ηελ Σνπηθή 

χλνδν πνπ ηνλ θαζαίξεζε. Δθκεηαιιεπφκελνο φκσο ηελ εκπφιεκε θαηάζηαζε 

κεηαμχ Ληθηλίνπ θαη Κσλζηαληίλνπ πνπ κφιηο είρε μεζπάζεη
297

, κεηά ηελ νρηαεηή 

ζπκκαρία θαη παχζε ησλ κεηαμχ ηνπο ερζξνπξαμηψλ, εγθαζηζηάηε μαλά ζηελ πφιε 

ηεο Αιεμάλδξεηαο. Σν δηάζηεκα απηφ, ζπλέρηζε λα δεκηνπξγεί ζρίζκαηα θαη 

δηαηξέζεηο, ζχκθσλα κε ηα φζα καο ιέεη ν Δπηθάληνο
298

. Δπεηδή φκσο «εθσξάζε, θαη 

εηο έιεγρνλ ήιζελ ελ ηε πφιεη, θαη εθθήξπθηνο γεγέλεηαη»
299

, δξαπεηεχεη θαη 

θαηεπζχλεηαη πξνο ηελ Παιαηζηίλε θαη ηνλ θίιν ηνπ Δπζέβην Καηζαξείαο. Δπεηδή 

φκσο είρε λα αληηκεησπίζεη έλαλ επηθπιαθηηθφ Δπζέβην αιιά θαη έλα ερζξηθφ 

πεξηβάιινλ, κεηέβε ζηελ Νηθνκήδεηα θαη ηνλ «ζπιινπθηαληζηά»
300

 Δπζέβην 

Νηθνκεδείαο. 

 Δθεί ινηπφλ, βξήθε ζηέγε θαη πξνζηαζία θνληά ζηνλ νκφθξνλα ηνπ Δπζέβην 

θαη ζπλέηαμε πνίεκα ζε πεδφ θαη έκκεηξν ιφγν ζηα πξφηππα ηνπ σηάδνπ
301

 θαη ην 

νλφκαζε Θάιεηα
302

. Απνζπάζκαηα ηνπ πνηήκαηνο απηνχ, δηαζψδνληαη ζηνλ πξψην 

θαη δεχηεξν θπξίσο ιφγν  «θαηά Αξεηαλψλ» ηνπ Μεγάινπ Αζαλαζίνπ. Γηα ηνπ ιφγνπ 

                                                           
294

 Βλ. Κεοδϊρθτο P.G 82,888. 
295

 Βλ. ωκράτθ P.G 67, 44. 
296

 τεφανίδθσ, Εκκλθςιαςτικι Λςτορία, ςελ. 174. 
297

 τεφανίδθσ, Εκκλθςιαςτικι Λςτορία, ςελ. 174,175. 
298

 P.G 42,208. 
299

 Επιφάνιοσ P.G 42,208 
300

 Ο Άρειοσ το διάςτθμα εκείνο, είχε αποςτείλει επιςτολι προσ τον Επίςκοπο Νικομιδειασ 
δθλϊνοντασ του το πρόβλθμα που αντιμετϊπιηε, τθν άδικθ δθλαδι κακαίρεςθ κατά τα λεγόμενά του 
και αποπομπι του από τθν Εκκλθςία τθσ Αλεξάνδρειασ ( βλ. Κεοδϊρθτο P.G 82,909). Κατά τον 
Επιφάνιο ( P.G 42,208,209) επιδίωξε ςυμμαχίεσ με πολλοφσ Επιςκόπουσ χρθςιμοποιϊντασ όμωσ 
δόλια μζςα και τακτικζσ. τισ επιςτολζσ αυτζσ ανταπάντθςε ο Αλζξανδροσ και παρακάλεςε τουσ κατά 
τόπουσ Αρχιερείσ να μθν το ζχουν καμία απολφτωσ εκκλθςιαςτικι κοινωνία μαηί του. 
301

 Σο υβριςτικό και βλάςφθμο ποίθμα του Άρειου  Κάλεια  ςφμφωνα με τον ωηόμενο ( Ε.Π.Ε 1,115 
), ζμοιαηε ςτθν χαυνότθτα με τα άςματα του Αιγφπτιου «βωμολόχου και δικυραμβοποιοφ» ωτάδου 
( Δελικάνθσ ςελ. 66 ). Ο ωκράτθσ ( P.G 67,84 ), μασ λζει ότι ο χαρακτιρασ του ζργου αυτοφ «χαφνοσ 
και διαλελυμζνοσ εςτί» και τζλοσ ο Μζγασ Ακανάςιοσ ( Ε.Π.Ε 2,37 ) ςτον πρϊτο του λόγο «κατά 
Αρειανϊν» με τον πλζον χαρακτθριςτικό τρόπο κατθγορεί τον Άρειο πωσ «εηιλευςε και εμιμικθ τθν 
γελοιολογίαν» του ωτάδου. 
302

  Απζναντι ςτθν Κάλεια του Αρείου, οι Ορκόδοξοι αντζταξαν τθν Αντικάλεια που πλθν του 
ονόματόσ τθσ τίποτα άλλο δεν γνωρίηουμε. Βλ. Δελικάνθ, θ Αϋ εν Νικαία Οικουμενικι φνοδοσ, ςελ 
67 υποςθμείωςθ.  
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ην αιεζέο, παξαζέηνπκε ην πιένλ ραξαθηεξηζηηθφ απφζπαζκα πνπ εληνπίδνπκε ζηνλ 

πξψην ιφγν ηνπ Αγίνπ Αζαλαζίνπ θαη αθνξά ηηο θαθνδνμίεο ηνπ Λίβπνπ 

πξεζβπηέξνπ : «ν Θεφο δελ ήηαλ πάληνηε Παηήξ, αιι΄ ππήξρε θάπνηε επνρή θαηά ηελ 

νπνίαλ, ν Θεφο ήηαλ κφλνο θαη δελ ήηαλ αθφκε Παηήξ, αιι΄ αξγφηεξα έγηλε Παηήξ. 

Ο Τηφο δελ ππήξρε πάληνηε. πσο δειαδή ηα πάληα εδεκηνπξγήζεζαλ εθ ηνπ 

κεδελφο θαη φια ηα φληα ήζαλ θηίζκαηα θαη δεκηνπξγήκαηα, έηζη θαη απηφο ν Λφγνο 

ηνπ Θενχ εδεκηνπξγήζε εμ΄ νπθ φλησλ, θαη ππήξρε θάπνηε ρξφλνο, θαηά ηνλ νπνίνλ 

δελ ππήξρε. Καη πξηλ γίλεη δελ ππήξρελ, αιιά θαη απηφο ήξρηζε λα θηίδεηαη. Τπήξρε 

ινηπφλ, ιέγεη, κφλνλ ν Θεφο, ρσξίο λα ππάξρεη αθφκε φ Λφγνο θαη ε νθία. Έπεηηα 

φηαλ εζέιεζε λα δεκηνπξγήζεη εκάο, ηφηε αθξηβψο εδεκηνχξγεζε θάπνηνλ, ηνλ 

νπνίνλ νλφκαζε Λφγνλ θαη νθίαλ θαη Τηφλ, δηά λα δεκηνπξγήζεη εκάο δη΄ απηνχ»
303

. 

 Σελ απαξάδεθηε απηή θαη αληίζεν ζεσξία, ηελ ζπλαληνχκε αθφκε ζηελ 

επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ Δπίζθνπν Νηθνκήδεηαο Δπζέβην
304

, αιιά θαη ζε εθείλε πνπ 

έζηεηιε ζηνλ Πξντζηάκελν ηνπ, Αιεμάλδξεηαο Αιέμαλδξν
305

. Ζ αλαηαξαρή πνπ 

ζθφξπηζε ζε φιε ηελ επηθξάηεηα ε αιαδνληθή θαη ππεξνπηηθή πξνζπάζεηα ηνπ Άξεηνπ 

λα εξκελεχζεη ηηο Θείεο Γξαθέο δίρσο Φφβν Θενχ, νδήγεζε ηελ Δθθιεζία ζε 

αδηέμνδν θαη θαηαπάηεζε ησλ εθθιεζηαζηηθψλ δηαηάμεσλ θαη παξαδφζεσλ. Έηζη, 

άιινη απφ ηνπο Δπηζθφπνπο είραλ εθθιεζηαζηηθή θνηλσλία κεηά ηνπ πνλεξνχ 

πξεζβπηέξνπ θαη άιινη ηεξψληαο ηηο απνθάζεηο ησλ πλφδσλ θαη ηα φζα έιεγε ε 

Αγία Γξαθή, ζεσξνχζαλ απηφλ μέλν ζψκα θαη άλζξσπν επηθίλδπλν πνπ κφλν θαθφ 

κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη. 

 Αξθεηνί ήηαλ απηνί πνπ ηνλ δέρηεθαλ ζηηο επαξρίεο ηνπο θαη 

ζπιιεηηνχξγεζαλ καδί ηνπ, αδηαθνξψληαο θαη απνξξίπηνληαο ηηο απνθάζεηο ησλ δχν 

Σνπηθψλ πλφδσλ πνπ ηνλ θαζαίξεζαλ. Ζ κεξίδα απηή ησλ Δπηζθφπσλ ηνπ 

Αλαηνιηθνχ ηκήκαηνο ηεο Απηνθξαηνξίαο, ζπλεθάιεζε δχν Σνπηθέο πλφδνπο 

επηδηψθνληαο ηελ αζψσζε ηνπ Άξεηνπ θαη ηελ επηζηξνθή ηνπ ζηελ εθθιεζηαζηηθή 

θνηλσλία
306

 αιιά θαη ηνλ ηφπν δηαθνλίαο ηνπ, ηελ Αιεμάλδξεηα ηεο Αηγχπηνπ
307

. Ο 

Άξεηνο ηειηθά θαηάθεξε λα επηζηξέςεη ζηελ Αιεμάλδξεηα. Πιεξνθνξίεο γηα ην πφζν 

                                                           
303

 Μζγασ Ακανάςιοσ Ε.Π.Ε 2,39,41. 
304

 Κεοδϊρθτοσ P.G 82,909 και Επιφάνιοσ P.G 42,209. 
305

 Επιφάνιοσ P.G 42,213 και Ακαναςίου Ε.Π.Ε 10,187. 
306

 ωηόμενοσ, Ε.Π.Ε 1,97. 
307

 τεφανίδθσ, Εκκλθςιαςτικι Λςτορία, ςελ 174. Θ πρϊτθ από τισ δφο υνόδουσ πραγματοποιικθκε 
ςτθν Βικυνία και θ δεφτερθ ςτθν Παλαιςτίνθ, ςτθν οποία μάλιςτα παραβρζκθκε και ο Επίςκοποσ 
Νικομιδειασ Ευςζβιοσ. 
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έκεηλε θαη πψο θηλήζεθε δελ δηαζέηνπκε θαζψο νη πιεξνθνξίεο ησλ εθθιεζηαζηηθψλ 

πεγψλ γηα ην δηάζηεκα απηφ δελ ηαπηίδνληαη. Σν κφλν ζίγνπξν είλαη, πσο ε 

αλαηαξαρή πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηελ Δθθιεζία, ήηαλ πέξα απφ θάζε πξνεγνχκελν 

αλαγθάδνληαο θαη απηφλ ηνλ Απηνθξάηνξα λα επέκβεη απνθαζηζηηθά ζηελ φιε 

θαηάζηαζε. 

 

Ο ΒΑΗΛΗΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΔΝΖΜΔΡΧΝΔΣΑΗ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΑΗΡΔΖ ΚΑΗ ΠΡΟΠΑΘΔΗ ΝΑ ΓΧΔΗ ΛΤΖ 

  Αθνχ ινηπφλ πιεξνθνξήζεθε γηα φια φζα είραλ ζπκβεί, «επφλεζε ςπρηθψο, 

δηφηη εζεψξεζε ην πξάγκα ηδηθήλ ηνπ ζπκθνξάλ»
308

 θαη απνθάζηζε λα ζηείιεη ηνλ 

ζην
309

, Δπίζθνπν ηεο Ηζπαληθήο πφιεσο Κνπξδνχβεο ζηελ Αιεμάλδξεηα, θνκηζηή 

επηζηνιήο πνπ ν ίδηνο ν Απηνθξάηνξαο έγξαςε, κε απνδέθηεο ηνλ Δπίζθνπν 

Αιέμαλδξν θαη ηνλ Πξεζβχηεξν Άξεην. 

 ηελ επηζηνιή ηνπ απηή
310

, ν Κσλζηαληίλνο πξαγκαηεχηεθε ηφζν ην δήηεκα ηνπ 

Αξεηαληζκνχ φζν θαη ηελ έξηδα «πεξη ηεο εκέξαο ηεο ενξηήο ηνπ Πάζρα»
311

. Ο ζηνο 

Κνξδνχβεο, πξαγκαηνπνίεζε ην καθξηλφ ηαμίδη θαη παξάιιεια ππάθνπζε ζην 

βαζηιηθφ παξάγγεικα. Παξφια απηά φκσο, ε επίζθεςή ηνπ δελ θαηάθεξε λα δψζεη 

θάπνηα ιχζε ή θαη λα αλαθνπθίζεη ηελ ηεηακέλε αηκφζθαηξα ζηηο Δθθιεζίεο. Σν 
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 Ευςζβιοσ Ε.Π.Ε 4,325 και ωκράτθσ P.G 67,53. 
309

 Ο Μθτροπολίτθσ Καλλίνικοσ Δελικάνθσ, περιγράφει τον απεςταλμζνο του Μεγάλου 
Κωνςταντίνου, Μθτροπολίτθ τθσ ςθμερινισ πόλεωσ τθσ Λςπανίασ Κόρντομπα ωσ εξισ : «γθραιόσ, 
ομολογθτισ επι Μαξιμίνου, απολαφων του γενικοφ ςεβαςμοφ και χρθςιμεφων ωσ ςφμβουλοσ του επι 
των εκκλθςιαςτικϊν πραγμάτων». Βλ θ Αϋ εν Νικαία Οικουμενικι φνοδοσ, ςελ. 68 και ωκράτθσ P.G 
67,56. 
310

 Θ επιςτολι του βαςιλιά Κωνςταντίνου βρίςκεται ςτον Ευςζβιο Ε.Π.Ε 4,325 και εξισ κακϊσ και 
ςτον ωκράτθ P.G 67,56. 
311

 Δελικάνθσ, θ Αϋ εν Νικαία Οικουμενικι φνοδοσ, ςελ. 68. Ο ωκράτθσ ο χολαςτικόσ ςτο όγδοο 
κεφάλαιο του πρϊτου βιβλίο τθσ Εκκλθςιαςτικισ Λςτορίασ του, επιςθμαίνει ότι «προυπιρχε δε και 
άλλθ τισ νόςοσ τοπικι, τασ Εκκλθςίασ ταράττουςα, θ διαφωνία τθσ τοφ Πάςχα εορτισ· ιτισ περι τα 
τθσ εϊασ τά μζρθ μόνον εγζνετο· των μεν Λουδαίκϊτερον εορτιν ποιείν εςπουδακότων, των δε 
μιμουμζνων ςφμπαντασ τουσ κατά τθν οικουμζνθν Χριςτιανοφσ. Διαφωνοφντεσ δε οφτω περι τθσ 
εορτισ, τθσ κοινωνίασ μεν ουδαμϊσ εχωρίηοντο, ςτυγνοτζραν δε τθν εορτιν τθ διαφωνία 
ειργάηοντο». Βλ ωκράτθ P.G 67,60. Διεξοδικι ανάλυςθ του κζματοσ παρακζτει ο Μθτροπολίτθσ 
Κυηίκου Καλλίνικοσ Δελικάνθσ ςτο ςφγγραμμά του, θ Αϋ εν Νικαιά Οικουμενικι φνοδοσ, ςελ.190 και 
εξισ.  
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κφλν πνπ θαηάθεξε, ήηαλ λα επηιπζεί «πλνδηθψο»
312

 ην δήηεκα πνπ είρε πξνθχςεη 

κε ηνλ πξεζβχηεξν Αιεμαλδξείαο Κφιινπζν
313

.  

Δπεηδή ν Απηνθξάηνξαο Κσλζηαληίλνο «ηεο ειπίδνο εςεχζζε»
314

 θαη επηπξφζζεηα  

βιέπνληαο πσο «ε δηαθσλία ησλ δνγκάησλ απέηξεπε πνιινχο απφ ην λα γίλνπλ 

Υξηζηηαλνί»
315

 ζπγθξνηεί Οηθνπκεληθή χλνδν
316

 θαη κέζσ γξακκάησλ
317

 

παξαγγέιλεη ζηνπο Πξντζηακέλνπο ησλ Δθθιεζηψλ «λα πξνζηξέμνπλ απφ παληνχ»
318

 

ζηελ Νίθαηα ηεο Βηζπλίαο
319

 ηελ εηθνζηή εκέξα ηνπ κελφο Μαΐνπ, ηνπ 325 κ.Υ
320

.  

Ζ Α΄ ΔΝ ΝΗΚΑΗΑ ΟΗΚΟΤΜΔΝΗΚΖ ΤΝΟΓΟ 

Ο επζεβήο Απηνθξάηνξαο επηζπκψληαο δηαθαψο ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ 

θαη ηελ επηθξάηεζε ηεο εηξήλεο ηφζν ζηελ Δθθιεζία φζν θαη ζηελ Πνιηηεία, 

πξνζέθεξε θάζε δπλαηφ κέζν θαη θάζε δηεπθφιπλζε ζηνπο Δπηζθφπνπο ψζηε ηειηθά 

λα έξζνπλ ζηελ πφιε ηεο Βηζπλίαο, ηελ Νίθαηα
321

. 

 Οη Παηέξεο πνπ πήξαλ κέξνο ζηελ χλνδν, ζχκθσλα κε ηελ παξάδνζε ηεο 

Δθθιεζίαο καο, έθηαλαλ ηνπο 318
322

 θαη πξνέξρνληαλ απφ φια ζρεδφλ ηα κέξε ηεο 

                                                           
312

Δελικάνθσ, θ Αϋ εν Νικαία Οικουμενικι φνοδοσ, ςελ.72. 
313

 Δελικάνθσ, θ Αϋ εν Νικαία Οικουμενικι φνοδοσ, ςελ.72. Ο Κόλουκοσ υπιρξε ςχιςματικόσ που 
αςκοφςε κακικοντα Επιςκόπου «μθδζ χειροτονιϊν εξαιρουμζνων» ςφμφωνα τον τεφανίδθ ( 
Εκκλθςιαςτικι Λςτορία ςελ. 173 ). Λόγο τθσ γενικότερθσ αναταραχισ που επικρατοφςε ςτθν 
Αλεξάνδρεια, εκείνοσ άδραξε τθν ευκαιρία και αποςχίςκθκε από τον Επίςκοπό του Αλζξανδρο 
δθμιουργϊντασ μάλιςτα δικι του ςχιςματικι κοινότθτα εκείνθ των Κολλουκιανϊν. 
314

 Κεοδϊρθτοσ P.G 82,916. 
315

 ωηόμενοσ Ε.Π.Ε 1,99. 
316

 Ζνα ακόμθ ςθμαντικό γεγονόσ που ζλαβε χϊρα πριν τθν Αϋ Οικουμενικι φνοδο, ιταν θ ςφγκλθςθ 
από τον άγιο Επίςκοπο Ευςτάκιο Αντιοχείασ Σοπικισ υνόδου ςτθν Αντιόχεια ( Λανουάριοσ ι 
Φεβρουάριοσ ) το 325 μ.Χ με τθν ςυμμετοχι 56 επιςκόπων. Θ φνοδοσ αποφάςιςε υπζρ του 
Αλζξανδρου Αλεξανδρείασ και ςυνζταξε ομολογία πίςτεωσ. Βλ. τεφανίδθσ, Εκκλθςιαςτικι Λςτορία 
ςελ. 175,176.   
317

 ωκράτθσ P.G 67,61 και Ευςζβιοσ Ε.Π.Ε 4,347. 
318

 Ευςζβιοσ Ε.Π.Ε 4,347. 
319

 τθν αρχι, θ φνοδοσ είχε αποφαςιςτεί να λάβει χϊρα ςτθν Άγκυρα, πρωτεφουςα τθσ ςθμερινισ 
Σουρκίασ. ε επιςτολι του όμωσ, ο Μζγασ Κωνςταντίνοσ ηθτά από τουσ Επιςκόπουσ και τισ 
αντιπροςωπείεσ, να ςυγκεντρωκοφν ςτθν πόλθ τθσ Νίκαιασ κυρίωσ για τρεισ  λόγουσ : α) γιατί θ 
τοποκεςία κα διευκόλυνε τουσ Επιςκόπουσ, τουσ προερχομζνουσ από τθν δφςθ, β) γιατί ςτθ Νίκαια 
επικρατοφςαν καλφτερεσ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ από ότι ςτθν Άγκυρα και γ) επειδι ικελε ο 
Αυτοκράτορασ να βρίςκεται κοντά ςτουσ Πατζρεσ τθσ υνόδου και να ενθμερϊνεται για τα 
τεκταινόμενα. Βλ όλθ τθν επιςτολι μεταφραςμζνθ Δελικάνθσ, θ Αϋ εν Νικαία Οικουμενικι φνοδοσ, 
ςελ . 87,88.  
320

 ωκράτθσ P.G 67,109, 5532 από κτίςεωσ κόςμου. 
321

 Βλ. Κεοδϊρθτοσ 82,916,917. 
322

 Σον αρικμό αυτό μασ δίνουν οι κάτωκι Πατζρεσ :  Κεοδϊρθτοσ, Μζγασ Ακανάςιοσ, Επιφάνιοσ 
Κφπρου, και Αμβρόςιοσ Μεδιολάνων. Οι υπόλοιποι εκκλθςιαςτικοί ςυγγραφείσ και Πατζρεσ μπορεί 
να μθν ςυμφωνοφν ςτον αρικμό αυτό, αλλά οι υπολογιςμοί τουσ τον προςεγγίηουν. Πιο 
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Απηνθξαηνξίαο
323

. Οη Λεηηνπξγνί ηνπ Θενχ
324

, πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ Μεγάιε 

Ηεξαηηθή χλνδν
325

 ζχκθσλα κε ηνλ Παηέξα ηεο εθθιεζηαζηηθήο καο ηζηνξίαο 

Δπζέβην «δηέπξεπνλ εηο ζνθίαλ, άιινη δε εηο ζηαζεξφηεηα βίνπ θαί ππνκνλεηηθήλ 

θαξηεξίαλ, άιινη δε εθνζκνχλην απφ κεηξηνπάζεηαλ, άιινη πάιη απφ απηνχο ήζαλ 

ηηκεκέλνη δηα ηελ καθξφηεηα βίνπ, άιινη δηέιακπνλ δηα ηελ λεφηεηα θαη ηελ ςπρηθήλ 

αθκαηφηεηα, άιινη δε ήζαλ πξνζθάησο ρεηξνηνλεκέλνη»
326

. Τπήξραλ ηέινο θαηά ηνλ 

Θενδψξεην, Δπίζθνπνη «ηα ζηίγκαηα ηνπ Κπξίνπ Ηεζνχ ελ ησ ζψκαηη θέξνληεο»
327

 

εμαηηίαο ησλ ηξνκεξψλ δησγκψλ πνπ είραλ πξνεγεζεί. 

 Οη πλεδξηάζεηο έιαβαλ ρψξα ζε κεγάιε αίζνπζα ησλ αλαθηφξσλ
328

 θαη φρη 

ζε Ηεξφ Ναφ
329

. Καηά ηνλ Δπζέβην, αθνχ νη Δπίζθνπνη εηζήιζαλ ζηελ αίζνπζα ηνπ 

πλεδξίνπ, θάζηζαλ ζηα βάζξα πνπ είραλ ηνπνζεηεζεί  εθαηέξσζελ ησλ πιεπξψλ
330

 

θαη ζην κέζνλ ηεο αίζνπζαο ζηήζεθε θάζηζκα κηθξφηεξν
331

 απφ εθείλν ησλ 

Δπηζθφπσλ γηα ηνλ Μεγάιν αιιά Σαπεηλφ ζην θξφλεκα Βαζηιηά. Ο Κσλζηαληίλνο, 

«επηηειέζαο επηλίθηνλ θαηά Ληθηλίνπ ενξηήλ»
332

 θηάλεη θαη απηφο ηειηθψο ζηελ 

Νίθαηα. Δηζέξρεηαη ζηελ αίζνπζα ηεο πλφδνπ ηειεπηαίνο, κε κηθξή ζπλνδεία
333

 

πηζηψλ θίισλ ηνπ θαη κφλν αθνχ δήηεζε ηελ άδεηα ησλ Δπηζθφπσλ έιαβε ζέζε
334

.  

Πξφεδξνη ζηελ χλνδν δηαηέιεζαλ νη : Αιεμαλδξείαο Αιέμαλδξνο
335

, 

Αληηνρείαο Δπζηάζηνο
336

 θαη Κνξδνχεο ζηνο
337

, ελψ φπσο θαίλεηαη ηελ γεληθή 

                                                                                                                                                                      
ςυγκεκριμζνα ο ωηόμενοσ υποςτθρίηει ότι οι Πατζρεσ που ςυμμετείχαν ιταν 320, ο Μζγασ 
Κωνςταντίνοσ ςε επιςτολι του περιςςότεροι από 300, ο Ευςζβιοσ Καιςαρείασ 250, ο Γελάςιοσ 300 
και τζλοσ ο Ευςτάκιοσ Αντιοχείασ, υπολογίηει τον αρικμό των Επιςκόπων ςε 270. τθν παράδοςθ τθσ 
Εκκλθςίασ μασ τελικά επικράτθςε ο αρικμόσ 318, δίνοντάσ του ίςωσ και ςυμβολικό χαρακτιρα, 
ςυςχετίηοντασ τουσ 318 κεοφόρουσ Πατζρεσ με τουσ 318 «οικογενείσ» που βοικθςαν τον Αβραάμ να 
νικιςει τουσ βαςιλείσ τθσ Πενταπόλεωσ και να απελευκερϊςει τον ανθψιό του Λϊτ. Βλ. τεφανίδθσ, 
Εκκλθςιαςτικι Λςτορία, ςελ. 176 υποςθμείωςθ και Γζνεςισ 14,14. 
323

 Ευςζβιοσ Ε.Π.Ε 4,349 και ωκράτθσ P.G 67,61. 
324

 Ευςζβιοσ Ε.Π.Ε 4,351. 
325

 Ζτςι ονόμαςε τθν Αϋ Οικουμενικι θ προγενεςτζρα Σοπικι φνοδοσ τθσ Αντιόχειασ λίγουσ μινεσ 
πριν τθν πραγματοποίθςθ τθσ Αγίασ και Μεγάλθσ υνόδου. Βλ. τεφανίδθσ, Εκκλθςιαςτικι Λςτορία, 
ςελ.176. 
326

 Ευςζβιοσ Ε.Π.Ε 4,351. 
327

 P.G 82,917. 
328

 Βλ. Κεοδϊρθτο, P.G 82,917 και Ευςζβιο Ε.Π.Ε ςελ. 351,353. 
329

 Βλ. ςχετικά Δελικάνθ, θ Αϋ εν Νικαία Οικουμενικι φνοδοσ, ςελ. 159. 
330

 Ευςζβιοσ Ε.Π.Ε 4,353. 
331

 Κεοδϊρθτοσ P.G 82,917. 
332

 ωκράτθσ P.G 67, 61,64 και Γελάςιοσ P.G 85, 1232. 
333

 Κεοδϊρθτοσ P.G 82, 917 και Ευςζβιοσ Ε.Π.Ε 4,353. 
334

 Κεοδϊρθτοσ P.G 82, 917 και Γελάςιοσ P.G 85,1232. 
335

 ωκράτθσ P.G 67,81. 
336

 Κεοδϊρθτοσ P.G 82,917. 
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πξνεδξία αζθνχζε ν Μνλνθξάηνξαο Κσλζηαληίλνο. Οη πξναλαθεξζέληεο Δπίζθνπνη, 

πξνήδξεπαλ ζην έλα απφ ηα δχν ηάγκαηα. Πηζαλφηαηα ζηελ αληίζεζε παξάηαμε, 

πξφεδξνο λα δηαηέιεζε ν Νηθνκήδεηαο Δπζέβηνο
338

. Άλδξεο «πξνέρνληεο»
339

 ζηελ 

Αγία θαη Μεγάιε χλνδν απηή ήηαλ : α) ν ζηνο Κνξδνχεο αιιά θαη νη Πξεζβχηεξνη 

Ρψκεο Βίησλ θαη Βηθέληηνο «επέρνληεο ηνλ ηφπνλ»
340

 ηνπ Δπηζθφπνπ Ρψκεο 

ηιβέζηξνπ, ν νπνίνο απνπζίαζε ιφγσ γήξαηνο, β) ν Πξεζβχηεξνο Αιέμαλδξνο, κε 

ζπλνδεία άιισλ Πξεζβπηέξσλ εθπξφζσπνη ηνπ Δπηζθφπνπ Κσλζηαληηλνππφιεσο 

Μεηξνθάλε, φπνπ θαη απηφο «δηα γήξαο πζηέξε»
341

 θαη δελ θαηφξζσζε λα 

παξαβξεζεί ζηελ χλνδν  γ) ν λενεθιεγείο Δπζηάζηνο
342

 Δπίζθνπνο Αληηφρεηαο θαη δ) 

ν Δπίζθνπνο Ηεξνζνιχκσλ
343

 Μαθάξηνο. 

 Αξθεηνί ήηαλ απηνί πνπ δηαθξίζεθαλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πλφδνπ, 

βνεζψληαο λα επηθξαηήζεη ε Οξζφδνμε πίζηε θαη λα ιάκςεη ε αιήζεηα. πνπδαία 

ήηαλ ε ζπλεηζθνξά, ηνπ Μεγάινπ Αζαλαζίνπ, Αξρηδηαθφλνπ
344

 ηφηε ηνπ 

Αιεμαλδξείαο Αιέμαλδξνπ, ηνπ Αγίνπ ππξίδσλνο, Δπηζθφπνπ Σξηκπζνχληνο ηεο 

Κχπξνπ, ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ Δπηζθφπνπ Μχξσλ ηεο Λπθίαο θαη ηνπ Οκνινγεηή 

Δπηζθφπνπ Παθλνχηηνπ απφ ηα κέξε ηεο Θεβαΐδνο
345

.  

εκαληηθφ γεγνλφο απνηέιεζε ε χπαξμε ιατθψλ κειψλ ζηηο ζπδεηήζεηο ηεο 

πλφδνπ ζχκθσλα κε ηα φζα δηαβάδνπκε ζηνλ εθθιεζηαζηηθφ ηζηνξηθφ σθξάηε
346

 

αιιά θαη ζε άιινπο ηζηνξηθνχο. 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
337

 Μζγασ Ακανάςιοσ Ε.Π.Ε 8,345. 
338

 Για το κζμα αυτό βλ. τεφανίδθσ, Εκκλθςιαςτικι Λςτορία, ςελ.117. 
339

 Πθδάλιον, ςελ. 118. 
340

 Γελάςιοσ P.G 85,1229. 
341

 Γελάςιοσ P.G 85,1229. 
342

 ωηόμενοσ Ε.Π.Ε 1,101 και Πεντθκοςτάριον, ςελ 169. 
343

 ωηόμενοσ Ε.Π.Ε 1,101 και Πεντθκοςτάριον, ςελ 169. 
344

 Γελάςιοσ P.G 85,1244 και ωκράτθσ P.G 67,64. Ο ωηόμενοσ ( Ε.Π.Ε 1,105 ) μασ πλθροφορεί 
ςχετικά με τον Ακανάςιο, ότι «ζπαιξε μεγάλο ρόλο» ςτισ ςυηθτιςεισ τθσ υνόδου εναντίον του 
Αρείου, αλλά και ο Κεοδϊρθτοσ ( P.G 82,921 ) παραδζχεται πωσ υπιρξε «ςυναγωνιςτισ» του 
Ευςτάκιου Αντιοχείασ αλλά και  «πρόβολοσ» τθσ Αλθκείασ. 
345

 ωκράτθσ P.G 67,64. 
346

«θμπαριςαν δζ λαϊκοί πολλοί διαλεκτικισ ζμπειροι, εν εκατζρω μζρει ςυνθγορείν 
προκυμοφμενοι». Βλ ωκράτθ P.G 67,64.  
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ΑΡΥΖ ΤΕΖΣΖΔΧΝ ΣΖ ΤΝΟΓΟ 

  Αξρήο γελνκέλεο ηεο πλεδξίαο, ηνλ ιφγν πήξε θαηά ηνλ ηζηνξηθφ Δπζέβην
347

, 

ν πξψηνο απφ ηνπο Δπηζθφπνπο πνπ βξίζθνληαλ ζηελ δεμηά πιεπξά θαη ήηαλ ν 

Δπζηάζηνο Αληηνρείαο
348

, ν νπνίνο θαη «ηελ βαζηιέσο εζηεθάλσζε θεθαιήλ άλζεζη 

ησλ εγθσκίσλ»
349

 ζχκθσλα κε ηνλ ζπγγξαθέα ηεο εθθιεζηαζηηθήο ηζηνξίαο 

Θενδψξεην. ηε ζπλέρεηα, ηνλ ιφγν πήξε ν Βαζηιηάο Κσλζηαληίλνο, επραξηζηψληαο 

ηνλ Θεφ γηα ηελ ηεξαηηθή ζχλαμε ζηελ νπνία ζπκκεηείρε, ηνλίδνληαο πφζν δχζθνιν 

ήηαλ λα ζπλαρζνχλ Λεηηνπξγνί ηνπ Θενχ, απφ φια ηα κέξε ηεο Απηνθξαηνξίαο 

μεπεξλψληαο έηζη θάζε δηθή ηνπ πξνζδνθία
350

. Πξνέηξεςε λα επηθξαηήζεη νκφλνηα 

θαη λα βξεζεί ιχζε ζην πξφβιεκα, ζπκθσλψληαο φινη θαη πξάηηνληαο ην ζεάξεζην, 

δηφηη πίζηεπε «φηη ή εκθχιηνο ζηάζηο ηήο Δθθιεζίαο είλαη ρεηξνηέξα απφ θάζε 

πφιεκνλ θαί δεηλήλ κάρελ θαί απηαί αί ζπγθξνχζεηο ηνπ θαίλνληαλ ιππεξφηεξεο απφ 

ηίο εμσηεξηθέο»
351

. Λφγν επίζεο εθθψλεζε θαηά ησλ εηδψισλ θαη ηεο θαηαζηξεπηηθήο 

ιαηξείαο ηνπο. Ζ νκηιία ηνπ Κσλζηαληίλνπ ζηνπο Δπηζθφπνπο έγηλε ζηε Λαηηληθή 

γιψζζα
352

 θαη δηεξκελέαο γλσζηνπνίεζε ηα ιεγφκελά ζηνπο Αξρηεξείο εθείλνπο πνπ 

δελ γλψξηδαλ ηελ Λαηηληθή. 

  Γίλνληαο ινηπφλ ηνλ ιφγν ν Βαζηιηάο ζηνπο Δπηζθφπνπο δηαπίζησζε κεηά 

ιχπεο, φηη δελ είραλ «επαξθή αληίιεςε ηεο ζνβαξφηεηαο ηεο θαηάζηαζεο»
353

 θαη ηνπ 

δεηήκαηνο γηα ην νπνίν είραλ θιεζεί λα απνθαζίζνπλ. Οη Δπίζθνπνη, μεθίλεζαλ λα 

θαηεγνξνχλ ν έλαο ηνλ άιιν γηα πξνζσπηθέο ππνζέζεηο θαη λα ζπληάζζνπλ 

θαηεγνξεηήξηα κε θνηλφ απνδέθηε ηνλ Μεγάιν Βαζηιηά , πξνζδνθψληαο φηη κε ηνλ 

ηξφπν απηφ, ζα επίιπαλ ηηο κεηαμχ ηνπο δηαθνξέο. Ο Βαζηιηάο ηφηε ηνπο αλήγγεηιε 

πσο φηαλ θηάζεη ε θαζνξηζκέλε κέξα ηφηε ζα γίλεη ηθαλή ζπδήηεζε θαη γηα ηα ζέκαηα 

απηά θαη φηη κε δίθαην ηξφπν ζα παξζνχλ απνθάζεηο
354

. ηαλ έθηαζε ινηπφλ ε 

ζπγθεθξηκέλε κέξα, θαη αθνχ είρε ζπγθεληξσκέλα κπξνζηά ηνπ ηα ραξηηά φπνπ ηνπ 

                                                           
347

 Ευςζβιοσ Ε.Π.Ε 4,355. 
348

 Λανκαςμζνα ο ωηόμενοσ αναφζρει τον Ευςζβιο Καιςαρείασ. Βλ. ωηόμενοσ Ε.Π.Ε 1,111 και 
Δελικάνθ, θ Αϋ εν Νικαία Οικουμενικι φνοδοσ, ςελ. 169. 
349

 P.G 82,920. 
350

 ωηόμενοσ, Ε.Π.Ε 1,111. 
351

 Ευςζβιοσ Ε.Π.Ε 4,355. 
352

 ωηόμενοσ Ε.Π.Ε 1,113, Ευςζβιοσ Ε.Π.Ε 4,357. 
353

 Δελικάνθσ, θ Αϋ εν Νικαία Οικουμενικι φνοδοσ, ςελ. 169.  
354

«δεξάμενοσ τουσ λιβζλλουσ, ςφραγίςασ τε τω δακτυλίω αυτοφ, εκζλευςε φυλάττεςκε· ενορϊν τε 
των  τοιοφτων επιςκόπων τθν προσ αλλιλουσ ηυγομαχίαν, είπεν, ότι χρθ πάντασ ομοφ εν μία θμζρα 
ςυνελκόντασ, περι τοφτων διαλαβείν».Βλ.  Γελάςιο P.G 85,1244. 
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είραλ δψζεη, ηφληζε κε ηνλ πιένλ θαηεγνξεκαηηθφ ηξφπν, ζηε ρσξία ησλ Δπηζθφπσλ, 

φηη νη θαηεγνξίεο απηέο, ζα εμεηαζηνχλ «ηελ εκέξα ηεο κεγάιεο θξίζεσο»
355

 απφ ηνλ 

Κχξην εκψλ Ηεζνχ Υξηζηφ θαη πσο ε χλαμή ηνπο, ζα πξέπεη λα αζρνιεζεί κε ηελ 

επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο Πίζηεσο, πνπ ήηαλ άιισζηε θαη ε θχξηα αηηία 

ζπγθιήζεσο ηεο πλφδνπ. Έηζη ινηπφλ, έδσζε δηαηαγή λα ξηρζνχλ ζηελ θσηηά θαη λα 

θανχλ φια εθείλα ηα έγγξαθα
356

, κε ζθνπφ λα εμεηάζεη ε Μεγάιε  χλνδνο ην 

Γνγκαηηθφ δήηεκα
357

. 

 Σνλ ιφγν έιαβε ν Δπζηάζηνο, Δπίζθνπνο Αληηνρείαο θαη έλαο απφ ηνπο ηξεηο 

πξνέδξνπο ηεο πλφδνπ, ν νπνίνο θαη «πξνπβάιιεην ην γξάκκα ηήο Δπζεβίνπ 

Βιαζθεκίαο»
358

. Οη ζπδεηήζεηο μεθίλεζαλ θαη ήδε απφ ηελ αξρή επηθξάηεζε κεγάιε 

αληηπαιφηεηα θαη ζθνδξέο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ δχν αληηπάισλ ζηξαηνπέδσλ
359

.  

Ο Βαζηιηάο Κσλζηαληίλνο, άθνπγε «αλεμηθάθσο»
360

 θαη ηηο δχν πιεπξέο, θαη φπνηε 

ρξεηαδφηαλ ζχκθσλα κε ηνλ Δπζέβην, βνεζνχζε ηελ εμέιημε ησλ ζπδεηήζεσλ θαη 

πξνζπαζνχζε λα θέξεη ζε ζπκθηιίσζε φζνπο δηαθσλνχζαλ. Υαξαθηεξηζηηθά είλαη 

φζα καο πιεξνθνξεί ν Παηέξαο ηεο Δθθιεζηαζηηθήο καο Ηζηνξίαο, Δπζέβηνο φζνλ 

αθνξά ηελ ζηάζε ηνπ Κσλζηαληίλνπ ζηηο ζπδεηήζεηο : «άιινπο έπεηζελ, άιινπο 

εθηινηίκα κε ηνλ ιφγνλ θαί ηνπο θαιψο νκηινχληαο επήλεη, φινπο δε νδήγεη εηο 

νκφλνηαλ, εσο φηνπ ηνπο θαζηζηά φινπο νκφθξνλαο θαη νκνδφμνπο εηο φια ηα 

ακθηζβεηνχκελα ζέκαηα»
361

.  

πγθεθξηκκέλα, ζηε χλνδν ηεο Νίθαηαο, ηξία ήηαλ ηα θπξίαξρα ζενινγηθά 

ξεχκαηα πνπ είραλ δηακνξθσζεί θαη κάρνληαλ κεηαμχ ηνπο. Σν πξψην ζενινγηθφ 

ξεχκα, ην απνηεινχζαλ νη : Αιέμαλδξνο Αιεμαλδξείαο, Μέγαο Αζαλάζηνο, 

                                                           
355

 ωηόμενοσ Ε.Π.Ε 1,103. 
356

 ωκράτθσ P.G 67,64 και Γελάςιοσ P.G 85,1224. Ο Γελάςιοσ μασ πλθροφορεί πωσ ακόμα και λαϊκοί 
είχαν ςυντάξει παρόμοια ζγγραφα κατθγορϊντασ τουσ οικείουσ Επιςκόπουσ τουσ για αμαρτιματα 
και αταςκαλίεσ. Θ κατάλθξθ των εγγραφϊν αυτϊν, ιταν θ ίδια με τα ζγγραφα που είχαν ςυντάξει οι 
Επίςκοποι τθσ υνόδου. Με αυτό τον τρόπο ο Βαςιλιάσ Κωνςταντίνοσ ωσ ςτοργικόσ Πατζρασ 
επεδίωξε να καταπαφςει τισ διενζξεισ και τα ςκάνδαλα ςτθν Εκκλθςία και να ςκεπάςει τισ όποιεσ 
αμαρτίεσ, όπωσ μασ ςυμβουλεφει να κάνουμε και ζνασ πατζρασ τθσ εριμου ςτο Γεροντικό. 
357

 ωκράτθσ P.G 67,64. 
358

 Κεοδϊρθτοσ P.G 82,921 και Μελζτιοσ, Εκκλθςιαςτικι Λςτορία, ςελ.332. 
359

 φμφωνα με τον ωηόμενο ( Ε.Π.Ε 1,113 ) αλλά και τον Γελάςιο ( P.G 85,1241 ) οι υποςτθρικτζσ τθσ 
κεωρίασ του Άρειου ςτθν φνοδο ιταν 17 ςτον αρικμό, φίλοι και ςυμμακθτζσ του. Πιο κερμοί από 
τουσ υποςτθρικτζσ του, ςτάκθκαν : α) ο Νικομιδειασ Ευςζβιοσ, β) ο Νικαίασ Κζογνισ, γ) ο 
Χαλκθδόνοσ Μάρισ και δ) ο Καιςαρείασ και Παλαιςτίνθσ Ευςζβιοσ. Για τθν πλιρθ λίςτα των 
ονομάτων βλ. Δελικάνθσ, θ Αϋ εν Νικαία Οικουμενικι φνοδοσ, ςελ. 171. 
360

 Ευςζβιοσ Ε.Π.Ε 4,357. 
361

 Ευςζβιοσ Ε.Π.Ε 4,357. 
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Μάξθειινο Αγθχξαο θαη Δπζηάζηνο Αληηνρείαο. πσο πιεξνθνξνχκαζηε απφ ηνλ 

εθθιεζηαζηηθφ ηζηνξηθφ Κπξηαθνχ, νη Παηέξεο απηνί, «είρνλ δε θαη ηνλ απηνθξάηνξα 

ππέξ εαπηψλ»
362

.  Απφ ηελ άιιε νη νπαδνί ηνπ Άξεηνπ απνηεινχζαλ ηελ 

κεηνλνςεθία
363

 θαη αο ππνζηεξίδνπλ νξηζκέλνη ιαλζαζκέλα πσο ππήξμαλ νη 

πεξηζζφηεξνη
364

. Σα άιια δχν ξεχκαηα πνπ ππήξραλ ζηελ χλνδν εθπξνζσπνχληαλ 

θπξίσο απφ ηνπο Δπηζθφπνπο Δπζέβην Νηθνκήδεηαο, φπνπ θαη έηεηλε «κάιινλ ππέξ 

ηνπ Αξείνπ»
365

 θαη Δπζέβην Καηζαξείαο ν νπνίνο «εθπκαίλεην κεηαμχ νξζνδφμσλ θαη 

αξεηαλψλ θαη έηεηλε πξνο ζπλδηαιιαγήλ»
366

.  

Σν κεγάιν αγθάζη θαη εξσηεκαηηθφ πνπ είρε λα αληηκεησπίζεη ην ζψκα ησλ 

Δπηζθφπσλ, ήηαλ κήπσο ζηεξίδνληαο απφ ηελ κία πιεπξά ηελ δηδαζθαιία ηνπ 

Αξείνπ, «θαηαβηβαζζή ε αμία ηνπ Τηνχ»
367

 θαη απφ ηελ άιιε, παξέρνληαο ζηήξημε 

ζηνλ Αιεμαλδξείαο Αιέμαλδξν, «πεξηπέζε ε εθθιεζία εηο ηνλ αβειιηαληζκφλ»
368

. 

 Δλψ oi ζπδεηήζεηο θνξπθψζεθαλ, ε κεξίδα ηνπ Δπζέβηνπ Νηθνκήδεηαο, 

πξφηεηλε δνγκαηηθφ φξν- ζχκβνιν πίζηεσο «ζχκθσλνλ ηε αξεηαλή θαθνθξνζχλε»
369

, 

ην νπνίν φκσο απνξξίθζεθε σο λφζν θαη θίβδειν
370

. Ο Μέγαο Κσλζηαληίλνο, κε δηθή 

ηνπ πξνηξνπή, πξφηεηλε λα δνζεί ιχζε θαη λα δηαηππσζεί ε αιήζεηα, φπσο απηή είλαη 

θαηαγεγξακκέλε ζηελ Αγία Γξαθή
371

. Αθνινχζσο, ν Καηζαξείαο θαη Παιαηζηίλεο 

Δπζέβηνο παξνπζηάδεη «δηαιιαθηηθφλ»
372

 ζχκβνιν
373

, ζην νπνίν αλαγλσξηδφηαλ ε 

ζεφηεηα ηνπ Υξηζηνχ ρσξίο φκσο ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο ιέμεσο νκννχζην. Σν 

ζχκβνιν απηφ ζχκθσλα κε ηνλ Δπζέβην, πεξηείρε φιε ηελ δηδαζθαιία ηεο Οξζφδνμεο 

Δθθιεζίαο, θαζψο ην παξέιαβε απφ ηνπο πξνεγνχκελνο Δπηζθφπνπο, θαη 

ρξεζηκνπνηνχηαλ θαηά «ηελ πξψηελ θαηήρεζηλ»
374

 αιιά θαη θαηά ηηο δηνξηζκέλεο 

                                                           
362

 Διομιδουσ Κυριακοφ, Εκκλθςιαςτικι Λςτορία, ςελ 281. 
363

 Διομιδουσ Κυριακοφ, Εκκλθςιαςτικι Λςτορία, ςελ 281. 
364

 Για το ηιτθμα αυτό βλ. τεφανίδθ, Εκκλθςιαςτικι Λςτορία, ςελ.179,180. 
365

 Βαφείδθσ, Εκκλθςιαςτικι Λςτορία, ςελ. 212. 
366

 Βαφείδθσ, Εκκλθςιαςτικι Λςτορία, ςελ. 212. 
367

 Διομιδουσ Κυριακοφ, Εκκλθςιαςτικι Λςτορία, ςελ 281. 
368
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πάντα Ορκόδοξθ. Ο Άρειοσ όμωσ εκτοξεφοντασ τόνουσ λάςπθσ, και αυτό εξαιτίασ του φκόνου του 
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δθμιουργιςει ςτουσ κόλπουσ τθσ Εκκλθςίασ αυτι τθν πλαςτι πραγματικότθτα. 
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 Βαφείδθσ, Εκκλθςιαςτικι Λςτορία, ςελ. 212. 
370

 Βλ Κεοδϊρθτο P.G 82,920. 
371

 «εκ τϊν κεοπνεφςτων λόγων λάβωμεν τϊν ηθτουμζνων τθν λφςιν». Κεοδϊρθτοσ P.G 82,920.  
372

 Βαφείδθσ, Εκκλθςιαςτικι Λςτορία, ςελ. 212. 
373

 Για το ςφμβολο που πρότεινε ο Ευςζβιοσ βλ. ωκράτθσ P.G 67,69.  
374

 Κοντογόνου, Εκκλθςιαςτικι Λςτορία, ςελ.505. 
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ππφ ηεο Δθθιεζίαο εκέξεο ηνπ Βαπηίζκαηνο
375

. Σν πιενλέθηεκα ηνπ ζπκβφινπ 

απηνχ, ζχκθσλα κε ηνλ εθθιεζηαζηηθφ ηζηνξηθφ Κσλζηαληίλν Κνληνγφλε, ήηαλ φηη 

πεξηείρε σο επί ην πιείζηνλ θξάζεηο απφ ηελ Αγία Γξαθή θαη γη΄ απηφ νη Παηέξεο, 

«ήζαλ έηνηκνη λα απνδερζψζη ηνχην»
376

, δηφηη ηφζν ε δηδαζθαιία ηνπ Άξεηνπ, φζν 

θαη ν φξνο νκννχζηνλ δελ ππήξρε θαηά ιέμε ζηελ Αγία Γξαθή
377

. 

 

Ζ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΛΟΤ ΣΖ ΠΗΣΔΧ 

 Σφηε, ε κεξίδα ησλ Οξζνδφμσλ, κε πξσηνπφξνπο ηνλ Αιέμαλδξν
378

 αιιά θαη 

ηνλ ηφηε Γηάθνλν Αζαλάζην
379

 δέρηεθαλ ην ζχκβνιν ηνπ Δπζέβηνπ, δεηψληαο φκσο 

παξάιιεια ηελ πξνζζήθε ηεο ιέμεσο νκννχζηνλ, δηφηη πίζηεπαλ πσο ην παξφλ 

ζχκβνιν ηνπ Δπζεβίνπ Καηζαξείαο, ζα δηαζηξέβισλαλ θαη ζα παξεξκήλεπαλ νη 

Αξεηαλνί
380

 «θαηά ηελ απηψλ έλλνηα»
381

. 

 εκαληηθφ ξφιν ζηελ ηειηθή δηακφξθσζε ηνπ πκβφινπ ηεο Νίθαηαο, κε ηελ 

πξνζζήθε ηεο ιέμεο νκννχζηνλ, δηαδξακάηηζε ν Απηνθξάηνξαο Κσλζηαληίλνο, 

θαζψο ηνπνζεηήζεθε ππέξ ηεο κεξίδαο ησλ Οξζνδφμσλ, θάλνληαο δεθηφ ην επίκνλν 

αίηεκα ηνπο. Αθφκε, ν Δπίζθνπνο Αιεμαλδξείαο Αιέμαλδξνο, δήηεζε «θαη εηέξαο 

αληηζεηηθάο πξνζζήθαο»
382

 νη νπνίεο θαη έγηλαλ δεθηέο απφ ην ζχλνιν ησλ 

Δπηζθφπσλ. ην ηέινο ηνπ πκβφινπ, αλαζεκαηηδφηαλ ε αίξεζε ηνπ Άξεηνπ, θαη νη 

ππνζηεξηθηέο ηεο. εκαληηθφ ζηνηρείν απνηειεί πσο νη Παηέξεο ρξεζηκνπνίεζαλ 

εθείλεο ηηο ίδηεο ηηο ιέμεηο ηνπ Αηξεζηάξρε. 

 Σν χκβνιν ηεο Πίζηεσο
383

 είρε
384

 σο εμήο : «Πηζηεχνκελ εηο έλα Θεφλ, 

Παηέξα παληνθξάηνξα, πάλησλ νξαηψλ θαη ανξάησλ Πνηεηήλ· θαη εηο έλα Κχξηνλ 
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376

 Βαφείδθσ, Εκκλθςιαςτικι Λςτορία, ςελ. 212. 
377

 Για το κζμα αυτό βλ. Κοντογόνου, Εκκλθςιαςτικι Λςτορία, ςελ. 506 και Μεγάλου Ακαναςίου Ε.Π.Ε 
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 Κοντογόνου, Εκκλθςιαςτικι Λςτορία, ςελ. 506. 
379

 Βαφείδθσ, Εκκλθςιαςτικι Λςτορία, ςελ. 212. 
380
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το Παροιμιϊν 8,22. Βλ. τεφανίδθσ, Εκκλθςιαςτικι Λςτορία, ςελ.172. 
381

 Κοντογόνου, Εκκλθςιαςτικι Λςτορία, ςελ. 506. 
382

 Κοντογόνου, Εκκλθςιαςτικι Λςτορία, ςελ. 506. 
383

 Σο φμβολο τθσ πίςτεωσ βλ ςτον ωκράτθ P.G 67,68, ςτον Κεοδϊρθτο P.G 82,941,944 και ςτον 
Γελάςιο P.G 85,1308,1309. 
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Ηεζνχλ Υξηζηφλ ηνλ Τηφλ ηνπ Θενχ, γελλεζέληα εθ ηνπ Παηξφο κνλνγελή, ηνπηέζηηλ 

εθ ηεο νπζίαο ηνπ Παηξφο, Θεφλ εθ Θενχ θαη θψο εθ θσηφο, Θεφλ αιεζηλφλ εθ Θενχ 

αιεζηλνχ· γελλεζέληα, νπ πνηεζέληα, νκννχζηνλ ησ Παηξί· δη΄ νπ ηα πάληα εγέλεην, 

ηα ηε ελ ησ νπξαλψ θαη ηα ελ ηε γε· δη΄ εκάο ηνχο αλζξψπνπο θαί δηα ηελ εκεηέξαλ 

ζσηεξίαλ θαηειζφληα θαη ζαξθσζέληα θαη ελαλζξσπήζαληα· παζφληα θαη αλαζηάληα 

ηε ηξίηε εκέξα, αλειζφληα εηο ηνπο νπξαλνχο, εξρφκελνλ θξίλαη δψληαο θαη λεθξνχο· 

θαη εηο ην άγηνλ Πλεχκα. Σνπο δε ιέγνληαο, φηη Ήλ πνηε φηε νπθ ελ, θαη Πξηλ 

γελλεζήλαη νπθ ελ, θαη φηη Δμ νπθ φλησλ εγέλεην, ή εμ εηέξαο ππνζηάζεσο ή νπζίαο 

θάζθνληαο είλαη, ή θηηζηφλ, ή ηξεπηφλ, ή αιινησηφλ ηνλ Τηφλ ηνχ Θενχ, αλαζεκαηίδεη 

ε αγία θαζνιηθή θαη απνζηνιηθή Δθθιεζία». 

 Σν ζχκβνιν, κε ηελ πξνζζήθε ηνπ νκννχζηνπ, ην δέρηεθαλ φινη νη Παηέξεο, 

εθηφο απφ εθείλνπο ηνπο πέληε πνπ αλαθέξεη ν σθξάηεο ζηελ Δθθιεζηαζηηθή ηνπ 

Ηζηνξία
385

. Σελ πξψηε εκέξα θαη ν Δπίζθνπνο Καηζαξείαο Δπζέβηνο δελ ήζειε λα 

«ζπγθαηαλέπζε»
386

 ζηνπο λένπο νξηζκνχο θαη πξνζζήθεο, ππνρψξεζε φκσο ράξε ηεο 

γεληθήο εηξήλεο θαη νκφλνηαο
387

. Απφ ηνπο πέληε αξλεηέο ηνπ νκννχζηνπ, ηειηθά κφλν 

δχν δελ ππέγξαςαλ ην δνγκαηηθφ απηφ φξν. Απηνί ήηαλ ν Θεσλάο Μαξκαξηθήο θαη ν 

εθνχλδνο Πηνιεκαΐδνο
388

. Οη ππφινηπνη ηξεηο, ζέινληαο λα δείμνπλ ππαθνή ζηνλ 

Απηνθξάηνξα αιιά θαη θνβνχκελνη κήπσο εμνξηζηνχλ
389

 ηειηθά ππέγξαςαλ ην 

χκβνιν
390

. 
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 Σο φμβολο τθσ Πίςτεωσ, ιρκε ςτθν μορφι που το γνωρίηουμε ςιμερα κατά τθν Βϋ Οικουμενικι 
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387
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 Κοντογόνου, Εκκλθςιαςτικι Λςτορία, ςελ. 507,508. 
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 Για τισ υπογραφζσ του υμβόλου αλλά και των αποφάςεων, βλ. Δελικάνθσ, θ Αϋ εν Νικαία 
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ΤΝΟΓΗΚΖ ΚΑΣΑΓΗΚΖ ΑΡΔΗΟΤ 

 ζνλ αθνξά ηνλ Άξεην, ηελ θαηαδίθε αιιά θαη ηνλ αλαζεκαηηζκφ ηνπ, 

ππέγξαςε ην ζχλνιν ησλ  Παηέξσλ ηεο πλφδνπ κε εμαίξεζε ηνπο Δπηζθφπνπο 

Νηθνκήδεηαο Δπζέβην θαη Νηθαίαο Θένγλε φπνπ θαη εμνξίζζεθαλ
391

 ζηελ Γαιιία. Οη 

δχν απηνί Δπίζθνπνη ζε επηζηνιή ηνπο ζηελ Οξζφδνμε Ηεξαξρία, είπαλ φηη «ησ 

αλαζεκαηηζκψ νπρ ππεγξάςακελ, νπρ σο ηεο πίζηεσο θαηεγνξνχληεο, αιι΄ σο 

απηζηνχληεο ηνηνχηνλ είλαη ηνλ θαηεγνξεζέληα»
392

.  

ηελ επηζηνιή
393

 ηεο Οηθνπκεληθήο πλφδνπ ηεο Νίθαηαο, ε πξψηε θαη 

θπξηφηεξε απφθαζε πνπ πάξζεθε ήηαλ ε θαηαδίθε ηεο παξαλνκίαο θαη αζέβεηαο ηνπ 

Άξεηνπ αιιά θαη ησλ νκνθξφλσλ ηνπ, απνθεξχηηνληαο ηνπο θαη εμνξίδνληάο ηνπο 

καθξηά απφ ηελ πφιε ηεο Αιεμάλδξεηαο
394

. Ζ παξάλνκε θαη βιάζθεκε δηδαζθαιία 

ηνπ απηή εθδεισλφηαλ ηφζν κέζα απφ ηνπο ιφγνπο ηνπ, φζν θαη κέζα απφ ηα 

ζπγγξάκκαηά ηνπ, ηα νπνία θαη θαηαδηθάζζεθαλ απφ ηελ Ηεξά χλνδν
395

. Ο Μέγαο 

Κσλζηαληίλνο κάιηζηα ζε επηζηνιέο ηνπ, κεηά ην πέξαο ηεο πλφδνπ, ζέινληαο λα 

δείμεη πφζν θαθφ πξνμέλεζε ε αίξεζε, αιιά θαη ν ίδηνο ν Δθθξαζηήο ηεο, 

παξαιιήιηζε ηνλ θηινπφιεκν Άξεην, κε ηνλ εζληθφ ζπγγξαθέα Πνξθχξην, ν νπνίνο 

είρε γξάςεη θαηά ησλ Υξηζηηαλψλ. ηελ ίδηα επηζηνιή
396

, ν Βαζηιηάο Κσλζηαληίλνο, 

σο ζηνξγηθφο Παηέξαο
397

, απεπζπλφκελνο πξνο ηα ηέθλα ηνπ, ηα παξαθαιεί λα 

απαιιαγνχλ απφ θάζε ελζχκεζε ηνπ αζεβνχο δφγκαηνο πνπ εηζεγήζεθε ν Άξεηνο 

δεηψληαο ηνπο λα παξαδψζνπλ ζηελ ππξά
398

 ηα πνηήκαηά ηνπ, ελδηαθεξφκελνο γηα ην 

πλεπκαηηθφ ζπκθέξνλ αιιά θαη γηα ηελ ζσηεξία ηεο ςπρήο ηνπο. 

 

ΔΠΗΜΔΡΟΤ ΑΠΟΦΑΔΗ ΣΖ ΤΝΟΓΟΤ 

 Ζ Α΄ Οηθνπκεληθή χλνδνο εθηφο απφ ηελ θαηαδίθε ηνπ Άξεηνπ θαη ηνπ 

άζενπ δφγκαηφο ηνπ, απνθάζηζε επίζεο θαη γηα επηκέξνπο εθθιεζηαζηηθά ζέκαηα πνπ 
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392
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393

 ωκράτθσ P.G 67,77. 
394

 ωηόμενοσ, Ε.Π.Ε 1,115.  
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396

 ωκράτθσ P.G 67,88. 
397

 Κεοδϊρθτοσ P.G 82,920. 
398

 ωκράτθσ P.G 67,88 και ωηόμενοσ Ε.Π.Ε 1,117. 
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είραλ πξνθχςεη ηνλ θαηξφ εθείλν, αιιά θαη ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. πσο αλαθέξακε 

παξαπάλσ, κηα ρξφληα πιεγή ζην ζψκα ηεο Δθθιεζίαο, απνηεινχζε ε ενξηή 

ηειέζεσο ηνπ Πάζρα. Σν δήηεκα απηφ, είρε δηαζπάζεη ηελ ιαηξεπηηθή ελφηεηα ησλ 

Οξζνδφμσλ, κε απνηέιεζκα άιινη λα λεζηεχνπλ θαη λα θαθνπαζνχλ θαη άιινη λα 

γηνξηάδνπλ θαη λα δηαλχνπλ «ηνλ θαηξφλ ησλ κε άλεζηλ»
399

. Ζ χλνδνο έδσζε ιχζε
400

 

θαη ζε απηφ ην δήηεκα, νξίδνληαο λα ενξηάδεηαη ην ιακπξφηεξν γεγνλφο
401

 ηεο 

Υξηζηηαλνζχλεο, ηελ πξψηε Κπξηαθή κεηά ηελ παλζέιελν ηεο εαξηλήο ηζεκεξίαο
402

.  

Λχζε δφζεθε θαη ζην Μειεηηαλφ δήηεκα πνπ ηαιάληδε αξθεηά ρξφληα ηελ 

Αίγππην θαη θαη΄ επέθηαζε ηελ Αιεμάλδξεηα. Ζ Αγία θαη Μεγάιε χλνδνο, 

εμαληιψληαο ηελ θηιαλζξσπίαο ηεο
403

 ππαγφξεπζε ζηνλ Μειίηην λα παξακείλεη ζηελ 

Λπθφπνιε, έρνληαο απιά ηνλ ηίηιν ηνπ Δπηζθφπνπ «κεδεκίαλ εμνπζίαλ έρεηλ κήηε 

ρεηξνζεηείλ, κήηε πξνρεηξίδεζζαη, κήηε ελ ρψξα κήηε ελ πφιεη θαίλεζζαη»
404

. ε 

φζνπο είραλ ηνπνζεηεζεί απφ απηφλ, νξίζηεθε λα θνηλσλνχλ θαη λα ιεηηνπξγνχλ 

θαλνληθά, λα είλαη φκσο «ππνδεέζηεξνη ζηηο ηηκέο απφ ηνπο θιεξηθνχο ζε θάζε 

εθθιεζία θαη εθθιεζηαζηηθή δηνίθεζε»
405

.  

Ζ πλνδηθή επηζηνιή ηεο πλφδνπ, καο πιεξνθνξεί αθφκε γηα ηελ ιχζε πνπ 

δφζεθε ζην ζρίζκα πνπ είρε πξνθαιέζεη ν Ναπάηνο Πξεζβχηεξνο ηεο Δθθιεζίαο ηεο 

Ρψκεο. Απνθαζίζηεθε ινηπφλ γηα απηνχο πνπ επέζηξεθαλ ζηελ Καζνιηθή Δθθιεζία 

απφ ην ρίζκα θαη ηελ πιάλε ζηελ νπνία βξίζθνληαλ, λα ρεηξνζεηνχληαη ζχκθσλα κε 

ηνλ Ζ΄ Καλφλα ηεο πλφδνπ
406

 θαη έηζη λα γίλνληαη δερηνί. Αλ είλαη θιεξηθνί, λα 
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400
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401

« εἰ δὲ Χριςτὸσ οὐκ ἐγήγερται, ματαία ἡ πίςτισ ὑμῶν» ςφμφωνα με τον Άπόςτολο Παφλο. Βλ. Αϋ 

Κορινκίουσ 15,17. 
402

 Σθν απόφαςθ αυτι τθσ Αϋ Οικουμενικισ υνόδου, προςζβαλε και  καταπάτθςε ο Πάπασ 
Γρθγόριοσ ο ΛΓϋ όπου το 1583 καινοτόμθςε και ειςιγαγε το Νζο Γρθγοριανό Θμερολόγιο, το οποίο και 
καταδικάςτθκε από τισ Ορκοδόξουσ υνόδουσ του 1583, 1587 και τζλοσ 1593. Οι πρϊτεσ δφο 
καταδικαςτικζσ αποφάςεισ των ετϊν 1583 και 1587 δυςτυχϊσ δεν ςϊηονται. Θ απόφαςθ που ςιμερα 
ςϊηεται, είναι επί Λερεμίου του Σρανοφ, ςτθ φνοδο τθσ Κωνςταντινουπόλεωσ το 1593 μ.Χ. Βλ. 
Καλλινίκου Δελικάνθ, Πατριαρχικά Ζγγραφα Γϋ, ςελ. 19,20. Θ απόφαςθ αυτι, ιταν ακόμθ μία 
καταδίκθ τθσ αιρζςεωσ ( βλ. Θ αίρεςισ του Παπιςμοφ, αρχ. Κφριλλου Κωςτόπουλου ) του Παπιςμοφ. 
Είχαν προθγθκεί εκείνεσ του 867 μ.Χ επί Μεγάλου Φωτίου, του 880 μ.Χ και τθσ Θϋ Οικουμενικισ 
υνόδου, του 1054 και τθσ υνόδου τθσ Κωνςταντινουπόλεωσ επί Μιχαιλ Κθρουλάριου. Για το κζμα 
αυτό, βλ. Αγιοπατερικι υλλογι Κειμζνων, Διαχρονικζσ και υνοδικζσ καταδίκεσ του Παπιςμοφ υπό 
Πανορκοδόξων υνόδων, ςελ 23- 26. 
403

 «κατά γάρ τόν ακριβι λόγον, ουδεμιάσ ςυγγνϊμθσ άξιοσ ιν». ωκράτθσ P.G 67,80. 
404

 ωκράτθσ P.G 67,80, Κεοδϊρθτοσ P.G 82,929 και ωηόμενοσ Ε.Π.Ε 1,121. 
405

 ωηόμενοσ Ε.Π.Ε 1,121,123. Βλ. περιςςότερα Πθδάλιον Σϋ Κανόνασ Αϋ Οικουμενικισ υνόδου 
ςελ. 129. 
406

 Βλ. Πθδάλιον, ςελ. 133. 
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παξακέλνπλ ζηνλ ίδην βαζκφ ζηνλ νπνίν θαη βξίζθνληαλ, απιά ππνγξάθνληαο έλα 

έγγξαθν, φπνπ ζα νκνινγνχζαλ φηη «έρνπλ λα θπιάμνπλ φια ηα δφγκαηα ηεο 

θαζνιηθήο Δθθιεζίαο»
407

, φηη ζα δέρνληαη ηνπο δίγακνπο θαη ηέινο φηη ζα έδεηρλαλ 

νηθνλνκία ζε φζνπο αξλήζεθαλ ηνλ Υξηζηφ θαη ηελ Αγία Πίζηε. 

 Αμηνκλεκφλεπην είλαη ην πεξηζηαηηθφ πνπ έιαβε ρψξα, κεηά ηελ ππνγξαθή 

ησλ Παηέξσλ ηεο πλφδνπ ζην χκβνπιν, ν δηάινγνο δειαδή ηνπ Δπηζθφπνπ ησλ 

Ναπαηηαλψλ Αθεζίνπ κεηά ηνπ Κσλζηαληίλνπ. Ο επζεβήο απηνθξάηνξαο, ζέινληαο 

λα δηαζθαιίζεη ηελ ελφηεηα ησλ Υξηζηηαλψλ
408

 θάιεζε ζηελ χλνδν αθφκα θαη ηνλ 

ζρηζκαηηθφ Δπίζθνπν Αθέζην. Μεηά ηε ζπκθσλία πνπ επήιζε ζην δνγκαηηθφ φξν, ν 

Βαζηιηάο Κσλζηαληίλνο, έδσζε ηνλ ιφγν ζηνλ Ναπαηηαλφ Δπίζθνπν, γηα ην αλ 

ζπκθσλεί κε ην Κείκελν. Δθείλνο ηνπ απνθξίζεθε πσο «νπδέλ θαηλφλ, ή ζχλνδνο 

φξηζελ»
409

 εγθξίλνληαο ηηο απνθάζεηο ηεο πλφδνπ
410

. Σν ιφγν ηφηε, πήξε πάιη ν 

Βαζηιηάο ξσηψληαο ηνλ γηαηί αθνχ απνδέρεηαη ην χκβνιν αιιά θαη ηνλ θνηλφ 

ενξηαζκφ ηνπ Πάζρα, ρσξίδεηαη απφ ηελ εθθιεζηαζηηθή θνηλσλία
411

. Δθείλνο 

απάληεζε πξνβάιινληαο ηελ δηαθνξά πνπ ππήξμε επί Γεθίνπ, κεηαμχ Ναπάηνπ θαη 

Κνξλειίνπ ζρεηηθά κε ηνπο πεπησθφηεο, ιέγνληαο πσο είλαη αλάμηνη λα ζπκκεηέρνπλ 

ζηα κπζηήξηα ηεο Δθθιεζίαο εθείλνη πνπ κεηά ην βάπηηζκα ππέπεζαλ ζε «ζαλάζηκν 

ακάξηεκα» θαη ε ζπγρψξεζή ηνπο εμαξηάηαη πιένλ κφλν απφ ηνλ Θεφ θαη φρη απφ 

ηνπο Θείνπο Λεηηνπξγνχο
412

. Απαληψληαο ηνπ ν Βαζηιηάο είπε ηνλ παξαθάησ 

αμηνζαχκαζην ιφγν : «Θεο, σ Αθέζηε, θιίκαθα, θαη κφλνο αλάβεζη εηο ηνλ 

νπξαλφλ»
413

. Απηά ηα ιφγηα ζχκθσλα κε ηνλ εθθιεζηαζηηθφ ηζηνξηθφ σδφκελν
414

 

είπε ν Βαζηιηάο γηα λα ηνλίζεη ηελ ππεξεθάλεηα αιιά θαη ηελ ππνηηζέκελε 

αλακαξηεζία ηνπ Ναπαηηαλνχ αιιά θαη ησλ ππνζηεξηθηψλ ηνπ. 

 ζνλ αθνξά ην λνκνζεηηθφ έξγν ηεο πλφδνπ, ζέζπηζε είθνζη 

«εθθιεζηαζηηθνχο θαλφλαο»
415

. Κάπνηεο απφ ηηο δηαηάμεηο
416

 αθνξνχζαλ ηελ 

                                                           
407

 Πθδάλιον, ςελ. 134. 
408

 ωηόμενοσ Ε.Π.Ε 1,119. 
409

 ωκράτθσ P.G 67,100,101 και Γελάςιοσ P.G 85,1313. 
410

 Σο Λερό φμβολο τθσ Πίςτεωσ αλλά και τον κοινό εορταςμό του Πάςχα. Βλ. ωηόμενοσ Ε.Π.Ε 1,119. 
411

 ωκράτθσ P.G 67,101, Γελάςιοσ P.G 85,1313 και ωηόμενοσ Ε.Π.Ε 1,119. 
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 ωκράτθσ P.G 67,101, Γελάςιοσ P.G 85,1313 και ωηόμενοσ Ε.Π.Ε 1,119. 
413

 ωκράτθσ P.G 67,101, Γελάςιοσ P.G 85,1313 και ωηόμενοσ Ε.Π.Ε 1,119. 
414

 ωηόμενοσ Ε.Π.Ε 1,119. 
415

 Γελάςιοσ P.G 85,1320, Επιφάνιοσ P.G 42,220, Κεοδϊρθτοσ P.G 82,925 και ωηόμενοσ Ε.Π.Ε 1,121. 
416

 Διομιδουσ Κυριακοφ, Εκκλθςιαςτικι Λςτορία, ςελ.282. 
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ρεηξνηνλία ησλ θιεξηθψλ, θάπνηεο άιιεο ηελ ηάμε ηεο Ηεξαξρίαο θαη ηέινο άιιεο 

δηαηάμεηο ξχζκηδαλ εζηκνηππηθά θαη ιεηηνπξγηθά ζέκαηα
417

.  

Καηά ηηο ζπδεηήζεηο ηεο πλφδνπ, εηπψζεθαλ θαη άιια πνιχ ελδηαθέξνληα, πεξί ησλ 

Ηεξσκέλσλ, ηνπ Αγίνπ Βαπηίζκαηνο, ηεο Αλαζηάζεσο ησλ λεθξψλ, ηνπ Μπζηεξίνπ 

ηεο Θείαο Δπραξηζηίαο, πεξί ηεο αιεζηλήο Δθθιεζίαο, ηεο Νεζηείαο, ηεο 

ειεεκνζχλεο, ηνπ ζέκαηνο ηνπ φξθνπ, ηεο Μνλαδηθήο πνιηηείαο θαη πνιιά άιια
418

.  

ε θάπνηα κάιηζηα απφ ηηο ζπδεηήζεηο ηεο πλφδνπ γηα ην αλ ζα έπξεπε νη 

θιεξηθνί λα ρεηξνηνλνχληαη θαη χζηεξα λα λπκθεχνληαη ή ην αληίζεην, ν νκνινγεηήο 

Παθλνχηηνο, βιέπνληαο ηηο πξνζέζεηο ησλ Παηέξσλ λα επηθξαηήζεη ε άπνςε πξψηα 

νη ηεξείο λα ρεηξνηνλνχληαη θαη αθνινχζσο λα λπκθεχνληαη αιιά θαη θνβνχκελνο ηηο 

ζθέςεηο ησλ «πεξη ηνλ Κνξδνχεο ζηνλ»
419

 κεξηθψλ δπηηθψλ Δπηζθφπσλ, δηαθψλεζε 

έληνλα, ζεθψζεθε απφ ηε ζέζε ηνπ θαη «κεγάιε ηε θσλή εβφεζε»
420

.  

Ο Αηγχπηηνο Δπίζθνπνο ζηελ παξέκβαζή ηνπ απηή εγθσκίαζε ηνλ γάκν
421

, 

ηελ αγαπεηηθή ζρέζε ελφο άλδξα θαη κηαο γπλαίθαο ραξαθηεξίδνληαο κάιηζηα ηελ 

ζπλεχξεζε «ζσθξνζχλελ δε θαιήλ»
422

. Αθφκε ζπκβνχιεπζε ηνπο Παηέξεο ην 

δήηεκα απηφ, λα αθεζεί ζηελ πξναίξεζε ηνπ θαζελφο, λα αθνινπζεζεί δειαδή ε 

αξραία ηάμε ηεο Δθθιεζίαο
423

 φπσο θαη έπξαμαλ νη Παηέξεο πεηζφκελνη απφ ηα 

ιεγφκελά ηνπ. ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα ηνληζηεί θαη ε κεγάιε αγάπε πνπ έηξεθε 

ν Απηνθξάηνξαο ζηνλ άλζξσπν ηνπ Θενχ. χκθσλα κε ηνλ ηζηνξηθφ αιιά θαη λνκηθφ 

σδφκελν
424

, ν Παθλνχηηνο, είρε θαηαδηθαζζεί λα δνπιεχεη ζηα κεηαιιεία απφ ηνλ 

ηχξαλλν Μαμηκίλν, ηελ πεξίνδν κεηά ηνλ δησγκφ θαη αθνχ πξνεγνπκέλσο ηνπ είρε 

θφςεη ην αξηζηεξφ ρέξη θαη ηνπ είρε αθαηξέζεη ην δεμί κάηη. Ο Βαζηιηάο 

Κσλζηαληίλνο ζεβφκελνο βαζηά ηνλ άλζξσπν ηνπ Θενχ θαη πηζηεχνληαο φηη κπξνζηά 

ηνπ έβιεπε έλαλ άγην άλζξσπν, θαηαζπαδφηαλ ηηο πιεγέο ηνπ «ειθχζεηλ εθείζελ ηελ 

επινγίαλ επίζηεπε»
425

. 

                                                           
417

 Βλ. αναλυτικότερα Πθδάλιον, ςελ 118- 152. 
418

 Βλ. Γελάςιο P.G 85,1316- 1320 και Μεγάλου Ακαναςίου P.G 28,1637-1644. 
419

 Διομιδουσ Κυριακοφ, Εκκλθςιαςτικι Λςτορία, ςελ. 282. Κάποιοι από τουσ Επιςκόπουσ τθσ δφςεωσ, 
ικελαν να διατάξει θ φνοδοσ τθν  «γενικιν αγαμίαν του κλιρου». 
420

 Γελάςιοσ P.G 85,1337, ωκράτθσ P.G 67,104 και ωηόμενοσ Ε.Π.Ε 1,121. 
421

 Πθδάλιον, ςελ. 7, Γελάςιοσ P.G 85,1337, ωκράτθσ P.G 67,104 και ωηόμενοσ Ε.Π.Ε 1,121. 
422

Πθδάλιον, ςελ. 7, Γελάςιοσ P.G 85,1337, ωκράτθσ P.G 67,104 και ωηόμενοσ Ε.Π.Ε 1,121. 
423

 Πθδάλιον, ςελ. 7. 
424

 ωηόμενοσ Ε.Π.Ε 1,67. 
425

 Κεοδϊρθτοσ P.G 82,937 και Γελάςιοσ P.G 85,1340. 
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ΘΑΤΜΑΣΑ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΤΝΟΓΟΤ 

Ζ Α΄ Οηθνπκεληθή χλνδνο, «ζηέθεηαη πάληνηε πξσηφηππνλ παξάδεηγκα θαη 

αξθηηθή ηδέα»
426

 φισλ ησλ Δθθιεζηαζηηθψλ πλφδσλ θαη γηα ηελ αγηφηεηα αθφκα 

ησλ Παηέξσλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζε απηήλ. Πνιιά ζαπκαζηά γεγνλφηα ζπλέβεζαλ 

ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πλφδνπ θαη ησλ ζπδεηήζεσλ πνπ έιαβαλ ρψξα ζε απηήλ 

φζν θαη κεηά ην πέξαο ηεο πλφδνπ. 

 Σν πξψην αμηνκλεκφλεπην πεξηζηαηηθφ θαη παξάιιεια ζετθφ ζεκάδη πνπ 

επηθχξσζε ην χκβνιν ηεο Πίζηεσο, ήηαλ ην γλσζηφ καο ζαχκα κε ην θεξακίδη πνπ 

επηηειέζζεθε απφ ηνλ Θεφ, κέζσ ελφο απινχ θαη ηαπεηλνχ ππεξέηε ηνπ Αγίνπ 

ππξίδσλα. Ο Άγηνο ππξίδσλ, ήηαλ βνζθφο ζην επάγγεικα θαη είρε νηθνγέλεηα. 

Μεηά ηελ θνίκεζε ηεο γπλαίθαο ηνπ, έγηλε Δπίζθνπνο Σξηκπζνχληνο ζηελ Κχπξν
427

. 

πκκεηείρε ζηηο εξγαζίεο ηεο πλφδνπ ηεο Νίθαηαο θαη πξψηνο ν Μέγαο Αζαλάζηνο 

θάλεη κλεία πεξί απηνχ
428

.  

ε κία απφ ηηο ζπδεηήζεηο ηεο πλφδνπ θαη θαζψο ηνλ ιφγν είρε έλαο απφ ηνπο 

«κηζζσηνχο»
429

 θηινζφθνπο ηνπ Άξεηνπ  πξνπαγάλδηδνληαο ππέξ ησλ ζέζεψλ ηνπ, ν 

ππξίδσλαο δήηεζε ηνλ ιφγν θαη «θαηεζίγαζε ηζρπξψο ηνλ πνλεξφ δαίκνλα ηνλ ελ ησ 

θηινζφθσ ιαινχληα»
430

. ηελ αξρή νη Δπίζθνπνη ηαξάρζεθαλ γηαηί γλψξηδαλ πσο ν 

γέξνληαο απηφο δελ είρε θάπνηα ηδηαίηεξα κφξθσζε γλσξίδνληαο κφλν «Ηεζνχλ 

Υξηζηφλ, θαη ηνχηνλ εζηαπξσκέλνλ ζαξθί, θαηά ηαο Γξαθάο»
431

. χκθσλα κε ηελ 

εμηζηφξεζε ηνπ σδφκελνπ, ε απφθαζε ηνπ ππξίδσλα πξνθάιεζε «ζηνπο 

ηνικεξνχο γέισηα» 
432

ελψ ζηνπο  επηεηθέζηεξνπο θφβν. Ο Σξηαδηθφο Θεφο φκσο 

θαηίζρπζε ηα ζαζξά επηρεηξήκαηα θαη ηελ έμσζελ κφξθσζε ηνπ θηινζφθνπ, 

αλαβηβάδνληαο κε ην ζαχκα πνπ επηηειέζηεθε ηνλ νιηγνγξάκκαην ππξίδσλα ζηα 

κάηηα φισλ ησλ Δπηζθφπσλ, αιιά θαη ηνπ Απηνθξάηνξα. Ο Άγηνο Δπίζθνπνο κε ηελ 

απιφηεηα ησλ ιφγσλ ηνπ θαηάθεξε λα πείζεη ηνλ αιαδφλα
433

 θηιφζνθν λα βαπηηζηεί 

Υξηζηηαλφο θαη λα πξνβεί ζε Οκνινγία ηεο Αιεζηλήο ζξεζθείαο θαη Πίζηεσο πνπ δελ 

είλαη άιιε εθηφο απφ ηελ Υξηζηηαληθή. 

                                                           
426

 Πθδάλιον, ςελ. 121. 
427

 ωκράτθσ P.G 67,104. 
428

 Μζγασ Ακανάςιοσ P.G 25,340. 
429

 Γελάςιοσ P.G 85,1252. 
430

 Γελάςιοσ P.G 85,1253. 
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 Γελάςιοσ P.G 85,1253. 
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 ωηόμενοσ Ε.Π.Ε 1,107. 
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 ωηόμενοσ Ε.Π.Ε 1,107. 
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 Δλψ ζα κπνξνχζε λα ζηακαηήζεη εθεί, δελ ην έθαλε, ζέινληαο λα δνμαζηεί 

αθφκα πεξηζζφηεξν ην φλνκα ηνπ αιεζηλνχ Θενχ. Αθνχ κίιεζε ζηνλ θηιφζνθν κε 

απιφηεηα θαξδίαο γηα ηνλ Υξηζηφ, απέδεημε ηα ιεγφκελά ηνπ κε ην παξαθάησ ζεκείν 

πνπ επέηξεςε ν Θεφο λα επηηειεζηεί κέζα απφ ηνλ δνχιν ηνπ. Έθαλε θαλεξφ ζε 

φινπο ην ηξηζππφζηαην ηεο Θεφηεηαο κε ηνλ εμήο ηξφπν. Δλψ κε ην δεμί ηνπ ρέξη  

έθαλε ην ζεκείν ηνπ Σίκηνπ ηαπξνχ ηνπ Κπξίνπ καο,  ζην αξηζηεξφ ηνπ ρέξη  

θξαηνχζε θεξακίδη. ηαλ επηθαιέζηεθε ην φλνκα ηνπ Παηξφο ηφηε θσηηά βγήθε απφ 

ην θεξακίδη θαη αλέβεθε «ην πχξ άλσ»
434

. ηε ζπλέρεηα φηαλ επηθαιέζηεθε ην φλνκα 

ηνπ Τηνχ, «χδσξ έξεπζε θάησ»
435

. Σέινο φηαλ επηθαιέζζεθε θαη ηνλ Παξάθιεην, 

«έκεηλελ ν ρνπο»
436

 ζην ρέξη ηνπ. Αληηθξίδνληαο ην παξάδνμν απηφ ζάπκα φινη 

«εμέζηεζαλ θαη κάιηζηα ν θηιφζνθνο, ν νπνίνο επιήγε κελ ηελ αθνήλ, εμεπιάγε δε 

ηελ ςπρήλ, θαη ε θσλή ηνπ εράζε»
437

 πξνζσξηλά. 

 Γελ ζα κπνξνχζε λα παξαζησπεζεί αθφκα έλα ζεκαληηθφ αιιά θαη 

ελδηαθέξνλ γεγνλφο πνπ ζπλέβε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πλφδνπ κε πξσηαγσληζηέο 

ηνλ Άγην Νηθφιαν Δπίζθνπν Μχξσλ Λπθίαο θαη ηνλ άθξνλα
438

 Άξεην. 

 Δλψ είρε θνξπθσζεί ε ζπδήηεζε θαη απνινγείην ν Πξεζβχηεξνο Άξεηνο 

ελψπηνλ ησλ Παηέξσλ ηεο πλφδνπ, ν δεισηήο
439

 ηνπ Θενχ Νηθφιανο κε κπνξψληαο 

λα βιέπεη ηνλ ζξαζχηαην Άξεην λα απνζηνκψλεη ηνπο Παηέξεο κε ηε δηαιεθηηθή ηνπ 

ηέρλε, θηλνχκελνο ππφ ζείαο αγαλάθηεζεο «εζεθψζε θαη έδσθελ ελ ξάπηζκα»
440

 ζηνλ 

πξνβαηφζρεκν
441

 ιχθν Άξεην. Σφηε ν Άξεηνο, παξαπνλέζεθε ζηνλ Βαζηιηά 

Κσλζηαληίλν, ιέγνληάο ηνπ πσο ε ζπκπεξηθνξά ηνπ Νηθνιάνπ δελ ήηαλ ε πξέπνπζα 

θαη πσο αλ δελ είρε ιφγν θαιχηεξα λα ζησπνχζε. Αθνχγνληαο ηα ιφγηα απηά ν 

επζεβήο Βαζηιηάο παξέπεκςε ηνλ Νηθφιαν ζην ρνξφ ησλ Αγίσλ Παηέξσλ ιέγνληάο 

ηνπο πσο ν λφκνο ππαγνξεχεη φηη εθείλνο πνπ ζα ηνικήζεη λα ζεθψζεη ρέξη κπξνζηά 
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 Δουκάκθσ, υναξαριςτισ, ςελ. 291. 
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 Δουκάκθσ, υναξαριςτισ, ςελ. 291, 292. 
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 Δουκάκθσ, υναξαριςτισ, ςελ.292. 
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 Αγάπιοσ Μοναχόσ, Παράδειςοσ, ςελ. 190.Σο ςυμβάν αυτό, ζχει περάςει βακιά ςτθν Παράδοςι 
μασ και αποτελεί ζναν από τουσ κυριότερουσ λόγουσ αναγνϊριςθσ του Αγίου πυρίδωνα ωσ ενόσ 
από τουσ πλζον καυματουργοφσ Αγίουσ τθσ Εκκλθςίασ μασ. Βζβαια υπάρχει και θ άποψθ ότι το 
καφμα με το κεραμφδι δεν επιτελζςκθκε ποτζ, αλλά θ δφναμθ των λόγων ιταν εκείνθ που κατάφερε 
να πείςει τον φιλόςοφο. Βλ. Νζον Λειμωνάριον ςελ. 558. 
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 Αγάπιοσ Μοναχόσ, Κυριακοδρόμιον, ςελ. 90. 
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 Αγάπιοσ Μοναχόσ, Κυριακοδρόμιον, ςελ. 90. 
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 Δουκάκθσ, υναξαριςτισ, ςελ.179. 
441

 Κατά Ματκαίον 7,15. 
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ζηνλ Βαζηιηά θαη λα ρηππήζεη θάπνηνλ, ζα πξέπεη «λα ηνπ θφπηεηαη»
442

 ην ρέξη. Οη 

Αξρηεξείο παξαδέρηεθαλ ην θηαίμηκν ηνπ έλζεξκνπ Δπηζθφπνπ, δήηεζαλ φκσο απφ 

ηνλ Απηνθξάηνξα λα θαζαηξεζεί θαη λα θπιαθηζηεί πξνζσξηλά θαη κεηά ην ηέινο ηεο 

πλφδνπ λα εθαξκνζζεί ν λφκνο θαη ε ηηκσξία ηνπ. Σελ πξψηε λχρηα ηεο 

θπιαθίζεσο ηνπ Αγίνπ, παξνπζηάζζεθε κπξνζηά ηνπ ν Γεζπφηεο Υξηζηφο θαη ε 

Αεηπαξζέλνο Μεηέξα Απηνχ θαη ηνλ ξσηνχλ γηα πνίν ιφγν βξίζθεηαη ζηελ θπιαθή. Ο 

Άγηνο ηφηε ηνπο απνθξίζεθε ιέγνληάο ηνπο πσο «δηά ηήλ ηδηθήλ ζαο αγάπε»
443

 

βξίζθνκαη εδψ πνπ βξίζθνκαη. Σφηε ν Κχξηνο εκψλ Ηεζνχο Υξηζηφο, ηνπ παξαδίδεη 

ην Άγην Δπαγγέιην θαη ε Θενηφθνο επζχο ακέζσο ηνπ πξνζθέξεη ην αξρηεξαηηθφ 

σκνθφξηφ ηνπ. Σελ επφκελε εκέξα, θάπνηνη πνπ ήηαλ ππεχζπλνη γηα ηελ θχιαμή ηνπ 

ηελ ψξα πνπ ηνπ έθεξαλ ιίγν θαγεηφ, ηνλ είδαλ λα θνξάεη ην σκνθφξην θαη λα 

αλαγηγλψζθεη ην Ηεξφ Δπαγγέιην. Αθνχ ηνλ ξψηεζαλ πνχ ηα βξήθε θαη ηνπο 

απνθάιπςε ηελ αιήζεηα, ελεκέξσζαλ ρσξίο θαζπζηέξεζε ηνλ Απηνθξάηνξα θαη 

εθείλνο θαλεξά ζπληεηξηκκέλνο ηνπ δήηεζε ζπγλψκε, πξάγκα άιισζηε πνπ έπξαμαλ 

ζηε ζπλέρεηα φινη νη εθεί Παηέξεο. 

 Έλα επηπιένλ ζαχκα πνπ θαηαγξάθεη ν ζπγγξαθέαο ηνπ πλνδηθνχ
444

, αιιά 

θαη ν Άγηνο Νηθφδεκνο ν Αγηνξείηεο
445

 ζην Πεδάιηφ ηνπ, είλαη ην πψο ε χλνδνο 

μερψξηζε ηα ελδηάζεθα θαη θαλνληθά βηβιία απφ ηα απφθξπθα
446

 θαη λφζα ησλ 

αηξεηηθψλ ζπγγξάκκαηα. χκθσλα κε φζα δηαβάδνπκε ζην πλνδηθφ, νη Παηέξεο 

είραλ ηνπνζεηήζεη φια ηα βηβιία θάησ απφ ηελ Αγία Σξάπεδα θαη θαηφπηλ έληνλεο 

πξνζεπρήο ψ ηνπ παξαδφμνπ ζαχκαηνο! ηα θαλνληθά βηβιία βξέζεθαλ πάλσ ζηελ 

Αγία Σξάπεδα ελψ ηα θίβδεια παξέκεηλαλ θάησ απφ ηελ Αγία Σξάπεδα. 

 Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ ππνγξαθψλ ηεο πλφδνπ, επηηειέζηεθε ζεκείν πνπ 

επηβεβαίσζε ηελ νξζφηεηα ησλ απνθάζεσλ. Λέλε φηη εθείλν ηνλ θαηξφ, δχν απφ ηνπο 

Αγίνπο Αξρηεξείο «κεηέζηεζαλ πξνο Θεφλ»
447

 πξνηνχ λα ππνγξάςνπλ ηηο απνθάζεηο. 

Με εληνιή ηνπ Βαζηιηά Κσλζηαληίλνπ, νη Παηέξεο πήγαλ ζηνλ ηφπν φπνπ 

βξίζθνληαλ ηα ιείςαλα ησλ Αξρηεξέσλ Υξχζαλζνπ θαη Μαζσλίνπ
448

 δεηψληαο ηνπο 
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λα ππνγξάςνπλ θαη εθείλνη ηνλ Γνγκαηηθφ ξν ηεο πλφδνπ θαη χζηεξα απφ 

νινλχρηηα πξνζεπρή ησλ Παηέξσλ ηεο πλφδνπ ηελ επνκέλε σο εθ ζαχκαηνο 

βξέζεθαλ ζηνλ «εζθξαγηζκέλν»
449

 ξν νη ππνγξαθέο ησλ δχν εθδεκνχλησλ 

Δπηζθφπσλ. 

 

ΜΔΣΑ ΣΟ ΣΔΛΟ ΣΖ ΤΝΟΓΟΤ 

Αθνχ ηειείσζαλ νη ζπδεηήζεηο θαη ππνγξάθηεθαλ νη απνθάζεηο πνπ εμέδσζε 

ε Αγία θαη Μεγάιε χλνδνο, ν Απηνθξάηνξαο Κσλζηαληίλνο κε αθνξκή ηα είθνζη 

έηε βαζηιείαο θαη παξακνλήο ηνπ ζην ζξφλν
450

, γηφξηαζε φπσο πξφζηαδε ην έζηκν ηελ 

δεχηεξε δεθαεηεξίδα ηνπ ζηελ θξαηαηά θνζκνθξαηνξία σο Βαζηιηάο θαη πιένλ 

Μνλνθξάηνξαο. Ζ πξφλνηά ηνπ θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ, δελ ζα κπνξνχζε λα αθήζεη 

εθηφο ηεο κεγάιεο παλεγχξεσο ηαχηεο ηνπο Παηέξεο ηεο Α΄ Οηθνπκεληθήο πλφδνπ 

ηνπο νπνίνπο θαη πξνζθάιεζε ζηα αλάθηνξα θαη ηνπο παξέζεζε πινχζην γεχκα 

ζχκθσλα κε ηνπο ηζηνξηθνχο
451

. Μεηά ην ηέινο ησλ ενξηαζκψλ, ν Βαζηιηάο 

πξνέηξεςε ηνπο Παηέξεο λα έρνπλ κεηαμχ ηνπο νκφλνηα θαη αγάπε φπσο αξκφδεη 

ζηνπο Υξηζηηαλνχο, αιιά θαη ζην ζρήκα ηνπο θαη λα πξνζεχρνληαη ηφζν γηα εθείλνλ 

θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, φζν θαη  γεληθφηεξα γηα ηελ απηνθξαηνξία
452

. 

 

ΘΑΝΑΣΟ ΣΟΤ ΠΑΣΔΡΑ ΣΧΝ ΑΗΡΔΣΗΚΧΝ ΑΡΔΗΟΤ 

Οη θαζαηξεκέλνη ππφ ηεο πλφδνπ θαη εμνξηζκέλνη ζηα κέξε ηεο Ηιιπξίαο θαη 

Γαιιίαο, κε ππνθέξνληαο λα είλαη «θερσξηζκέλνη απφ ηελ Καζνιηθήλ Δθθιεζίαλ»
453

 

έρνληαο ιάβεη ην Αλάζεκα ηεο πλφδνπ ηεο Νηθαίαο, ελήξγεζαλ κε χπνπιν ηξφπν, 

ψζηε λα ηνπο δερηνχλ πάιη πίζσ ζηελ εθθιεζηαζηηθή θνηλσλία. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

κηα κεξίδα ηνπ Δπηζθφπνπ Δπζέβηνπ Νηθνκήδεηαο επηζπκνχζε δηαθαψο ηελ 

απνθαηάζηαζε ηνπ Λίβπνπ Πξεζβχηεξνπ Άξεηνπ γη΄ απηφ θαη θηλήζεθε 

παξαζθεληαθά γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο. Καηάθεξαλ λα πείζνπλ ηνλ 

Απηνθξάηνξα, λα δερηεί ηνλ Άξεην ζηα αλάθηνξα θαη λα ηνλ αλαθξίλεη ζρεηηθά κε ηελ 
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πίζηε ηνπ, γηαηί φπσο έιεγαλ ε θαηαδίθε ηνπ ηφζν απφ ηνλ Αιέμαλδξν φζν θαη απφ 

ηελ Α΄ Οηθνπκεληθή χλνδν, ήηαλ άδηθε
454

.  

Ο Μεγάινο Βαζηιηάο έθξηλε
455

 ηνλ αξρεγφ ηεο αηξέζεσο, θαη επεηδή δελ 

θαηάθεξε λα θαηαλνήζεη ηί πξαγκαηηθά πξέζβεπε, ηνπ είπε : «εάλ ε πίζηηο ζνπ είλαη 

νξζή, θαιψο νξθίζζεο, εάλ φκσο ε πίζηηο ζνπ είλαη αζεβήο, θαη σξθίζζεο, ν Θεφο λα 

ζε θξίλε»
456

.  

Οη πεξί ηνλ Δπζέβην, θαηάθεξαλ λα πείζνπλ ηνλ απηνθξάηνξα λα δερηεί ζηνπο 

θφιπνπο ηεο Δθθιεζίαο ηνλ Άξεην θαη λα απνθαηαζηαζεί πιήξσο ζηελ 

εθθιεζηαζηηθή θνηλσλία. Ο Άξεηνο επί ηε επθαηξία ζα ζπιιεηηνπξγνχζε κε ηνλ 

Δπίζθνπν Κσλζηαληηλνππφιεσο θαη δηάδνρν ηνπ Μεηξνθάλε Αιέμαλδξν. ηαλ ν 

Δπίζθνπνο Αιέμαλδξνο πιεξνθνξήζεθε ηελ απφθαζε ηνπ Βαζηιηά «ειππήζε 

πνιχ»
457

 θαηά ηνλ Αζαλάζην. Σφηε εηζήιζε ζηνλ Ναφ φπνπ ζα γηλφηαλ ην 

ζπιιείηνπξγν «έπεζε θάησ κε ην πξφζσπνλ εηο ην ηεξαηείνλ»
458

, άπισζε ηα ρέξηα ηνπ 

ζηνλ νπξαλφ θαη κε δάθξπα ζηα κάηηα πξνζεπρήζεθε ζηνλ Παληνγλψζηε Θεφ 

ιέγνληαο : «σ Γέζπνηα, εη  αχξηνλ ν Άξεηνο ζπλάγεηαη άξνλ εκέ εθ ηεο δσήο»
459

. 

Αθνχ έθηαζε ε θαζνξηζκέλε εκέξα
460

 βαδίδνληαο ν Άξεηνο πξνο ηελ Δθθιεζία φπνπ 

επξφθεηην λα ηειεζηεί ε Θεία Λεηηνπξγία, πφλνη ηνλ θαηαιακβάλνπλ ζηελ πεξηνρή 

ηεο θνηιηάο θαη δεηάεη απφ ηνπο εθεί παξηζηακέλνπο θαη ζπλνδνχο ηνπ, κέξνο «δηα 

ηελ ρξείαλ ηήο θχζεσο»
461

 θαη ηνπ έδεημαλ ηνλ απφπαην
462

. Αθνχ εηζήιζε ζηνλ ηφπν, 

δελ εμήιζε, θάζεζε αιιά δελ ζεθψζεθε θαη φπσο παξαηεξεί ν Νηθεθφξνο 

Κάιιηζηνο, ζε ηφζν κεγάιν ζεκείν έθηαζε ε ζεηα δίθε ψζηε λα ηνλ βξεη ηειηθά ην 

336 κ.Υ ηέηνηνο απνηξφπαηνο θαη άζρεκνο ζάλαηνο θαζψο «ερχζεζαλ θάησζελ ηα 

έληεξά ηνπ θαη φια ηνπ ηα εληφζζηα»
463

. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

«Ζ ζχλνδνο ηεο Νίθαηαο είλαη ελ ησλ κεγάισλ γεγνλφησλ ελ ηε ηζηνξία ηνπ 

αλζξσπίλνπ πνιηηηζκνχ. Σν λα ζπγθξνηεζή ζπλέιεπζηο εθ πάλησλ ησλ ιαψλ ηνπ 

ξσκατθνχ θξάηνπο, λα αληηπξνζσπεπζή ζρεδφλ πάζα ε εθθιεζία δηα ησλ επηζθφπσλ 

απηήο, λα κεηάζρε απηήο κεηά δσεξνχ ελδηαθέξνληνο ν κνλάξρεο ηεο ηφηε 

θξαηαηνηάηεο θνζκνθξαηνξίαο, λα δνζή δε εηο αθεξεκέλαο ελλνίαο πιεηνηέξα 

ζεκαζία ε εηο πάληα ηα πιηθά ζπκθέξνληα, ηαχηα πάληα είλαη ζεκεία κεγάιεο, 

αλππνινγίζηνπ πξνφδνπ»
464

. Με ηα ιφγηα απηά, ν Ηζηνξηθφο Γηνκήδεο Κπξηαθφο, 

πεξηγξάθεη ζπλνπηηθά ηε ζεκαζία αιιά θαη ηελ πξνζθνξά ηεο Α΄ Οηθνπκεληθήο 

πλφδνπ ηεο Νίθαηαο. λησο φπσο θαλεξψλεη θαη απηφ ην φλνκα ηεο πφιεο, ηνλ 

Ηνχιην ηνπ 325 κ.Υ φπνπ θαη ηειείσζαλ νη εξγαζίεο ηεο πλφδνπ, ζεκεηψζεθε κία 

απφ ηηο κεγαιχηεξεο λίθεο ηεο Αιήζεηαο ελαληίνλ ηνπ ςεχδνπο, ηνπ Φσηφο ελαληίνλ 

ηνπ ζθφηνπο, ηεο Οξζνδνμίαο ελαληίνλ ηεο αηξέζεσο θαη ηεο πιάλεο πνπ 

πξνζπάζεζαλ λα εηζάγνπλ ζηελ Δθθιεζία άλζξσπνη ζαλ ηνλ Άξεην ζηνπο νπνίνπο 

«ππεηζήιζε πλεχκα αηάλ»
465

, ζέινληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν φπσο ν παηέξαο ηνπο 

δηάβνινο, έηζη θαη απηνί λα παξαζχξνπλ ζηελ απψιεηα θαη «εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον»466 

κπξηάδεο αζψεο ςπρέο. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα ε Α΄ Οηθνπκεληθή χλνδνο απνζαθήληζε ηα πεξί Θεφηεηνο 

ηνπ Γεπηέξνπ Πξνζψπνπ ηεο Αγίαο Σξηάδνο. Γηαθήξπμε ηνλ Τηφ νκννχζηνλ θαη 

ζπλαίδηνλ κε ηνλ Παηέξα. Με απηφ ηνλ ηξφπν έδσζε ηέξκα ζηηο δηακάρεο πνπ 

ππήξραλ γχξσ απφ ην Πξφζσπν ηνπ Υξηζηνχ θαη ήζειαλ απηφλ σο έλα απιφ θηίζκα 

θαη δεκηνχξγεκα ηνπ Παηξφο. Ζ χλνδνο αθφκε επηζθξάγηζε ηνλ ενξηαζκφ ηνπ 

Πάζρα επηθπξψλνληαο ζηελ νπζία ηνλ Ε΄ Καλφλα ησλ Αγίσλ Απνζηφισλ. 

Απνθάζηζε ινηπφλ ε κεγαιχηεξε ενξηή ηεο Υξηζηηαλνζχλεο, λα γηνξηάδεηαη ηελ 

πξψηε Κπξηαθή κεηά ηελ παλζέιελν ηεο εαξηλήο ηζεκεξίαο, παχνληαο έηζη ηελ 

ιαηξεπηηθή δηαίξεζε θαη ηα ιππεξά θαηλφκελα πνπ είραλ πξνθχςεη. πλέηαμε θαη 

εμέδσζε ηα πξψηα επηά άξζξα ηνπ πκβφινπ ηεο Πίζηεσο, ηνπ γλσζηνχ καο 

«Πηζηεχσ». Σν χκβνιν ηεο Πίζηεσο θαηά ηνλ Άγην Νηθφδεκν, ιεγφηαλ ζηελ αξραία 
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Δθθιεζία ηελ εκέξα ηεο Μεγάιεο Παξαζθεπήο νπφηε θαη ν Δπίζθνπνο «έθακλε ηαο 

θαηερήζεηο εηο ηνπο θαηερνπκέλνπο»
467

  αιιά θαη ηνπ Μεγάινπ αββάηνπ. Καηά ην 

έηνο 515 κ.Υ απνθαζίζηεθε λα ιέγεηαη θαη ζηελ ιεηηνπξγία επί Παηξηάξρνπ 

Σηκφζενπ
468

. Σέινο ην 545 κ.Υ, ν Βαζηιηάο Ηνπζηίλνο δηφξηζε ην χκβνιν λα ιέγεηαη 

ζε φιεο ηεο Δθθιεζίεο ηεο Αλαηνιήο πξηλ ηελ «Κπξηαθή επρή»
469

 δειαδή ην «Πάηεξ 

εκψλ». εκαληηθή επίζεο είλαη ε πιεξνθνξία πνπ ιακβάλνπκε απφ ην «πλνδηθφλ» 

πεξί ησλ Καλνληθψλ αιιά θαη ησλ Φεπδεπίγξαθσλ βηβιίσλ. Ίζσο ην ζαπκαζηφ 

ζπκβάλ πνπ έιαβε ρψξα θαηά ηελ Α΄ Οηθνπκεληθή χλνδν λα ζπλεηέιεζε ζηελ 

δηακφξθσζε ηνπ Καλφλα ηεο Καηλήο Γηαζήθεο θαη λα επεξέαζε ζε κεγάιν βαζκφ 

ηνλ Μέγα Αζαλάζην ζηα φζα δηαβάδνπκε ζηελ ιζ΄ ενξηαζηηθή επηζηνιή ηνπ, αλ θαη 

ην πεξηζηαηηθφ απηφ δελ αλαθέξεηαη. Αθφκα ε χλνδνο επέδεημε θαη λνκνζεηηθφ 

έξγν, ζεζπίδνληαο είθνζη Ηεξνχο Καλφλεο, νη νπνίνη ξχζκηδαλ πηπρέο ηνπ αλζξσπίλνπ 

βίνπ θαη θπξίσο ησλ εθθιεζηαζηηθψλ πξαγκάησλ. Σέινο ηελ χλνδν ζπλεθάιεζε, 

παξέζηε ζε απηήλ, ζπκκεηείρε θαη πξνήδξεπζε ηηκεηηθά ν ζενθηιήο Βαζηιηάο 

Κσλζηαληίλνο πνπ αλ θαη αβάπηηζηνο «πάληα σο Υξηζηηαλφο έπξαηηελ»
470

. ηη θαη λα 

πνχκε γηα ηνλ Άγην απηφ άλδξα είλαη ιίγν. Θα αξθεζηνχκε κφλν ζηελ καξηπξία ηνπ 

βηνγξάθνπ ηνπ θαη ηζηνξηθνχ Δπζέβηνπ Καηζαξείαο, ν νπνίνο καο πιεξνθνξεί πσο ν 

ηαπεηλφο γίγαληαο Κσλζηαληίλνο, ηελ ψξα πνπ πξνζεπρφηαλ « εμηψλεην θαη 

ζενθαλείαο»
471

. 
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 Πθδάλιον, ςελ. 122. 
468

 Όπωσ επιςθμάναμε και ςτο κυρίωσ μζροσ τθσ εργαςίασ μασ, το φμβολο τθσ Πίςτεωσ που μασ 
παρζδωςε θ Αϋ Οικουμενικι φνοδοσ επεξεργάςκθκε από τθν Βϋ προςκζτοντασ ακόμθ άλλα πζντε 
άρκρα. Από τότε μζχρι ςιμερα το φμβολο παραμζνει όπωσ ζχει. 
469
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 ωκράτθσ P.G 67,40. 
471

 Ευςζβιοσ Ε.Π.Ε 4,271. 
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ΔΠΗΛΟΓΟ 

Με ηελ βνήζεηα ηνπ Σξηαδηθνχ Θενχ αιιά θαη ηηο πξεζβείεο ησλ 318 

Θενθφξσλ Παηέξσλ ησλ ζπκκεηαζρφλησλ ζηελ Α΄ Οηθνπκεληθή χλνδν 

θαηνξζψζακε λα θέξνπκε εηο πέξαο ην δχζθνιν, θνπηαζηηθφ αιιά ηαπηφρξνλα ηεξφ 

έξγν καο. Ζ Δπηζηήκε ηεο Θενινγίαο θαη ην έλδνμν παξειζφλ, καο θαινχλ λα 

ζηαζνχκε φξζηνη, δπλαηνί θαη αλ δελ θαηαθέξνπκε λα θηάζνπκε ηελ αξεηή θαη ηηο 

γλψζεηο ησλ πξνθαηφρσλ καο, ηνπιάρηζηνλ λα πξνζπαζήζνπκε λα ηνπο κηκεζνχκε 

ψζηε λα ζεσξεζνχκε ηνπιάρηζηνλ πηζηνί αθφινπζνη ηνπο. ην ζεκείν απηφ θέξλσ 

ζην κπαιφ κνπ ηα ππέξνρα εθείλα ιφγηα ηνπ Αγηνγξάθνπ θαη ινγνηέρλε Φψηε 

Κφληνγινπ. Ο ιαφο καο έιεγε, δηςά γηα αγηφηεηα θαη φρη γηα επηζηεκνληθέο 

ζενινγίεο. Καη πξάγκαηη ζηελ επνρή πνπ δνχκε φινη καο απηφ δεηάκε θαη πην πνιχ 

απφ φινπο ν Οξζφδνμνο Διιεληθφο ιαφο πνπ ζθαλδαιίδεηαη εχθνια θάπνηεο θνξέο 

θαη  θαηεγνξεί ηελ Δθθιεζία ηνπ Υξηζηνχ. Αο γίλνπκε ινηπφλ δάζθαινη κε ηηο 

πξάμεηο καο θαη φρη κε ηα ιφγηα. Αο βαδίζνπκε ζηα ρλάξηα πνπ καο άθεζαλ νη Άγηνη 

Παηέξεο καο. Αο δείμνπκε ηνλ ζεβαζκφ καο ζε εθείλα πνπ απνθάζηζαλ θαη καο 

παξέδσζαλ. Άιισζηε νη απνθάζεηο ηνπο, πάξζεθαλ κε ηε θψηηζε ηνπ Αγίνπ 

Πλεχκαηνο θαη απηφ ηηο θαζηζηά απηφκαηα αιάλζαζηεο θαη αηψληεο. Δθείλνο άιισζηε 

πνπ ελαληηψλεηαη ζηηο απνθάζεηο ησλ πλφδσλ αιιά θαη ησλ Αγίσλ Παηέξσλ, 

γλσξίδνπκε φηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ελαληηψλεηαη ζε απηφ ην Πλεχκα ην Άγην 

ζχκθσλα κε ηελ δηδαζθαιία ηεο Δθθιεζίαο
472

. πλνςίδνληαο, ραξαθηεξηζηηθά είλαη 

ηα φζα καο αλαθέξεη ν Μέγαο Αζαλάζηνο ζρεηηθά κε ηηο απνθάζεηο ηεο Α΄ 

Οηθνπκεληθήο πλφδνπ : «ην δε ξήκα ηνπ Κπξίνπ ην δηά ηεο νηθνπκεληθήο ζπλφδνπ ελ 

ηε Νηθαία γελφκελνλ κέλεη εηο ηνλ αηψλα»
473

.  
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