
AΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 
 

Η ΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ  
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΔΗΜΟ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ 

 
 

 
 
 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
 
 
 

]  Υποβληθε~ισα στό τμ~ημα Ποιμαντικ~ης καί Κοινωνικ ~ης Θεολογίας τ~ης 
Θεολογικ~ης Σχολ~ης το ~υ [ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

 
 

Σύμβουλος Καθηγητής : Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης 
 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007 



 2

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Η ΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ  

ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΔΗΜΟ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Η ΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ  

ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΔΗΜΟ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 
 
 

]  Υποβληθε~ισα στό τμ~ημα Ποιμαντικ~ης καί Κοινωνικ ~ης Θεολογίας τ~ης 
Θεολογικ~ης Σχολ~ης το ~υ [ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

 
 
 

Σύμβουλος Καθηγητής : Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης 
 
 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007 



 4

 
 
 
 

 
                                                                             Ε[ις τούς [απανταχο~υ τ~ης γ~ης 

                                                                 [ Ορθοδόξους κληρικούς, μοναχούς 
                                                                          καί λαϊκούς, πού, Χάριτι Θεο~υ,  
                                                                           [αντιστέκονται σθεναρ~ως στήν 
                                                                        [εκκοσμίκευση καί τήν παναίρεση 
                                                                        το~υ Ο[ικουμενισμο~υ καί βιώνουν,                  
                                                                    διατηρο~υν καί μεταλαμπαδεύουν τήν 
                                                                      πατερική, δογματική, λειτουργική, 
                                                                     [ασκητική, ]ησυχαστική, νηπτική καί 
                                                                ]ιεροκανονική παράδοση καί θεολογία τ~ης 
                                                             Μι~ας,] Αγίας, Καθολικ~ης καί  [ Αποστολικ~ης, 
                                                                             [ Ορθοδόξου [  Εκκλησίας. 
 
 
 
                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Στά πλαίσια τ~ης [εκπόνησης διπλωματικ~ης [εργασίας στό μεταπτυχιακό 
τμ~ημα σπουδ~ων το~υ τμήματος Ποιμαντικ~ης καί Κοινωνικ~ης Θεολογίας το~υ 
Α.Π.Θ., [επιλέξαμε νά διαπραγματευθο ~υμε τό θέμα «] Η α\ιρεση το ~υ Παπισμο~υ 
κατά τόν  \ Αγιο Νικόδημο ] Αγιορείτη». 

] Η συγγραφή τ ~ης παραπάνω [εργασίας @ηταν πολύ δύσκολη.[ Απαιτο~υσε 
κατ’[αρχήν μιά καλή ο[ικονομική κατάσταση γιά τήν [αγορά τ~ων {εργων το~υ ] Οσίου 
Νικοδήμου.{ Επειτα, [απαιτο~υσε πολύ κόπο καί χρόνο τόσο γιά τήν μελέτη τ~ων 
{εργων καί τήν [αποδελτίωση τ~ων σχετικ~ων μέ τήν [εργασία [αναφορ~ων, ο]ι ]οποίες 
βρίσκονται διάσπαρτες μέσα στά {εργα το~υ ] Οσίου Νικοδήμου, \οσο καί γιά τή 
δομή, σύνταξη καί συγγραφή τ ~ης [εργασίας.] Η κούραση α[υξανόταν καί λόγ?ω τ~ης 
συχν~ης μεταβάσεώς μας [από τόν τόπο καταγωγ~ης μας, τά Φάρσαλα, στήν 
Θεσσαλονίκη, γιά τόν {ελεγχο τ~ης πορείας τ ~ης [εργασίας. Τέλος, [αρκετές δυσκολίες 
συναντήσαμε καί στήν ε \υρεση τ~ων [ακριβ~ων παραπομπ~ων τ ~ων χωρίων καί {εργων 
τ~ων ]αγίων Πατέρων, πού χρησιμοποιε~ι ]ο \ Οσιος, πολλές [από τίς ]οπο~ιες 
παρατίθενται [από τόν \ Οσιο Νικόδημο [ανακριβε ~ις καί [ελλειπε ~ις. Βέβαια α [υτό 
δικαιολογε ~ιται [από τό γεγονός \οτι ]ο \αγιος Πατήρ δέν γράφει [επιστημονικό {εργο.        
[ Εντούτοις, \ολος α[υτός ]ο κόπος δέν π~ηγε χαμένος, λόγ?ω τ~ης προσωπικ~ης μας 
[οφελείας τόσο τ~ης πνευματικ~ης \οσο καί τ~ης [επιστημονικ~ης.   

[ Από τήν θέση α[υτή θά θέλαμε νά [εκφράσουμε τίς θερμότατες καί [εκ 
βάθους καρδίας ε [υχαριστίες μας τόσο στούς Πατέρες τ~ης ]  Ιερ~ας Μον~ης ] Οσίου 
Γρηγορίου το~υ ] Αγίου { Ορους, \οσο καί στόν σύμβουλο καθηγητή μας 
πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Θεόδωρο Ζήση γιά τήν [αμέριστη συμπαράσταση, τήν 
[ενθάρρυνση, τίς συμβουλές, τίς διορθώσεις, τήν [αγάπη καί τήν προσευχή τους. 
Πραγματικά μ~ας συμπεριφέρθηκαν σάν Πατέρες μέ τήν {εννοια τ~ης λέξεως.              
 Τά {εργα το~υ ] Οσίου Νικοδήμου τά προμηθευθήκαμε [από τίς [εκδόσεις τ~ης              
[ Ορθόδοξης Κυψέλης, το~υ Βασιλείου Ρηγόπουλου, το~υ [ Αστέρος καί το~υ 
Νεκταρίου Παναγόπουλου, [εν~ω τά πρακτικά τ ~ων συνεδρίων περί το~υ ] Οσίου 
Νικοδήμου [από τήν ]  Ιερά Μονή ] Οσίου Νικοδήμου Γουμενίσσης καί τήν ]εταιρεία 
Κυκλαδικ~ων σπουδ~ων, πού [εδρεύει στήν [ Αθήνα. 
 Βιβλιογραφία [αντλήσαμε [από τήν βιβλιοθήκη τ~ης Θεολογικ~ης Σχολ~ης το ~υ 
Α.Π.Θ. καί τ~ης ]  Ιερ~ας Μον~ης ] Οσίου Γρηγορίου ] Αγίου { Ορους. 
 Τέλος, δοξάζουμε καί ε [υχαριστο~υμε τόν \ Αγιο Τριαδικό Θεό, πού μ~ας 
[αξίωσε νά [ασχοληθο~υμε καί νά [εντρυφήσουμε σέ \ενα [από τά μεγαλύτερα 
θεολογικά [αναστήματα τ ~ης [ Ορθοδόξου [ Εκκλησίας μας, τόν \ Οσιο καί Θεοφόρο 
Πατέρα ]ημ~ων Νικόδημο τόν ] Αγιορείτη τόν Νάξιο, το~υ ]οποίου [εκζητο~υμε 
ταπειν~ως τίς πρεσβε ~ιες του πρός Κύριον. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Μέ τήν Χάρη το~υ ] Αγίου Τριαδικο~υ Θεο~υ καί τήν συμπαράσταση καί 
[εποπτεία το~υ α [ιδεσιμολογιωτάτου πρωτοπρεσβυτέρου καί καθηγητο~υ τ~ης 
Θεολογικ~ης Σχολ~ης το~υ Α.Π.Θ. πατρός Θεοδώρου Ζήση, γράψαμε \οσο καλύτερα 
[επέτρεψε ]ο Κύριος τήν παρο~υσα θεολογική [εργασία, πού {εχει ]ως τίτλο «] Η α \ιρεση 
το~υ Παπισμο~υ κατά τόν \ Αγιο Νικόδημο ] Αγιορείτη».[ Επειδή ε@ιναι ]η πρώτη 
[επίσημη καί δημόσια [εργασία μας στήν θεολογική μας πορεία καί διακονία, 
γι’α[υτό παρακαλο~~υμε πολύ τούς [αναγν~ωστες καί κριτές α[υτ ~ης τ ~ης [εργασίας νά 
ε@ιναι [επιεικε~ις καί νά δείξουν κατανόηση στίς [ατέλειες, [ασάφειες καί λοιπές 
[αδυναμίες μας [επιστημονικές καί θεολογικές. 

[ Επιλέξαμε τό συγκεκριμένο θέμα [εξαιτίας τ ~ης μεγάλης [επικαιρότητός του.        
Πρ ~ωτον, [επιλέξαμε τήν αίρεση το~υ Παπισμο~υ, [επειδή α [υτός, \οπως {αλλοτε στό 
παρελθόν, [αλλά πολύ περισσότερο τώρα στίς ]ημέρες μας, [απειλε~ι τήν [ Ορθοδοξία 
μας καί {εχει μπλέξει στά δίχτυα του πολλούς κληρικούς, μοναχούς καί λαϊκούς 
[ορθοδόξους χριστιανούς.] Υπάρχουν, βέβαια καί φωτεινές [εξαιρέσεις στόν κανόνα 
α [υτό. Σέ κάθε [εποχή ]ο \ Αγιος Τριαδικός Θεός [αναδεικνύει κάποιον \αγιο {η 
κάποιους ]αγίους, ο]ι ]οπο~ιοι τελικά [επικρατο~υν, \οπως π.χ. ]ο \αγιος [ Αθανάσιος               
[ Αλεξανδρείας, ]ο \αγιος Μάξιμος ]ο ] Ομολογητής, ]ο \αγιος [ Ιωάννης ]ο ∆αμασκηνός, 
]ο \αγιος Μ~αρκος ]ο Ε[υγενικός, ]ο Μέγας Φώτιος, ]ο \αγιος Γρηγόριος ]ο Παλαμ~ας κ.{α.  
[ Επειδή, λοιπόν, λαμβάνουν χώρα γεγονότα, τά ]οποία [αποτελο~υν [απροκάλυπτη 
προώθηση το~υ α ]ιρετικο~υ διαχριστιανικο~υ καί διαθρησκειακο~υ Ο[ικουμενισμο~υ, 
[ακόμη καί [από πλευρ~ας [ Ορθοδόξων,  καί τά ]οποία [ανησύχησαν, {εθλιψαν καί 
λύπησαν \ολους τούς [ενσυνειδήτους [ Ορθοδόξους Χριστιανούς, γι’α[υτό 
προβήκαμε στήν [εξέταση τ~ης α]ιρέσεως το ~υ Παπισμο~υ, σύμφωνα μέ τήν 
διδασκαλία το~υ ] Οσίου καί Θεοφόρου Πατρός Νικοδήμου, γιά νά [αποδείξουμε \οτι 
]η α \ιρεση το~υ Παπισμο~υ καί ]ο {ιδιος ]ο α]ιρετικός Πάπας [αποτελο~υν τήν πλήρη 
διαστροφή τ ~ης ]αγίας [ Ορθοδοξίας καί α[υτο ~υ το~υ πανσέπτου καί παναγίου 
προσώπου το~υ Κυρίου μας [ Ιησο~υ Χριστο~υ καί νά συμβουλέψουμε [αδελφικά τούς 
[ Ορθόδοξους νά {εχουν τόν νο ~υ τους νά μήν [ακολουθο~υν, νά μήν μολυνθο~υν, [αλλά 
καί νά [ελέγχουν α[υστηρά τούς λύκους τούς βαρε~ις, πού δέν φείδονται το~υ 
ποιμνίου. 

∆εύτερον, [επιλέξαμε τόν \ Οσιο καί Θεοφόρο Πατέρα Νικόδημο τόν                 
] Αγιορείτη, λόγ ?ω τ ~ης συγχρονικότητάς του ({ηκμασε τόν 18ο α[ι ~ω.), τ~ης 
α [υστηρότητάς του [απέναντι στίς α ]ιρέσεις, τ ~ης [εκλαϊκεύσεως τ ~ης γλώσσας, στήν 
]οποία ε @ιναι γραμμένα τά {εργα του, καί τ~ης [εμπειρικ~ης του θεολογίας ]ως 
]αγιορείτου μοναχο~υ.[ Επίσης, ]ο \ Οσιος, μαζί μέ τούς πρωταγωνιστές τ~ης 
φιλοκαλικ~ης [αναγέννησης \αγιο Μακάριο Νοταρ~α καί \αγιο [ Αθανάσιο Πάριο, 
τόνωσε καί [ενίσχυσε τήν παιδεία τ~ων ]υπόδουλων [ορθοδόξων λα~ων καί συνέβαλε 
στήν διατήρηση τ~ης α [υτοσυνειδησίας τους [απέναντι στούς [ Οθωμανούς καί τούς 
δυτικούς μισσιοναρίους, πού [ασκο~υσαν προσηλυτισμό. Μέ τόν τρόπο α [υτό 
[αποφεύχθηκε ]ο [εξισλαμισμός καί ]ο [εκλατινισμός τους.[ Ακόμη, ]ο \ Οσιος {εχει 
τεράστια καί [εντυπωσιακή [εκπαιδευτική καί συγγραφική δραστηριότητα, [αφο~υ 
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[εξέδωσε καί ]ερμήνευσε τήν ] Αγία Γραφή, τούς Πατέρες τ ~ης [ Εκκλησίας, βίους καί 
[ακολουθίες ]αγίων, \υμνους τ~ης [ Εκκλησίας κ.{α. Σημαντικό, [επίσης, ε@ιναι τό \οτι ]ο           
\ Οσιος [εχρημάτισε [αλείπτης πολλ~ων Νεομαρτύρων. Τέλος, [αποτελε~ι τήν 
συμπύκνωση τ~ης θεολογίας τ~ων προγενεστέρων ]αγίων Πατέρων καί διατηρε~ι καί 
[ανανεώνει τήν θεολογία τ~ων Καππαδοκ~ων καί το~υ ]αγίου Γρηγορίου Παλαμ ~α 
[απέναντι στόν τότε λεγόμενο Γαλλικό καί νεοελληνικό διαφωτισμό {η μ~αλλον 
σκοταδισμό1. Σήμερα, μετά [από διακόσια (200) χρόνια, φαίνεται \οτι τό \οραμα το~υ 
[αθέου διαφωτισμο~υ {εγινε πραγματικότητα μέ σκοπό τήν παγκοσμιοποίηση καί τήν 
νέα τάξη πραγμάτων. Γι’α[υτό, [εμε~ις ο]ι νεοέλληνες καί συνειδητοποιημένοι 
Ε[υρωπα~ιοι πρέπει νά στηρίξουμε μιά [αντιπαγκοσμιοποίηση, βασισμένη στήν                  
[ Ορθόδοξη θεολογία τ ~ης φιλοκαλικ~ης [αναγεννήσεως καί κολλυβαδικ~ης κινήσεως, 
μέ [επικεφαλε ~ις τούς ]οσίους Νικόδημο τόν ] Αγιορείτη, [ Αθανάσιο τόν Πάριο, 
Μακάριο Νοταρ~α [ Επίσκοπο Κορίνθου καί Νικηφόρο τόν Χίο. 

] Η {ερευνα σχετικά μέ τόν \ Οσιο Νικόδημο μπορο ~υμε νά πο~υμε ε @ιναι 
πλούσια. Μέχρι α[υτή τήν στιγμή {εχουν γίνει \ενα συμπόσιο καί δύο [επιστημονικά 
συνέδρια. Τό συμπόσιο {εγινε στήν Νάξο [από τήν [ Εταιρεία Κυκλαδικ~ων Μελετ~ων 
τόν [ Ιούλιο το~υ 19932. Τό πρ~ωτο [επιστημονικό συνέδριο {εγινε στήν Γουμένισσα 
[από τό ] Ιερό Κοινόβιο ] Οσίου Νικοδήμου τόν Σεπτέμβριο το~υ 1999, τό ]οπο~ιο 
[εξέδωσε τά πρακτικά σέ δύο τόμους3 καί τό δεύτερο στήν [ Αθήνα πάλι [από τήν           
[ Εταιρεία Κυκλαδικ~ων Μελετ~ων, ]η ]οποία [εξέδωσε σέ δύο τόμους τά πρακτικά καί 
το~υ συμποσίου καί το~υ συνεδρίου4.[ Επίσης καί {αλλοι {εχουν γράψει, \οπως ]ο 
μακαριστός λόγιος μοναχός Θεόκλητος ∆ιονυσιάτης δύο {εργα ]̇ Ο \ Αγιος 
Νικόδημος ]ο \ Αγιορείτης˙ ]ο βίος καί τά  {εργα του5 καί] Ο \ Αγιος Νικόδημος ]ο              
\ Αγιορείτης καί ]η Νεονικολαϊτική Σχολή6, ]ο πρωτοπρεσβύτερος καθηγητής το~υ 
Α.Π.Θ. π. Θεόδωρος Ζήσης τό {εργο του Κολλυβαδικά,\ Αγιος Νικόδημος                    
] Αγιορείτης, \ Αγιος [ Αθανάσιος Πάριος7, ]ο π. Κωνσταντίνος Καραϊσαρίδης τό 
{εργο του[ Ο \ Αγιος Νικόδημος καί τό λειτουργικό του {εργο8. Τέλος, καί ]η ] Ιερά 
Κοινότης ] Αγίου { Ορους {εχει [εκδώσει [ανακοίνωση μέ τίτλο[ Αναίρεσις τ~ων 
πεπλανημένων θέσεων το~υ κ. Χρήστου Γιανναρ~α περί το~υ [εν ] Αγίοις Πατρός 
]ημ~ων Νικοδήμου το ~υ ] Αγιορείτου στίς 13 / 27 Μαρτίου 1993.[ Εντούτοις, {ελειπε 
\ενα συγκεκριμένο {εργο, πού νά [αναφέρεται ε [ιδικά στίς θέσεις το~υ ] Οσίου 
Νικοδήμου περί το~υ Παπισμο~υ, {αν καί πολλοί χρησιμοποίησαν και χρησιμοποιο~υν 
α [υτές τίς θέσεις του σέ διάφορα {εργα τους. Μέ τήν {ερευνα καί τήν [εργασία μας 
α [υτή παραθέτουμε καθ’]ολοκληρίαν τήν διδασκαλία το~υ θεοφόρου πατρός 

                                                 
1 Σχ.βλ. ΠΡΩΤΟΠΡ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΖΗΣΗΣ, «Τό κίνημα...». 
2 Σχ.βλ. Πρακτικά συμποσίου... 
3 Σχ.βλ. Πρακτικά Α΄ [επιστημονικο ~υ... 
4 Σχ.βλ. Πρακτικά [επιστημονικο ~υ... 
5 Σχ.βλ. ΜΟΝΑΧΟΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΑΤΗΣ,] Ο \ Αγιος Νικόδημος...  
6 Σχ.βλ. ΜΟΝΑΧΟΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΑΤΗΣ,] Ο \ Αγιος Νικόδημος...   
7 Σχ.βλ. ΠΡΩΤΟΠΡ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΖΗΣΗΣ, Κολλυβαδικά...                                                    
8 Σχ.βλ. ΠΡΩΤΟΠΡ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΪΣΑΡΙ∆ΗΣ,] Ο \ Αγιος Νικόδημος... 
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συγκεντρωμένη καί {οχι διάσπαρτη, \οπως βρίσκεται καί στά {εργα το ~υ ] Οσίου 
Νικοδήμου, [αλλά καί στά {εργα {αλλων.    

 { Ετσι, λοιπόν, ]η παρο~υσα [εργασία [αποτελε~ιται [από δύο κεφάλαια. Στό μέν 
πρ~ωτο [εξετάζεται τό [εννοιολογικό περιεχόμενο τ~ων \ορων α\ιρεση καί α]ιρετικοί, ο]ι 
α ]ιτίες [εμφανίσεως τ~ης α]ιρέσεως καί ]η σχέση της μέ τό σχίσμα καί τήν 
παρασυναγωγή. Στό δέ δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται ο]ι α]ιρέσεις καί πλάνες 
το~υ Παπισμο~υ, \οσες βέβαια μνημονεύει ]ο \ Οσιος Νικόδημος, \οπως θά δο~υμε στό 
ε[ιδικό κεφάλαιο. 
 Στήν [εργασία μας α[υτή χρησιμοποιήσαμε τήν [αποδεικτική μέθοδο δομ~ης 
το~υ κειμένου καί {οχι τήν συλλογιστική μέθοδο. Τί σημαίνει [αποδεικτική μέθοδος; 
Σημαίνει \οτι ]η μελέτη βασίζεται στίς γν~ωμες καί [αποφάσεις τ~ων ]αγίων Πατέρων, 
τ~ων ]αγίων Ο[ικουμενικ~ων Συνόδων καί τ~ων ]ιερ~ων Κανόνων, πού ε @ιναι 
θεόπνευστες καί θεανθρωποκεντρικές καί {οχι [ανθρωποκεντρικές, [εν?~ω ]η 
συλλογιστική μέθοδος ε@ιναι βασισμένη στόν [ανθρώπινο λογισμό καί [απόφαση το ~υ 
[εκάστοτε συγγραφέα, πού ε @ιναι [επισφαλής καί [αβέβαιος γιά τήν [ορθότητα τ~ων 
[απόψεών του.] Η συλλογιστική μέθοδος [εφαρμοζόταν καί [εφαρμόζεται καί σήμερα 
[από τούς φιλοσόφους, τούς πολιτικούς, τούς ]ιστορικούς καί καμμιά φορά [από 
τούς φιλοσοφο~υντες θεολόγους. Σύμφωνα μέ τήν [ορθόδοξη θεολογία το~υ ]αγίου 
Γρηγορίου το~υ Παλαμ~α καί τίς ]ησυχαστικές συνόδους τ~ων [ετ~ων 1341, 1347, 1351 
μ.Χ., (σημειωτέον \οτι ]η Σύνοδος το ~υ 1351 θεωρε~ιται [από [αρκετούς [ανεπισήμως 
]ως ]η Θ΄ Ο[ικουμενική Σύνοδος1) πού συνεκλήθησαν [εναντίον τ~ων λατινοφρόνων 
Βαρλαάμ Καλαβρο~υ, ∆ημητρίου Κυδώνη, Νικηφόρου Γρηγορ~α καί Γεωργίου 
Λαπίθη, ]η [ορθόδοξη μέθοδος συγγραφ~ης κειμένων τ~ης θεολογίας ε@ιναι ]η 
[αποδεικτική μέθοδος καί {οχι ]η συλλογιστική. ∆ιότι, ]η [αποδεικτική μέθοδος 
βασίζεται στήν θεοπνευστία τ~ης ] Αγίας Γραφ~ης, τ ~ων ]αγίων Πατέρων καί τ~ων 
Ο[ικουμενικ~ων Συνόδων, [εν?~ω ]η συλλογιστική μεθοδος βασίζεται μόνο στό 
[ανθρώπινο, μή μεταμορφωμένο [από τήν {ακτιστη θεία χάρη, μυαλό καί διάνοια.  
 Χρησιμοποιήσαμε, [επίσης, κατά τό πλε ~ιστον, καί τήν ]ιστορικοθεολογική 
μέθοδο, [ακολουθώντας κατά πόδας τόν \ Οσιο Νικόδημο καί τούς λοιπούς ]αγίους 
                                                 
1 Σχ.βλ. ΠΡΩΤΟΠΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΝΙ∆ΗΣ, ∆ογματική...Α΄, σ. 43 καί ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΣΗΜΑΤΗΣ, «Ε @ιναι α \ιρεση...», σσ. 236-237. Στό σημε~ιο α[υτό θά θέλαμε νά τονίσουμε \οτι 
σήμερα πρέπει νά γίνουν [αποδεκτές τόσο ]η [εν τ ?~η ] Αγί ?α Σοφί ?α ]αγία Σύνοδος, πού συγκροτήθηκε 
[επί Μεγάλου Φωτίου τό 879 μ.Χ., ]ως ]η Η΄ (8η) Ο[ικουμενική Σύνοδος, \οσο καί ]η σύνοδος [εν 
Κωνσταντινουπόλει [επί ]αγίου Γρηγορίου το~υ Παλαμ~α τό 1351 μ.Χ. ]ως ]η Θ΄ (9η) Ο[ικουμενική 
Σύνοδος τ ~ης [ Ορθοδόξου [  Εκκλησίας. Α [υτό προτείνει μέ σεβασμό καί τιμή ]ο μακαριστός πατήρ              
[ Ιωάννης Ρωμανίδης, \ενας [από τούς πιό σωστούς [ορθοδόξους θεολόγους το~υ 20ου καί 21ου 
α[ι ~ωνος. Καί α[υτό γιατί α[υτές κατεδίκασαν τίς πάμπολλες α ]ιρέσεις το~υ Παπισμο~υ. Τότε θά {εχουν 
ο [ικουμενικό κ~υρος καί α [υθεντία ο ]ι [αποφάσεις τους κατά το~υ Παπισμο ~υ.] Ως τώρα 
παραδεχόμασθε ]ως Ο [ικουμενικές ]επτά Συνόδους.{ Αν μέ σύμφωνη συνοδική [απόφαση \ολης τ ~ης            
[ Ορθοδόξου [ Εκκλησίας [αποφασισθε ~ι νά {εχουμε [ακόμη δύο Συνόδους ]ως Ο [ικουμενικές, θά 
μπορούσαμε τότε νά ε {ιμασθε σέ θέση [ισχύος δογματικ~ης κατά τ~ης παναιρέσεως το ~υ Παπισμο ~υ.             
[ Εν?~ω τώρα λένε ο ]ι ο [ικουμενιστές καί λατινόφρονες \οτι, [επειδή δέν {εχουν ο [ικουμενική δύναμη 
α[υτές ο ]ι δύο Σύνοδοι, προχωρο ~υμε τώρα σέ διάλογο, [αναγνωρίζοντας ]ως «[αδελφή [  Εκκλησία» 
τόν Παπισμό.  
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Πατέρες καί [εκκλησιαστικούς {ανδρες στήν {εκθεση τ~ων [απόψεών τους, πού ε @ιναι 
καί [απόψεις τ~ης [ Εκκλησίας, ]η ]οποία {αλλοτε [εφαρμόζει τήν [ακρίβεια καί τήν 
ο[ικονομία στήν ποιμαντική διακονία της γιά τήν σωτηρία \ολων τ ~ων [ανθρώπων 
διαχρονικά, [αλλά [ιδιαίτερα γιά τήν σωτηρία τ~ων α]ιρετικ~ων. Α[υτό τό πράξαμε,    
[επειδή [ακόμη δέν μ~ας [επιτρέπεται νά θεολογήσουμε, λόγ?ω τ~ων παθ~ων μας, τ~ης 
φιλαυτίας, το~υ [εγωισμο~υ καί τ ~ης α [υτοπροβολ~ης, πού, δυστυχ ~ως, βασανίζουν καί 
ταλαιπωρο~υν \ολη μας τήν ζωή, πρακτική καί θεωρητική. 
 Χρησιμοποιήσαμε, [ακόμη, \ολες τίς φάσεις τ~ης ]ελληνικ ~ης γλώσσης, 
πάντοτε, \ομως, μέ τόν παραδοσιακό τονισμό τ ~ων λέξεων, [αλλά καί τήν θεολογική 
γλ~ωσσα. Μέ τόν τρόπο α[υτό καταδεικνύουμε \οτι \ολες ο]ι φάσεις τ~ης ]ελληνικ~ης 
γλώσσης, [από τά [αρχα~ια μέχρι καί τά νεοελληνικά, ε@ιναι ζωντανές μέσα στήν 
μητρική [αγκάλη τ~ης [ Ορθοδόξου [ Εκκλησίας. 

Μέσ?ω τ ~ης [εργασίας μας α[υτ ~ης ε[υελπιστο~υμε νά φανερώσουμε τήν 
διαχρονικότητα, τήν [επικαιρότητα καί [ορθοδοξότητα το~υ ] Οσίου Νικοδήμου το~υ         
] Αγιορείτου. Θέλουμε νά [αναδείξουμε τόν \ Οσιο Νικόδημο συνεχιστή, 
[ανακεφαλαιωτή καί διαπρύσιο κήρυκα τ ~ης [ορθοδόξου θεολογίας, δογματικ~ης, 
πνευματικότητος καί καθολικότητος τ ~ης [ Εκκλησίας μας.] Ο \ Οσιος Νικόδημος 
μπορε~ι νά ε@ιναι καί προσιτός [ορθόδοξος θεολόγος καί παρηγορητής τ~ης 
Ε[υρωπαϊκ~ης καί [ Αμερικανικ~ης ψυχοσυνθέσεως. 

[ Εν κατακλείδι, θά θέλαμε νά ζητήσουμε συγγνώμη [από \ολους πού 
τολμο~υμε νά γράψουμε, [εν?~ω δέν ε{ιμασθε ο{υτε \αγιοι ο{υτε βιωματικοί θεολόγοι, μέ 
τήν {εννοια πού ]η ]αγία [ Εκκλησία μας [απέδωσε α[υτόν τόν \υψιστο τίτλο στούς τρε ~ις 
μεγάλους Θεολόγους˙ τόν \αγιο [ Ιωάννη τόν Θεολόγο, τόν \αγιο Γρηγόριο τόν 
Θεολόγο καί τόν \οσιο Συμεών τόν νέο Θεολόγο. Ε {ιμασθε ]απλ~ως \ενας 
[ακαδημαϊκός θεολόγος, πτυχιούχος το~υ Τμήματος Θεολογίας τ ~ης Θεολογικ~ης 
Σχολ~ης το~υ Α.Π.Θ. ] Ο \αγιος Γρηγόριος ]ο Θεολόγος λέει περίπου τά ]εξ~ης˙ Πρώτα 
νά ]αγιασθε ~ις καί μετά νά ]αγιάσεις {αλλους˙ πρώτα νά φωτισθε~ις καί μετά νά 
φωτίσεις {αλλους˙ πρώτα νά σωθε~ις καί μετά νά σώσεις {αλλους˙ πρώτα νά 
[αρπάξεις τίς ψυχές τ~ων [ανθρώπων [από τόν διάβολο καί μετά νά τίς παραδώσεις 
στόν Θεό. 
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1.1.[  Εννοιολογικό περιεχόμενο 
 

 ]  Η συνείδηση τ~ης Εκκλησίας κατανόησε πάντοτε τόσο τήν α \ιρεση καί τούς 
α ]ιρετικούς \οσο καί τό σχίσμα και τούς σχισματικούς ]ως μέσα, μέ τά ]οπο~ια 
[επιχειρε ~ι ]ο διάβολος νά διαμερίσει τό σ~ωμα το~υ Χριστο ~υ μέ σκοπό τήν ματαίωση 
τ~ης σωτηρίας το ~υ [ανθρώπου. «Τάς τ~ων α]ιρετικ~ων ζιζανίων [επισποράς [εν τ?~η το~υ 
Χριστο~υ [ Εκκλησί ?α ]ο παμπόνηρος καταβαλών καί ταύτας ]ορ~ων τ?~η μαχαίρ ?α το~υ 
πνεύματος [εκτεμνομένας προ[ρ]ρίζους, [εφ’]ετέραν @ηλθε μεθοδείας ]οδόν, τ?~η τ~ων 
σχισματικ~ων μανί?α τό Χριστο~υ Σ~ωμα μερίζειν [επιχειρ~ων»1.   

] Ο Μ. Βασίλειος στόν Α΄ κανόνα του ]ορίζει ]ως ]εξ~ης τήν α \ιρεση καί τούς 
α ]ιρετικούς: «Α]ιρέσεις ([ωνόμασαν ο]ι παλαιοί) τούς παντελ~ως [απερρηγμένους καί 
κατ’α[υτήν τήν πίστιν [απηλλοτριωμένους».] Ερμηνεύει ]ο \ Οσιος Νικόδημος α[υτόν 
τόν ]ορισμό ]ως ]εξ~ης: «Α]ιρετικοί δέ [ονομάζονται [εκε ~ινοι, τ~ων ]οποίων ]η διαφορά 
παρευθύς καί [αμέσως ε@ιναι περί τ~ης ε [ις Θεόν πίστεως, {ητοι ο]ι κατά τήν πίστιν καί 
τά δόγματα χωρισμένοι [από τούς [ Ορθοδόξους καί παντελ~ως [απομεμακρυσμένοι». 
Ο]ι \αγιοι Πατέρες θεωρο~υν τούς α ]ιρετικούς, πού [επιμένουν στήν α \ιρεσή τους, ]ως 
«[ακαθάρτους», «[αντιπάλους Χριστο~υ», «]ιερόσυλους καί ]αμαρτωλούς», 
«[αντικειμένους (τ ?~ω Χριστ?~ω) το[υτέστι πολεμίους καί [αντιχρίστους», «ο\υς ]ο 
Κύριος πολεμίους καί [αντιπάλους λέγει [εν το~ις Ε[υαγγελίοις»2, «νεκρούς»3, 
«[εχθρούς τ ~ης [αληθείας»4. Προσθέτει, [επίσης, ]ο \ Οσιος Νικόδημος καί τήν 
μαρτυρία διαφόρων [εκκλησιαστικ~ων [ανδρ~ων περί το~υ θέματος. Κατά τόν Γεώργιο 
Σχολάριο, α ]ιρετικός ε@ιναι κάθε \ενας, πού κατ’ε [υθείαν {η πλαγίως πλαν~αται σχετικά 
μέ κάποιο [από τά {αρθρα τ ~ης πίστεως. Σύμφωνα μέ τούς πολιτικούς νόμους, 
α ]ιρετικός ε@ιναι α[υτός, πού παρεκκλίνει {εστω καί σέ κάτι μικρό [από τήν [ορθή 
πίστη, ]ο ]οπο~ιος, πλέον, ]υπόκειται στούς νόμους τ~ων α]ιρετικ~ων.] Ο \ Αγιος 
Ταράσιος λέγει \οτι «τό [επί δόγμασιν ε{ιτε μικρο~ις ε {ιτε μεγάλοις ]αμαρτάνειν, 
τα [υτόν [εστι˙ [εξ [αμφοτέρων γάρ ]ο νόμος το~υ Θεο~υ [αθετε~ιται». Τέλος, ]ο ]ιερός 
Φώτιος προσθέτει \οτι «καί γάρ [εστιν {οντως τά κοινά π ~ασιν \απαντα φυλάττειν 
[επάναγκες καί πρό γε τ ~ων {αλλων τά περί πίστεως.{ Ενθα καί τό παρεκκλ ~ιναι 
μικρόν, ]αμαρτε~ιν [εστιν ]αμαρτίαν τήν πρός θάνατον»5.  

] Η α ]ιρεση χαρακτηρίζεται ]ως «πλάνη» καί «φαυλότης», ]η ]οπο ~ια φέρνει τόν 
{ολεθρο6, ]ως «στρεβλότης»7, ]ως «[ελεεινή πλάνη», στήν ]οποία «κατεδέθησαν» ο]ι 
α ]ιρετικοί8, ]ως «μεμιασμένη κοινωνία»9 καί ]ως «ρίζα πικρίας {ανω φύουσα», ]η 
]οπο~ια «μίασμα γέγονε τ?~η καθολικ?~η [ Εκκλησί?α, ]η τ~ων χριστιανοκατηγόρων 

                                                 
1 Σχ.βλ. ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, Πηδάλιον, ιγ΄ ΑΒ΄, σ. 357. 
2 \ Ο. π., Κανών Καρχηδόνος, σ. 368. 
3 \ Ο. π.,] Αγίου [ Αθανασίου λθ΄ ]εορταστική [επιστολή, σ. 583.   
4 \ Ο. π., Α΄ Κανών τ ~ης ΣΤ΄, σ. 217. 
5 \ Ο. π., σσ. 587-588. 
6 \ Ο. π., νζ΄ Καρθαγ., σ. 491.  
7 \ Ο. π, Κανών Καρχηδ., σσ. 368-369. 
8 \ Ο. π., ξστ΄ Καρθαγ., σσ. 495-496. 
9 \ Ο. π., ξθ΄ Καρθαγ., σ. 498. 
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α \ιρεσις»1. ] Η α ]ιρεση «[εγκαταλείπουσα» [αμέσως {η [εμμέσως «τόν Κύριον ]ημ~ων                
[  Ιησο ~υν Χριστόν τόν Υ]ιόν το~υ Θεο~υ» καταντ ?~α «κεκρυμμένη ε [ιδωλολατρεία»2 καί 
[αθεΐα καί γι’α[υτό α[υτός, πού τήν α [κολουθε ~ι «το~υ χριστιανικο~υ καταλόγου, ]ως 
[αλλότριος [εξωσθείσθω και [εκπιπτέτω»3. Καί ]ο πρωτοκορυφα~ιος [ Απόστολος 
Πέτρος κάνει λόγο γιά «α]ιρέσεις [απωλείας»4.] Η α \ιρεση [ονομάζεται καί [αδικία, 
διότι [αδικε ~ι καί παραβαίνει τήν [αλήθεια το~υ Θεο~υ, ]η ]οποία μαρτυρε ~ιται στίς \αγιες 
Γραφές.] Ο μισθός καί ]η πληρωμή, πού [ανταποδίδει α[υτή σ’α [υτούς, πού τήν 
[ακολουθο~υν, ε@ιναι ]η φθορά, μέ τήν ]οποία α [υτοί καταφθείρονται [από τίς ]ηδονές5.            
] Η α \ιρεση ε@ιναι ]η μεγαλύτερη ]αμαρτία. Λέγει καί ]ο Μέγας Βαρσανούφιος στήν χ΄ 
(600ή) [απόκρισή του γιά τίς α]ιρέσεις \οτι ε @ιναι δόγματα τ~ων ]ελλήνων, ματαιολογίες 
[ανθρώπων, πού νομίζουν \οτι κάτι ε@ιναι, καί ρήματα [αργ ~ων [ανθρώπων. Τίς 
α ]ιρέσεις τίς γέννησε ]η πλάνη. Μπορο~υμε νά τίς [αναγνωρίσουμε [από τούς καρπούς 
τους, πού ε @ιναι ]η φυσίωση, ]η [εξουδένωση, ]η χαύνωση, ]η [αμέλεια, τό πρόσκομμα, 
]η [αλλοτρίωση το~υ νόμου {η καλύτερα το~υ νομοθέτου Θεο~υ. Ε @ιναι ο[ικητήριο 
δαιμόνων καί το~υ {αρχοντός τους διαβόλου. ∆έν φέρνουν στό φ~ως, [αλλά στό 
σκότος. ∆έν προτρέπουν σέ φόβο Θεο~υ, [αλλά στήν κατά διάβολον προκοπή. ∆έν 
γλυτώνουν [από τόν βόρβορο, [αλλά καταποντίζουν σ’α[υτόν. Α[υτές ε @ιναι τά 
ζιζάνια, πού {εσπειρε ]ο [εχθρός στόν [αγρό το ~υ ο[ικοδεσπότου. Α[υτές ε @ιναι τά 
[αγκάθια, πού φύτρωσαν στήν καταραμένη ]υπό το~υ ∆εσπότου Θεο~υ γ~η. Ε @ιναι 
ψε ~υδος, σκότος, πλάνη, [αλλοτρίωση Θεο~υ6. 

Ο]ι α]ιρέσεις, \οπως καί τά {αλλα {εργα τ~ης σαρκός, \οπως τά [απαριθμε~ι ]ο θε ~ιος 
Πα ~υλος στήν πρός Γαλάτας [επιστολή7, μ~ας πληροφορε~ι ]ο \ Οσιος Νικόδημος \οτι 
δέν ε @ιναι {εργα καί [αποτελέσματα το~υ σώματος {η τ ~ης ψυχ ~ης, [αλλά τ~ης 
διεφθαρμένης καί γεώδους προαιρέσεως το~υ [ανθρώπου. ∆ιότι, {αν α[υτά τά 
]αμαρτήματα @ηταν φυσικά καί συστατικά το~υ σώματος, π~ως μπορο~υν νά μ~ας 
στερο~υν τήν Βασιλεία τ ~ων Ο[υραν~ων καί νά μ~ας κολάζουν;] Η κόλαση καί ο]ι 
στέφανοι δέν δίδονται γιά τά φυσικά καί [αδιάβλητα πάθη το~υ σώματος, [αλλά γιά 
τά προαιρετικά ]αμαρτήματα καί τίς [αρετές. Γιατί, {αν τά πάθη καί τά ]αμαρτήματα 
@ηταν καθ’]εαυτά τ~ης φύσεως καί {οχι τ~ης κακ~ης προαιρέσεως, δέν θά {ελεγε ]ο                      
[ Απόστολος «ο]ι πράσσοντες α[υτά», [αλλά ο]ι πάσχοντες. Γιατί, τό νά πράττει κάτι ]ο 
{ανθρωπος, φανερώνει προαίρεση, [επειδή \ο,τι κι {αν πράττει, μέ προαίρεση τό 
πράττει. Καλ ~ως {εβαλε ]ο [ Απόστολος τίς α]ιρέσεις, τονίζει ]ο \ Οσιος Νικόδημος, 
\υστερα [από τίς [εριθε~ιες, δηλαδή τις ]επίψογες φιλονεικίες, καί διχοστασίες, γιατί 

                                                 
1 Σχ.βλ. ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, Πηδάλιον, ιστ΄ Ζ΄, σ. 335. 
2 \ Ο. π., λε΄ Λαοδ., σ. 433. 
3 \ Ο. π., α΄ ΣΤ΄., σ. 218.  
4 Β΄ Πέτρ. 2, 1. 
5 Το~υ [ιδίου,] Ερμηνεία ε [ις τάς ]επτά…, σ. 392. 
6 Το~υ [ιδίου, Βίβλος..., σσ. 283-284.                       
7 Γαλ. 5, 19-21. «Φανερά δέ [εστι τά {εργα τ ~ης σαρκός, \ατινά [εστι μοιχεία, πορνεία, [ακαθαρσία, 
  [ασέλγεια, ε [ιδωλολατρία, φαρμακεία, {εχθραι, {ερεις, ζ ~ηλοι, θυμοί, [εριθε ~ιαι, διχοστασίαι, α]ιρέσεις,  
  φθόνοι, φόνοι, μέθαι, κ ~ωμοι καί τά \ομοια τούτοις, \α προλέγω ]υμ~ιν, καθώς καί προε~ιπον, \οτι ο ]ι   
 τα ~υτα πράσσοντες βασιλείαν Θεο ~υ ο [υ κληρονομήσουσιν». 
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κάθε α\ιρεση γενν~αται [από τήν φιλονεικία, μέ τό νά θέλει κάθε φιλόνεικος νά 
στήσει τό δικό του κακό θέλημα καί γιά νά τό στήσει, συνιστ~α τήν α\ιρεση, ]η 
]οπο~ια [εκβάλλει τόν α]ιρετικό [από τήν Βασιλεία το~υ Θεο ~υ1.      

] Ο ο[υρανοβάμων θε ~ιος Πα~υλος λέει πρός τούς Κορινθίους: «δε ~ι καί 
α ]ιρέσεις [εν ]υμ~ιν ε @ιναι»2. Σύμφωνα μέ τόν \ Οσιο Νικόδημο, ]ο [ Απόστολος Πα~υλος 
δέν [εννοε ~ι [εδ~ω τίς α]ιρέσεις τ~ων δογμάτων τ ~ης πίστεως, [αλλά τίς α]ιρέσεις τ~ων 
σχισμάτων καί τίς φιλονεικίες, πού γίνονταν στούς Κορινθίους γιά τίς κοινές 
τράπεζες. Λέει δηλαδή \οτι [ενδέχεται νά ]υπάρχουν σχίσματα καί φιλονεικίες στούς 
Κορινθίους, {η καί \οτι ε @ιναι [ανάγκη νά μήν [ορθοποδο~υν καί νά ε@ιναι ]ομόφρονες 
\ολοι ο]ι Κορίνθιοι στήν ]υπόθεση τ~ων κοιν~ων τραπεζ~ων, [επειδή ε@ιναι {ανθρωποι μέ 
[ασθεν~η φύση. Πιστεύει ]ο [ Απόστολος \οτι ε@ιναι [αληθινά, \οσα κατηγορο~υσαν τούς 
Κορινθίους γιατί, [επαληθεύεται ]ο λόγος το~υ Κυρίου, σύμφωνα μέ τόν ]οπο~ιο 
«[ανάγκη [εστίν [ελθε~ιν τά σκάνδαλα»3, δηλαδή ε@ιναι [ανάγκη νά {ελθουν τά 
σκάνδαλα [ανάμεσα στούς [ανθρώπους.[ Επειδή, λοιπόν, βρίσκονται στόν κόσμο καί 
κακοί {ανθρωποι, ε @ιναι [ανάγκη νά προέλθουν καί τά σκάνδαλα [από α [υτούς4. 

Κάθε πλάνη καί α\ιρεση, κάθε παράβαση τ~ης [εντολ~ης το ~υ Θεο~υ καί κάθε 
κακία καί ]αμαρτία, πού γίνεται φανερά, λέγεται καί ε @ιναι σκάνδαλο, γιατί ε @ιναι 
[εναντίον το~υ θελήματος το~υ Θεο~υ καί γιατί α[υτό {η κρημνίζει καί τούς {αλλους 
[ανθρώπους, πού τό [ακο~υνε καί τό βλέπουν, στήν {ιδια ]αμαρτία διά τ~ης μιμήσεως {η 
τό λιγότερο τούς [εμποδίζει [από τόν [ορθό δρόμο τ~ης ε[υσεβείας καί τ~ης [εναρέτου 
ζω ~ης καί τούς κάνει νά γίνονται ψυχροί καί χλιαροί στή θεοσέβεια καί στήν 
[εργασία τ~ων [εντολ~ων το~υ Θεο ~υ5. 

 
1.2. Α[ιτίες [εμφανίσεως 

 
Ο]ι α[ιτίες τ~ων α]ιρέσεων ε @ιναι ]η {ελλειψη ]ενότητος μεταξύ τ~ων Χριστιαν~ων, ]η 

[αθέτηση τ~ης διδαχ~ης τ~ων [ Αποστόλων καί ]η δουλεία τ~ων παθ~ων καί τ~ης κοιλίας, 
δηλαδή ]η γαστριμαργία καί ]η κοιλιοδουλεία.   

 ] Ο [ Απόστολος Πα~υλος παρακαλε ~ι τούς [αδελφούς Ρωμαίους «σκοπε~ιν 
τούς τάς διχοστασίας καί τά σκάνδαλα παρά τήν διδαχήν, \ην ]υμε ~ις [εμάθατε, 
ποιο~υντας».] Ερμηνεύοντας ]ο \ Οσιος Νικόδημος τό χωρίο α[υτό λέει \οτι ]ο                       
[ Απόστολος Πα ~υλος, σάν ]ικέτης καί παρακαλεστής, συμβουλεύει τούς Ρωμαίους 
νά περιεργάζονται μέ πολλή [ακρίβεια α[υτούς, πού προκαλο~υν διχοστασίες καί 
σκάνδαλα. Μ ~ας τονίζει μέ {εμφαση \οτι πρ~ωτον ]ο [ Απόστολος {εβαλε τίς 
διχοστασίες, δηλαδή τά σχίσματα καί μετά τά σκάνδαλα, δηλαδή τίς α]ιρέσεις, 
γιατί \οσο καιρό ο]ι Χριστιανοί τ~ης Ρώμης @ηταν ]ενωμένοι μεταξύ τους σάν \ενα 
σ ~ωμα, δέν μπορούσαν νά ε [ισχωρήσουν [εκε ~ι τά σκάνδαλα.\ Οταν, \ομως, [εξέλειπε ]η 
]ενότητα, τότε παρεισέφρυσαν τά σκάνδαλα. Τά σκάνδαλα α[υτά @ηταν {εξω [από τήν 
                                                 
1 Σχ.βλ. ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, ] Ερμηνεία ε[ις τάς Ι∆΄... Β΄, σσ. 335-336. 
2 Α΄ Κορ. 11, 19. 
3 Ματθ. 18, 7.  
4 Το~υ [ιδίου, ] Ερμηνεία ε [ις τάς Ι∆΄... Α΄, σ. 556. 
5 Το~υ [ιδίου, Χρηστοήθεια... , σ. 235.                       
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διδαχή τ~ων [ Αποστόλων, πού {εμαθαν ο]ι Ρωμα~ιοι. Καί καταλήγει ]ο \ Οσιος, 
φανερώνοντας τήν α[ιτία προέλευσης τ ~ων σχισμάτων και τ~ων σκανδάλων, πού 
ε@ιναι ]η [αθέτηση τ~ης διδαχ~ης τ~ων [ Αποστόλων.\ Όταν κάποιος βγαίνει {εξω [από τήν 
διδαχή τ~ων [ Αποστόλων, τότε μπαίνουν καί [ακολουθο~υν ο]ι διχοστασίες καί τά 
σκάνδαλα, δηλαδή τά σχίσματα καί ο]ι α]ιρέσεις. Καί πώς βγαίνει κανείς {εξω [από 
τήν διδαχή τ~ων [ Αποστόλων; Μ~ας τό φανερώνει στόν [αμέσως ]επόμενο στίχο ]ο               
[ Απόστολος, λέγοντας: «Ο]ι τοιο~υτοι (δηλ. ο]ι ποιο~υντες τάς διχοστασίας καί τά 
σκάνδαλα) τ ?~ω Κυρί?ω ]ημ~ων [ Ιησο~υ Χριστ ?~ω ο[υ δουλεύουσιν, [αλλά τ?~η ]εαυτ~ων 
κοιλί ?α»1. Καί συμπεραίνει ]ο \ Οσιος Νικόδημος \οτι \ολες ο]ι α]ιρέσεις γενν~ωνται [από 
τήν δουλεία τ~ων παθ~ων καί τ~ης κοιλίας, δηλαδή τήν γαστριμαργία καί τήν 
κοιλιοδουλεία2. Α[υτούς, {αλλωστε, τούς γαστριμάργους καί κοιλιόδουλους 
α ]ιρετικούς κατηγορε ~ι ]ο [ Απόστολος Πα~υλος καί σέ {αλλα σημε ~ια τ ~ων [επιστολ~ων 
του, \οπως στήν πρός Φιλιππησίους «#ων ]ο Θεός κοιλία» καί στήν πρός Τίτον 
«κακά θηρία, γαστέρες [αργαί»3. 

{ Αλλη α [ιτία τ~ων α ]ιρέσεων ε@ιναι ]ο παραγκωνισμός το~υ {ιδίου το~υ Χριστο~υ ]ως 
θεμελίου λίθου.  

Πρός τούς Κορινθίους, πού ταράζονταν [από τά σχίσματα, ]ο [ Απόστολος 
τ~ων [εθν~ων συμβουλεύει: «θεμέλιον γάρ {αλλον ο[υδείς δύναται θε~ιναι παρά τόν 
κείμενον, \ος [εστιν [ Ιησο ~υς Χριστός»4. ∆ηλαδή, κανένας [αρχιτέκτων καί 
πρωτομάστορας, {αν θέλει νά ε @ιναι σοφός πρωτομάστορας, δέν μπορε~ι νά βάλει 
{αλλο θεμέλιο [εκτός [από τόν Χριστό. Γιατί, \οταν κάποιος δέν ε@ιναι σοφός 
πρωτομάστορας, τότε βάζει {αλλο θεμέλιο.[ Από α[υτό, \ομως, [ακολουθο ~υν ο]ι 
α ]ιρέσεις καί τά σχίσματα5.  

]  Ετέρα α[ιτία τ ~ων α]ιρέσεων ε @ιναι ]η παράβαση τ~ων νόμων τ~ης φύσεως, πού 
διόρισε ]ο Θεός. Α[υτό [εμποδίζεται ]ως σημάδι α[υθαδείας, ]η ]οπο~ια βλάπτει πολύ τά 
[εκκλησιαστικά. Γιατί, [από α[υτό φύτρωσαν καί ο]ι α]ιρέσεις, [επειδή κάθε \ενας 
παραβαίνει τά νόμιμα6.   

Μιά [από τίς κύριες α[ιτίες τ~ων α]ιρέσεων ε@ιναι ]η φιλαρχία καί ]η κενοδοξία. 
Α[υτό φανερώνει ]ο Νάξιος μοναχός ]ερμηνεύοντας τό «[αλλά διά τ ~ης [αγάπης 
δουλεύετε [αλλήλοις»7 τ ~ης πρός Γαλάτας [επιστολ~ης. Λέει, λοιπόν, \οτι ]ο                            
[ Απόστολος Πα~υλος, [αφο~υ σήκωσε [από τό μέσον τόν ζυγό το~υ παλαιο~υ νόμου, 
τώρα [επιφορτίζει στούς Γαλάτες τόν ζυγό τ~ης [αγάπης, πού ε@ιναι [ελαφρότερος καί 
δυνατότερος [από τόν ζυγό το ~υ νόμου. Φανερώνει \οτι ο ]ι πλάνοι μπ ~ηκαν μέσα 
στούς Γαλάτες [από τήν φιλαρχία καί τήν κενοδοξία τους. Γιατί, ]η φιλαρχία ε @ιναι ]η 
[αρχή καί ρίζα \ολων τ ~ων α ]ιρέσεων.[ Επειδή, λοιπόν, ]η φιλαρχία {εσχισε καί χώρισε 

                                                 
1 Ρωμ. 16, 17-18. 
2 Σχ.βλ. ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, ] Ερμηνεία ε [ις τάς Ι∆΄... Α΄, σσ. 355-356. 
3 Φιλιπ. 3, 19 καί Τίτ. 1, 12.  
4 Α΄ Κορ. 3, 11. 
5 \ Ο. π., σ. 407.  
6 \ Ο. π., σ. 546.  
7 Γαλ. 5, 13. 
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τούς Γαλάτες μεταξύ τους, γι’α[υτό στό ]εξ~ης {ας δουλεύουν καί {ας ]υποτάσσονται ]ο 
\ενας στόν {αλλον διά μέσου τ ~ης [αγάπης1. 

{ Αλλη α [ιτία τ ~ων α]ιρέσεων ε@ιναι ο ]ι σφαλεροί λογισμοί καί ο]ι παραδόσεις 
τ~ων [ανθρώπων.]  Ερμηνεύοντας ]ο \ Οσιος Νικόδημος τό «βλέπετε μή τις ]υμ~ας {εσται 
]ο συλαγωγ~ων διά τ~ης φιλοσοφίας καί κεν~ης [απάτης, κατά τήν παράδοσιν τ~ων 
[ανθρώπων»2, μ~ας καλε~ι νά προσέξουμε \οτι ]η [απάτη καί ο]ι α]ιρέσεις γενν~ωνται, 
[επειδή μπαίνουν μεταξύ τ~ων πραγμάτων τ~ης πίστεως καί τ~ων λόγων τ ~ων Γραφ~ων 
ο]ι σφαλεροί λογισμοί καί ο]ι παραδόσεις τ~ων [ανθρώπων. Μ~ας πληροφορε ~ι, [επίσης, 
\οτι ο]ι α ]ιρέσεις [ονομάζονται α]ιρέσεις, γιατί ε @ιναι δόξες καί γν~ωμες [ανθρώπων.                     
[ Αντιθέτως, ]η πίστη τ~ων Χριστιαν~ων δέν ε@ιναι δόξα καί γν~ωμη [ανθρώπινη, γι’α[υτό 
καί δέν μπορε~ι νά [ονομασθε~ι α\ιρεση3. 

Σύμφωνα μέ τήν μαρτυρία το~υ Θεοφυλάκτου καί το~υ Ο[ικουμενίου, πού 
μ~ας παραθέτει ]ο \ Οσιος Νικόδημος, ο]ι τότε Χριστιανοί (καί ο]ι σημερινοί), μέ τό 
νά @ηταν φίλαρχοι καί ]υπερηφανευόμενοι στήν σοφία το~υ κόσμου, γι’α [υτό 
κήρυτταν στούς {αλλους, [από τόν φθόνο, πού ε @ιχαν στούς [εναρέτους καί [αληθε ~ις 
διδασκάλους. Γι’α [υτό καί {εσμιγαν μέσα στά θε~ια καί πολλά [ανθρώπινα, \ωστε μέ 
τά καινούρια λόγια τους νά ]ελκύσουν στήν ]υπόληψή τους τούς [ακροατές.[ Από 
α [υτά [ακολούθησαν νά γίνουν καί ο]ι α]ιρέσεις. Γι’α[υτό καί ]ο θε ~ιος [ Ιάκωβος ]ο 
[αδελφόθεος4 διδάσκει γιά τόν φθόνο καί τίς μάταιες φιλονεικίες καί λέει \οτι ο]ι 
διδασκαλίες, πού γίνονται [από φθόνο, δέν προέρχονται [από τήν θε~ια σοφία, [αλλά 
[από τήν δαιμονική5. Γι’α [υτό καί ]ο Τερτυλλιανός καί ]ο Ε [ιρηνα ~ιος [ονόμασαν τούς 
φιλοσόφους πατέρες τ~ων μετά τα~υτα γενομένων α]ιρετικ~ων6. 

] Επόμενη α [ιτία τ~ων α ]ιρέσεων ε @ιναι ]η {ελλειψη [αγάπης. Γι’α[υτό ]ο                            
[ Απόστολος Πα ~υλος συμβουλεύει τόν [ Απόστολο Τιμόθεο: «τό δέ τέλος τ~ης 
παραγγελίας [εστίν [αγάπη [εκ καθαρ~ας καρδίας»7.[ Εξηγώντας ]ο \ Οσιος Νικόδημος 
λέει \οτι ]ο [ Απόστολος νουθετε ~ι τον μαθητή του Τιμόθεο νά παραγέλλει στό 
ποίμνιό του νά μή λένε {άλλες διδασκαλίες. Α[υτό θά {εχει ]ως [αποτέλεσμα νά 
[εμφυτευθε~ι στήν καρδιά τους ]η [αρετή τ~ης [αγάπης, ]η ]οποία [αφανίζει κάθε 
κακόδοξο καί διεφθαρμένο δόγμα. Γιατί [εκε~ι, πού δέν βρίσκεται ]η [αγάπη, 
βρίσκεται ]ο φθόνος.[ Από τόν φθόνο γενν~αται ]η φιλαρχία καί ]η φιλοδοξία.[ Από 
τήν φιλαρχία γενν~αται ]η διδασκαλία στρεβλ~ων καί σκολι~ων λόγων, ]η ]οποία 

                                                 
1 Σχ.βλ. ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, ] Ερμηνεία ε[ις τάς Ι∆΄... Β΄, σ. 330.   
2 Κολ. 2, 8. 
3 \ Ο. π., σ. 667. 
4[  Ιακ. 3, 13-16. «Τίς σοφός καί [επιστήμων [εν ]υμ~ιν; ∆ειξάτω [εκ τ ~ης καλ~ης [αναστροφ~ης τά {εργα 
   α[υτο~υ [εν πραΰτητι σοφίας. Ε [ι δέ ζ ~ηλον πικρόν {εχετε καί [εριθείαν [εν τ ?~η καρδί?α ]υμ~ων, μή κατα-    
   καυχ~ασθε καί ψεύδεσθε κατά τ~ης [αληθείας. Ο [υκ {εστιν α\υτη ]η σοφία {ανωθεν κατερχομένη, [αλλ’  
   [επίγειος, ψυχική, δαιμονιώδης.\  Οπου γάρ ζ~ηλος καί [εριθεία, [εκε ~ι [ακαταστασία καί π~αν φα ~υλον   
   πρ ~αγμα».  
5 Το~υ [ιδίου,  ] Ερμηνεία ε [ις τάς ]επτά…, σ. 119. 
6 Το~υ [ιδίου,  ] Ερμηνεία ε [ις τάς Ι∆΄…Α΄, σ. 413. 
7 Α΄ Τιμ. 1, 5. 
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προξενε~ι τίς α]ιρέσεις.[ Εκ το~υ [εναντίου, \ομως, \οταν [εμφυτευθε ~ι ]η ε[ιλικριν~ης [αγάπη 
μέ καθαρ~α, {αδολη καί [ανυπόκριτη καρδιά, τότε \ολα α[υτά [αναιρο~υνται1. 

Κύρια α[ιτία τ~ης [εμφανίσεως τ~ων α]ιρέσεων ε @ιναι ]η ο{ιηση.]  Ερμηνεύοντας ]ο  
\ Οσιος Νικόδημος τό πρ~ωτο [αντίφωνο τ~ων [αναβαθμ~ων το~υ ∆΄ @ηχου, δηλαδή τό 
«[εκ νεότητός μου πολλά πολεμε~ι με πάθη…», φανερώνει \οτι \ενα [από τά πάθη, 
πού πολεμε~ι καί τυρρανε~ι τόν {ανθρωπο [από τήν νεότητά του, τήν παιδική του 
]ηλικία, ε@ιναι ]η ο {ιηση, πού βλαστάνει [αμέσως [από τήν πικρά ρίζα τ~ης φιλαυτίας. 
Παραθέτει στή συνέχεια τά λόγια το~υ [ Ιωσήφ Βρυέννιου περί τ~ης ο[ιήσεως: 
«Ο[υδέν ο\υτω ψυχήν ]επαίρει καί ρ?αδίως [απόλλυσιν, ]ως ο{ιησις προκοπ~ης˙ το ~υτο 
παρασυναγωγήν π~ασαν {ετεκε˙ το~υτο π~ασαν α \ιρεσιν ε [ισήγαγεν, \οτι τό [απατ~ασθαι 
α [υτόν ]υφ’]εαυτο~υ, πάντων [εστί χαλεπώτατον.{ Οταν δέ μηδέν μικρόν [απ~?η, [αεί δέ 
πάρεστιν ]ο [εξαπατήσων ({ητοι ]ο ]εαυτός μας) π~ως ο[υ δεινόν;»2. 
           ]  Ο \ Οσιος παρομοιάζει τήν ]υπερηφάνεια μέ τήν μωρία το~υ 
Ναβουχοδονόσορος.\ Οπως ]η μωρία το~υ Ναβουχοδονόσορος [απέδιδε τά μεγάλα 
{εργα, πού [ονειρευόταν, στήν δύναμή του καί τήν μεγαλοπρέπεια τ~ης δόξης του, 
«\ην [εγώ [?ωκοδόμησα [εν τ?~ω κράτει τ~ης [ισχύος μου ε [ις τιμήν τ ~ης δόξης μου»3, {ετσι 
καί ]η ]υπερηφάνεια φθάνει σέ τόση [αγνωσία τούς [ανθρώπους, πού φρονο~υν 
θεωρητικ~ως \οτι α[υτοί ε @ιναι ο]ι [αρχηγοί το~υ καλο~υ, πού {εχουν, καί δέν λογαριάζουν 
πώς κάθε καλό τούς δόθηκε [από τόν Θεό [εξαιτίας τ~ης ε[υσπλαγχνίας Του. Τό 
φρόνημά τους, \ομως, α [υτό καταντ~α μιά ]εωσφορική α\ιρεση. Τό \οτι ]η ]υπερηφάνεια 
ε@ιναι ]η μεγαλύτερη ]αμαρτία καί ]η κυριώτερη α [ιτία τ~ης α]ιρέσεως τό διαπιστώνει 
κανείς, κατά τον \ Οσιο, {αν ρίξει \ενα βλέμμα στόν χριστιανικό κόσμο τ~ης Ε[υρώπης 
καί δε~ι σέ \ολα σχεδόν τά μέρη τόσες καί τόσο διάφορες θρησκείες καί α]ιρέσεις, ο]ι 
]οπο~ιες ]η μία μέ τήν {αλλη δαγκώνονται, καθώς δαγκώνονται τά φίδια. 
Παραπέμποντάς μας στόν ]ιερό Α[υγουστ ~ινο, μ~ας γνωστοποιε ~ι \οτι, μολονότι ο]ι 
φαρμακερές α [υτές α]ιρέσεις καί θρησκείες ε @ιναι τόσο πολλές στόν [αριθμό, \ομως 
\ολες μαζί ε @ιναι γέννημα μι ~ας καί τ ~ης α [υτ ~ης κατηραμένης μητρός, δηλαδή τ~ης 
]υπερηφανείας.[ Από τήν [αρχή τ~ης ]ιστορίας δέν θά βρε ~ι κανείς {άλλο [αληθέστερο 
καί κυριώτερο α{ιτιο τ~ης [αθεΐας, τ ~ης πολυθεΐας καί \ολων τ~ων {αλλων α ]ιρέσεων καί 
α ]ιρετικ~ων διδασκάλων το ~υ \ ?Αδου [εκτός [από τό πε~ισμα τ ~ης ]υπερηφανείας τους.[ Εξ 
α [ιτίας α[υτ~ης θέλησαν νά δείξουν \οτι βρ~ηκαν κάτι καινούριο ο]ι κενοί καί 
]υψώθηκαν κατά τ~ης [ Εκκλησίας καί κατ’α[υτ ~ης τ ~ης θείας μεγαλειότητος. Τό {ιδιο 
θέλησαν νά κάνουν καί ο]ι πρ~ωτοι {ανθρωποι, ο]ι ]οπο~ιοι \οσο γιγαντιαίοι @ηταν στό 
σ ~ωμα τόσο πυγμα~ιοι @ηταν στό νο~υ, καί ο ]ι ]οπο~ιοι, κινούμενοι [από τήν 
]υπερηφάνεια, θέλησαν νά ο[ικοδομήσουν πύργο ]ως τόν ο[υρανό, γιά νά βάλουν μιά 
[επιγραφή πάνω στά {αστρα καί νά [αφήσουν τό {ονομά τους στούς μεταγενεστέρους. 
Νά, λοιπόν, μ~ας προειδοποιε ~ι ]ο \ Οσιος, σέ τί γκρεμούς μπορε~ι νά φέρει ]η 
]υπερηφάνεια τόν {ανθρωπο. Γιατί, πρ~ωτα γεμίζει τήν ψυχή του [από [ακαθαρσίες καί 
πάθη, καί δεύτερον το ~υ βάζει [αμφιβολίες στήν πίστη, μέσ?ω τ~ων ]οποίων [αρχίζει νά 

                                                 
1 Σχ.βλ. ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, ] Ερμηνεία ε[ις τάς Ι∆΄... Γ΄, σσ. 150-151. 
2 Το~υ [ιδίου, Νέα..., σσ. 150-151. 
3 ∆αν. 4, 27. 
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[αμφιβάλλει [ακόμη καί γι’α[υτά τά πρ~ωτα καί θεμελιώδη δόγματα τ~ης πίστεως καί 
τόν [οδηγε~ι τελικά στό νά νομίζει σάν μ~υθο τόν \ ?Αδη καί τόν παράδεισο1.  

] Η [αργία ε @ιναι [ακόμη μία α[ιτία τ ~ης α\ιρεσης, κατά τόν \ Οσιο.] Ο Θεός 
φυσικά [εποίησε τόν {ανθρωπο γιά νά [εργάζεται. «{ Ελαβε Κύριος ]ο Θεός τόν 
{ανθρωπον, \ον {επλασε καί {εθετο α [υτόν [εν τ?~ω παραδείσ?ω τ~ης τρυφ~ης [εργάζεσθαι 
α [υτόν καί φυλάσσειν»2. ∆έν τόν {εκανε γιά νά κάθεται [αργός καί [οκνηρός. Γιατί, ]η 
μέν [εργασία τ~ων χειρ~ων κάνει τό σ~ωμα δυνατό, στερεό καί ]υγιεινό, ]η δε [αργία καί 
[οκνηρία, [εκτός το~υ \οτι κάνει τό σ ~ωμα [αδύνατο, μαλθακό καί νοσ~ωδες, ε @ιναι 
πάντοτε ]ενωμένη μέ τήν πονηρία, καθώς τό δήλωσε ]ο Κύριος, λέγοντας: «πονηρέ 
δο~υλε καί [οκνηρέ»3 . Τίς περισσότερες κακίες καί α]ιρέσεις, πού βρίσκονται στόν 
κόσμο, ]η [αργία τίς γέννησε. Γι’α[υτό ε @ιχε δίκαιο ]ο Σειράχ, πού ε@ιπε «πολλήν 
κακίαν [εδίδαξεν ]η [αργία»4. Α[υτό βλέπουμε π~ως [αληθεύει [εμπράκτως καί 
[οφθαλμοφαν ~ως, γιατί [εκε ~ινοι μέν, πού [εργάζονται καί δουλεύουν [εργόχειρο, {εχουν 
λιγότερα πάθη καί πονηρίες, [εκε ~ινοι δέ, πού κάθονται [αργοί καί χωρίς [εργόχειρο, 
{εχουν πάντοτε περισσότερα πάθη, [επιθυμίες καί πονηρίες. Γι’α[υτό λέει τό Πνε~υμα 
τό \ Αγιον: «[επιθυμίαι, [οκνηρόν [αποκτείνουσιν˙ ο[υ γάρ προαιρο~υνται α]ι χε~ιρες 
α [υτο~υ ποιε ~ιν τι» καί πάλι «]οδοί [αέργων [εστρωμέναι [ακάνθαις»5. 

]  Η [αμάθεια καί ]η [αγνωσία τ~ων Γραφ~ων ε @ιναι πολύ σημαντικός παράγοντας, 
πού συμβάλλει στήν [εμφάνιση τ~ων α]ιρέσεων.[ Από τήν [αμάθεια καί [αγνωσία τ~ων 
Γραφ ~ων [ακολουθο~υν πολλά προσκόμματα, τά ]οπο~ια συντόμως διηγε ~ιται ]ο 
χρυσο~υς ρήτωρ τ~ης [ Εκκλησίας: «Καί γάρ [εντε ~υθεν τά μύρια [εφύη κακά [από τ~ης 
τ~ων Γραφ~ων [αγνοίας˙ [εντε~υθεν ]η πολλή τ~ων α]ιρέσεων [εβλάστησε λύμη˙ [εντε ~υθεν 
ο]ι [ημελημένοι βίοι˙ [εντε~υθεν ο ]ι [ακερδε~ις πόνοι˙ \ωσπερ γάρ ο]ι το~υ φωτός 
[εστερημένοι τούτου, ο[υκ {αν [ορθά βαδίσειαν˙ ο \υτως ο]ι πρός τήν [ακτ~ινα τ~ων θείων 
μή βλέποντες Γραφ~ων, πολλά [αναγκάζονται καί συνεχ~ως ]αμαρτάνειν, \ατε δή 
σκότει χαλεπωτάτ?ω βαδίζοντες»6. 

Γεννητικό τ ~ης α ]ιρέσεως ε@ιναι καί ]η [αδιαφορία.] Ο Μέγας Βασίλειος στόν η΄ 
Κανόνα του ε{υχεται νά μήν βρεθε~ι στούς [  Επισκόπους του ]η [αδιαφορία, [εξαιτίας 
το~υ μεγίστου κακο~υ, πού προξενε ~ι, \οπου καί {αν βρίσκεται. Γιατί, [εκε~ινος, πού 
κάνει τό κακό καί γνωρίζει \οτι κάνει κακό, ]υπάρχει [ελπίδα \οτι κάποτε θά κάνει 
[αποχή το~υ κακο~υ καί θά διορθωθε~ι.[ Εκε ~ινος, \ομως, πού κάνει τό κακό καί δέν 
γνωρίζει \οτι κάνει κακό, α[υτός ποτέ δέν θά [αφήσει τό κακό καί ποτέ δέν θά 
μετανοήσει. Γι’α [υτό μ~ας παραγγέλει καί ]ο \ Οσιος Νικόδημος, [αφο~υ μάθαμε [από 
τόν Μέγα Βασίλειο πόσο κακό ε@ιναι ]η [αδιαφορία, νά τήν [εξοστρακίσουμε [από 
πάνω μας. Γιατί, α[υτή ε@ιναι τελείως [αλλότρια τ ~ης πολιτείας τ~ων Χριστιαν~ων˙ α [υτή 
{εφερε τά πράγματα {ανω κάτω καί γέννησε \ολα σχεδόν τά κακά˙ τήν [αθεοφοβία, 
τήν [ανευλάβεια, τήν ψυχρότητα στά θε~ια καί τήν καταφρόνηση στήν [εργασία τ~ων 
                                                 
1 Σχ.βλ. ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, Πνευματικά..., σσ. 381-383. 
2 Γέν. 2, 15.  
3 Ματθ. 25, 26.  
4 Σοφ. Σειρ. 33, 32. 
5 Παροιμ. 21, 25 και 15, 20. Σχ.βλ. \ο. π., σ. 191. 
6 Το~υ [ιδίου, Συμβουλευτικόν..., σ. 234. 



 20

ζωοποι~ων [εντολ~ων το~υ Θεο~υ. Πολλοί σέ κάθε πράγμα προβάλλουν τόν ]εξ~ης 
θεοκατάρατο λόγο: «Καί τί ε@ιναι α[υτό; καί τί ε @ιναι [εκε ~ινο; Α[υτό δέν ε@ιναι τίποτε, 
[εκε ~ινο δέν ε @ιναι τίποτε». Κατακλείοντας ]ο \ Οσιος τονίζει \οτι [από τήν [αδιαφορία 
{επεσαν καί πέφτουν πολλοί σέ α \ιρεση καί [αθεΐα. Γι’αύτό καί ]ο [ Ισίδωρος ]ο 
Πηλουσιώτης σοφώτατα λέει: «Τό γάρ λέγειν ο[υδέν παρά τούτων τήν κακίαν 
[επεισκωμάσαι τ?~ω βί ?ω πεποίηκεν»1.  

]  Η α \ιρεση προέρχεται, κατά τόν \ Οσιο Νικόδημο, καί [από τίς ε[υτραπελίες, 
τούς χορατάδες καί τά γέλια. Λέγει σχετικά ]ο ] Οσιος \οτι, [εάν κάποιος [από τούς 
[αδελφούς, παρακινούμενος [από τόν διάβολο καί τήν κακή συνήθεια, ξεγελασθε~ι 
καμμιά φορά νά λαλήσει ε[υτραπελίες καί χορατάδες {η νά γελάσει, πολύ τόν 
παρακαλε~ι [εν Κυρί ?ω ]ο \ Οσιος, νά μήν πε~ι [εκε ~ινον τόν θεομίσητο καί καταραμένο 
λόγο τάχα γιά νά παρηγορε~ι τόν λογισμό του «καί τί ε @ιναι, {αν χοράτευσα; Τί κακό 
{εκανα, {αν γέλασα;», διότι α[υτός ]ο λόγος ε@ιναι το~υ διαβόλου καί δέν δείχνει \οτι 
θέλει νά ]ομολογήσει πώς σφάλλει, [αλλά καταφρονε ~ι \ολα τά κακά καί γιατί [από 
α [υτόν τόν λόγο, \ολοι ο]ι σημερινοί α]ιρετικοί καί {αθεοι {επεσαν στίς α ]ιρέσεις καί τίς 
[αθεΐες.[ Αλλά, {αν [εξ [απροσεξίας κάποτε χορατεύσει {η γελάσει κάποιος, νά 
μετανοε~ι πρ~ωτον στόν Θεό καί νά ζητ ?~α συγχώρηση γι’α [υτά τά ]αμαρτήματα καί 
μάλιστα \οταν πάει νά κοιμηθε ~ι2.       

] Ο Μέγας Βαρσανούφιος στήν χδ΄ (604η) [απόκρισή του μ~ας [αποκαλύπτει 
πώς φθάνουν μερικοί στό σημε~ιο νά λαλο~υν καινά δόγματα.[ Εξηγε~ι \οτι μερικοί, 
νομίζοντας πώς ε@ιναι διδάσκαλοι [αφ’]εαυτο~υ τους {η [αναγκαζόμενοι [από τούς 
[ανθρώπους νά γίνουν διδάσκαλοι, πρόκοψαν πολύ καί περισσότερο [από τούς 
διδασκάλους τους καί {εφτιαξαν καινά δόγματα. Ταυτόχρονα, \ομως, {εμειναν πιστοί  
στίς παραδόσεις καί τά μαθήματα τ~ων διδασκάλων τους, τά ]οπο~ια, \ομως, δέν @ηταν 
[ορθά.[ Αφο ~υ πρόκοψαν καί {εγιναν πνευματικοί διδάσκαλοι, δέν παρακάλεσαν τόν 
Θεό γιά τούς διδασκάλους τους, {αν δηλαδή α [υτά, πού ε@ιπαν, ε@ιναι [επικυρωμένα 
καί [από τό Πνε~υμα τό \ Αγιον, [αλλά, {εχοντας τούς ]εαυτούς τους ]ως σοφούς καί 
γνωστικούς, δέν διέκριναν τούς λόγους τους.{ Ετσι, λοιπόν, [αναμίχθηκαν ο]ι 

                                                 
1 Σχ.βλ. ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, Πηδάλιον, σ. 641. 
2 Το~υ [ιδίου, Χρηστοήθεια…, σ. 143. Στό σημε~ιο α [υτό θά θέλαμε νά διευκρινίσουμε \οτι ]ο \ Οσιος 
Νικόδημος, μιλώντας σχετικά μέ τίς ε [υτραπελίες, τούς χορατάδες καί τά γέλια ]ως μία [από τίς 
α[ιτίες [εμφανίσεως τ ~ης α\ιρεσης, χρησιμοποιε~ι τήν ακρίβεια, πού ε @ιναι ]η [απαρέγκλιτη τήρηση καί 
[εαφρμογή τ~ων [εντολ~ων καί τ ~ων κανόνων τ~ης [ Εκκλησίας. Στό θέμα, \ομως, α[υτό ]υπάρχει καί ]η 
ο [ικονομία, δηλαδή ]η πρόσκαιρη παρέγκλιση τ ~ης [ακρίβειας τ ~ης [ Εκκλησίας. Φέρνουμε ]ως 
παράδειγμα τόν Μέγα [ Αντώνιο, [αρχηγό το~υ μοναχισμο ~υ, καί τόν σύγχρονό μας \οσιο Γέροντα 
Παΐσιο τόν Καππαδόκη καί ] Αγιορείτη, ο ]ι ]οπο~ιοι {ελεγαν [αστε ~ια καί χαριτωμένες διδαχές, χωρίς 
νά [εμπνέονται [από τόν διάβολο, [αλλά {ηθελαν μέ α[υτόν τόν τρόπο νά παιδαγωγήσουν [εν ] Αγί ?ω 
Πνεύματι τά πνευματικά τους τέκνα καί νά νουθετήσουν πατρικά [εμ~ας τούς ]υπολοίπους 
[ορθοδόξους χριστιανούς.[ Ακόμη καί ο ]ι διά Χριστόν σαλοί \αγιοι {ελεγαν ε [υτράπελα καί γελο~υσαν. 
Βέβαια, σέ καμμία περίπτωση α[υτοί δέν μ~ας ]οδήγησαν στήν α\ιρεση, [αλλά καί ο {υτε [εμπνέονταν 
[από τόν διάβολο.[ Εν κατακλείδι, δέν ]υφίσταται καμμία [αντίφαση, [επειδή ]ο μέν \ Οσιος Νικόδημος 
χρησιμοποε~ι τήν [ακρίβεια τ ~ης [ Εκκλησίας, ο ]ι δέ Μέγας [ Αντώνιος, γέροντας Παΐσιος καί ο ]ι διά 
Χριστόν σαλοί \αγιοι χρησιμοποιο~υν τήν ο [ικονομία καί τήν συγκατάβαση.[ Ακρίβεια καί 
ο [ικονομία ε @ιναι τά δύο κουπιά, μέ τά ]οποία κυβαρν~αται τό σκάφος τ ~ης [ Εκκλησίας.  
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διδασκαλίες τ ~ων διδασκάλων τους μέ τίς διδασκαλίες τους καί πότε δίδασκαν [από 
τήν διδασκαλία, πού {εμαθαν, πότε [από τήν ε[υφυΐα το~υ μυαλο~υ τους.{  Ετσι, α[υτοί 
ο]ι λόγοι γράφτηκαν στό {ονομά τους.[ Αφο ~υ πρόκοψαν καί βελτιώθηκαν 
περισσότερο, π~ηραν καί [από {αλλους, [αλλά καί [από τό \ Αγιον Πνε ~υμα τούς 
[αποκαλύφθηκε κάτι. Καί δίδαξαν [από τά μαθήματα τ~ων διδασκάλων τους, χωρίς 
νά διακρίνουν, {αν ο]ι λόγοι τους ε@ιναι [αληθινοί, \οπως {οφειλαν νά πληροφορηθο~υν 
[από τόν Θεό μέ τήν δέηση καί τήν προσευχή.{ Ετσι, [αναμίχθηκαν ο]ι διδασκαλίες 
καί [επειδή ε[ιπώθηκαν [απ’α[υτούς γράφθηκαν στό {ονομά τους.\ Οταν, λοιπόν, 
[ακούσουμε κάποιον [απ’α[υτούς νά [ισχυρίζεται \οτι α[υτά, πού λέει, τά {ακουσε [από 
τό \ Αγιον Πνε~υμα, α [υτό ε@ιναι πληροφορία καί [οφείλουμε νά τόν πιστεύσουμε.                   
\ Οταν, \ομως, διδάσκει τά λόγια του, δέν θά τόν [ακούσουμε νά λέει α[υτό. Γιατί, 
α [υτά δέν προέρχονται [από πληροφορία, [αλλά [από τά μαθήματα τ~ων πρώτων 
διδασκάλων του.{ Ετσι, προσέχοντας στή γνώση καί τή σοφία τους, δέν ρώτησε 
τόν Θεό γι’α [υτά, {αν ε@ιναι [αληθινά1.  

] Ο διάβολος πλαν~α τούς [ανθρώπους διά τ~ης φαντασίας. Σύμφωνα μέ τόν                
\ Οσιο Νικόδημο ]η φαντασία καί ]η [ενθύμηση δέν ε @ιναι τίποτε {άλλο παρά μιά 
τύπωση \ολων [εκείνων τ~ων α[ισθητ~ων πραγμάτων, πού ε {ιδαμε, [ακούσαμε, 
μυρίσαμε, γευθήκαμε καί πιάσαμε.] Η φαντασία καί ]η [ενθύμηση ε @ιναι μιά 
[εσωτερική κοινή α{ισθηση, ]η ]οποία φαντάζεται καί [ενθυμε ~ιται καθαρά \ολα \οσα ο]ι 
πέντε [εξωτερικές α[ισθήσεις μας πρόφθασαν νά α[ισθανθο~υν.] Η φαντασία ε@ιναι μιά 
δύναμη τ ~ης ψυχ~ης, ]η ]οπο~ια δέν {εχει τήν [επιτηδειότητα νά [ενωθε ~ι μέ τόν Θεό 
[εξαιτίας τ~ων [ελαττωμάτων της2.{ Οχι μόνο τόν [ Αδάμ, [αλλά καί τούς 
περισσοτέρους [ανθρώπους, πού κρήμνισε σέ ]αμαρτίες καί πλάνες καί τούς 
παρέσυρε σέ {αλογες προλήψεις, σέ {ατοπες α]ιρέσεις καί διεφθαρμένα δόγματα, 
\ολους τούς πλάνησε διά τ~ης φαντασίας.] Ο διάβολος {εχει μεγάλη συγγένεια καί 
ο[ικείωση μέ τήν φαντασία καί σχεδόν [από \ολες τίς δυνάμεις τ~ης ψυχ~ης α [υτήν {εχει 
]ως τό πιό [επιτήδειο {οργανο γιά νά πλαν~?α τούς [ανθρώπους καί νά [ενεργε ~ι τά πάθη 
καί τίς κακίες του.{ Εχει μεγάλη ο[ικείωση μέ α[υτήν, γιατί καί α[υτός κτίσθηκε [από 
τόν Θεό ]ως [απλο~υς, [ασχημάτιστος καί [αφάνταστος νο~υς, \οπως καί ο]ι ]υπόλοιποι 
θε~ιοι {αγγελοι. Μετά, \ομως, [αγάπησε τά σχήματα καί τήν φαντασία καί, [αφο~υ 
φαντάσθηκε νά θέσει τόν θρόνο του ]υπεράνω το~υ ο [υρανο~υ καί νά γίνει \ομοιος μέ 
τόν \ Υψιστο, [από {αγγελος φωτεινός {εγινε διάβολος σκοτεινός. Γι’α[υτό ]ο 
κρυφιομύστης ∆ιονύσιος ε @ιπε: «Τί [εν δαίμοσι κακόν; θυμός {αλογος˙ {ανους 
[επιθυμία˙ καί φαντασία προπετής»3. Καί ]ο θε ~ιος Γρηγόριος ]ο Σιναΐτης˙ «Νόες γάρ 
{οντες ποτέ καί α[υτοί (ο]ι δαίμονες δηλαδή) καί τ~ης [αϋλίας [εκείνης καί λεπτότητος 
[εκπεσόντες, ]υλικήν τινα παχύτητα \εκαστος κέκτηται»4.] Ο διάβολος {εχει {οργανο 
τήν φαντασία, [επειδή καί τόν [ Αδάμ διά τ~ης φαντασίας πλάνησε, βάζοντας στό 
νο~υ του φαντασία ]ισοθεΐας.] Ο νο~υς το~υ [ Αδάμ πρό τ ~ης παρακο~ης δέν ε@ιχε τό 

                                                 
1 Σχ.βλ. ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, Βίβλος..., σσ. 287. 
2 Το~υ [ιδίου, [ Αόρατος..., σσ. 110-112.   
3 Σχ.βλ. ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ, Περί θείων..., κεφ. δ΄, §23η, σσ. 1363-4. 
4 Σχ.βλ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΙΝΑÏΤΗΣ, Κεφάλαια..., ΡG 150, 1288 Α. 
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φανταστικό, καθώς λέει ]ο θεοφόρος Μάξιμος: «Ο{υτε τ?~η σαρκί κατ’[αρχάς 
συνεκτίσθη ]η ]ηδονή καί ]η [οδύνη˙ ο{υτε τ?~η ψυχ?~η ]η λήθη καί ]η {αγνοια˙ ο{υτε τ?~ω ν ?~ω 
τό τυπο~υσθαι καί μετατυπο~υσθαι το~ις ε{ιδεσι τ~ων γεγονότων˙ τούτων γάρ ]η 
παράβασις [εξ~ηρε τήν γένεσιν.] Ο τοίνυν τ~ης σαρκός [εξελών τήν ]ηδονήν καί τήν 
[οδύνην, τήν πρακτικήν [αρετήν κατώρθωσεν, ]ο δέ τ~ης ψυχ~ης [εξαφανίσας τήν 
λήθην καί τήν {αγνοιαν, τήν φυσικήν διήνυσεν ε [υπρεπ~ως θεωρίαν˙ ]ο δέ τόν νο~υν, 
τ~ων πολλ~ων [απολύσας τύπων, τήν θεολογικήν [εκτήσατο μυσταγωγίαν».] Ο νο ~υς 
το~υ προπάτορος δέν τυπωνόταν διά τ~ης φαντασίας, ]η ]οπο~ια, σάν μεσότειχο 
[ανάμεσα στό νο~υ καί τά νοητά, διατειχίζει τόν νο~υ καί δέν τόν [αφήνει νά 
ε[ισέρχεται στούς ]απλουστάτους καί [αφάνταστους λόγους τ~ων {οντων. Λέει καί 
πάλι ]ο θε~ιος Μάξιμος: «Λεπίδες γάρ ε [ισιν ]ως [αληθ ~ως [επικείμεναι τ?~ω διορατικ?~ω 
τ~ης ψυχ ~ης καί [απείργουσαι τήν πρός τόν [ακραιφν~η τ~ης [αληθείας λόγον διάβασιν, 
α ]ι τ~ων ]ορωμένων κατ’α{ισθησιν προσπαθε ~ις θεωρίαι»1.[ Αλλά [αμέσως καί 
[αφαντάστως ]ο [ Αδάμ ε [ισερχόταν στούς νοητούς λόγους. Γι’α[υτό καί ]ο νέος                      
[ Αδάμ, ]ο Κύριός μας, δέν προσέλαβε τήν φαντασία, κατά τούς ]ιερούς θεολόγους, 
καί συγκεκριμένα κατά τόν Γεώργιο Κορέσιο, ]ο ]οπο~ιος στό θεολογικό του 
μαρτυρε ~ι: «[ Ηξιο~υτο μισθο~υ ]ο Κύριος, ο[υ διά τ~ης μακαρίας ]οράσεως καί 
[επιστήμης καί το~υ [εξ α [υτ~ης τικτομένου {ερωτος˙ [αλλά διά τ~ης θεόθεν α[υτ ?~ω 
[εγκεχυμένης [επιστήμης, [αεί [εν τ?~ω Χριστ?~ω [ενεργούσης α[υθαιρέτως, καί μηδενί 
διακωλυομένης, {η \υπν?ω, {η α [ιτία ]ετέρ?α, ]ως συμβαίνει τ?~ω νοΐ τ~ων {αλλων 
[ανθρώπων, \ατε το~υ το~υ Χριστο ~υ νο ~υ τ~ων φαντασμάτων μή [εξηρτημένου, \απερ 
διατείχισμα γίνεται πρός τό διαδ~υναι το~ις [αΰλοις λόγοις τ ~ων νοητ ~ων»2.  

Ο]ι θε ~ιοι Πατέρες [αποκαλο ~υν τόν διάβολο παντομίμητο καί [αρχα~ιο 
ζωγράφο.] Ο δέ θεοφόρος Μάξιμος λέει \οτι ο]ι δαίμονες {οχι μόνο τούς ξύπνιους 
πλανο~υν διά τ~ης φαντασίας, [αλλά καί τούς κοιμωμένους3. Τήν φαντασία ο]ι θε ~ιοι 
Πατέρες, \οπως ]ο \αγιος Κάλλιστος4, [ονομάζουν γέφυρα δαιμόνων5, διά μέσου τ~ης 
]οποίας, διαπερνώντας ο ]ι φονικοί δαίμονες, σμίγουν μέ τήν ψυχή καί {ετσι τήν 
κάνουν κατοικητήριο α [ισχρ~ων, πονηρ~ων καί βλασφήμων λογισμ~ων καί \ολων τ~ων 
[ακαθάρτων παθ~ων, ψυχικ~ων καί σωματικ~ων. 

[ Αποτέλεσμα τ ~ης πτώσεως το~υ [ανθρώπου διά τ~ης φαντασίας @ηταν τό νά 
γεμίσει τήν θεολογία [από ψευδ~η καί διεφθαρμένα δόγματα. Γιατί, πολλοί, καί 
παλαιοί καί νεώτεροι, θέλοντας νά θεωρήσουν καί νά μιλήσουν περί Θεο~υ καί 
περί τ~ων ]απλ~ων, [ασχηματίστων καί [αφαντάστων μυστηρίων το~υ Θεο ~υ, πού 
δουλεύει ]η [ανώτατη δύναμη τ~ης ψυχ~ης, δηλαδή ]ο νο~υς, προτο~υ [ακόμη νά 
καθαρίσουν τόν νο~υ τους [από τά [εμπαθ~η σχήματα καί τίς ε [ικόνες τ~ης φαντασίας 
τ~ων α[ισθητ~ων πραγμάτων, [αντί γιά [αλήθεια βρ~ηκαν ψε~υδος. Καί τό μεγαλύτερο 
κακό ε @ιναι \οτι τό ψε~υδος α[υτό, τό [εναγκαλίσθηκαν καί τό κρατο~υν δυνατά σάν 
                                                 
1 Σχ.βλ. ΜΑΞΙΜΟΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ, Κεφάλαια περί θεολογίας..., κεφ. 75ο, σ. 5466-9. 
2 Σχ.βλ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΡΕΣΙΟΣ,[  Εν τα ~ις [απορίαις... 
3 Σχ.βλ. ΜΑΞΙΜΟΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ, Κεφάλαια περί [αγάπης..., κεφ. 85ο, σσ. 252-255. 
4 Σχ.βλ. ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, Περί φαντασίας..., κεφ. 64ο, σ. 3708.  
5 Σχ.βλ. ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, Συμβουλευτικόν..., σσ. 156-159. 
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[αληθινό καί {οντως {ον καί [αντί γιά θεολόγοι φάνηκαν φαντασιολόγοι, 
παραδοθέντες ε[ις [αδόκιμον νο~υν, κατά τόν [ Απόστολο1. 

Τέλος, παγία θέση το~υ ] Οσίου Νικοδήμου [αποτελε~ι τό γεγονός \οτι 
χαρακτηριστικό [ιδίωμα τ ~ων α]ιρετικ~ων ε@ιναι τό νά μένουν στήν α \ιρεση μέ 
πεισμονή. Γι’α[υτό ε@ιπε καί ]ο ]ιερός Α[υγουστ ~ινος˙ «{αν καί σφάλλω σέ κάτι, δέν 
ε@ιμαι [εξ α[ιτίας α[υτο ~υ καί α]ιρετικός»2.  

Χαρακτηριστικότατο ε @ιναι καί τό περιστατικό πού γράφεται στό 
Γεροντικό3 γιά τόν \οσιο [ Αγάθωνα, ]η μνήμη το~υ ]οποίου τελε~ιται κάθε χρόνο στίς 
8 [ Ιανουαρίου.[ Ακούγοντας κάποιοι \οτι ]ο \οσιος {εχει μεγάλη διάκριση, θέλησαν νά 
τόν δοκιμάσουν {αν ]οργίζεται˙ γι’α [υτό το~υ ε @ιπαν˙ «[ Εσύ ε@ισαι ]ο [ Αγάθων;[ Ακο~υμε 
\οτι ε@ισαι πόρνος καί ]υπερήφανος».] Ο δέ \οσιος ε @ιπε˙ «Ναί, {ετσι {εχει ]η [αλήθεια». 
Πάλι το~υ ε@ιπαν˙ «[ Εσύ ε@ισαι ]ο [ Αγάθων ]ο φλύαρος καί κατάλαλος;».] Ο \οσιος 
[αποκρίθηκε˙ «Ναί, [εγώ ε @ιμαι». Το~υ ε @ιπαν πάλι˙ «[ Εσύ ε@ισαι ]ο [ Αγάθων ]ο 
α ]ιρετικός;».] Ο \οσιος [αποκρίθηκε˙ «∆έν ε@ιμαι α ]ιρετικός».[ Εκε~ινοι τόν 
παρακάλεσαν λέγοντας˙ «Γιατί τίς μέν {αλλες \υβρεις τίς δέχθηκες, α[υτή δέ δέν τήν 
βάσταξες;».[ Αποκρίθηκε ]ο γέροντας˙ «[ Εκείνες μέν τίς δέχθηκα, διότι ε @ιναι 
{οφελος στήν ψυχή μου, ]η δέ λέξη «α]ιρετικός» σημα~ινει χωρισμό [από τόν Θεό καί 
γι’α[υτό δέν τήν δέχθηκα». Ο]ι δέ, [αφο~υ {ακουσαν, θαύμασαν τήν διάκρισή του4.   

[ Από τά παραπάνω βγαίνει [αβίαστα τό γενικό συμπέρασμα καί τό καθολικό 
[αξίωμα \οτι τά πονηρά καί διεφθαρμένα δόγματα γεννο~υν πονηρό καί διεφθαρμένο 
βίο, καθώς καί [αντιστρόφως ]ο πονηρός καί διεφθαρμένος βίος γενν~α πονηρά καί 
διεφθαρμένα δόγματα.] Υπάρχει {αρρηκτη σχέση μεταξύ δόγματος καί βίου, 
δόγματος καί {ηθους {η, \οπως λέγεται στήν θεολογική γλ~ωσσα,[ Ορθοδοξίας καί 
[ορθοπραξίας. Τό {ιδιο κακό ε@ιναι τά πονηρά δόγματα καί ]η πονηρά ζωή καί 
[αντιστρόφως ]η πονηρά ζωή καί τά πονηρά δόγματα. Γιατί, τό \ενα ε@ιναι γεννητικό 
το~υ {αλλου καί \οποιος {εχει τό \ενα, καταντ~α καί στό {άλλο. Α[υτό, βεβαίως, τό 
[αξίωμα μαρτυρε ~ιται [από τήν ] Αγία Γραφή καί τήν \ολη ]  Ιερά Παράδοση.  

Σύμφωνα μέ τήν ]ερμηνεία το~υ ] Οσίου στό χωρίο «τόν νόμον τ~ων [εντολ~ων 
[εν δόγματι καταργήσας»5, ]ο [ Απόστολος Πα ~υλος δόγματα [ονομάζει τήν ε [ις 
Χριστόν πίστη, ]η ]οποία συνίσταται διά μέσου τ ~ων περί Θεο~υ δογμάτων {η δόγματα 
[ονομάζει τίς [αποφασιστικές παραγγελίες το~υ Κυρίου, \οπως τό «[εγώ δέ λέγω ]υμ~ιν 
μή ]ομόσαι \ολως», {η τό «[εγώ δέ λέγω ]υμ~ιν μή [αντιστ~ηναι τ?~ω πονηρ?~ω» {η τό «[εγώ 
δέ λέγω ]υμ~ιν [αγαπ~ατε τούς [εχθρούς ]υμ~ων»6. Κατά τόν Θεοδώριτο, «δόγματα τήν 
ε[υαγγελικήν διδασκαλίαν [εκάλεσεν [επειδή [εν τ?~η α ]ιρέσει τ ~ης γνώμης κε ~ιται τ~ης 
τελειότητος ]η κατόρθωσις.] Ο δυνάμενος γάρ φησί χωρε~ιν χωρε~ιτω»7.                            
] Ερμηνεύοντας ]ο \ Οσιος τόν θ΄ [αναβαθμό το~υ ∆΄ {ηχου καί συγκεκριμένα τήν 
                                                 
1 Σχ.βλ. ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, [ Αόρατος..., σσ. 113-114. 
2 Το~υ [ιδίου, Συναξαριστής...ΣΤ΄, σ. 52. 
3 Σχ.βλ. ΕΥΕΡΓΕΤΙΝΟΣ, σ. 326. 
4 Σχ.βλ. ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, Συναξαριστής...Γ΄, σσ. 49-50. 
5[  Εφ. 2, 15.  
6 Ματθ. 5, 34, 39, 44. 
7 Το~υ [ιδίου, ] Ερμηνεία ε [ις τάς Ι∆΄…Β΄, σσ. 399-400. 
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φράση «πατρ~ωα δόγματα», λέει \οτι α[υτά ε @ιναι τά [απόρρητα δόγματα το~υ Πατρός, 
δηλαδή ο]ι [ορθές δόξες καί ]υπολήψεις περί Θεο~υ καί ο]ι μυστηριώδεις κρίσεις, 
ψήφοι, βουλές, [αποφάσεις καί [ορισμοί το~υ Πατρός. Ε@ιναι ο]ι ]υψηλές θεωρίες καί ο]ι 
θεοπρεπε~ις ]υπολήψεις. Παραθέτει ]ο \ Οσιος καί τήν γνώμη το ~υ Βαρίνου, ]ο ]οπο~ιος 
λέει \οτι «δόγμα [εστί πρόσταγμα {η ε [υσεβές [αληθείας κράτος καί {οντως ο\υτως {εχον 
{η ζητήσεως [αψευδής διάγνωσις»1. Τά περί Χριστο~υ δόγματα ε @ιναι ο]ι ρίζες τ~ης 
ε[υσεβείας, ο]ι θεμέλιοι το ~υ Χριστο~υ, διότι α [υτά ε@ιναι θεμέλια καί ρίζα τ~ης ε [ις 
Χριστόν πίστεως.   

] Ο [ Απόστολος Πα~υλος λέει: «Καί καθώς ο[υκ [εδοκίμασαν τόν Θεόν {εχειν 
[εν [επιγνώσει, παρέδωκεν α[υτούς ]ο Θεός ε [ις [αδόκιμον νο~υν, ποιε~ιν τά μή 
καθήκοντα»2.[ Επειδή δέν δοκίμασαν (ο]ι \ Ελληνες) νά γνωρίσουν καί νά 
πιστεύσουν στόν Θεό, [εξαιτίας τ ~ης [αγνωσίας καί [απιστίας α[υτ~ης [εποίησαν τά μή 
καθήκοντα καί {εζησαν μιά ζωή γεμάτη [από κάθε ]αμαρτία. Τό {ιδιο νόημα 
συναντο~υμε καί στήν πρός [ Εφεσίους, \οπου ]ο θείος Πα~υλος λέει: «ο\ιτινες 
([εθνικοί) [απηλγηκότες, ]εαυτούς παρέδωκαν τ?~η [ασελγεί ?α ε [ις [εργασίαν [ακαθαρσίας 
πάσης [εν πλεονεξί?α»3, τονίζοντας \οτι ]η [ακάθαρτος ζωή ε @ιναι α [ιτία καί τ~ων 
πονηρ~ων δογμάτων καί προξενε ~ι [αγνωσία κάθε καλο ~υ καί [αρετ~ης. Γι’α[υτό ε @ιπε ]ο 
μακάριος Θεοδώριτος: «]  Υπόβαθρα τ~ης παρανομίας γεγένηται ]η [ασέβεια», καί ]ο 
Θεολόγος Γρηγόριος στίς δίστιχες ]ηρωελεγείες γνώμες του: «@ Ισον [εμοί κακόν 
[εστι, Βίος καί Μ~υθος [αλιξός.] Οππότερόν κ{αν {εχοις καί θατέροιο τύχοις»4.  

Α[υτό συμπεραίνεται καί πάλι [από τά λόγια το~υ [ Αποστόλου πρός τόν                      
[ Απόστολο Τιμόθεο: «Καί τί \ετερον τ?~η ]υγιαινούσ?η διδασκαλί ?α [αντίκειται»5. 
Σύμφωνα μέ τόν \ Οσιο \ολα τά πάθη λαμβάνουν τήν ε{ισοδο καί τήν [αρχή τους [από 
τά πονηρά καί διεφθαρμένα δόγματα, [επειδή α [υτά ε @ιναι [ενάντια μέ τά [ορθά καί 
]υγι ~η δόγματα το~υ Ε[υαγγελίου6. Πιό κάτω λέει˙«{ Εχων πίστιν καί [αγαθήν 
συνείδησιν, \ην τινες [απωσάμενοι περί τήν πίστιν [εναυάγησαν»7. Κάποιοι μέ τό νά 
{εχασαν τήν [αγαθή συνείδηση, πού προέρχεται [από τήν [ακατηγόρητη ζωή, 
[ακολούθως {εχασαν καί τήν πίστη. Γιατί, \οταν ]η ζωή ε @ιναι [ακάθαρτος καί 
διεστραμμένη, γενν~ωνται [από α[υτήν καί δόγματα διεστραμμένα. Γιατί, [εκε~ινοι, 
πού ζο~υν ζωή [ακάθαρτη καί ]αμαρτωλή, γιά νά μήν βασανίζονται [από τόν φόβο 
τ~ης μελλούσης κολάσεως, πείθουν τόν ]εαυτό τους, \οτι \ολα τά τ~ων Χριστιαν~ων 
ε@ιναι ψέμματα καί {ετσι ναυαγο~υν ο]ι {αθλιοι καί χάνουν τήν πίστη.[ Αλλά καί \οποιος 
[αποβάλλει τήν ]απλή πίστη καί [αφήνει τό π~αν στούς δικούς του συλλογισμούς καί 
α [υτός παρομοίως ναυαγε~ι καί καραβοτσακίζεται στά δόγματα τ~ης πίστεως.                      
[ Επειδή, ]η μέν πίστη ε @ιναι λιμένας \ησυχος καί [ακλυδώνιστος, ]η ]οποία ]οδηγε~ι τόν 
                                                 
1 Σχ.βλ. ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, Νέα..., σσ. 187, 276. 
2 Ρωμ. 1, 28. 
3[  Εφ. 4, 19. 
4 Σχ.βλ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ, ∆ίστιχες... καί ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, ] Ερμηνεία   
  ε [ις τάς Ι∆΄... Α΄, σσ. 81-82. 
5 Α΄ Τιμ. 1, 10. 
6 Σχ.βλ. ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, ] Ερμηνεία ε [ις τάς Ι∆΄…Γ΄, σ. 155. 
7 Α΄ Τιμ. 1, 19. 
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νο~υ σέ γαλήνη καί ]ηρεμία. Ο]ι δέ συλλογισμοί καί ο]ι συζητήσεις ε@ιναι κύματα, τά 
]οπο~ια πότε μέν [εδ~ω πότε δέ [εκε~ι συναρπάζουν τόν νο~υ, σάν σέ [ελεεινό ναυάγιο, 
καί τελικά {η τόν κτυπο~υν σέ πέτρες καί σφάλματα {η τελείως τόν πνίγουν μέ τήν 
[ασέβεια καί [απώλεια.] Ο θε~ιος Χρυσόστομος λέει: «\οταν @?η ]ο βίος [απεγνωσμένος 
καί δόγμα τίκτεται τοιο~υτον˙ καί [εστιν [ιδε ~ιν πολλούς [εκ τούτου καταπεσόντας ε [ις 
βυθόν κακ~ων καί ε[ις ]ελληνισμόν [εκτραπέντας»1. Καί συμπληρώνοντας ]ο σοφός 
Θεοδώριτος λέει: «]υπόβαθρα πολλάκις [ασεβείας ]ο διεφθαρμένος γίνεται βίος καί 
τινες το~υ συνειδότος τήν κατηγορίαν ο[υ φέροντες, [ηρνήθησαν καί τήν καθόλου 
πρόνοιαν το~υ Θεο~υ καί ε [ιμαρμένη καί μοίρας τά καθ’]εαυτούς [ανέθεσαν˙ 
συζε ~υχθαι γάρ προσήκει τ ?~η πίστει καί τόν [επαινούμενον βίον˙ συνείδησιν δέ 
[αγαθήν, τήν σωφροσύν ?η καί δικαιοσύν?η κεκοσμημένην λέγει ζωήν»2. 

Τά πονηρά δόγματα, κατά τον \ Οσιο, προέρχονται καί [από τήν κακή χρήση 
τ~ης [από τ~ων πολέμων [ελευθερίας καί ]ησυχίας, ]η ]οποία γίνεται σέ πολλούς 
Χριστιανούς ]υπόθεση τρυφ ~ης καί σαρκικ ~ης ]αμαρτίας, [από τά ]οπο~ια πάλι 
γενν~ωνται τά πονηρά δόγματα.[ Επίσης, τά πονηρά δόγματα γενν~ωνται καί [από τά 
ζητήματα καί τίς λογομαχίες, γιατί τότε φιλονεικο~υμε, βλασφημο ~υμε καί 
]υπονοο~υμε γιά τόν Θεό [εκε ~ινα τά νοήματα, πού δέν πρέπει. «Ρίζα πάντων τ~ων 
κακ~ων [εστιν ]η φιλαργυρία, #ης τινες [ορεγόμενοι [απεπλανήθησαν [από τ~ης 
πίστεως»3, νουθετε~ι ]ο [ Απόστολος τόν μαθητή του Τιμόθεο. Γιατί, ]η φιλαργυρία 
τυφλώνει τόν νο~υ καί δέν τόν [αφήνει νά δε ~ι τήν στράτα τ~ης [αληθείας.] Ο 
φιλάργυρος δέν μπορε ~ι νά πιστεύσει στό Ε[υαγγέλιο, τό ]οπο ~ιο νομοθετε ~ι τήν 
πτωχεία. Συμπεραίνεται, λοιπόν, \οτι ]η κακή καί πονηρά ζωή, γενν?~α πονηρά 
δόγματα καί κάνει τούς [ανθρώπους [απίστους4. Τά πονηρά δόγματα καί τόν 
διεφθαρμένο βίο [ονομάζει, κατά τόν Θεοδώριτο, ]ο [ Απόστολος Πα ~υλος «ρίζα 
πικρίας»5.  

[ Εν κατακλε ~ιδι, ]ο \ Οσιος Νικόδημος νουθετε~ι τούς Χριστιανούς νά {εχουν 
στερεότητα στήν πίστη.] Η [απόκτηση, \ομως, α [υτ ~ης τ ~ης στερεότητας {εχει χρεία τ~ης 
[αναλόγου χριστιανικ~ης ζω ~ης, ]η ]οποία θά ε@ιναι [ακόλουθη α[υτ ~ης τ ~ης πίστεως, 
δηλαδή συντροφιασμένη μέ καλά {εργα. ∆ιότι, καθώς ]η [ορθή καί ] Αγία πίστη 
γενν?~α καί στερεώνει τήν ]αγία ζωή, {ετσι [αντιστρόφως καί ]η ]αγία ζωή γενν?~α καί 
στερεώνει τήν ] Αγία πίστη. Τό \ενα ε@ιναι συστατικό το~υ {αλλου, κατά τόν θε~ιο 
Χρυσόστομο.[ Εμπράκτως βλέπουμε, σημειώνει \ο \ Οσιος, \οτι \οσοι [αρνο~υνται τήν 
πίστη το ~υ Χριστο~υ {η πέφτουν σέ πονηρά δόγματα, α [υτοί ε @ιναι προηγουμένως 
διεφθαρμένοι [από μιά πονηρά, [εμπαθ~η καί διεστραμμένη ζωή.[ Εάν ο]ι Χριστιανοί 
{εχουν τέτοια ζωή, {οχι μόνο θά φυλάξουν τήν [ορθόδοξη πίστη, {οχι μόνο δέν θά 
γίνουν α{ιτιοι νά βλασφημο ~υν ο]ι [ασεβε ~ις τό \ Αγιο {ονομα καί τήν πίστη το~υ 
Χριστο~υ, γιά τό ]οπο~ιο παραπονο~υμενος ]ο Θεός λέει «δι’]υμ~ας διά παντός τό {ονομά 

                                                 
1 Σχ.βλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ,] Ομιλία ε΄..., σ. 20219-21.  
2 Σχ.βλ. ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ,]  Ερμηνεία ε [ις τάς Ι∆΄…Γ΄, σσ. 167-168. 
3 Α΄ Τιμ. 6, 10. 
4 \ Ο. π., σσ. 173, 261, 267. 
5 ]  Εβρ. 12, 15. 
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μου βλασφημε ~ιται [εν το~ις {εθνεσιν»1, [αλλά καί τούς [αλλοπίστους θά παρακινήσουν 
νά [επιστρέψουν σ’α[υτή, βλέποντας τό φ~ως τ~ων καλ~ων {εργων τους, \οπως ε@ιπε ]ο 
Κύριος˙ «ο\υτω λαμψάτω τό φ~ως ]υμ~ων {εμπροσθεν τ~ων [ανθρώπων, \οπως {ιδωσιν 
]υμ~ων τά καλά {εργα καί δοξάσωσι τόν πατέρα ]υμ~ων τόν [εν το~ις ο[υρανο ~ις»2.                         
[ Επιπροσθέτως, θά τούς [αναγκάζουν νά τούς [επαινο~υν καί νά λένε \οτι [αληθ ~ως ]ο 
λαός α[υτός τ ~ων Χριστιαν~ων ε@ιναι ε[υλογημένος [από τόν Θεό˙ «π~ας ]ο ]ορ~ων α[υτούς, 
[επιγνώσεται α[υτούς, \οτι α]υτοί ε [ισι σπέρμα ε [υλογημένον ]υπό Θεο~υ»3.   

 
1.3. ∆ιάκρισις α]ιρέσεως, σχίσματος καί παρασυναγωγ~ης 

 
{ Άλλο ε @ιναι ]η α \ιρεση, {άλλο τό σχίσμα καί {άλλο ]η παρασυναγωγή.  
\ Όπως [αναφέραμε πιό πάνω, κατά τόν Μέγα Βασίλειο, «α]ιρέσεις 

([ωνόμασαν ο ]ι παλαιοί) τούς παντελ~ως [απερρηγμένους καί κατ’α[υτήν τήν πίστιν 
[απηλλοτριωμένους». Κατά τόν \ Οσιο Νικόδημο, «α]ιρετικοί δέ [ονομάζονται 
[εκε ~ινοι, τ~ων ]οποίων ]η διαφορά παρευθύς καί [αμέσως ε @ιναι περί τ ~ης ε[ις Θεόν 
πίστεως, {ητοι ο ]ι κατά τήν πίστιν καί τά δόγματα χωρισμένοι [από τούς                            
[ Ορθοδόξους καί παντελ~ως [απομεμακρυσμένοι».  

Κατά τόν Μέγα Βασίλειο, «σχίσματα ([ωνόμασαν ο]ι παλαιοί) τούς δι’α[ιτίας 
τινάς [εκκλησιαστικάς καί ζητήματα [ιάσιμα πρός [αλλήλους διενεχθέντας». Κατά 
τόν \ Οσιο Νικόδημο, «σχισματικοί δέ [ονομάζονται [εκε ~ινοι ]οπο~υ διαφέρονται πρός 
τήν καθολικήν [  Εκκλησίαν, {οχι διά δόγματα πίστεως, [αλλά διά κάποια ζητήματα 
[εκκλησιαστικά καί ε [υκολοϊάτρευτα».  

Κατά τόν ]ιερό Α[υγουστ~ινο4, τόν ]οπο~ιο [επικαλε~ιται ]ο \ Οσιος Νικόδημος, ο ]ι 
σχισματικοί ε @ιναι σχισματοαιρετικοί, γιατί δέν ]υπάρχει κανένα σχίσμα, τό ]οπο~ιο 
νά μήν [αναπλάσει πρότερον α\ιρεση, \ωστε νά χωρισθε ~ι [από τήν [ Εκκλησία. Τό 
σχίσμα, πού διαμένει κακ~ως, γίνεται α\ιρεση {η καταφέρεται σέ α\ιρεση, {αν καί τούς 
σχισματικούς κυρίως, δέν τούς κάνει σχισματικούς ]η διαφορετική πίστη, [αλλά «]η 
δια[ρ]ρηχθε~ισα τ~ης κοινωνίας συντροφία».  

] Ο Μέγας Βασίλειος στόν Α΄ κανόνα του ]ορίζει ]ως ]εξ~ης τήν 
παρασυναγωγή: «Παρασυναγωγάς δέ ([ωνόμασαν ο]ι παλαιοί), τάς συνάξεις τάς 
παρά τ~ων [ανυποτάκτων Πρεσβυτέρων {η [ Επισκόπων καί παρά τ ~ων [απαιδεύτων 
λα ~ων γινομένας˙ Ο#ιον, ε {ιτις [εν πταίσματι [εξετασθείς, [απεσχέθη τ~ης λειτουργίας 
καί μή ]υπέκυψε το~ις Κανόσιν, [αλλ’]εαυτ~?ω [εξεδίκησε τήν προεδρίαν καί τήν 
λειτουργίαν καί συναπ~ηλθον τούτ?ω τινές, καταλιπόντες τήν Καθολικήν                         
[ Εκκλησίαν».] Ερμηνεύει ]ο \ Οσιος Νικόδημος α[υτόν τόν ]ορισμό ]ως ]εξ~ης: 
«Παρασυνάγωγοι ε@ιναι [εκε ~ινοι ο]ι [ανυπότακτοι ] Ιερε ~ις και [ Επίσκοποι, ο]ι ]οπο~ιοι μέ 
τό νά {επεσαν σέ σφάλματα, καθαιρέθηκαν μέν [από τήν ] Ιερωσύνη κανονικ~ως, μή 

                                                 
1 [  Ησ. 52, 5. 
2  Ματθ. 5, 16. 
3 [  Ησ. 61, 9. Σχ.βλ. ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΧΙΟΥ - ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟ-  
   ΡΕΙΤΗΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΡΙΟΣ,  Συναξαριστής..., σ. 25.      
4 Σχ.βλ. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ, 101η [  Επιστολή, ΡL 32-47. 
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θέλωντας, \ομως, νά ]υποταχθο~υν στούς ] Ιερούς Κανόνες α[υθεντικ~ως, α[υτοί [από 
μόνοι τους κηρύχθηκαν [αθώοι καί [ενήργησαν τά τ~ης [ Αρχιερωσύνης καί                         
] Ιερωσύνης κατ’[ιδίαν. Μαζί δέ μέ α[υτούς συνηκολούθησαν καί {αλλοι, {εχοντας 
[αποστατήσει [από τήν Καθολική [  Εκκλησία». 

] Η παρασυναγωγή ε@ιναι μιά μορφή, \ενα ε@ιδος σχίσματος, χωρίς, \ομως, 
α \ιρεση, {αν καί α[υτό κακ~ως δι?ηρημένον καί διαμένον μεταγίνεται σέ α\ιρεση. 
Γι’α[υτό καί ]ο στ΄ Κανών τ~ης Β΄ μαζί μέ τούς α]ιρετικούς συναριθμε~ι α[υτούς, πού 
{εχουν ]υγι ~α πίστη, ε@ιναι, \ομως, χωρισμένοι καί συνάγονται κατ’[ιδίαν σέ φατρίες 
κατά τ~ων Κανονικ~ων [  Επισκόπων. 

  Ο]ι παρασυνάγωγοι ]ενώνονται πάλι μέ τήν [ Εκκλησία μόνο μέ [αξιόλογη 
μετάνοια καί [επιστροφή καί ο]ι ] Ιερε~ις καί Κληρικοί τους, πού [επιστρέφουν, 
γίνονται δεκτοί καί [αποκαθίστανται στήν {ιδια τάξη καί βαθμό, πού @ηταν πρίν. 

Τέλος, ο]ι α]ιρετικοί διαφέρουν [από τούς [απίστους, γιατί ο]ι μέν α]ιρετικοί δέν 
φρονο~υν [ορθ~ως τά τ~ων χριστιαν~ων, ο]ι δέ {απιστοι δέν δέχονται τελείως τήν 
{ενσαρκο ο[ικονομία το~υ Θεο~υ Λόγου1.  
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Σχ.βλ. ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, Πηδάλιον, σσ. 587-588 καί ] Ερμηνεία ε [ις τάς Ι∆΄…Γ΄,  
  σ. 645. 
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2.1. Περί το~υ \ορου Καθολική [ Εκκλησία 
 

 [ Αρχίζουμε τήν παρουσίαση τ~ων α ]ιρέσεων το~υ Παπισμο~υ, ξεκαθαρίζοντας 
τήν \εννοια το~υ θεολογικο~υ καί συνάμα [εκκλησιολογικο ~υ \ορου Καθολική                    
[ Εκκλησία. Σύμφωνα μέ τόν \ Οσιο Νικόδημο, Καθολική [ Εκκλησία ε@ιναι α[υτή, 
πού βρίσκεται σέ \ολα τά μέρη το~υ κόσμου, τ~ης ]οποίας τό σ~ωμα συμπληρώνεται 
[από \ολες τίς κατά μέρος το~υ κόσμου [ Εκκλησίες καί {εχει κεφαλή τόν Χριστό1.] Ο 
θεολογικός α[υτός \ορος, Καθολική [ Εκκλησία, [απαντ~αται συχνά στά κείμενα το~υ          
] Οσίου Νικοδήμου καί [αναφέρεται στήν Μία,] Αγία, Καθολική καί                            
[ Αποστολική [ Ορθόδοξη [ Εκκλησία.] Ο \ Οσιος Νικόδημος [εννοε ~ι \οτι Καθολική               
[ Εκκλησία ε @ιναι ]η [ Ορθόδοξος [ Εκκλησία καί {οχι ]η παναίρεση το~υ Παπισμο~υ, ]η 
]οποία κακ~ως [ονομάζεται «Ρωμαιοκαθολική [ Εκκλησία». Ο]ι Παπικοί [ισχυρίζονται 
πώς α[υτοί ε@ιναι «Καθολικοί», [επειδή «καθολικά», δηλαδή γεωγραφικά, {εχουν 
[εξαπλωθε~ι σέ \ολο τόν κόσμο.[ Από α[υτ ~ης τ ~ης πλευρ~ας δέν ε @ιναι μόνο ]ο Παπισμός 
«Καθολική [ Εκκλησία», [αλλά καί ]η [ Ορθόδοξη [ Εκκλησία, [επειδή ]η [ Ορθόδοξη 
πίστη ε @ιναι κατεσπαρμένη παντο~υ καί ]υπάρχουν [ Ορθόδοξοι σέ \ολο τόν κόσμο. 
Κυρίως, \ομως, ]η {εννοια τ~ης καθολικότητας δέν ε @ιναι γεωγραφική ο{υτε τοπική, 
[αλλά πνευματική. Καθολικός ε @ιναι [εκε ~ινος, ]ο ]οπο~ιος κατέχει καθ’]ολοκληρίαν καί 
]ολόκληρη τήν πίστη.\ Οποιος {εχει [αφαιρέσει {η προσθέσει δέν ε@ιναι καθολικός, δέν 
κατέχει ]ολόκληρη τήν πίστη. Ο]ι Παπικοί καί \ολοι ο]ι {αλλοι α]ιρετικοί {εχουν 
[αφαιρέσει καί προσθέσει το~υ κόσμου τίς πλάνες καί α]ιρέσεις. Π~ως μπορο~υν α [υτοί 
νά [ισχυρίζονται \οτι ε@ιναι συνέχεια τ ~ης Μι ~ας,] Αγίας, Καθολικ~ης καί [ Αποστολικ~ης    
[ Εκκλησίας; ∆έν ε@ιναι [ Ορθόδοξοι, ο {υτε κ{αν Χριστιανοί. 
 Σύμφωνα μέ τόν ]ομότιμο καθηγητή τ ~ης Θεολογικ~ης Σχολ~ης το ~υ Α.Π.Θ.            
κ. Γεώργιο Μαντζαρίδη, «]η {εννοια τ~ης καθολικ ~ης [ Εκκλησίας διατυπώνεται γιά 
πρώτη φορά στήν Πρός Σμυρναίους [επιστολή το ~υ ]αγίου [ Ιγνατίου [ Αντιοχείας. Τό 
σχετικό κείμενο σημειώνει: «\ Οπου {αν φαν?~η ]ο [επίσκοπος, [εκε~ι τό πλ~ηθος {εστω˙ 
\ωσπερ \οπου {αν ?#η ]ο Χριστός [ Ιησο~υς, [εκε ~ι ]η καθολική [ Εκκλησία»2.[ Ανάμεσα στόν 
Χριστό καί τούς πιστούς τοποθετε~ιται ]ο [επίσκοπος.] Ο ]ορατός [επίσκοπος ε@ιναι ]ο 
τύπος το~υ [αοράτου [επισκόπου Χριστο~υ. Ο]ι πιστοί [αναφέρονται στόν [επίσκοπο καί 
]ο [επίσκοπος στόν Χριστό.] Ο Χριστός, ]ως κεφαλή τ~ης καθολικ~ης [ Εκκλησίας, 
βρίσκεται μαζί μέ τούς πιστούς, {εχοντας ]ως σύμβολο παρουσίας του τόν 
[επίσκοπο. Μέ τήν προϋπόθεση βέβαια \οτι ]ο [επίσκοπος ε @ιναι κατά πάντα 
[ορθόδοξος καί {οχι α]ιρετικός {η φιλαιρετικός, γιατί τότε ]ο [επίσκοπος δέν ε @ιναι 
σύμβολο παρουσίας το~υ Χριστο ~υ.{ Ετσι, κάθε συγκεκριμένη τοπική [ Εκκλησία 
παρουσιάζεται ]ως φανέρωση τ~ης μίας «καθολικ~ης [ Εκκλησίας». Α[υτό 
]υποδηλώνεται γλωσσικά {ηδη στήν Καινή ∆ιαθήκη μέ τίς φράσεις «]η [ Εκκλησία 
το~υ Θεο ~υ ]η ο@υσα» {η «]η παροικο~υσα» σέ κάποιο τόπο. Σέ κάθε περίπτωση δηλαδή 
πρόκειται γιά τή μία καί [αδιαίρετη [ Εκκλησία, πού φανερώνεται σέ κάποιο τόπο.            
]  Η πληρέστερη, \ομως, διατύπωση [εμφανίζεται [από τό δεύτερο α[ιώνα. 
                                                 
1 Σχ.βλ. ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ,]  Ερμηνεία ε [ις τάς Ι∆΄... Α΄, σ. 592.  
2 Σχ.βλ. ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ, Πρός Σμυρναίους 8, 2. 
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 Χαρακτηριστικό γιά τό θέμα α[υτό ε@ιναι τό προοίμιο το~υ Μαρτυρίου το~υ 
]αγίου Πολυκάρπου, πού γράφει: «] Η [ Εκκλησία το~υ Θεο~υ ]η παροικο~υσα Σμύρναν, 
τ?~η [ Εκκλησί?α το~υ Θεο~υ τ ?~η παροικούσ ?η [εν Φιλομηλί ?ω καί πάσαις τα~ις κατά πάντα 
τόπον τ~ης ]αγίας καί καθολικ~ης [ Εκκλησίας παροικίαις...».[ Εδ~ω ο]ι [επιμέρους 
τοπικές [ Εκκλησίες χαρακτηρίζονται ]ως παροικίες τ~ης [ενιαίας «καθολικ~ης                      
[ Εκκλησίας». Γίνεται σαφές \οτι κάθε τοπική [ Εκκλησία θεωρε ~ιται ]ως φανέρωση 
τ~ης «καθολικ~ης [ Εκκλησίας» σέ κάποιο συγκεκριμένο τόπο. Γι’α [υτό ]η τοπική                 
[ Εκκλησία χαρακτηρίζεται ]ως «καθολική [ Εκκλησία», [εν?~ω \ολες μαζί ο ]ι τοπικές               
[ Εκκλησίες [αποτελο~υν τήν «κατά τήν ο [ικουμένην καθολικήν [ Εκκλησίαν»1. 
 Στήν [εκκλησιαστική παράδοση ]η καθολικότητα συνδέεται στενά μέ τήν 
ο[ικουμενικότητα, χωρίς \ομως καί νά συμπίπτει [απόλυτα μέ α[υτήν.] Η 
καθολικότητα {εχει πρωτίστως θεολογικό νόημα. ∆έν [αφορά μόνο τήν 
ο[ικουμενικότητα {η παγκοσμιότητα τ ~ης [ Εκκλησίας, [αλλά [επιπλέον τήν 
[ακεραιότητα τ ~ης δογματικ~ης της διδασκαλίας, τήν [αναφορά της σέ \ολους 
[ανεξαιρέτως τούς [ανθρώπους καί τήν πληρότητα το~υ ]αγιαστικο~υ {εργου καί τ~ων 
χαρισμάτων της.] Ο \αγιος Κύριλλος ] Ιεροσολύμων, [αναφερόμενος στήν 
καθολικότητα τ~ης [ Εκκλησίας, παρατηρε ~ι: «Καθολική μέν ο@υν καλε~ιται (]η                     
[ Εκκλησία) διά τό κατά πάσης ε@ιναι τ ~ης ο[ικουμένης, [από περάτων γ~ης \εως 
περάτων˙ καί διά τό διδάσκειν καθολικ~ως καί [ανελλιπ~ως \απαντα τά ε [ις γν~ωσιν 
[ανθρώπων [ελθε ~ιν [οφείλοντα δόγματα, περί τε ]ορατ~ων καί [αοράτων πραγμάτων, 
[επουρανίων τε καί [επιγείων˙ καί διά τό π~αν γένος [ανθρώπων ε[ις ε[υσέβειαν 
]υποτάσσειν, [αρχόντων τε καί [αρχομένων, λογίων τε καί [ιδιωτ~ων˙ καί διά τό 
καθολικ~ως [ιατρεύειν μέν καί θεραπεύειν \απαν τό τ~ων ]αμαρτι~ων ε @ιδος, τ~ων διά 
ψυχ~ης καί σώματος [επιτελουμένων˙ κεκτ~ησθαι δέ [εν α[υτ ?~η π ~ασαν [ιδέαν 
[ονομαζομένης [αρετ~ης, [εν {εργοις τε καί λόγοις καί πνευματικο~ις παντοίοις 
χαρίσμασιν»2.  
 [ Εν κατακλε~ιδι, στήν συνείδηση το ~υ θεοφόρου πατρός Νικοδήμου 
Καθολική [ Εκκλησία  ε@ιναι ]η το ~υ Συμβόλου τ ~ης Πίστεως Μία,] Αγία, Καθολική 
καί [ Αποστολική [ Ορθόδοξη [ Εκκλησία καί {οχι ]η παναίρεση το~υ Παπισμο~υ καί 
καθολικοί ε {ιμασθε ο]ι [ Ορθόδοξοι καί {οχι ο]ι παναιρετικοί Παπικοί.[ Επίσης, \οταν ]ο    
\ Οσιος χρησιμοποιε ~ι τόν \ορο ∆υτική {η Ρωμαίικη {η Φράγγικη [ Εκκλησία 
[αναφέρεται στήν [ Εκκλησία τ~ης ] Ρώμης πρίν τό σχίσμα, γιατί μετά [από α[υτό δέν 
τήν [αναγνωρίζει ]ως [ Εκκλησία.  
 

 
 
 
 
 

                                                 
1 Σχ.βλ. Μαρτύριον...  16, 2 καί 8, 1.  
2 Σχ.βλ. ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ, Κατήχησις 18, 23, PG 33, 1044 AB καί ΓΕΩΡΓΙΟΣ   
  ΜΑΝΤΖΑΡΙ∆ΗΣ, Κοινωνιολογία..., σσ. 219-221. 
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2.2. Περί βαπτίσματος 
 

 [ Αναπτύσσοντας στή συνέχεια τήν θεολογία το~υ βαπτίσματος καί 
βασιζόμενος ]ο \ Οσιος Νικόδημος στόν μστ΄ [ Αποστολικό Κανόνα, ]υποστηρίζει \οτι 
τό βάπτισμα τ~ων Λατίνων ε @ιναι ψευδώνυμο βάπτισμα καί γι’α[υτό ο {υτε κατά τόν 
λόγο τ~ης [ακριβείας ε@ιναι δεκτό, ο{υτε κατά τόν λόγο τ~ης ο[ικονομίας. 
 ∆έν ε @ιναι δεκτό κατά τόν λόγο τ~ης [ακριβείας, α΄. γιατί ε@ιναι α]ιρετικοί.\ Οτι 
δέ ο]ι Λατ~ινοι ε @ιναι α]ιρετικοί, δέν ε @ιναι κ[?αμμία [ανάγκη [επί το~υ παρόντος νά τό 
[αποδείξουμε, λέει ]ο \ Οσιος. Γιατί, α[υτό τό τόσο μ~ισος καί ]η τόση [αποστροφή, πού 
{εχουμε {ηδη τόσους α [ι~ωνες πρός α [υτούς, ε @ιναι μιά φανερή [απόδειξη \οτι τούς 
βδελυττόμασθε ]ως α]ιρετικούς, \ο,τι λογ~ης δηλαδή καί τούς [ Αρειανούς, τούς 
Σαββελιανούς καί τούς πνευματομάχους Μακεδονιανούς. Μά καί {αν κάποιος 
[αγαπ?~α νά καταλάβει καί [από βιβλία τίς α]ιρέσεις τους, τόν παραπέμπει ]ο \ Οσιος 
στά βιβλία το ~υ ]αγιωτάτου Πατριάρχου ] Ιεροσολύμων κυρίου ∆οσιθέου το ~υ 
παπομάστιγος μέ τίς σοφώτατες [αναιρέσεις τους.[ Επίσης, ]ικανή ε{ιδηση μπορε ~ι νά 
λάβει καί [από τό βιβλιάριο το~υ σοφο ~υ Μηνιάτου, πού [επιγράφεται «Πέτρα 
σκανδάλου»1.[ Αρκο ~υν δέ \οσα παρρησί?α ε @ιπε περί α[υτ ~ων ]ο \αγιος Μ~αρκος ]ο                           
[ Εφέσου στήν 25η συνέλευση τ~ης [εν Φλωρεντία συνόδου˙ «]ημε~ις δι’ο[υδέν {αλλο 
[απεσχίσθημεν τ ~ων Λατίνων, [αλλ’{η \οτι ε[ισίν, ο[υ μόνον σχισματικοί, [αλλά καί 
α ]ιρετικοί». Γι’α[υτό καί δέν πρέπει καθόλου νά ]ενωθο~υμε μ’α[υτούς.] Ο μέγας                
[ Εκκλησιάρχης Σίλβεστρος {ελεγε˙ «] Η τ ~ων Λατίνων διαφορά, α\ιρεσίς [εστι, καί 
ο\υτως ε @ιχον α[υτήν ο ]ι πρό ]ημ~ων».{ Οντας, λοιπόν, ]ομολογούμενο, πώς ο]ι Λατ~ινοι 
ε@ιναι παμπάλαιοι α]ιρετικοί, [εν πρώτοις ε[υθύς [από α[υτό ε@ιναι [αβάπτιστοι, κατά τόν 
Μέγα Βασίλειο καί τούς πρό α[υτόν ]αγίους, Κυπριανό καί Φιρμιλιανό. Γιατί, [αφο~υ 
{εγιναν λαϊκοί μέ τό νά [αποκόπηκαν [από τήν [ορθόδοξη [ Εκκλησία, δέν {εχουν 
πλέον τήν Χάρη το ~υ ]αγίου Πνεύματος, μέ τήν ]οποία ο ]ι [ορθόδοξοι ] Ιερε ~ις 
τελειώνουν τά μυστήρια. Α[υτό τό [επιχείρημα ε@ιναι τόσο [ισχυρό καί [αναντί [ρ]ρητο, 
\οσο [ισχυροί καί [αναντί[ρ]ρητοι ε@ιναι ο]ι Κανόνες το~υ Μεγάλου Βασιλείου καί το~υ 
]ιερομάρτυρος Κυπριανο~υ, [αφο ~υ {ελαβαν μάλιστα καί τό κ~υρος [από τήν ]αγία καί 
Ο[ικουμενική ΣΤ΄ σύνοδο.  
 β΄. Ο]ι Λατ ~ινοι ε @ιναι [αβάπτιστοι, γιατί δέν φυλάττουν τίς τρε ~ις καταδύσεις 
στόν βαπτιζόμενο, καθώς {ανωθεν παρέλαβε ]η [ορθόδοξη [ Εκκλησία [από τούς 
]αγίους [ Αποστόλους. Ο]ι προγενέστεροι Λατ~ινοι, [αφο~υ καινοτόμησαν πρ~ωτοι τό             
[ Αποστολικό βάπτισμα, μεταχειρίζονταν [επίχυση, δηλαδή {εχυναν λίγο νερό στήν 
κορυφή το ~υ παιδιο~υ, τό ]οπο~ιο [ενεργε~ιται [ακόμη καί τώρα σέ κ{αποιους τόπους. Ο]ι 
δέ περισσότεροι ρίχνουν τρε ~ις φορές λίγες ]ρανίδες νερο~υ στό μέτωπο το ~υ βρέφους 
μέ μιά δέσμη [από τρίχες χοίρου. Σέ {αλλους τόπους, καθώς [ανήγγειλε στόν \ Οσιο 
κάποιος, πού π~ηγε [εκε~ι καί [επέστρεψε, [αφο~υ βουτήσουν λίγο βαμβάκι στό νερό 
(καθένας ξέρει πόσο νερό μπορε~ι νά σηκώσει τό βαμβάκι), χρίουν μ’α [υτό τό παιδί 
καί τό βαπτίζουν. Λοιπόν, ο]ι Λατ~ινοι ε@ιναι [αβάπτιστοι, [επειδή δέν κάνουν τίς τρε ~ις 
καταδύσεις καί [αναδύσεις, κατά τήν [ Αποστολική παράδοση. Περί το~υ πόσο 
                                                 
1 Σχ.βλ. ΗΛΙΑΣ ΜΗΝΙΑΤΗΣ, Πέτρα... 
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[αναγκα~ιες καί [απαραίτητες ε @ιναι στήν τελείωση το~υ βαπτίσματος α [υτές ο]ι τρε ~ις 
καταδύσεις καί [αναδύσεις, \οποιος [αγαπ?~α, συμβουλεύει ]ο \ Οσιος, {ας [αναγνώσει τό 
[εγχειρίδιο το~υ πολυμαθεστάτου καί σοφωτάτου Ε[υστρατίου το~υ [ Αργέντου1. 
 { Αν, \ομως, κάποιος [από τούς Λατίνους {η τούς Λατινόφρονες, προβάλλει τίς 
τρε ~ις [επικλήσεις τ~ης ]αγίας Τριάδος, δέν πρέπει νά ξεχν?~α α[υτά, πού λέει ]ο ]ιερός 
Φιρμιλιανός2 καί ]ο Μέγας [ Αθανάσιος˙ \οτι δηλαδή ε@ιναι [αργά καί [ανενέργητα τά 
]υπέρθεα [εκε~ινα [ονόματα, \οταν προφέρονται [από τά στόματα τ~ων α]ιρετικ~ων. Γιατί, 
{αν δέν ε @ιναι {ετσι, βεβαιότατα πρέπει νά πιστεύσουμε \οτι καί τά κακογραΐδια 
κάνουν θαύματα, μέ τό νά [επ?άδουν τά θε~ια [ονόματα.[ Αφο~υ, λοιπόν, ο]ι Λατ~ινοι καί 
]ως α]ιρετικοί δέν μπορο~υν νά τελειώσουν βάπτισμα, [επειδή {εχασαν τήν 
τελεταρχική Χάρη, καί κοντά σ’α[υτό [ανέτρεψαν [ακόμη τό [ Αποστολικό βάπτισμα 
τ~ων τρι~ων καταδύσεων, {ας στοχασθο~υν [εκε ~ινοι, πού δέχονται τό ]ράντισμα τ~ων 
Λατίνων, τί {εχουν νά [αποκριθο~υν στήν α [υθεντία τ~ων μστ΄ καί μζ΄ [ Αποστολικ~ων 
Κανόνων. 
  Γνωρίζει ]ο \ Οσιος Νικόδημος τί προβάλλουν ο]ι {αμισθοι δεφένσορες το~υ 
Λατινικο~υ ψευδοβαπτίσματος. Προβάλλουν \οτι μέ μ~υρο συνείθισε ]η [ Εκκλησία 
μας νά δέχεται α[υτούς, πού [επιστρέφουν [από τούς Λατίνους καί βρίσκεται καί 
κ{?αποια διατύπωση, πού διαλαμβάνει τί λογ~ης νά τούς δεχόμασθε. Καί σ’α [υτά 
]απλ~α καί δίκαια [αποκρίνεται ]ο \ Οσιος Νικόδημος τά ]εξ~ης˙ φθάνει, πού ]ομολογε~ις, 
πώς τούς δέχεται μέ μ~υρο. Λοιπόν, ε@ιναι α]ιρετικοί. Γιατί τούς δέχεται μέ μ~υρο, {αν 
δέν @ηταν α ]ιρετικοί;[ Αφο ~υ, λοιπόν, ε@ιναι ]ομολογουμένως α]ιρετικοί, δέν ε @ιναι 
δυνατό ]η [ορθόδοξη καί [ Αποστολική [ Εκκλησία [επίτηδες νά [αθετε~ι τούς                          
[ Αποστολικούς καί συνοδικούς Κανόνες.[ Αλλά, καθώς φαίνεται καί ε @ιναι πρέπον 
νά πιστεύσουμε, ]η [ Εκκλησία θέλησε νά μεταχειρισθε~ι κ{?αποια μεγάλη ο[ικονομία 
στούς Λατίνους, {εχοντας ]ως παράδειγμα στόν σκοπό της τήν μεγάλη [εκε~ινη καί 
]αγία Β΄ Ο[ικουμενική Σύνοδο. Γιατί, ]η Β΄ σύνοδος ο[ικονόμησε καί δέχθηκε τό 
βάπτισμα τ~ων [ Αρειαν ~ων καί Μακεδονιαν~ων, {εχοντας ]ως σκοπό καί [ελπίδα τήν 
[επιστροφή καί [επίγνωσή τους καί γιά νά μήν γίνουν [αγριώτεροι θ ~ηρες κατά τ~ης            
[ Εκκλησίας, [επειδή καί τό πλ~ηθος @ηταν ]υπέρπολυ καί δυνατοί κατά τά [εξω 
πράγματα. Καί πέτυχαν καί το~υ σκοπο~υ καί τ~ης [ελπίδας. ∆ιότι, μέ α[υτή τήν 
ο[ικονομία καί ]ημερώτεροι {εγιναν [εκε~ινοι πρός τούς [ορθοδόξους καί τόσο 
[επέστρεψαν πρός τήν ε[υσέβεια, \ωστε σέ λίγα χρόνια {η τελείως [εξέλιπαν {η {εμειναν 
πολύ λίγοι. Ο[ικονόμησαν, λοιπόν, ]ομοίως καί ο]ι πρό ]ημ~ων καί δέχθηκαν τό 
βάπτισμα τ~ων Λατίνων, κατά τόν δεύτερο μάλιστα τρόπο, γιατί τότε ]ο παπισμός 
{ηκμαζε καί ε@ιχε στά χέρια του \ολες τίς δυνάμεις τ~ων βασιλέων τ ~ης Ε[υρώπης, τό δέ 
δικό μας βασίλειο {επνεε τά λοίσθια. Γι’α[υτό @ηταν [ανάγκη, {αν δέν γίνονταν α[υτή ]η 
ο[ικονομία, νά [εξεγείρει ]ο Πάπας τά Λατινικά γένη κατά τ~ων [ Ανατολικ~ων, νά 
α [ιχμαλωτίζουν, νά φονεύουν καί {αλλα μύρια δεινά νά κάνουν σ’α [υτούς.[ Αλλά 
τώρα, πού δέν μπορο~υν νά μ~ας κάνουν τέτοια κακά, μέ τό νά [επέστησε σ’[εμ~ας ]η 
θεία πρόνοια τέτοιο φύλακα, πού κατέβαλε σέ τέλος τήν [οφρ~υ καί α[υτ ~ων τ~ων 
                                                 
1 Σχ.βλ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΡΓΕΝΤΗΣ, Ραντισμο ~υ... 
2 Σχ.βλ. ΦΙΡΜΙΛΙΑΝΟΣ,[  Επιστολή... 
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[αγερώχων, τώρα, λοιπόν, πού τίποτε δέν [ισχύει [εναντίον μας ]η λύσσα το~υ 
παπισμο~υ, τί χρειάζεται πλέον ]η ο[ικονομία; Γιατί, ]η ο [ικονομία {εχει μέτρα καί \ορια 
καί δέν ε@ιναι παντοτινή καί [αόριστη. Γι’α[υτό λέει καί ]ο Θεοφύλακτος 
Βουλγαρίας˙ «] Ο κατ’ο [ικονομίαν ποι ~ων τι, ο[υχ ]ως ]απλ~ως καλόν το~υτο ποιε ~ι, 
[αλλ’]ως πρός καιρόν χρει ~ωδες»1. Καί ]ο Θεολόγος Γρηγόριος στό [εγκώμιο στόν 
Μέγα [ Αθανάσιο λέει˙ «]ικαν~ως ο[ικονομήσωμεν, μήτε τό [αλλότριον 
προσλαμβάνοντες καί τό ]ημέτερον φθείροντες, \ο κακ~ων {οντως [εστίν ο[ικονόμων»2.    
Τό {ιδιο λέει καί ]ο \ Οσιος Νικόδημος. Βέβαια, κακή ο [ικονομία ε@ιναι α [υτή, \οταν διά 
μέσου α[υτ ~ης ο{υτε τούς Λατίνους μπορο~υμε νά [επιστρέψουμε, καί [εμε ~ις 
παραβαίνουμε τήν [ακρίβεια τ ~ων ]ιερ~ων Κανόνων καί δεχόμασθε τό 
ψευδοβάπτισμα τ ~ων α]ιρετικ~ων. «Ο[ικονομητέον γάρ {ενθα μή παρανομητέον», λέει 
]ο θε ~ιος Χρυσόστομος.\ Οτι δέ ο[ικονομικ~ως {εγινε [εκείνη ]η διατύπωση, ε @ιναι φανερό 
[από τό \οτι \εως τότε ο]ι [ Ανατολικοί βάπτιζαν τούς ∆υτικούς, πού [επέστρεφαν, 
καθώς α[υτό μαρτυρε ~ι ]η [εν Λατεραν?~ω τ~ης ] Ρώμης τοπική σύνοδος, πού {εγινε τό 
1215ο {ετος [από Χριστο~υ. Λέει στόν δ΄ Κανόνα της \οτι ο]ι [ Ανατολικοί δέν 
λειτουργο~υν [εκε ~ι, \οπου πρότερον λειτούργησε ∆υτικός, {αν δέν {εκαναν πρ~ωτον 
]αγιασμό γιά καθαρισμό. Καί {επειτα λέει \οτι ο]ι [ Ανατολικοί [ανεβάπτιζαν καί 
α [υτούς, πού προσέρχονταν στήν [ανατολική [ Εκκλησία, [επειδή δηλαδή δέν ε @ιχαν 
βάπτισμα \αγιο καί [ Αποστολικό3.\ Οταν, λοιπόν, \εως τότε, κατά τήν μαρτυρία τ~ων 
[ιδίων [εχθρ~ων, ο]ι [ Ανατολικοί τούς βάπτιζαν, ε @ιναι φανερό \οτι [από μεγάλη 
ο[ικονομία \υστερα μεταχειρίσθηκαν τόν τρόπο το~υ Μ~υρου, [επειδή δέν συνέφερε 
στήν [εσχάτη [ασθένεια το~υ γένους μας νά [εξάψουν [επιπλέον τήν μανία το ~υ 
παπισμο~υ καί [επειδή @ηταν πολύς ]ο Λατινικός βρασμός [εξαιτίας τ~ης καταργήσεως 
καί [ακυρώσεως \οσων κακ~ως {εγιναν στήν Φλωρεντία.{ Αρα, [αφο~υ παρ~ηλθε ]η 
ο[ικονομία, ]η [ακρίβεια καί ο]ι [ Αποστολικοί Κανόνες πρέπει νά {εχουν τόν τόπο 
τους.  
 Κατά τόν \ Οσιο Νικόδημο, δέν λέμε \οτι [αναβαπτίζουμε τούς Λατίνους, 
[αλλά \οτι τούς βαπτίζουμε, [επειδή τό βάπτισμά τους ψεύδεται τό {ονομά του καί 
δέν ε @ιναι καθόλου βάπτισμα, [αλλά ράντισμα μόνο ψιλό4. 
 Στή συνέχεια μ~ας παρουσιάζει ]ο \ Οσιος τήν θεολογία το~υ Βαπτίσματος. 
Λέει \οτι ε @ιναι [αναντί[ρ]ρητο δόγμα τ~ης [ Ορθοδόξου πίστεώς μας \οτι ]ο θάνατος το~υ          
[ Ιησο~υ Χριστο~υ στάθηκε \ενα [αναγκα~ιο μέσο γιά τήν σωτηρία \ολου το~υ 
[ανθρωπίνου γένους καί γιά τήν καταλλαγή το~υ [ανθρώπου μέ τόν Θεό. Γιατί, χωρίς 
α [υτόν δέν @ηταν δυνατόν νά συμφιλιωθε ~ι πότε ]ο {ανθρωπος μέ τόν Θεό, [αλλά @ηταν 
[ανάγκη νά μένει [αδιάλλακτος [εχθρός του στούς α [ι ~ωνες. Α[υτό δηλώνοντας ]ο                  
[ Απόστολος Πα ~υλος, {ελεγε˙ «[ Εχθροί {οντες, κατηλλάγημεν τ ?~ω Θε ?~ω διά το~υ 
θανάτου το~υ Υ]ιο ~υ α[υτο ~υ»5. Γιά νά [ενεργε~ιται, λοιπόν, πάντοτε ]η μνήμη τ~ης 
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2 Σχ.βλ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ, Λόγος κα΄... 
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4 Σχ.βλ. ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, Πηδάλιον, σσ. 55-58. 
5 Ρωμ. 5, 10. 
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[α [ρ]ρητου α[υτ ~ης ε [υεργεσίας το~υ Θεο~υ πρός τόν {ανθρωπο καί γιά νά [ενεργε ~ιται στό 
]εξ~ης πάντοτε ]η σωτηρία τ~ων [ανθρώπων, πού προέρχεται [από α[υτόν τόν θάνατο, 
τόσο ]ο Κύριος, ]ο [αρχηγός τ ~ης σωτηρίας μας, πού ]υπέμεινε τόν θάνατο στήν 
σάρκα Του, \οσο καί ο]ι θεσπέσιοι Μαθητές Του καί \ολοι ο]ι θεοφόροι Πατέρες 
διέταξαν νά γίνεται [αναγκαίως καί [απαραιτήτως ]ο τύπος καί ]η ε [ικόνα α[υτο~υ το ~υ 
θανάτου σέ κάθε μυστήριο καί σέ κάθε ]ιεροπραξία καί ]αγιστεία τ~ης [ Εκκλησίας 
μας.[ Αλλά κατ’[εξοχήν ]ο τύπος το~υ ∆εσποτικο~υ θανάτου [ενεργε~ιται στό μυστήριο 
το~υ Βαπτίσματος μέ τίς τρε~ις καταδύσεις, πού τελο~υνται σ’α[υτό. Κατ’[εξοχήν λέει 
]ο \ Οσιος, [επειδή σέ \ολα τά {αλλα ]ο τύπος το~υ Κυριακο~υ θανάτου γίνεται [εκτός το~υ 
[ανθρώπου.[ Αλλά στό \αγιο Βάπτισμα ]ο {ιδιος ]ο {ανθρωπος [ενεργε ~ι στόν ]εαυτό του 
τόν θάνατο το ~υ Κυρίου˙ δηλαδή ]ο {ιδιος ]ο βαπτιζόμενος τυπικ~ως [αποθνήσκει καί 
συνθάπτεται μέ τόν Χριστό στό \υδωρ το~υ Βαπτίσματος. Μάρτυς ]ο [ Απόστολος 
Πα ~υλος, πού λέει˙ «\οσοι ε [ις Χριστόν [εβαπτίσθημεν, ε[ις τόν θάνατον α [υτο~υ 
[εβαπτίσθημεν, συνετάφημεν ο@υν α [υτ ~?ω διά το~υ βαπτίσματος ε [ις τόν θάνατον»1. Γιά 
νά γίνεται, λοιπόν, σ’[εμ~ας τό ]ομοίωμα το ~υ θανάτου το ~υ Χριστο~υ καί τ~ης 
τριημέρου ταφ ~ης του, [εξ [ανάγκης πρέπει νά γίνονται ο]ι τρε ~ις καταδύσεις.  
 Περί τ~ης [αναγκαιότητος τ ~ων καταδύσεων καί ]η παράδοση τ ~ων Πατέρων 
ε@ιναι σύμφωνη μέ τήν θεία Γραφή καί τούς Κανόνες τ~ων [ Αποστόλων. Γιατί, ]ο 
σύγχρονος τ~ων [ Αποστόλων καί κρυφιομύστης \αγιος ∆ιονύσιος μέ τήν 
συνηθισμένη του μεγαλόδοξη φράση θεηγορε~ι τά ]εξ~ης˙ «Τόν ο@υν ]ιερ~ως 
βαπτιζόμενον ]η συμβολική διδασκαλία μυσταγωγε~ι, τα~ις [εν τ ?~ω \υδατι τρισί 
καταδύσεσι, τόν θεαρχικόν τ ~ης τριημερονύκτου ταφ~ης [ Ιησο~υ το~υ ζωοδότου 
μιμε~ισθαι θάνατον». Καί πάλι˙ «Ο[ικείως ]η δι’\υδατος ]ολική κάλυψις ε [ις τήν το~υ 
θανάτου καί το~υ τ~ης ταφ ~ης [αειδο~υς ε [ικόνα παρείληπται». Καί [αλλο~υ˙ «τρίς μέν 
ο@υν α [υτόν (τόν κατηχούμενον δηλ.) ]ο ] Ιεράρχης βαπτίζει τα ~ις τρισί το~υ 
τελουμένου καταδύσεσι καί [αναδύσεσι, τήν τριττήν τ ~ης θείας μακαριότητος 
[επιβοήσας ]υπόστασιν». Καί ]ο \αγιος Κύριλλος ] Ιεροσολύμων στίς κατηχήσεις του 
α [ινίττεται διά συμβόλου τήν τριήμερη ταφή το~υ Χριστο ~υ˙ «Καθάπερ γάρ ]ο Σωτήρ 
]ημ~ων τρε~ις ]ημέρας καί τρε ~ις νύκτας [εν τ?~η κοιλία τ~ης γ~ης [εποίησεν, ο\υτω καί ]υμε ~ις 
[εν τ?~η πρώτ?η [αναδύσει, τήν πρώτην [εμιμε~ισθε το~υ Χριστο~υ, [εν τ?~η γ?~η ]ημέραν, [εν δέ 
τ?~η καταδύσει, τήν νύκτα»2. Καί πάλι˙ «\ Ωσπερ ]ο [ Ιησο ~υς τάς ο[ικουμενικάς 
]αμαρτίας [αναλαβών [απέθανεν, \ινα θανατώσας τήν ]αμαρτίαν, [αναστήσ?η σε [εν 
δικαιοσύν ?η, ο \υτω καί σύ καταβάς ε[ις τό \υδωρ καί τρόπον τινά συνταφείς \ωσπερ 
[εκε ~ινος [εν τ ?~η πέτρ?α, [εγείρεσαι [εν καινότητι ζω ~ης περιπατ~ων. Καί α@υθις [επί τήν 
]αγίαν το~υ Θείου Βαπτίσματος [εχειραγωγε ~ισθε Κολυμβήθραν, ]ως ]ο Χριστός [από 
το~υ [επί τό προκείμενον μν ~ημα». Καί πάλι˙ «\ Ωσπερ ]ο Χριστός [εν τ ?~ω [ Ιορδάν?η 
λουσάμενος ποταμ?~ω καί τ ~ων φώτων τ~ης Θεότητος μεταδούς το ~ις \υδασιν, 
[ανέβαινεν [εκ τούτων καί Πνεύματος ]αγίου [επιφοίτησις ο[υσιώδης α[υτ ?~ω [εγίνετο, τ ?~ω 
]ομοί?ω [επαναπαυομένου το~υ ]ομοίου, ο\υτω καί ]ημ~ιν [αναβεβηκόσιν [από τ~ης 
Κολυμβήθρας τ~ων ]ιερ~ων ναμάτων, [εδόθη χρίσμα τό [αντίτυπον, ο#υ [εχρίσθη 

                                                 
1 Ρωμ. 6, 9. 
2 Σχ.βλ. ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ, Κατηχήσεις, σ. 602. 
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Χριστός»1.] Ο Μέγας [ Αθανάσιος, ]ο πολύτλας, ]ερμηνεύοντας τό [αποστολικό 
«σύμφυτοι γεγόναμεν τ?~ω ]ομοιώματι το~υ θανάτου α [υτο~υ»2, λέει˙ «Σύμφυτοι 
γεγόναμεν, δηλαδή μέτοχοι, \ωσπερ τό σ~ωμα τό ∆εσποτικόν ταφέν [εν τ?~η γ ?~η, {εφυσε 
σωτηρίαν τ?~ω κόσμ?ω, ο\υτω καί τό ]ημ~ων σ~ωμα ταφέν [εν τ?~ω Βαπτίσματι {εφυσε 
δικαιοσύνην ]ημ~ιν α [υτο~ις. Τό δέ ]ομοίωμα ο\υτως {εχει.\ Ωσπερ ]ο Χριστός [απέθανε 
καί τ?~η τρίτ?η ]ημέρ?α [ανέστη, ο \υτω καί ]ημε ~ις [εν τ?~ω Βαπτίσματι θνήσκοντες 
[ανιστάμεθα. Τό γάρ καταδ ~υσαι τό παιδίον [εν τ ?~η Κολυμβήθρ?α τρίτον καί 
[αναδ~υσαι, το~υτο δηλο ~ι τόν θάνατον καί τήν τριήμερον [ανάστασιν το~υ Χριστο ~υ»3. 
Κατά τόν Μέγα Βασίλειο˙ «[ Εν τρισί ο@υν καταδύσεσι καί ]ισαρίθμοις τα ~ις 
[επικλήσεσι, τό μυστήριον το~υ Βαπτίσματος τελειο~υται, \ινα καί ]ο το~υ θανάτου 
τύπος [εξεικονισθ?~η καί τ ?~η παραδόσει τ~ης θεογνωσίας τάς ψυχάς φωτισθ~ωμεν ο ]ι 
βαπτιζόμενοι». Καί [αλλο~υ˙ «\εν ο{ιδαμεν τό σωτήριον Βάπτισμα, [επειδή ε#ις [εστιν ]ο 
]υπέρ το~υ κόσμου θάνατος καί μία ]η [εκ νεκρ~ων [ανάστασις, #ων τύπος [εστί τό 
Βάπτισμα». Καί πάλι˙ «Π~ως ο@υν κατορθο~υμεν τήν ε [ις \?αδου κατάβασιν; 
Μιμούμενοι τήν ταφήν το~υ Χριστο~υ. Ο]ιονεί γάρ [ενθάπτεται [εν τ?~ω \υδατι τ~ων 
βαπτιζομένων τά σώματα». Καί πιό κάτω˙ «Τό μέν ο@υν \υδωρ, το~υ θανάτου τήν 
ε[ικόνα παρέχει, τό δέ πνε ~υμα, τήν ζωοποιόν [ενίησι δύναμιν»4.] Ο δέ \αγιος 
Γρηγόριος ]ο Νύσσης στόν κατηχητικό του λόγο λέει˙ «] Η δέ ε ]ις τό \υδωρ κάθοδος 
καί τό τρίς [εν α[υτ?~ω γενέσθαι τόν {ανθρωπον, \ετερον [εμπεριέχει μυστήριον... Καί 
α @υθις, ]ο τοίνυν Θεός ]ημ~ων καί Σωτήρ τήν ]υπέρ ]ημ~ων ο [ικονομίαν πληρ~ων, τό 
τέταρτον ]υπ~ηλθε στοιχε ~ιον τήν γ ~ην, ]ημε ~ις δέ Βάπτισμα παραλαμβάνοντες ε [ις 
μίμησιν το~υ Κυρίου καί διδασκάλου καί καθηγεμόνος ]ημ~ων, ε [ις μέν ο[υ 
θαπτόμεθα, [επί δέ τό συγγενές τ ~ης γ ~ης στοιχε ~ιον τό \υδωρ [ερχόμενοι, [εκείν?ω 
]εαυτούς [εγκρύπτομεν, ]ως ]ο Σωτήρ τ ?~η γ ?~η, καί τρίτον το~υτο ποιήσαντες, τήν 
τριήμερον ]εαυτο ~ις τ~ης [αναστάσεως χάριν [εξεικονίζομεν»5.] Ο ]ιερός Χρυσόστομος 
λέει˙ «Τίς ]ο λόγος το~υ Βαπτίσματος; θε~ια τελε ~ιται [εν α [υτ?~ω σύμβολα, τάφος καί 
νέκρωσις, καί [ανάστασις καί ζωή, καί τα ~υτα ]ομο~υ γίνεται πάντα. Καθάπερ γάρ {εν 
τινι τάφ?ω τ ?~ω \υδατι καταδυόντων ]ημ~ων τάς κεφαλάς, ]ο παλαιός {ανθρωπος 
θάπτεται καί καταδύς κάτω κρύπτεται \ολος καθάπαξ, ε{ιτα [ανανευόντων ]ημ~ων, ]ο 
καινός {ανεισι πάλιν»6. Πιό κάτω˙ «Καί τό βαπτίζεσθαι καί τό καταδύεσθαι, ε @ιτα 
[ανανεύειν, τ~ης ε[ις \?αδου καταβάσεως [εστι σύμβολον καί τ~ης [εκε ~ιθεν [ανόδου. ∆ι’\ο 
καί τάφον τό Βάπτισμα ]ο Πα ~υλος καλε ~ι, λέγων˙ Συνετάφημεν ο@υν α [υτ ?~ω διά το ~υ 
Βαπτίσματος»7. Καί πάλι˙ «\ Οπερ [εστίν ]η μήτρα τ ?~ω [εμβρύ?ω, το ~υτο τ?~ω πιστ?~ω τό 
\υδωρ.[ Εν γάρ τ ?~ω \υδατι διαπλάττεται καί μορφο~υται»8.] Ο \ Οσιος [ Ιωάννης ]ο 
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∆αμασκηνός λέει˙ «∆ιά τ~ων τρι~ων καταδύσεων, τάς τρε~ις ]ημέρας τ ~ης το~υ Κυρίου 
ταφ ~ης σημα ~ινει τό Βάπτισμα»1. 
 ] Ο \ Οσιος Νικόδημος δέν φέρνει μαρτυρίες μόνο [από τούς δικούς μας 
παλαιούς πατέρες γιά τήν σύσταση τ~ης [αναγκαιότητος τ~ων καταδύσεων στό 
Βάπτισμα, [αλλά καί [από τούς Λατίνους, \οπως τόν σοφό {ανδρα καί θεολόγο τ~ων 
Λατίνων Κορδέριο2, ]ο ]οπο~ιος στόν λόγο του περί Βαπτίσματος [ανατρέπει τήν 
πονηρή γνώμη το~υ Θωμ~α [ Ακυνάτου, ]ο ]οπο~ιος θεωρε ~ι \οτι ε@ιναι [αδιάφορο πρ~αγμα 
τό νά γίνει τό Βάπτισμα μέ τίς τρε ~ις καταδύσεις {η νά μή γίνει, καί [αποφασίζει νά 
φυλάττονται [απαραλλάκτως ο]ι τρε ~ις [αναδύσεις καί καταδύσεις, κατά τήν διάταξη 
το~υ Βαπτίσματος τ~ης [ Ανατολικ~ης μας [ Εκκλησίας.[ Αλλά καί α[υτό τό {ονομα τ~ων 
κολυμβηθρ~ων, μέσα στίς ]οποίες βαπτίζονταν  καί κολυμπο~υσαν ο]ι βαπτιζόμενοι, 
μπορε~ι [από μόνο του νά παραστήσει τήν [ανάγκη τ~ων καταδύσεων, χωρίς {αλλες 
πολλές [αποδείξεις. Γι’α [υτό καί στίς ∆ιαταγές τ ~ων [ Αποστόλων γράφεται˙ «Ε[ις τό 
\υδωρ κατεβαίνει ]ο βαπτιζόμενος»3. Καί πάλι˙ «{  Εστι τοίνυν τό μέν Βάπτισμα ε [ις 
τόν θάνατον το~υ Κυρίου διδόμενον˙ τό δέ \υδωρ, [αντί τ~ης ταφ~ης˙ τό {ελαιον, [αντί 
το~υ Πνεύματος το~υ ]αγίου.] Η σφραγίς, [αντί το~υ Σταυρο ~υ. Τό μ~υρον, βεβαίωσις τ~ης 
]ομολογίας...] Η κατάδυσις, τό συναποθανε~ιν.] Η [ανάδυσις, τό συναναστ~ηναι»4. 
Γι’α[υτό @ηταν καί ε @ιναι μέχρι σήμερα συνήθεια νά βαπτίζονται ο]ι κατηχούμενοι 
κατά τήν νύκτα το~υ Μεγάλου Σαββάτου, καθώς α[υτό δηλ~ωνουν ο]ι [ Αποστολικές 
διαταγές5 καί ]ο με΄ Κανόνας τ~ης [εν Λαοδικεί?α6.] Ο λόγος ε@ιναι, διότι ]η νύκτα α [υτή 
α [υτή το ~υ Μεγάλου Σαββάτου ε@ιναι μέσον τ ~ης ταφ ~ης καί τ~ης [ Αναστάσεως το~υ 
Κυρίου, κατά τόν Βαλσαμ~ωνα καί τόν Ζωναρ~α, τ ~ων ]οποίων τύπος ε @ιναι ο]ι 
καταδύσεις καί [αναδύσεις το~υ Βαπτίσματος. ∆ηλαδή γιά νά μή συνθάπτεται καί 
συνανίσταται ]ο βαπτιζόμενος μέ τόν Χριστό μόνο κατά τίς καταδύσεις καί 
[αναδύσεις το~υ Βαπτίσματος, [αλλά καί κατά τόν {ιδιο καιρό. Στό λεξικό το ~υ 
Φραντζίσκου Πιβάτου ε@ιναι γραμμένο \οτι ]ο \αγιος { Οθων βάπτιζε μέ τρε ~ις 
καταδύσεις. Φοβούμενος δέ μήπως ο]ι Λατ~ινοι, [επειδή [αθέτησαν τούς [ 
Αποστολικούς θεσμούς, πού διατάχθηκαν γιά τό Βάπτισμα, τούς προξενήσουν 
\υβρη, πρόσταξε νά κατασκευασθο ~υν κολυμβ ~ηθρες [από μάρμαρα καί νά 
στερεωθο~υν μέσα στίς                      [ Εκκλησίες, ο ]ι ]οποίες νά [εξέχουν [από τήν γ~η 
\εως \ενα γόνατο, γιά νά μπορο~υν νά καταδύονται σ’α[υτές μέ ε [υρυχωρία τά 
βαπτιζόμενα νήπια. Γι’α [υτό καί στήν                   [ Εκκλησία το~υ ]αγίου Μάρκου 
στή Βενετία βρίσκεται μέχρι σήμερα μιά τέτοια Κολυμβήθρα πρός καταισχύνη 
τ~ων Παπιστ ~ων.[ Αλλ’\ομως καί ]ο Πάπας Πελάγιος συμφώνως [αποφαίνεται \οτι 
[αναγκαίως χρειάζονται ο]ι τρε~ις καταδύσεις στό \αγιο Βάπτισμα.                     
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 [ Απ’\ολ’α[υτά, λοιπόν, πού ε [ιπώθηκαν, βγαίνει τό συμπέρασμα \οτι, [επειδή ο]ι 
τρε ~ις καταδύσεις καί [αναδύσεις ε @ιναι [αναγκα ~ιες στό βάπτισμα, γιά νά ε [ικονισθε~ι 
μέσ?ω α[υτ~ων ]ο τριημερονύκτιος θάνατος, ]η ταφή καί ]η [ Ανάσταση το ~υ Σωτ ~ηρος, 
μέ τά ]οπο~ια δίδεται ]η σωτηρία, ]η {αφεση καί ]η καταλλαγή [από τόν Θεό στούς 
[ανθρώπους, {αρα τό Λατινικό ]ράντισμα, {οντας {ερημο τ~ων καταδύσεων καί 
[αναδύσεων, [ακολούθως ε@ιναι {ερημο καί το~υ τύπου το~υ τριημερονυκτίου θανάτου, 
τ~ης ταφ~ης καί τ~ης [ Αναστάσεως το~υ Κυρίου.[ Από τά παραπάνω ε @ιναι φανερό καί 
]ομολογούμενο \οτι ε @ιναι {ερημο καί κάθε Χάριτος, ]αγιασμο~υ καί [αφέσεως 
]αμαρτι~ων.{ Αν, \ομως, ο]ι Λατ~ινοι [ανθίστανται, λέγοντας \οτι τό ]ράντισμά τους μέ τίς 
[επικλήσεις τ ~ης ] Αγίας Τριάδος ε@ιναι παρεκτικό ]αγιασμο~υ καί Χάριτος, {ας μάθουν 
\οτι τό Βάπτισμα δέν τελειώνεται μόνο μέ τίς [επικλήσεις τ ~ης ]αγίας Τριάδος, [αλλά 
[αναγκαίως χρειάζεται καί τόν τύπο το~υ θανάτου, τ~ης ταφ ~ης καί τ~ης [αναστάσεως 
το~υ Κυρίου.[ Επειδή δέν σώζει τόν βαπτιζόμενο μόνο ]η πίστη στήν Τριάδα, [αλλά 
μαζί μ’α[υτή [αναγκαία ε@ιναι καί ]η πίστη στόν θάνατο το~υ Μεσσία καί {ετσι καί μέ 
τά δύο γίνεται μέτοχος τ~ης σωτηρίας καί τ~ης μακαριότητος. Στό σημε~ιο α[υτό ]ο                 
\ Οσιος Νικόδημος [επαναλαμβάνει τό το~υ Μεγάλου Βασιλείου˙ «[ Εν τρισί γάρ 
καταδύσεσι καί [ισαρίθμοις τα~ις [επικλήσεσι, τό μυστήριον το~υ βαπτίσματος 
τελειο~υται, \ινα καί ]ο το~υ θανάτου τύπος [εξεικονισθ?~η καί τ?~η παραδόσει τ~ης 
θεογνωσίας τάς ψυχάς φωτισθ~ωμεν ο]ι βαπτιζόμενοι». 
 Σημειώνει ]ο \ Οσιος \οτι, καθώς λέμε \οτι τό βάπτισμα τ~ων Λατίνων ε @ιναι 
α ]ιρετικό καί {αδεκτο, {ετσι πρέπει καί [εμε~ις ο]ι [ορθόδοξοι νά προσέχουμε καλ~ως στό 
δικό μας βάπτισμα νά μήν γίνεται μέσα σέ λεκάνες καί σκαφίδια, μέσα στά ]οπο ~ια 
μόλις λίγο μέρος τ ~ων ποδι~ων τ~ων βαπτιζομένων παιδι~ων βουτ~αται. Πολλές φορές 
μάλιστα περιτρέπονται τά σκαφίδια καί χύνεται τό ]αγίασμα. Γι’α[υτό, {αν 
[ελέγχουμε τούς Λατίνους, [επειδή [αθέτησαν τό [ Αποστολικό Βάπτισμα, πρέπει [εκ 
το~υ [εναντίου [εμε~ις νά {εχουμε τό δικό μας [ακίνδυνο καί [ανεπίληπτο. Καί γι’α [υτό 
καί γιά \ολα τά {αλλα ]η φροντίδα καί τό χρέος {εγκειται στούς ποιμένες τ ~ων ψυχ~ων.         
] Ο μέν \ Οσιος [ενημερώνει, ο]ι δέ ποιμένες [ωφείλουν νά φροντίζουν, [επειδή θά 
δώσουν λόγο. 
 Προσθέτει, [επίσης, ]ο \ Οσιος \οτι, κατά τόν μέγα τ ~ης Θεσσαλονίκης 
Γρηγόριο1, ]ο Κύριος, [αφο~υ προϋπέδειξε σ’[εμ~ας τούς πιστούς νά τελο~υμε τήν ε [ις 
\?αδου κάθοδο καί [ανάβαση μέ τό βάπτισμά Του, {επειτα τό παρέδωσε γιά σωτηρία.            
[ Επειδή τό [ορθόδοξο βάπτισμα δέν ε @ιναι τύπος μόνο τ~ης ταφ~ης το~υ σώματος το~υ 
Κυρίου, \οπως ε@ιπε ]ο [ Απόστολος καί ο]ι {αλλοι Πατέρες, [αλλά [ακόμη καί τ~ης ε [ις 
\?αδου καταβάσεως τ~ης ψυχ ~ης Του, \οπως ε @ιπε [ανωτέρω ]ο Μέγας Βασίλειος καί ]ο 
]ιερός Χρυσόστομος, \ωστε, κατά τόν \αγιο Γρηγόριο τόν Παλαμ~α, μέ τόν τύπο μέν 
τ~ης ταφ~ης το~υ Χριστο ~υ, νά θεουργηθε~ι τό σ~ωμα το ~υ βαπτιζομένου, μέ τόν τύπο δέ 
τ~ης ε [ις \?αδου καταβάσεως, νά θεωθε ~ι ]η ψυχή του, καθώς τά σπέρματα καί τά φυτά, 
{αν δέν φυτευθο~υν βαθέως στήν γ~η, [αλλά μείνουν πάνω στήν [επιφάνεια, δέν 
μπορο~υν νά βλαστήσουν καί νά καρποφορήσουν, [αλλά {η ξηραίνονται {η 
                                                 
1 Σχ.βλ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ, ] Ομιλία ξ΄... 
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καταπατο~υνται {η διαρπάζονται [από τά πετεινά, {ετσι καί ο ]ι δυστυχε ~ις Λατ~ινοι, 
[επειδή δέν γίνονται σύμφυτοι, κατά τόν [ Απόστολο, δηλαδή δέν συμφυτεύονται 
μαζί μέ τόν Χριστό, σάν φυτά στό Βάπτισμα – γιατί α[υτό δηλ~ωνει τό «σύμφυτοι» 
κατά τόν Μέγα Βασίλειο, ]ο ]οπο~ιος λέει˙ «Συνταφέντες τ ?~ω Χριστ?~ω, ο [υ νεκρότητος 
φθοράν [εκδεχόμεθα, ταφήν δέ, καί \ωσπερ φυτείαν σπερμάτων μιμούμεθα». Καί 
πάλι˙ «Συμφυτευθέντες [εν τ?~ω ]ομοιώματι το~υ θανάτου, πάντως συνεγειρόμεθα. 
Τ~ης γάρ φυτείας τό [ακολούθως σημαινόμενον τοιο~υτον»1. Καί μάλιστα γιατί καί ]ο 
Κύριος μέ τό φυτό καί σπέρμα το~υ σίτου παρομοίασε τόν ]εαυτό Του καί τήν ταφή 
Του μέ τό φύτεμα το~υ σίτου, λέγοντας˙ «[ Εάν ]ο κόκκος το ~υ σίτου πεσών ε [ις τήν 
γ~ην [αποθάν?η (δηλαδή φυτευθ ?~η καί [ενταφιασθ ?~η) πολύν καρπόν φέρει»2 - [επειδή, 
λοιπόν, κατά τόν \ Οσιο Νικόδημο, ο]ι Λατ~ινοι δέν συμφυτεύονται μέ τόν διφυ~η 
κόκκο, τόν Χριστό, στό \υδωρ το~υ βαπτίσματος, γι’α[υτό ο{υτε τό σ~ωμα τους 
θεουργε~ιται, ο{υτε ]η ψυχή καί δέν μπορο~υν νά βλαστήσουν σωτηρία, [αλλά 
ξηραίνονται καί [απολλύονται3.  
 ] Ερμηνεύοντας ]ο \ Οσιος Νικόδημος τόν ζ΄ Κανόνα τ~ης Β΄ Ο[ικ. Συνόδου, 
σημειώνει \οτι α[υτός ]ο Κανόνας [αφεύκτως, [απαραιτήτως καί κατά π~ασαν [ανάγκην 
βαπτίζει καί τούς Λατίνους, [επειδή δέν ε @ιναι βαπτισμένοι ο{υτε σέ μιά κατάδυση. 
Γιατί, {αν βαπτίζει α[υτούς, πού ε@ιναι βαπτισμένοι σέ μία, πόσο μ~αλλον βαπτίζει 
α [υτούς, πού δέν ε@ιναι βαπτισμένοι σέ κ[αμμία. Προσθέτει \οτι καθώς α[υτή ]η 
Σύνοδος διορίζει νά μυρώνονται ο]ι Ναυατιανοί, πού [επιστρέφουν, [επειδή @ηταν 
[αμύρωτοι, {ετσι καί ]η Σύνοδος τ ~ων [ Ανατολικ~ων βαπτίζει τούς Λατίνους, πού 
[επιστρέφουν, [επειδή ε@ιναι [αβάπτιστοι4.  
 ] Ο \ Οσιος Νικόδημος [αποδεικνύει \οτι τό βάπτισμα \ολων τ ~ων α]ιρετικ~ων 
ε@ιναι [ασεβές καί βλάσφημο καί δέν {εχει κ[αμμία κοινωνία πρός τό βάπτισμα τ~ων 
[ορθοδόξων, παραθέτοντας τήν μαρτυρία το~υ Ε [υσεβίου5, σύμφωνα μέ τόν ]οπο~ιο 
\ενας, πού βαπτίσθηκε [από τούς α]ιρετικούς, βλέποντας {επειτα π~ως βαπτίζονται ο]ι 
[ορθόδοξοι, {εκλαιγε καί δέν ε @ιχε παρηγοριά, [αλλά {επιπτε στά πόδια το~υ ]αγίου 
∆ιονυσίου [ Αλεξανδρείας, παρακαλώντας τον νά τόν βαπτίσει μέ τό [ορθόδοξο 
βάπτισμα, λέγοντας \οτι τό βάπτισμα, πού {ελαβε, @ηταν γεμάτο [από βλασφημίες καί 
δέν {εχει καθόλου κοινωνία μέ τό [ορθόδοξο.[ Από α[υτό καταλαβαίνουμε \οτι καί ο]ι 
α ]ιρετικοί καί ο]ι Λατ~ινοι, προσερχόμενοι στήν [ορθόδοξη [ανατολική [ Εκκλησία, 
α [υτοί [από μόνοι τους πρέπει νά ζητο ~υν νά βαπτισθο~υν καί {οχι νά παρακινο~υνται 
[από τούς [ορθοδόξους6. 
 Σχολιάζοντας ]ο \ Οσιος Νικόδημος τόν α΄ Κανόνα το~υ Μεγάλου Βασιλείου, 
[αναφέρει \οτι, {αν ο]ι σχισματικοί Καθαροί,[ Εγκρατ ~ιτες,[ Αποτακτ~ιτες καί                           
] Υδροπαραστάτες κρίθηκαν [από τόν μεγάλο Πατέρα Βασίλειο {αξιοι νά 

                                                 
1 Σχ.βλ. Μ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Θ΄ ]ομιλία προτρεπτική... 
2[  Ιω. 12, 24. 
3 Σχ.βλ. ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, Πηδάλιον, σσ. 63-65. 
4 \ Ο. π., σσ. 164-165. 
5 Σχ.βλ. ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ,[  Εκκλησιαστική..., 7ο βιβλίο, κεφ. 9ο, σσ. 20-23.  
6 Σχ.βλ. ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, [ενθ’[ανωτ., σ. 305. 
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βαπτίζονται, [επειδή παραχάραξαν τήν συνήθεια στό βάπτισμα, πόσο μ~αλλον 
πρέπει νά βαπτίζονται ο]ι Λατ~ινοι, πού παραχάραξαν καί παντελ~ως διέφθειραν τήν 
παράδοση το~υ βαπτίσματος καί ο]ι ]οπο~ιοι ]υπάρχουν {οχι μόνο σχισματικοί, [αλλά 
καί φανεροί α]ιρετικοί1. 
 ] Ο μακαριστός λόγιος καί [αγωνιστής ]υπέρ τ ~ης [ Ορθοδοξίας μοναχός 
Θεόκλητος ∆ιονυσιάτης παραθέτει γράμμα το~υ ] Οσίου Νικοδήμου πρός τόν 
πατριάρχη Γρηγόριο τόν Ε΄, πού [εφησύχαζε τότε στήν ] Ιερά Μονή [ Ιβήρων, 
σχετικά μέ τήν [επιθυμία Λατίνου μοναχο~υ νά γίνει [ Ορθόδοξος, τό ]οπο~ιο {εχει ]ως 
]εξ~ης: «Παναγιώτατε, Θειότατε καί προσκυνητέ μου Α[υθέντα καί ∆έσποτα καί 
Ο[ικουμενικέ Πατριάρχα.] Ο το ~υ παρόντος διακομιστής, καταγόμενος [εκ τ~ης 
Ο[υγγαρίας καί βαπτισμένος {η μ~αλλον ε[ιπε~ιν, καταβαπτισμένος {ων καί 
μεμολυσμένος τ?~ω τ~ων Λατίνων μολύσματι, προσέρχεται δι’[εμο~υ τ ?~η Παναγί?α                    
] Υμ~ων Κορυφ ?~η, ζητ~ων θερμ~ως, \οπως βαπτισθ?~η τ ?~ω τ ~ης καθ’]ημ~ας [ Ανατολικ~ης το~υ 
Χριστο~υ [ Εκκλησίας [ορθοδόξ?ω βαπτίσματι. Παρακαλο~υμεν ο@υν α [υτός καί [εγώ τήν 
χριστομίμητον καί [αποστολικήν καρδίαν ]υμ~ων, \ινα διά διστίχου σας [επιταγ ~ης 
[αποστείλητε τόν ]ρηθέντα [αμόναχον καί [αμύητον μοναχόν, πρός τόν τ?~η το~υ 
Παντοκράτορος Μον?~η Βλάχον Παπα-Γρηγόριον τόν πνευματικόν, \ινα [εκε ~ινος ]ως 
]ομογενής καί ]ομόγλωσσος μυήσ ?η καί [αναγεννήσ?η α [υτόν διά το~υ καθ’]ημ~ας 
βαπτίσματος, \οπως καί α[υτός καί [εγώ [εκτενέστερον δεώμεθα το~υ Θεο~υ, \ινα μετά 
τ~ων {αλλων σωτηριωδ~ων καταθυμίων καί πλοός α[ισίου [απολαύσ?η καί πρός τόν 
Ο[ικουμενικόν Α[υτ~ης θρόνον κατευοδωθείη καί δράσ?η το ~υ [αγαθο~υ μιμήματα ε [ις 
κοινήν παντός το~υ χριστεπωνύμου λαο~υ [ωφέλειαν.# Ης καί τάς ε [υχάς 
[εξαιτούμενος, μένω κηρυττόμενος.[ Ελάχιστος ]υμ~ων δο ~υλος, Νικόδημος»2. 

Συμπερασματικά ]ο \ Οσιος Νικόδημος, [ακολουθώντας τούς προγενεστέρους 
]αγίους Πατέρας και ]ως λάτρης τ~ης [ακριβείας, κατ’[ακρίβειαν δέν δέχεται παντελ~ως 
τό βάπτισμα ]οποιωνδήποτε α]ιρετικ~ων ]ως {εγκυρο. Ο]ι α]ιρετικοί δέν {εχουν 
βάπτισμα, διότι δέν {εχουν ] Ιερωσύνη καί δέν φυλάττουν τό ε @ιδος, τήν \υλη καί τόν 
τύπο το~υ βαπτίσματος τ ~ης Καθολικ~ης [  Εκκλησίας. 
 ] Η [αναγκαιότητα τ~ης τριπλ~ης καταδύσεως γιά τήν ]υπόσταση το ~υ 
Μυστηρίου [ανταποκρίνεται στήν δογματική του φύση. Κατά τόν \ Οσιο Νικόδημο, 
δέν πρόκειται περί ]απλο ~υ συμβολισμο~υ, [αλλά περί πραγματικότητος, διότι «α[υτός 
[εν α[υτ ?~ω [ενεργε~ι τόν το~υ Κυρίου θάνατον, ]ο {ανθρωπος. Το[υτέστιν α[υτός ]ο 
βαπτιζόμενος [αποθνήσκει καί συνθάπτεται τ?~ω Χριστ?~ω τ?~ω \υδατι το~υ 
βαπτίσματος». Χωρίς τίς καταδύσεις ε @ιναι «[αδύνατον νά γένηται ε [ις ]ημ~ας τό 
]ομοίωμα το~υ θανάτου το ~υ Χριστο~υ καί τ ~ης τριημέρου ταφ~ης». Τό [ορθόδοξο 
βάπτισμα ε @ιναι, \ομως, συνάμα τύπος καί τ~ης «ε [ις \ ?Αδου καταβάσεως τ ~ης ψυχ~ης» 
το~υ Κυρίου.{  Ετσι, «διά μέν το~υ τύπου το~υ τ ~ης ταφ~ης το~υ Χριστο ~υ» θεουργε ~ιται 
τό σ ~ωμα το~υ βαπτιζομένου, «διά δέ το~υ τύπου τ~ης ε [ις \ ?Αδου καταβάσεως» θεο~υται 
]η ψυχή του.{ Ετσι συνοψίζει τήν σχετική πατερική διδασκαλία ]ο \ Οσιος 
Νικόδημος. [ Αλλά καί {αν [ακόμη γίνεται σωστά [από τούς α ]ιρετικούς ]η [επίκληση 
                                                 
1 Σχ.βλ. ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, Πηδάλιον, σ. 589. 
2 Σχ.βλ. ΜΟΝΑΧΟΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΑΤΗΣ,\ Αγιος Νικόδημος..., σ. 286. 
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τ~ης ] Αγίας Τριάδος καί ]η τέλεση το ~υ βαπτίσματος, \οπως παρατηρε ~ι ]ο \ Οσιος, 
«[αργά καί [ανενέργητα τά ]υπέρθεα [εκε ~ινα [ονόματα, προφερόμενα [από τ~ων 
α ]ιρετικ~ων τά στόματα»1. Γι’α [υτόν τό βάπτισμα τ ~ων α]ιρετικ~ων χαρακτηρίζεται ]ως 
μόλυσμα.                   
 [ Από τά παραπάνω ε@ιναι πασιφανές \οτι στήν συνείδηση το ~υ \ Οσίου καί 
Θεοφόρου Πατρός ]ο Λατινισμός {η Παπισμός ε @ιναι μισητή καί βλάσφημη α \ιρεση 
καί \οτι τό βάπτισμά τους ε@ιναι μόλυσμα καί \οσοι βαπτίζονται σ’α[υτό ε @ιναι 
μεμολυσμένοι.  
 ]  Επομένως, σφάλλει ]ο κ. Γεώργιος Καχριμάνης, \οταν ]υποστηρίζει \οτι «...]η 
παρά τ~ης [ Ορθοδόξου [ Εκκλησίας παλαιόθεν τηρουμένη πρ~αξις δέχεται τό 
[αντίθετον. ∆ι’\ο δέν χαρακτηρίζει τούς ]οπαδούς τ~ης Ρωμαιοκαθολικ~ης [ Εκκλησίας 
]ως α]ιρετικούς, [αλλ’]ως σχισματικούς, καίτοι ]υφίστανται παρ’α[υτ ?~η καί δογματικαί 
τινες διαφοραί πρός τήν [ Ορθόδοξον [ Εκκλησίαν, \οπως τό filioque,τό καθαρτήριον 
κ.λ.π.»2.  
 Βέβαια, στήν [εποχή μας, \οπου ]η παναίρεση το~υ Ο[ικουμενισμο~υ καλπάζει, 
ο]ι «[ορθόδοξοι» Ο[ικουμενιστές πατριάρχες, [αρχιεπίσκοποι, [επίσκοποι, κληρικοί 
καί θεολόγοι {εχουν φτάσει στήν {εσχατη πτώση νά μήν [αποκαλο~υν τούς Παπικούς 
ο{υτε α]ιρετικούς ο{υτε σχισματικούς, [αλλά [αδελφούς {αλλου δόγματος3, μένοντας 
πάντοτε «πιστοί» στό προδοτικό κείμενο το~υ Balamand το~υ Λιβάνου τό 19934. 
 Μέσα σ’α[υτό τό ο[ικουμενιστικό κλίμα «τό Πατριαρχε~ιο 
Κωνσταντινουπόλεως «κατ’[ακρίβειαν» μέχρι μέν το~υ 1756 [ανεγνώριζε τό κ~υρος 
το~υ Βαπτίσματος τ~ων προερχομένων [εκ τ ~ης ∆υτικ~ης [ Εκκλησίας».] Η Ρωσική                 
[ Εκκλησία «[από δέ το~υ 1666-67 μέχρι καί τ ~ης σήμερον «κατ’[ακρίβειαν» 
[αναγνωρίζει τό κ~υρος το~υ Βαπτίσματός των».] Η ] Ιερά Σύνοδος τ~ης [ Εκκλησίας 
τ~ης ] Ελλάδος, μέ [εγκύκλιο τήν 29ην-10-1903 «πρός τούς ε [υλαβεστάτους 
[εφημερίους τ~ων [ανά τήν διασποράν [ Ορθοδόξων ]ελληνικ~ων παροικι~ων», ο]ι ]οπο~ιες 
τότε ]υπάγονταν στήν δικαιοδοσία τ~ης [ Εκκλησίας τ~ης ] Ελλάδος, [αφήνει στήν 
διακριτική [εξουσία το~υ ]αρμοδίου [εκκλησιαστικο~υ [οργάνου νά καταφεύγει στήν 
«[εκκλησιαστική ο[ικονομία» καί νά δέχεται τούς ]ετεροδόξους μόνο διά χρίσεως μέ 
\ Αγιο Μ~υρο. Κατά τό γράμμα μάλιστα τ~ης [εγκυκλίου @ηταν δυνατόν νά γίνουν 
στήν [ Ορθόδοξη [ Εκκλησία «κατ’ο[ικονομίαν» δεκτοί, [εφ’\οσον ]η βάπτισή τους θά 
@ηταν «[ανέφικτος», «διά τ~ης χρίσεως το~υ ] Αγίου Μύρου» καί [εκε~ινοι [από τούς 
]ετεροδόξους, γιά τούς ]οποίους ]η ΣΤ΄ Ο[ικουμενική Σύνοδος \οριζε βάπτισμα [από 
τήν [αρχή. Στήν καθ’α [υτή περιφέρεια τ~ης [ Εκκλησίας τ~ης ] Ελλάδος [από τό 1932 
ε[ισήχθη μιά διάκριση, \οσον [αφορά α[υτούς, πού προέρχονται [από τήν ∆υτική                
[ Εκκλησία. Μέ τήν [από 22-9-1932 [εγκύκλιο τ ~ης ] Ιερ~ας Συνόδου τ~ης [ Εκκλησίας 
τ~ης ] Ελλάδος συνιστ~αται ]η «παρά τ~ων Σεβασμιωτάτων ] Ιεραρχ~ων καί [εντολ?~η 

                                                 
1 Σχ.βλ. ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, Πηδάλιον, σσ. 56, 63 ]ε. καί ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒ.ΓΕΩΡΓΙ-  
  ΟΣ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ,] Ομολογ ~ω… 
2 Σχ.βλ. Γ. ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ, «Α \ιρεσις», ΘΗΕ 1 (1090) 1962. 
3 Σχ. βλ. ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΖΗΣΗΣ, «Ο{υτε α\ιρεση...». 
4 Το~υ [ιδίου, Ο [υνία..., σσ. 148-186. 
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α [υτ~ων παρά τ ~ων ε[υλαβεστάτων [εφημερίων» χρησιμοποίηση ε[ιδικο~υ τεύχους 
]ιερ~ων [ Ακολουθι ~ων «\οπως καί [εν τούτ?ω μετά το~υ πνευματικ~ως [επωφελο~υς καί 
χρησίμου [επικρατήσ ?η ]ομοιομορφί?α καί τάξις [εν τα~ις [εκκλησιαστικα~ις τελετα~ις, ε [ις 
δόξαν το ~υ [εν Τριάδι ]υμνουμένου Θεο~υ καί πρός ο [ικοδομήν καί ψυχικήν σωτηρίαν 
τ~ων πιστ~ων». Στήν [ Ακολουθία κανένας λόγος δέν γίνεται γιά βάπτισμα [από τήν 
[αρχή, [αλλά μόνο γιά χρίση το~υ [επιστρέφοντος μέ \ Αγιο Μ~υρο καί δή «ε [ις τό 
μέτωπον α[υτο ~υ, τά @ωτα, τόν πώγωνα, τάς χε~ιρας, τό στ~ηθος καί τά γόνατα»1.  
 Τέλος, σημειώνει ]ο \ Οσιος Νικόδημος \οτι, κατά τόν Συμεών 
Θεσσαλονίκης2, ο]ι [ανάδοχοι πρέπει νά ε@ιναι [ορθόδοξοι καί ποτέ {απιστοι {η 
α ]ιρετικοί. Γι’α[υτό καί ]ο Βαλσαμών σφοδρ~ως [εμποδίζει νά γίνονται [ανάδοχοι τ~ων 
[ορθοδόξων παιδι ~ων Λατ ~ινοι {η [ Αρμένιοι {η Νεστοριανοί {η {αλλοι τέτοιοι. Α[υτοί, 
πού συγχωρο~υν νά γίνει α[υτό, πρέπει νά γίνονται [ακοινώνητοι, [επειδή 
συγκοινώνησαν μέ τούς [ακοινώνητους α]ιρετικούς3.  

 
2.3. Περί Filioque 

 
   Προχωρώντας ]ο μακάριος Νικόδημος στήν [ανάπτυξη τ~ης Τριαδολογίας 
καί συγκεκριμένα σέ \οτι [αφορ~α τό τρίτο πρόσωπο τ~ης ]αγίας Τριάδος, 
[επιχειρηματολογε~ι μέ τόν ]εξ~ης πρωτότυπο τρόπο.  
 Σύμφωνα μέ τόν \ Οσιο Νικόδημο, ]ο Νεστόριος, {αν καί {εγινε κακόφρων καί 
βλάσφημος στό μυστήριο τ ~ης [ενσάρκου ο [ικονομίας, [εντούτοις δέν βλασφήμησε 
στήν θεολογία το~υ ]αγίου Πνεύματος, [επειδή ]ομολογε ~ι στό Σύμβολό του˙ «Τό 
Πνε~υμα τό \αγιον [εκ τ~ης το ~υ Θεο~υ τυγχάνον ο[υσίας, ο[υχ Υ]ιόν, Θεόν δέ {οντα τ ?~η 
ο[υσί ?α, ]ως [εκείνης {ον τ ~ης ο[υσίας, #ης περ [εστιν ]ο Θεός καί Πατήρ, [εξ ο#υπερ 
κατ’ο[υσίαν [εστί καί ο{υτε Υ]ιόν νομίζομεν, ο{υτε δι’Υ]ιο~υ τήν \υπαρξιν ε [ιληφώς».         
\ Οτι ]ο Νεστόριος δέν βλασφήμησε περί τήν θεολογία το~υ ]αγίου Πνεύματος, ε @ιναι 
φανερό [από δύο πράγματα˙ Α΄.[ Επειδή ]η θεολογία περί Τριάδος ε @ιναι μεγαλύτερη 
[από τήν θεολογία περί τ~ης [ενσάρκου ο[ικονομίας, \οπως ]ομολογε ~ιται [από \ολους 
τούς θεολόγους, π~ως @ηταν δυνατόν ]ο θε ~ιος Κύριλλος [ Αλεξανδρείας νά [αγωνισθε~ι 
μέν περί τ~ης [ενανθρωπήσεως, νά σιωπήσει δέ περί τ~ης θεολογίας το~υ ]αγίου 
Πνεύματος, τόν καιρό πού, \οπως ε@ιπε ]ο Χρυσολωρ~ας κατά το~υ ∆ημητρίου 
Κυδώνη, «]ο βλασφημήσας ε[ις τόν Υ]ιόν, [αφεθήσεται, ]ο δέ βλασφημήσας ε[ις τό 
\αγιον Πνε~υμα ο[υκ [αφεθήσεται»4 καί τόν καιρό πού, \οπως ε @ιπε ]ο Μακάριος                      
[ Αγκύρας στό 67ο κεφάλαιο, τό [αναγκαιότερο καί κατεπε~ιγον @ηταν νά [εξακριβωθε ~ι 
πρ~ωτον τό μυστήριο τ ~ης θεολογίας κι {επειτα τό τ~ης ο[ικονομίας; Γιατί, τό μέν 
προηγε ~ιται, τό δέ [ακολουθε ~ι. Β΄.[ Αποδεικνύεται [από τήν {οχι καλή, ο {υτε [επαινετή 
μικροψυχία καί διαφορά, πού [ακολούθησε μεταξύ το~υ ]αγίου Κυρίλλου καί το~υ 
Μακαρίου Θεοδωρήτου, ]η ]οποία, \ομως, {εγινε κατ’ο[ικονομίαν Θεο~υ, γιά νά 

                                                 
1 Σχ.βλ. ΙΕΡΩΝ. ΚΟΤΣΩΝΗΣ, «Α ]ιρετικ ~ων βάπτισμα», ΘΗΕ 1 (1094-1095) 1962. 
2 Σχ.βλ. ΣΥΜΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Περί [αναδόχου..., κεφ. 280,  PG 155, 509 D. 
3 Σχ.βλ. ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, Πηδάλιον, σ. 754. 
4 Ματθ. 12, 31-33, Μαρκ. 3, 28-29, Λουκ. 12, 10. 
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[αναδειχθε ~ι φανερώτατα ]η [αληθή δόξα περί τ~ης [εκπορεύσεως το~υ ]αγίου 
Πνεύματος. Γιατί, στόν θ΄ [αναθεματισμό γράφοντας ]ο \αγιος Κύριλλος \οτι ε @ιναι 
{ιδιον τό Πνε ~υμα το~υ Υ]ιο~υ1, τόν [ανατρέπει ]ο Θεοδώρητος, λέγοντας˙ «{  Ιδιον δέ τό 
Πνε~υμα το~υ Υ]ιο~υ, ε[ι μέν ]ως ]ομοφυές καί [εκ Πατρός [εκπορευόμενον 
συνομολογήσομεν καί ]ως ε[υσεβ~η δεξόμεθα τήν φωνήν˙ ε[ι δ’]ως [εξ Υ]ιο~υ {η δι’Υ]ιο~υ 
τήν \υπαρξιν {εχον, ]ως βλάσφημον το~υτο καί ]ως δυσσεβές [απο[ρ]ρίψομεν. 
Πιστεύομεν γάρ τ ?~ω Κυρί ?ω, λέγοντι, τό Πνε~υμα, \ο [εκ το~υ Πατρός [εκπορεύεται».         
[ Αφο~υ ε@ιπε α[υτά ]ο Θεοδώρητος, δέν [εναντιώθηκε ]ο θε~ιος Κύριλλος, [αλλά ]ως 
[αληθ ~η τά δέχθηκε, [εξήγησε δέ μόνο μέ ποιόν τρόπο ε @ιπε τό Πνε~υμα {ιδιο το~υ Υ]ιο~υ. 
Λέει, λοιπόν, στήν [απολογία του, πού κάνει πρός τήν [ανατροπή το~υ Θεοδωρήτου˙ 
«[ Εκπορεύεται μέν γάρ [εκ το~υ Θεο~υ καί Πατρός τό Πνε ~υμα τό \αγιον, κατά τήν το~υ 
Σωτ ~ηρος φωνήν, [αλλ’ο [υκ [αλλότριόν [εστι το~υ Υ]ιο~υ»2. Τί ε@ιναι τό «ο[υκ 
[αλλότριον»; Α[υτός πάλι ]ο {ιδιος θε ~ιος Κύριλλος λευκότερον ]ερμηνεύει στήν πρός 
Νεστόριο Συνοδική [επιστολή, λέγοντας˙ «{  Εστι δέ ο[υκ [αλλότριον το~υ Υ]ιο~υ κατά 
τόν τ~ης ο[υσίας λόγον»3. Καί στήν ]ερμηνεία το ~υ Συμβόλου, λέει˙ «Προχε ~ιται μέν 
τό Πνε~υμα, {ητοι [εκπορεύεται, καθάπερ [από πηγ~ης το ~υ Θεο~υ καί Πατρός, 
χορηγε ~ιται δέ τ?~η κτίσει δι’Υ]ιο~υ»4. Γι’α[υτό καί ]ο Θεοδώρητος, [επειδή καί ]ο \αγιος 
Κύριλλος [αντέγραψε α[υτήν τήν [απολογία [από τήν [ Αλεξάνδρεια στήν [ Αντιόχεια 
μέ τόν Πα~υλο [ Εμμέσης, γράφει πρός τόν [ Ιωάννη [ Αντιοχείας τά ]εξ~ης˙ «Τά ν~υν 
[απεσταλμένα, τ ?~η Ε [υαγγελικ?~η ε[υγενεί?α καλλύνεται˙ Θεός γάρ τέλειος καί 
{ανθρωπος τέλειος ]ο Κύριος ]ημ~ων [ Ιησο~υς Χριστός [εν α[υτο ~ις [αναγορεύεται καί τό 
Πνε~υμα τό \αγιον ο[υκ [εξ Υ]ιο~υ {η δι’Υ]ιο~υ τήν \υπαρξιν {εχον, [αλλ’[εκ το~υ Πατρός 
[εκπορευόμενον, {ιδιον δέ το~υ Υ]ιο~υ ]ως ]ομοούσιον [ονομαζόμενον»5.{ Αρα, [επειδή 
[ορθά φρονο~υσε ]ο Νεστόριος καί ]ο Θεοδώρητος στήν Θεολογία το~υ Πνεύματος, 
γι’α[υτό δέν τούς {ηλεγξε ]ο θε ~ιος Κύριλλος ο{υτε πρό το~υ νά διαλλαγο~υν μέ τόν 
Θεοδώρητο, ο {υτε \υστερα [αφο~υ διαλέχθηκαν, [αλλά ο{υτε κάποιος {αλλος [εκτός [από 
τόν \αγιο Κύριλλο, ο {υτε καί ]η {ιδια ]η Γ΄ Σύνοδος τούς {ηλεγξε. Γι’α [υτό τόσο ]ο               
[ Ιωσήφ Βρυέννιος6, \οσο καί ]ο Νε ~ιλος Θεσσαλονίκης7 συμφώνως λένε \οτι 
[ισχυρότατο καί [ακραιφνέστερο σημε~ιο τ~ης [ορθοδοξίας ]ημ~ων τ~ων [ανατολικ~ων 
ε@ιναι τό νά γράψει μέν ]ο Νεστόριος στό σύμβολό του \οτι τό Πνε ~υμα τό \αγιο [εκ 
το~υ Πατρός [εκπορεύεται καί {οχι [εκ το~υ Υ]ιο~υ {η δι’Υ]ιο~υ {εχει τήν \υπαρξη, νά 
[αποδεχθε~ι δέ α[υτό ]η Γ΄ Σύνοδος καί νά μήν [εναντιωθε ~ι καθόλου σ’α [υτό. 
 Συκοφαντε~ι, λοιπόν, κατά τόν \ Οσιο Νικόδημο,  τήν [ανατολική [ Εκκλησία ]ο 
μωρολόγος Θωμ~ας [ Ακυνάτης, [ονομάζοντάς την Νεστοριανή, [επειδή δογματίζει 
\οτι τό Πνε~υμα τό \αγιο δέν [εκπορεύεται καί [εκ το~υ Υ]ιο~υ, καθώς βλασφημο~υν ο]ι 

                                                 
1 Σχ.βλ. ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ,[  Επιστολή ΧVII (17η)…, PG 77, 121 B. 
2 Το~υ [ιδίου,[  Απολογητικός..., PG 76, 433 BC. 
3 Το~υ [ιδίου, Συνοδική…, PG 84, 565-573. 
4 Το~υ [ιδίου,]  Ερμηνεία…, PG 77, 316 D. 
5 Σχ.βλ. ΘΕΟ∆ΩΡΗΤΟΣ ΚΥΡΟΥ,[  Επιστολή πρός [  Ιωάννην..., ΡG 83, 1484 BC. 
6 Σχ.βλ. ΙΩΣΗΦ ΒΡΥΕΝΝΙΟΣ, Τά ε]υρεθέντα. 
7 Σχ.βλ. ΝΕΙΛΟΣ ΚΑΒΑΣΙΛΑΣ, Περί τ~ης διαστάσεως..., PG 149, 683-700. 
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Παπιστές. Γιατί, {αν γι’α[υτό ]η καθ’]ημ~ας [ Εκκλησία ε @ιναι Νεστοριανή, τότε 
Νεστοριανός @ηταν καί ]ο θε ~ιος Κύριλλος, Νεστοριανή καί ]η Γ΄ Σύνοδος καί ]η 
καθ’]εξ~ης [ Εκκλησία, [επειδή δέχθηκαν παρομοίως α[υτό τό δόγμα, πού @ηταν καί 
ε@ιναι καθολική δόξα τ~ης [ Εκκλησίας.[ Αλλά, [επειδή ]ο θε ~ιος Κύριλλος, \οπως καί ]η 
Γ΄ Σύνοδος καί ]η καθ’]εξ~ης [ Εκκλησία, δέν @ηταν Νεστοριανή, {αρα ο{υτε ]η 
[ανατολική [ Εκκλησία, [επειδή συμφωνε~ι μέ τόν \αγιο Κύριλλο καί μέ \ολη τήν                    
[ Εκκλησία, ε@ιναι Νεστοριανή.{ Αν καί ο]ι Παπιστές λένε \οτι τό σύμβολο το ~υ 
Νεστορίου κατακρίθηκε στήν Γ΄ καί ∆΄ Σύνοδο, [αποκρίνεται ]ο \ Οσιος Νικόδημος, 
λέγοντας \οτι ναί κατακρίθηκε μόνο γιά τήν {ενσαρκο ο[ικονομία, [αλλά {οχι καί γιά 
τήν θεολογία το~υ Πνεύματος. Γιατί, ]ο θε~ιος Κύριλλος γράφει πρός τόν Ε [υλόγιο 
\οτι δέν πρέπει νά [αποφεύγουμε καί νά παρατο~υμε \ολα \οσα λένε ο]ι α ]ιρετικοί1. Καί 
]ο Μέγας [ Αθανάσιος γράφει \οτι ο]ι [ Αρειανοί μαζί μέ τά α]ιρετικά φρονο~υσαν καί 
[ορθά φρονήματα2.   
 ] Η Γ΄ Ο[ικουμενική Σύνοδος μέ τόν ζ΄ Κανόνα της [αναθεμάτισε [εκείνους, 
πού θά τολμήσουν νά συνθέσουν {αλλο Σύμβολο πίστεως.] Η α [ιτία, γιά τήν ]οποία 
συνέβη α[υτό, κατά τόν \ Οσιο Νικόδημο, ε @ιναι ]η ]εξ~ης:] Ο \αγιος Μ~αρκος ]ο [ Εφέσου 
στήν ε΄ πράξη τ~ης [εν Φλωρεντί?α Συνόδου λέει \οτι ο]ι α ]ιρετικοί συνέθεσαν πάνω 
[από τριάντα (30) Σύμβολα κατά το~υ ]ομοουσίου, [από τούς ]οποίους λαμβάνοντας 
τήν [αφορμή καί ]ο δυσσεβής Νεστόριος, συνέθεσε δικό του Σύμβολο καί τό 
παρέδιδε στούς \ Ελληνες, τούς [ Ιουδαίους καί τούς α]ιρετικούς, πού προσέρχονταν 
στήν [ορθόδοξη πίστη. Προβλέποντας, λοιπόν, ]η Γ΄ Σύνοδος, μήπως [από α[υτή τήν 
{αδεια το~υ νά συγγράφονται Σύμβολα, [ακολουθήσει καινοτομία στήν [ορθοδοξία, 
[εμπόδισε τό νά συγγράφεται στό ]εξ~ης {αλλο Σύμβολο πίστεως, [εκτός [από τό 
Σύμβολο τ~ης Α΄ καί Β΄ μαζί (γιατί ]ως \ενα α [υτά λογίζονται) καί τό νά παραδίδεται 
στό κοινό. ∆έν [εμπόδισε, \ομως, νά συγγράφεται {αλλη πίστη ]απλ~ως, δηλαδή 
α ]ιρετικο~υ. Γιατί, α[υτό @ηταν καί πρίν τήν Γ΄ πάντοτε [εμποδισμένο, {οχι μόνο [από 
Συνόδους καί [ Επισκόπους, [αλλά καί [από κάθε [ορθόδοξο χριστιανό.[ Αλλά, {αλλη 
πίστη, [εκτός [από τήν πίστη τ~ων [εν Νικαί?α, {αν καί α [υτή ε @ιναι [ορθόδοξη, δέν 
[εμπόδισαν τούς α]ιρετικούς [από τό νά τήν [εκθέσουν. Γιατί, \οσα λέει ]ο νόμος καί ]η 
Σύνοδος, τά λαλε ~ι γι’α [υτούς, πού ε@ιναι στό νόμο.[ Αλλά, τούς [ορθοδόξους 
χριστιανούς καί {οχι τόν δε ~ινα {η τόν δε ~ινα, [αλλά \ολους μαζί γενικ~ως, τόσο 
Συνόδους, \οσο καί κάθε {αλλον ]απλ~ως «μηδενί γαρ φησί [εξιέναι». Τό δέ «μηδείς» 
ε@ιναι καθολικός καί γενικός προσδιορισμός. Φροντίζοντας ]η Σύνοδος γιά τήν 
συντομία, δέν ε@ιπε προσδιορισμένως «μηδενί [εξε ~ιναι ]ετέραν {εκθεσιν πίστεως 
συντιθέναι», [αλλ’α[υτό πού παρέλειψε νά πε ~ι στόν Κανόνα α[υτό, α [υτό ]ο { Εξαρχός 
της, δηλαδή ]η {ιδια ]η Σύνοδος, ]ο θε ~ιος Κύριλλος διασαφηνίζει στήν [επιστολή του 
πρός τόν [ Επίσκοπο Μελιτιν~ης, λέγοντας˙ «] Η μέν ]αγία καί Ο[ικουμενική Σύνοδος, 
]η κατά τήν [  Εφεσίων πόλιν συνειλεγμένη, προενόησεν [αναγκαίαν το~υ μή δε ~ιν τ~ης        
[ Εκκλησίας το~υ Θεο~υ πίστεως {εκθεσιν ]ετέραν ε [ισκρίνεσθαι παρά γε τήν ο@υσαν, #ην 
                                                 
1 Σχ.βλ. ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ,[  Επιστολή XXXVII (37η)..., PG 77, 225 Α. 
2 Σχ.βλ. ∆ΟΣΙΘΕΟΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ, ∆ωδεκάβιβλος, σσ. 494-497 καί ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ  
  ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, Πηδάλιον, σσ. 166-167. 
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ο]ι τρισμακάριστοι Πατέρες λαλήσαντες [ωρίσαντο»1. Τό ]οπο~ιο θέλει νά πε~ι \οτι {οχι 
μόνο δέν πρέπει νά συνθέσει κανείς {αλλο [ορθόδοξο Σύμβολο [από τό τ~ης Νικαίας, 
[αλλά καθόλου δέν ε@ιναι συγχωρημένο νά προφέρει τό {ιδιο Σύμβολο μέ 
διαφορετική φράση, καθώς καί ]ο θε~ιος Μ ~αρκος [ Εφέσου καί ]ο Βησσαρίων 
Νικαίας γενναιότατα α [υτό [απέδειξαν στήν κατά Φλωρεντία Σύνοδο.[ Αλλά τί λέω, 
ρωτάει ]ο \ Οσιος Νικόδημος, μέ διαφορετική φράση; ∆έν ε @ιναι συγχωρημένο νά 
[αλλάξει κανείς [από τό \αγιο Σύμβολο, {οχι μόνο μία λέξη, [αλλά ο{υτε μία μόνο 
συλλαβή.\ Οτι α [υτό ε@ιναι [αληθές, μάρτυς ε@ιναι ]ο θε~ιος Κύριλλος, δηλ. \ολη ]η 
Ο[ικουμενική Σύνοδος, γιατί @ηταν ]ο { Εξαρχός της καί α[υτή μιλο~υσε μέ τό στόμα 
το~υ ]αγίου Κυρίλλου. Γράφοντας, λοιπόν, πρός τόν [ Ιωάννη [ Αντιοχείας, λέει˙ 
«Κατ’ο[υδένα τρόπον σαλεύεσθαι παρά τινων [ανεχόμεθα τήν ]ορισθε ~ισαν πίστιν, 
{ητοι τό τ~ης πίστεως Σύμβολον τ~ων ]αγίων ]ημ~ων Πατέρων τ~ων [εν Νικαί?α 
συνελθόντων κατά καιρούς συντεθέν. Ο{υτε μήν [επιτρέπομεν ]εαυτο~ις {η ]ετέροις, {η 
λέξιν [αμε~ιψαι τ~ων [εγκειμένων [εκε ~ισε, {η μίαν γο~υν παραβ~ηναι συλλαβήν»2.{ Αν δέν 
ε@ιναι συγχωρημένο νά μήν [αλλάξει κανείς καμμία συλλαβή, πολύ περισσότερο 
ο{υτε νά προσθέσει κάτι σ’α[υτό {η νά [αφαιρέσει. Γι’α[υτό καί ]ο μέν Πάπας [ Αγάθων 
στήν ΣΤ΄ Ο[ικουμενική Σύνοδο γράφοντας πρός τούς Βασιλε~ις τ~ων ] Ρωμαίων, 
{ελεγε˙ «\ Εν καί [εξαίρετον διαπαντός {εχειν ε[υχόμενοί τε καί πιστεύοντες, \ινα μηδέν 
παρά τά κανονικ~ως ]ορισθέντα μειωθ~?η, μηδ’[εναλλαγ?~η {η προστεθ?~η, [αλλά τα~υτα καί 
]ρήμασι καί νοήμασιν [απαράτρεπτα φυλαχθ?~η».] Η δέ Ζ΄ Σύνοδος λέει˙ «]ημε ~ις τούς 
θεσμούς τ~ων Πατέρων φυλάττομεν, ]ημε~ις τούς προστιθέντας {η [αφαιρο~υντας [εκ 
τ~ης [ Εκκλησίας [αναθεματίζομεν». Καί μήπως {αλλα μέν ε @ιπαν, {αλλα δέ {εκαναν;             
{ Οχι, [αλλά καί μέ τό {εργο [εμπράκτως βεβαίωσαν τούς ο[ικείους λόγους, χωρίς νά 
προσθέσουν κάτι {η νά [αφαιρέσουν στό κοινό Σύμβολο \ολες ο]ι Σύνοδοι μετά τήν 
Γ΄ καί παρ’\ολο, πού @ηταν [ανάγκη νά τό κάνουν. Γιατί, ]η μέν Γ΄, {αν καί ε @ιχε 
[ανάγκη νά προσθέσει σ’α[υτό α [υτές τίς [αναγκαιότατες λέξεις, δηλαδή τήν 
καθ’]υπόστασιν \ενωση καί τήν Θεοτόκος, τόσο πρός παντελ~η [αφανισμό τ~ης 
α ]ιρέσεως το~υ Νεστορίου, \οσο καί πρός βεβαίωση το ~υ [ορθοδόξου φρονήματος, 
[εντούτοις δέν τόλμησε νά [αλλοιώσει τελείως τό ]ιερό Σύμβολο, [αλλά, [αφο~υ {εκανε 
{ιδιο \ορο {εξωθεν, {εβαλε σ’α[υτόν καί α[υτές τίς λέξεις.] Η δέ ∆΄, {αν καί @ηταν [ανάγκη 
νά προσθέσει στό κοινό Σύμβολο τίς δύο φύσεις το~υ [ενανθρωπήσαντος Λόγου, 
[εξαιτίας τ~ης α ]ιρέσεως τ ~ων μονοφυσιτ~ων, δέν τό {εκανε.] Ομοίως καί ]η Ε΄ τό α [ιώνιο 
τ~ης κολάσεως˙ καί ]η ΣΤ΄ τίς δύο [ενέργειες˙ καί ]η Ζ΄ τήν προσκύνηση τ~ων ]αγίων 
ε[ικόνων, [αναγκάσθηκαν νά προσθέσουν σ’α [υτό, [εξαιτίας τ~ων α]ιρετικ~ων, πού 
φρονο~υσαν τά [αντίθετα˙ δέν τόλμησαν, \ομως, νά τό κάνουν, [αλλά [ακαινοτόμητο 
τήρησαν τό κοινό Σύμβολο τ ~ης πίστεως. Καί παρ’\ολο πού α[υτές ο ]ι φωνές δέν 
@ηταν προσθήκη το~υ Συμβόλου κατά τήν πίστη, [αλλά [ανάπτυξη τ~ων 
συνεπτυγμένων στό Σύμβολο, προσθήκη δέ μόνο κατά τίς λέξεις. Γιατί;[ Επειδή 
ε[υλαβο~υνταν καί τήν σεβασμιότητα το ~υ Συμβόλου τ~ων [εν Νικαί?α καί τόν \ορο τ~ης 

                                                 
1 Σχ.βλ. ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ,[  Επιστολή XL (40ή)..., PG 77, 189 Α. 
2 Το~υ [ιδίου,[  Επιστολή ΧΧΧΙV (34η)..., PG 77, 180 D-181 A. 
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Γ΄, πού {εθετε ]υπό [ανάθεμα κάθε προσθήκη στό Σύμβολο, ε{ιτε κατά τήν πίστη, ε{ιτε 
κατά τίς λέξεις. 
 Α[υτήν τήν {ιδια σεβασμιότητα το~υ Συμβόλου τ ~ων [εν Νικαί ?α καί α[υτόν τόν 
\ορο τ~ης Γ΄, κατά μίμηση τ~ων ]ιερ~ων Συνόδων, {επρεπε νά ε [υλαβηθε~ι καί ]η                          
[ Εκκλησία τ~ων ∆υτικ~ων καί νά μήν προσθέσει σ’α[υτό τήν παράνομη προσθήκη, 
τήν, καί [εκ το~υ Υ]ιο~υ, ]η ]οποία μόνη @ηταν [αρκετή νά σχίσει τούς ∆υτικούς [από τούς      
[ Ανατολικούς, νά διεγείρει μεταξύ τους [αγριώτατο πόλεμο καί νά προξενήσει τά 
πολλ~ων δακρύων {αξια καί πανύστατα δεινά, \οσα [αναφέρουν [ανάγραπτα ο]ι 
]ιστορίες καί τά βιβλία. Στόν ]ισχυρισμό τ ~ων ∆υτικ~ων \οτι, καθώς ]η Β΄ δέν 
]αμάρτησε, \οταν πρόσθεσε στό Σύμβολο τ ~ης Α΄, {ετσι ο{υτε καί ]η [ Εκκλησία τ~ων 
∆υτικ~ων ]αμάρτησε, [επειδή συγχώρησε α[υτή τήν προσθήκη, [αποκρίνεται ]ο \ Οσιος 
Νικόδημος, [αποδεικνύοντας \οτι α[υτή ]η ]ομοιότητα ε @ιναι τελείως [ανόμοια˙ γιατί, ]η 
μέν Β΄ Ο[ικουμενική, {εχοντας τό {ιδιο [αξίωμα τ~ης Α΄ Ο[ικουμενικ~ης, πρόσθεσε, 
κατά μέν τόν καθ’α[υτό καί κυριώτερο λόγο, [επειδή δέν @ηταν [εμποδισμένο [από 
προηγούμενη Ο[ικουμενική Σύνοδο τό νά προσθέσει κάποιος στό Σύμβολο ({αν καί 
]η [εν Σαρδικ?~η Σύνοδος, πού {εγινε πρίν τήν Β΄, [εμπόδισε νά [εκθέσει κάποιος {αλλη 
πίστη [εκτός [από τήν [εν Νικαί?α, παρ’\ολ’α[υτό καί [επειδή @ηταν μερική καί τοπική 
καί γιατί α[υτό τό ε@ιπε γιά τούς [ Αρειανούς, πού [εξέθεταν {αλλη πίστη κατά το~υ 
]ομοουσίου καί {οχι γιά [ορθόδοξη Ο[ικουμενική Σύνοδο, δέν {ωφειλε νά γίνει 
διδάσκαλος τ ~ης Β΄ Ο[ικουμενικ~ης, ]η ]οποία {εφερε τό πρόσωπο τ~ης καθόλου                         
[ Εκκλησίας˙ [επειδή πάντα ]η τοπική καί μερική Σύνοδος \επεται τ~ης Ο[ικουμενικ~ης, 
{οχι \ομως καί τό [αντίθετο)˙ κατά δεύτερο λόγο, καί [επειδή ο]ι προσθ ~ηκες [εκε ~ινες, 
πού {εκανε ]η Β΄ στό Σύμβολο τ~ης Α΄, @ηταν προσθ~ηκες μόνο κατά τίς λέξεις, {οχι 
\ομως καί κατά τήν πίστη, [αλλά περισσότερο [αναπτύξεις τ~ων συνεπτυγμένων. Καί 
[από πο~υ α[υτό ε@ιναι φανερό;[ Από τίς Συνόδους, πού δέχθηκαν ]ως \ενα τό Σύμβολο 
τ~ης Α΄ καί Β΄, [ονομάζοντάς το Σύμβολο μόνο τ~ης [εν Νικαί?α, [αλλά καί τ~ης [εν 
Κωνσταντινουπόλει β΄, [επειδή τό Σύμβολο τ~ης Β΄ [εμπεριε~ιχε [αναπτυγμένα τά 
δόγματα, πού περιε~ιχε συνεπτυγμένως τό Σύμβολο τ~ης Α΄.] Η Γ΄ στόν ζ΄ κανόνα 
της \ορισε «μηδενί [εξε ~ιναι συντιθέναι ]ετέραν πίστιν παρά τήν ]ορισθε ~ισαν παρά τ~ων 
]αγίων Πατέρων τ~ων [εν τ?~η Νικαί ?α συναχθέντων πόλει». Καί ]ο θε~ιος Κύριλλος τό 
{ιδιο λέει στήν [επιστολή πρός τόν [ Αντιοχείας1.[ Αλλά καί ]ο [ Ιωάννης 
Κωνσταντινουπόλεως καί ]ο Βιργίλιος ] Ρώμης, γράφοντας πρός τόν Ε[υτύχιο 
Κωνσταντινουπόλεως \ενα καί τό α[υτό λένε. Καί στήν ε΄ συνέλευση τ ~ης [εν 
Φλωρεντί?α γράφεται˙ «τ~ης α΄ καί β΄ α#υται α]ι [εκθέσεις τ~ης πίστεως, {ητοι τά 
Σύμβολα, μ~αλλον δέ τό Σύμβολον».\ Οτι δέ περισσότερο [ανέπτυξαν παρά 
πρόσθεσαν ο ]ι Πατέρες τ~ης Β΄ στό Σύμβολο τ~ης Α΄, α [υτολεξεί πολλοί τό 
μαρτυρο ~υν.] Η ΣΤ΄ Ο[ικουμενική γράφει στήν {ηδικτο˙ «ο]ι ρν΄ Πατέρες συμπνοί ?α 
το~υ Παναγίου Πνεύματος τό λεχθέν μέγα καί σεβάσμιον [εφηρμήνευσαν 
Σύμβολον, τά περί το~υ ] Αγίου Πνεύματος, \οτι Θεός βεβαιώσαντες, δι’#ων 
[ανέπτυξαν [εκτυπώτερον».] Ο [ Ιουστινιανός στήν Νεαρά πρός τόν [ Επιφάνιο 
Κωνσταντινουπόλεως, λέει˙ «διά τό γραφικα ~ις μαρτυρίαις τό α[υτό μάθημα (τό 
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Σύμβολον δηλαδή τ ~ων [εν Νικαί?α) ο]ι ε[ιρημένοι ρν΄ \αγιοι Πατέρες σαφηνίσαντες 
[ετράνωσαν».[ Αλλά καί ]ο Θεολόγος Γρηγόριος στήν πρός Κληδόνιον [επιστολή, 
λέει˙ «] Ημε~ις τ ~ης κατά Νικαίαν πίστεως ο[υδέν προετιμήσαμεν πώποτε, 
[αλλ’[εκείνης [εσμέν τ ~ης πίστεως, σύν Θε?~ω, καί [εσόμεθα, προσδιαρθρο~υντες τό 
[ελλειπ~ως ε[ιρημένον [εκείνοις περί το ~υ ]αγίου Πνεύματος»1.{ Αν καί ο ]ι προσθ~ηκες 
α [υτές τ~ης Β΄ ε @ιναι κυρίως [αναπτύξεις, \οπως [αποδείχθηκε, παρανομώτατα θά 
τολμο~υσε νά προσθέσει στό Σύμβολο καί α [υτές τίς [αναπτύξεις, [ανίσως κ{αποια 
προηγούμενη Ο[ικουμενική Σύνοδος [εμπόδιζε τήν ]οποιαδήποτε προσθήκη στό 
Σύμβολο μέ [ανάθεμα, καθώς τήν [εμπόδισε ]η Γ΄ Ο[ικουμενική. Γι’α [υτό 
συμπεραίνεται \οτι ]η προσθήκη τ~ων ∆υτικ~ων στό Σύμβολο ε@ιναι παρανομώτατη καί 
]υπό [ανάθεμα, {οχι μόνο [επειδή ε @ιναι προσθήκη [ενάντια στήν πίστη, πού κάνει τόν 
Υ]ιό α[ιτιατοαίτιο καί ε[ισάγει δύο [αρχές στήν Θεότητα καί πολλά {αλλα {ατοπα, [αλλά 
καί γιατί, {αν καί καθ’]υπόθεση @ηταν [ανάπτυξη, \οπως θέλουν α[υτοί, καί προσθήκη 
μόνο κατά τίς λέξεις, δέν {επρεπε μέ κανένα τρόπο νά προστεθε ~ι στό Σύμβολο, 
[εξαιτίας τ~ων \ορων τόσο τ~ης Γ΄, \οσο καί τ~ων καθ’]εξ~ης Ο[ικουμενικ~ων Συνόδων, 
πού προστάζουν νά φυλαχθε~ι τελείως [αναλλοίωτο τό κοινό Σύμβολο καί πού 
θέτουν ]υπό [ανάθεμα κάθε προσθήκη, πού θά γίνει σ’α [υτό. Γι’α[υτό καί ]ο ]ιερός 
Θεοφύλακτος Βουλγαρίας, γράφοντας πρός τόν ∆ιάκονο Νικόλαο, λέει˙«{  Εστιν 
ο@υν τό μέγιστον [εκε ~ινο σφάλμα καί το~υτο δή τό το~υ Σολομ~ωντος, [εν \?αδου 
πεταύρ?ω ποιο~υν συναντ ?~αν, ]η [εν τ?~ω τ ~ης πίστεως Συμβόλ?ω καινοτομία»˙ καί πάλι˙ 
«καί το~ις ∆υτικο~ις τοίνυν, ε {ιτε μέν περί τό δόγμα διαμαρτάνεται τήν πατρικήν 
πίστιν σαλε~υον, ο#ιον δή τό [εν τ ?~ω Συμβόλ?ω περί το~υ ]αγίου Πνεύματος 
προστιθέμενον, {ενθα ]ο κίνδυνος μέγιστος, το~υτο μή διορθώσεως [αξιούμενον, ]ο 
συγχωρ~ων [ασυγχώρητος»2.[ Αλλά καί ]ο Πέτρος [ Αντιοχείας κακ~ων κάκιστον 
[ονόμασε τήν προσθήκη, [εξαιτίας τ~ης ]οποίας, [επειδή ψαλλόταν κακ~ως μέ τό 
Σύμβολο στήν [ Εκκλησία τ~ων ] Ρωμαίων καί δέν διορθωνόταν, ]ο Σέργιος 
Κωνσταντινουπόλεως [εξέβαλε [από τό μνημόσυνο τόν Πάπα Σέργιο τόν δ΄ καί 
{εκτοτε {εγινε τό μέγα χάσμα μεταξύ ]ημ~ων καί τ~ων ∆υτικ~ων. 
 Συνεχίζει ]ο \ Οσιος Νικόδημος τήν παράθεση μαρτυρι ~ων κατά τ~ης α ]ιρέσεως 
το~υ Filioque α[υτή τή φορά [από τήν πλευρά τ~ων {ιδιων τ~ων ∆υτικ~ων.] Ο [ Ιωάννης                
] Ρώμης, ]ο ]οπο~ιος @ηταν παρών μέσ?ω τ~ων τοποτηρητ~ων του Πέτρου, Παύλου καί 
Ε[υγενίου στήν Σύνοδο, πού συστάθηκε [επί βασιλείας Μακεδόνος τό 879 μ.Χ., καί 
δέχθηκε τόν \ορο της, πού {ελεγε˙ «Ε{ιτις παρά το ~υτο τό ]ιερόν Σύμβολον τολμήσ ?η 
\ετερον [αναγράψαι {η προσθε~ιναι {η [αφελε~ιν {η \ορον [ονομάσαι {η προσθήκην καί 
]υφαίρεσιν [εν τ?~ω παραδεδομέν?ω ]ημ~ιν το~υτο ποι ~ησαι, κατάκριτος καί πάσης 
χριστιανικ~ης ]ομολογίας [αλλότριος. Τό γάρ [αφελε ~ιν {η προσθε ~ιναι [ατελ ~η τήν ε [ις τήν 
]αγίαν Τριάδα μέχρι σήμερον {ανωθεν κατιο~υσαν ]ομολογίαν ]ημ~ων δείκνυσι», 
κατέκρινε τήν προσθήκη στό Σύμβολο, λέγοντας˙ «Πάλιν παραδηλο~υμεν τ ?~η 
α [ιδεσιμότητί σου, \ινα περί το~υ {αρθρου τούτου, δι’\ο συνέβη τά σκάνδαλα μέσον 
τ~ων [ Εκκλησι~ων το~υ Θεο~υ, {εχ?η πληροφορίαν ε [ις ]ημ~ας ]ως ο[υ μόνον, ο[υ λέγομεν 
                                                 
1 Σχ.βλ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ,[  Επιστολή..., σ. 19420-24. 
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το~υτο, \οτι τό Πνε ~υμα [εκ το~υ Υ]ιο ~υ [εκπορεύεται˙ [αλλά καί τούς πρ~ωτον 
θα[ρ]ρήσαντας τ?~η ]εαυτ~ων [απονοί ?α το~υτο ποι ~ησαι, παραβάτας τ ~ων θείων λόγων 
κρίνομεν καί μεταποιητάς τ~ης Θεολογίας το~υ ∆εσπότου Χριστο ~υ καί τ~ων 
Πατέρων, ο\ι συνοδικ~ως συνελθόντες, παρέδωκαν τό \αγιον Σύμβολον καί μετά το~υ 
[ Ιούδα α[υτούς τάττομεν».[ Αλλά καί πρίν α[υτόν τόν [ Ιωάννη ]η Γ΄ Σύνοδος, πού 
συγκροτήθηκε στό Τολήτο (Τολέδο) [επί ] Ρικάρδου Βασιλέως [ Ισπανίας τό 589 
μ.Χ., πρόσταξε νά [αναγινώσκεται τό \αγιο Σύμβολο χωρίς τήν προσθήκη στήν                 
[ Ισπανία καί τήν Γαλλία, [απαραλλάκτως καθώς ]ο [ Ιουστ ~ινος ]ο πρ~ωτος Βασιλεύς 
διέταξε νά [αναγινώσκεται α[υτό πρίν τήν Κυριακή ε[υχή το~υ «Πάτερ ]ημ~ων» σέ 
\ολες τίς [ Εκκλησίες τ~ης [ Ανατολ~ης τό 545 μ.Χ.] Ο ] Ρώμης Λέων ]ο Γ΄ στήν [αρχή 
το~υ θ΄ α [ι ~ωνος, \οταν {εγινε ]η [εν [ Ακυϊσγράνοις Σύνοδος, στήν ]οποία [αγωνίσθηκε 
γενναίως ]ο μοναχός [ Ιωάννης ]ο ] Ιεροσολυμίτης κατά τ~ης προσθήκης στό 
Σύμβολο, [αφο~υ ρωτήθηκε [από τόν μέγα Κάρολο τί φρονε~ι γι’α [υτό, {οχι μόνο 
[αποκήρυξε τήν προσθήκη, [αλλά καί [ενέγλυψε \ολο τό \αγιο Σύμβολο χωρίς τήν 
προσθήκη σέ δύο [αργυρές πλάκες, μία στά ]ελληνικά καί μία στά λατινικά, τίς 
]οποίες [απέθεσε στά μνημε ~ια τ~ων ]αγίων [ Αποστόλων Πέτρου καί Παύλου, 
θέτοντας ]υπό [ανάθεμα \οσους τολμήσουν νά προσθέσουν {η νά [αφαιρέσουν [από 
α [υτό, κατά τόν Καρδινάλιο Βαρώνιο καί τόν [ Ιησουΐτη Πετάβιο.[ Αλλά καί στήν [εν 
Φλωρεντία Σύνοδο, [από τήν γ΄ μέχρι τήν ιζ΄ συνέλευση, ο ]ι καθ’]ημ~ας \ Ελληνες 
γενναιότατα [απεσκοράκισαν α[υτή τήν κάκιστη προσθήκη. 
 \ Ολα \οσα ε[ιπώθηκαν μέχρι [εδ~ω, παρατηρε~ι ]ο \ Οσιος Νικόδημος, [αφορο~υν 
τό κοινό Σύμβολο τ~ης πίστεως. Τό νά [εκθέσει, \ομως, κάποιος τήν πίστη του σέ 
[ιδία ]ομολογία (καί {ιδιο Σύμβολο), δέν [εμποδίζεται, [επειδή [απ’[αρχ~ης καί μέχρι 
σήμερα ο]ι Πατέρες {εκαναν [ιδίες ]ομολογίες γι’α[υτά, πού πίστευαν, καί μάλιστα 
α [υτοί, πού [επέστρεφαν [από α\ιρεση καί πού @ηταν σέ ]υποψίες. Γι’α [υτό καί ]ο θε ~ιος 
Κύριλλος στήν [επιστολή πρός τόν [ Ακάκιο Μελιτιν ~ης ]υπεραπολογε~ιται γιά 
κάποιους [ Επισκόπους τ~ης Φοινίκης, ο]ι ]οπο~ιοι κατηγορήθηκαν, [επειδή {εκαναν 
{εκθεση [ιδίου Συμβόλου1.[ Αλλά καί ]ο θε ~ιος Μ~αρκος ]ο [ Εφέσου στήν Φλωρεντία 
φαίνεται νά τό συγχωρε ~ι. Α[υτά, \ομως, τά {ιδια Σύμβολα, καθώς λένε κάποιοι, 
πρέπει νά {εχουν τίς ]εξ~ης \εξι προϋποθέσεις˙ Α΄. νά μήν [εκπίπτουν [από τήν κοινή 
]ομολογία, Β΄. νά μήν [ενοχλο~υν τό κοινό Σύμβολο, Γ΄. νά μήν βαπτίζεται κανείς 
σ’α[υτά, ∆΄. νά μήν προσφέρονται σ’α[υτούς, πού [επιστρέφουν [από α\ιρεση, Ε΄. νά 
μήν δίδονται ]ως κοινή πίστη τά {ιδια μαθήματα καί ΣΤ΄. νά μήν προσθέσει {η 
[αφαιρέσει κανείς κάτι [από τό κοινό Σύμβολο καί τό κάνει {ιδιο2.  
 ]  Ερμηνεύοντας ]ο \ Οσιος Νικόδημος τόν α΄ Κανόνα τ~ης ΣΤ΄ Ο[ικ. Συνόδου, 
παρατηρε ~ι \οτι κάποιοι λένε πώς ο]ι [ Απόστολοι, \οταν [επρόκειτο νά χωρισθο~υν καί 
νά π~ανε στό κήρυγμα τό 44 μ.Χ., {εκαναν μέγιστη καί [αξιόλογη συνέλευση, στήν 
]οποία συνέθεσαν καί Σύμβολο τ~ης πίστεως. Σ’α [υτό φέρνουν μάρτυρες πολλούς 
∆υτικούς Πατέρες, \οτι τό Σύμβολο α[υτό ε@ιναι τ~ων [ Αποστόλων (καθώς καί 
μερικοί [από τούς καθ’]ημ~ας νεωτέρους Θεολόγους φέρνουν μαρτυρίες [από α[υτό σέ 
                                                 
1 Σχ.βλ. ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ,[  Επιστολή XL (40ή)..., PG 77, 188 D. 
2 Σχ.βλ. ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, Πηδάλιον, σσ. 173-176. 
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κάποιον [από τούς θεολογικούς τους λόγους), τό ]οπο~ιο {ισως δηλώνει καί ]η 
παραδοθε~ισα πίστη [από τούς [ Αποστόλους, πού [αναφέρει [εδ~ω ]ο Κανόνας.[ Αλλά 
[επειδή ]ο ]αγιώτατος καί σοφώτατος Μ~αρκος [ Εφέσου [αποκρίθηκε ]ικαν~ως περί 
α [υτο~υ το ~υ Συμβόλου στούς Λατίνους στήν Φλωρεντία, λέγοντας «]ημε ~ις ο[υδέ 
ε{ιδομεν Σύμβολον τ~ων [ Αποστόλων», \οπως γράφει ]ο μέγας [ Εκκλησιάρχης 
Σύλβεστρος, γι’α[υτό καί ]η πίστη, πού παραδόθηκε [από τούς [ Αποστόλους, [εδ~ω 
[εννοε~ιται {η ]η περίληψη τ ~ων δογμάτων τ~ης πίστεως, πού παραδόθηκε [αγράφως καί 
διά ζώσης φων ~ης [από τούς [ Αποστόλους, {η ]η πίστη, δηλαδή τά δόγματα τ~ης 
πίστεως, πού συνάγονται [από τά \αγια Ε [υαγγέλια καί τίς [ Αποστολικές [ Επιστολές 
{η καί διαταγές1.   
 Ο]ι Λατ~ινοι, σύμφωνα μέ τόν \ Οσιο Νικόδημο, κατηγορο~υν τήν ΣΤ΄ 
Ο[ικουμενική Σύνοδο, [επειδή δέν [αναφέρει τίς τοπικές Συνόδους, πού {εγιναν στή 
∆ύση, ο{υτε τούς Κανόνες τους, τούς ]οποίους συνέλεξε ]ο Βαρθολομα ~ιος 
Καραντζάς καί πολλοί {αλλοι πρίν α[υτόν. Στή μομφή α [υτή [αποκρίνεται ]ο \ Οσιος 
\οτι ]η Σύνοδος [απαρίθμησε μέν τούς Κανόνες [εκείνους τ~ων Συνόδων καί Πατέρων, 
\οσοι @ηταν στή χρήση τ ~ης [ Εκκλησίας, συνεδέχθηκε δέ ταυτόχρονα καί τούς 
Κανόνες τ~ων τοπικ~ων Συνόδων τ~ης ∆ύσεως, \οσοι συμφωνο~υν μέ τούς Κανόνες 
τ~ων Ο[ικουμενικ~ων. Καθώς ]η Ε΄ Ο[ικουμενική δέχθηκε τά το~υ Α[υγουστ~ινου καί                        
[  Αμβροσίου τ~ων ∆υτικ~ων, {οχι ]απλ ~ως, [αλλά \οσα [εξέθεσαν περί τ~ης [ορθ~ης πίστεως 
καί πρός {ελεγχο τ~ων α]ιρετικ~ων, {ετσι κι [εμε ~ις δεχόμασθε τά [ορθά τ~ων Συνόδων τ~ης 
∆ύσεως, {οχι \ομως \ολα, [επειδή ]ο ] Ρώμης θεσπίζει πολλά [αλλόκοτα σ’α [υτές. 
Γι’α[υτό καί ο]ι περισσότερες τοπικές Σύνοδοι στή ∆ύση {εσφαλαν καί μάλιστα 
[απ’α[υτές προ~ηλθε ]η προσθήκη στό Σύμβολο, τό πρ~ωτο καί {εσχατο τ~ων κακ~ων καί 
το~υ σχίσματος προκαταρκτικότατο α{ιτιο2.  
 Στή συνέχεια γράφει ]ο \ Οσιος Νικόδημος \οτι ]η [εν τ?~η ]αγί?α Σοφί?α ]αγία 
Σύνοδος, πού συγκροτήθηκε [επί Μεγάλου Φωτίου τό 879 μ.Χ., (]η ]οποία {εχει 
[ανεπισήμως θεωρε ~ιται [από [αρκετούς ]ως ]η Η΄ Ο[ικουμενική Σύνοδος3), ]ως δίστομη 
]ρομφαία μπ~ηκε στίς καρδιές τ~ων δυτικ~ων, μέ τίς θαυμαστές καί λαμπρές 
[εκβοήσεις της καί μέ τόν θεόπνευστο \ορο, πού {εκανε περί τ~ης [ασφαλείας το~υ 
]αγίου Συμβόλου τ~ης πίστεως, \οτι καμμία {αλλη Σύνοδος, \οπως α[υτή, δέν λάλησε 
καί ]ερμήνευσε τά {ατοπα, πού μπορο~υν νά [ακολουθήσουν [από τήν [αφαίρεση {η 
προσθήκη, πού γίνει στό \αγιο Σύμβολο τ~ης πίστεως. Γι’α[υτό καί κατά πολλούς 
τρόπους [αγωνίζονται νά τήν [αποδείξουν ψευδ~η μέ ε[ικοσιεπτά (27) [αντιθέσεις, τίς 
]οποίες προσφυέστατα λύει ]ο [αοίδιμος ∆οσίθεος4, \οτι ποτέ δέν {εγινε τέτοια 
Σύνοδος, [αλλά τήν {επλασε, λένε, ]ο Μέγας Φώτιος. Σέ τόση θρασύτητα τούς 
φέρνει ]η μανία τους, [εξαιτίας το~υ πικρο~υ [ελέγχου, πού τούς γίνεται [απ’α[υτή.             

                                                 
1 Σχ.βλ. ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, Πηδάλιον, σ. 219 καί ∆ιαταγαί..., 7ο βιβλίο, κεφ. 42ο, σ.  
  135. 
2 Σχ.βλ. ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, {ενθ’[ανωτ., σ. 221. 
3 Σχ.βλ. ΠΡΩΤΟΠΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΝΙ∆ΗΣ, ∆ογματική...Α΄, σσ. 314-338 καί Κείμενα..., σσ.   
  136-155.[  Επίσης σχ.βλ. καί ]υποσημείωση 1 στή σ. 11.  
4 Σχ.βλ. ∆ΟΣΙΘΕΟΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ, ∆ωδεκάβιβλος, σ. 730. 
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[ Αλλά τό φ~ως δέν κρύπτεται, [επειδή [εκτός [από τούς [εξηγητές τ~ων Κανόνων, ο]ι 
]οπο~ιοι ε @ιναι καί [αρχαιότεροι, καί α[υτός ]ο {ιδιος ]ο Λατινόφρων Βέκκος τήν 
[αναφέρει καί συνέγραψε [εκλογές [από τά πρακτικά της. Μάλιστα δέ καί [εξαιρέτως 
]ο σοφώτατος διδάσκαλος καί θεολόγος [ Ιωσήφ ]ο Βρυέννιος στόν λόγο περί 
Τριάδος1 [αναφέρει σέ πλάτος τά κατ’α[υτήν καί τέλος λέει \οτι μέχρι τόν καιρό του 
σώζονταν τά πρακτικά της μέ τίς [ιδιόχειρες ]υπογραφές Πέτρου, Παύλου καί 
Ε[υγενίου τ~ων τοποτηρητ~ων το~υ Πάπα [ Ιωάννου, δηλαδή λατινικά, στήν μεγάλη             
[ Εκκλησία. Μετά [από α [υτόν, ]ο [εν ]αγίοις Μάρκος [ Εφέσου στήν στ΄ συνέλευση τ~ης 
Φλωρεντιν~ης Συνόδου τήν συνέστησε ]ως [αληθινή καί ]αγία Σύνοδο, \ωστε [από 
τότε, δηλαδή [από τόν καιρό τ~ης Συνόδου μέχρι τ~ωρα, [αναγινώσκεται στήν μεγάλη 
[ Εκκλησία τ ~ης Κωνσταντινουπόλεως {ετσι˙ «\ Απαντα τά κατά τ~ων ]αγιωτάτων 
Πατριαρχ ~ων Φωτίου καί [ Ιγνατίου γραφέντα {η λαληθέντα, [ανάθεμα».[ Αφο~υ ]ο               
[ Εφέσου ε @ιπε α[υτά, ]ο Καρδινάλης [ Ιουλιανός, πού διαλεγόταν μέ τόν [ Εφέσου, 
[επιστομίσθηκε, χωρίς νά {εχει κάτι νά [αντιπε~ι. Τήν \υπαρξή της μαρτυρο ~υν πολλοί 
καί [από τούς Λατίνους, \οπως ]ο {  Ιβος Καρνοβίας καί ]ο μοναχός Γρατιανός.\ Ομως, 
μόνο ο]ι [επιστολές το~υ Πάπα [ Ιωάννου [αρκο ~υν [αντί \ολων, [από τίς ]οποίες ]η μία 
[επιγράφεται πρός τόν ]αγιώτατο Φώτιο καί ]η {αλλη πρός τούς Α[υγούστους. Α[υτά, 
πού βόησε ]η Σύνοδος α [υτή περί το~υ Συμβόλου τ~ης πίστεως στήν στ΄ καί ζ΄ πράξη 
της, ε @ιναι τά ]εξ~ης˙ «Τόν {ανωθεν [εκ Πατέρων καί μέχρις ]ημ~ων κατεληλυθότα τ~ης 
[ακραιφνεστάτης τ~ων Χριστιαν~ων πίστεως \ορον καί διανοί?α καί γλώσσ ?η 
στέργομέν τε καί π~ασι διαπρυσί ?ω τ ~?η φων?~η  περιαγγέλομεν, ο[υδέν [αφαιρο~υντες, 
ο[υδέν προστιθέντες, ο[υδέν [αμείβοντες, ο[υδέν κιβδηλεύοντες». Καί πάλι˙ «Ε{ι τις 
τοίνυν ε [ις το~υτο [απονοίας [ελάσας, τολμήσειεν, ]ως [ανωτέρω λέλεκται, \ετερον 
[εκθέσθαι Σύμβολον καί \ορον [ονομάσαι {η προσθήκην {η ]υφαίρεσιν [εν τ ?~ω 
παραδεδομέν?ω ]ημ~ιν παρά τ~ης ]αγίας καί Ο[ικουμενικ~ης [εν Νικαί ?α τό πρ~ωτον 
μεγάλης Συνόδου ποι ~ησαι, [ανάθεμα {εστω»2. 
 [ Αποσαφηνίζοντας ]ο \ Οσιος Νικόδημος τό νόημα το~υ [ενάτου [ Αναβαθμο~υ 
το~υ πλ.δ΄ {ηχου,«] Αγί ?ω Πνεύματι θεολογία μονάς τρισαγία˙ ]ο Πατήρ γάρ {αναρχος, 
[εξ ο#υ {εφυ ]ο Υ]ιός [αχρόνως˙ καί τό Πνε ~υμα σύμμορφον, σύνθρονον, [εκ Πατρός 
συνεκλάμψαν», [αναφέρει \οτι μάθαμε [από τό \αγιο Πνε~υμα τήν θεολογία α[υτή, \οτι 
]ο μέν Πατήρ ε@ιναι {αναρχος κατ’α[ιτίαν καί κατά χρόνον˙ ]ο δέ Υ]ιός \οτι {εφυ, δηλαδή 
γεννήθηκε [εκ το~υ Πατρός [αχρόνως καί πρό πάσης [αρχ~ης χρόνων καί α[ιώνων.               
{ Εφυ ε@ιπε ]ο μελωδός, γιά νά φανερώσει \οτι ]ο Πατήρ ε@ιναι ρίζα καί α [ιτία το~υ Υ]ιο~υ, 
τό ]οπο~ιο δανείσθηκε [από τόν \αγιο ∆ιονύσιο τόν [ Αρεοπαγίτη, πού λέει˙«\ Οτι μέν 
[εστι πηγαία Θεότης ]ο Πατήρ, ]ο δέ Υ]ιός καί τό Πνε ~υμα τ~ης θεογόνου Θεότητος, ε[ι 
ο{υτω χρή φ ~αναι, βλαστοί θεόφυτοι καί ο#ιον {ανθη καί ]υπερούσια φ ~ωτα, πρός τ~ων 
]ιερ~ων λογίων παρειλήφαμεν, \οπως δέ τα~υτα [εστίν, ο{υτε ε [ιπε ~ιν, ο{υτε [εννο~ησαι 
δυνατόν»3. Καί πάλι στό γ΄ κεφάλαιο περί μυστικ~ης θεολογίας ]υψηγορε ~ι˙ «[ Εκ το~υ 
[αΰλου καί [αμερο~υς [αγαθο~υ τά [εγκάρδια τ~ης [αγαθότητος [εξέφυ φ~ωτα καί τ ~ης [εν 
                                                 
1 Σχ.βλ. ΙΩΣΗΦ ΒΡΥΕΝΝΙΟΣ, Λόγος Η΄...  
2 Σχ.βλ. ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, Πηδάλιον, σσ. 362-363.  
3 Σχ.βλ. ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ, Περί θείων..., κεφ. 2ο, §7η, σ. 7422-27. 
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α [υτ?~ω καί [εν ]εαυτο~ις καί [εν [αλλήλοις συναϊδίου τ ?~η [αναβλαστήσει μον~ης 
[απομεμένηκεν [ανεκφοίτητα»1. Λέει καί ]ο θεολόγος Γρηγόριος μέ στίχους 
]ηρωικούς˙ «Ε {ιτινα δή περί παιδός ({ητοι το~υ Υ]ιο~υ) [ακούοιμεν, {η [αγαθο ~ιο, 
         Πνεύματος [ενθείοισι λόγοις καί θειοφόροισιν, 
        [ Ανδράσιν, ]ως ρα, Θεο~ιο τά δεύτερα Πατρός {εχουσιν, 
        # Ωδε νοε ~ιν κέλομαί σε λόγους σοφίης βαθυκόλπους, 
        ] Ως ε [ις ρίζαν {αναρχον [ανέρχεται, ο[υ θεότητα,  
        Τέμνει˙ {οφρακεν ο#ιον ({ητοι μόνον) {εχεις κράτος ο[υ πολύσεπτον»2. 
 [ Αλλά καί ]ο τ ~ης [ Αλεξανδρείας φωστήρ Κύριλλος στό σύγγραμμά του πρός 
] Ερμείαν γράφει˙ «\ Ωσπερ {αν ε{ιτι τ~ων ε[υοδμοτάτων [ανθέων περί τ~ης [εξ α[υτο ~υ 
διασκιδναμένης [οδμ~ης καί τα~ις τ~ων περιεστώτων α[ισθήσεσιν [εμπιπτούσης λέγοι, 
\οτι [εκ το~υ [εμο~υ λήψεται, τήν φυσικήν ο[ικειότητα κατασημήνειεν {αν, ο{υτι 
πούτινος [εν μεθέξει δι ?ηρημένην, #ω δέπη νοήσεις καί [εφ’Υ]ιο~υ καί Πνεύματος»3. 
Μ~ας πληροφορε ~ι ]ο \ Οσιος Νικόδημος στή συνέχεια \οτι δέν λένε ο]ι θεολόγοι πώς ]ο 
Πατήρ ε @ιναι ρίζα, κλάδος δέ ]ο Υ]ιός, καρπός δέ {η {ανθος [εκ το ~υ κλάδους τό Πνε~υμα 
τό \αγιον, \ωστε ]ο μέν Πατήρ νά ε@ιναι πρ~ωτος, ]ο δέ Υ]ιός δεύτερος, τό δέ Πνε~υμα 
τρίτον, καθώς φρονο~υν ο]ι Λατ~ινοι˙ [αλλά τόν Πατέρα μέν φανερώνουν ρίζα τ~ης 
θεότητος το~υ Υ]ιο ~υ καί το~υ Πνεύματος˙ τόν δέ Υ]ιό καί τό Πνε ~υμα βλαστούς 
συναϊδίους μέ α[υτή τή ρίζα, δηλαδή μέ τόν Πατέρα. Γι’α [υτό ε@ιπε καί ]ο 
Μητροφάνης Σμύρνης στόν γ΄ {ηχο τ ~ων Τριαδικ~ων˙ «Στέλεχος διττόν [εκ Πατρός 
]ως ρίζης [εβλάστησεν ]ο Υ]ιός καί Πνε ~υμα τό ε [υθές, ο ]ι συμφυε ~ις βλαστοί καί 
θεόφυτοι καί {ανθη συνάναρχα». 
 ] Ομοίως, συνεχίζει ]ο \ Οσιος Νικόδημος, μάθαμε [από τό \αγιο Πνε ~υμα α[υτήν 
τήν θεολογία, δηλαδή \οτι τό \αγιο Πνε ~υμα ε@ιναι σύμμορφο, δηλαδή {εχει τήν {ιδια 
μορφή, δηλαδή φύση καί ο[υσία μέ τόν Πατέρα καί τόν Υ]ιό˙ καί \οτι ε @ιναι 
σύνθρονο, δηλαδή {εχει τόν {ιδιο θρόνο, δηλαδή τήν {ιδια δόξα, τιμή καί θεότητα μέ 
τόν Πατέρα καί τόν Υ]ιό, [επειδή ε @ιναι ]ομοφυές καί ]ομοούσιο μ’α [υτούς˙ γιατί ]ο 
θρόνος δηλώνει τήν ]ισότητα τ~ης [αξίας. Μάθαμε, [επίσης, \οτι τό \αγιο Πνε~υμα 
[εκλάμπει μόνο [από τόν Πατέρα, δηλαδή [εκπορεύεται μαζί μέ τόν γεννηθέντα Υ]ιό 
[εκ το~υ Πατρός. Συνεκλάμπει ε @ιπε ]ο μελωδός, γιά νά φανερώσει \οτι τό \αγιο 
Πνε~υμα ε@ιναι ]υπερούσιο φ~ως, \οπως ε @ιπε [ανωτέρω ]ο [ Αρεοπαγίτης, καί 
[εκπορεύεται [εκ το~υ Πατρός ]ως φ~ως [εκ φωτός, καθώς καί ]ο Υ]ιός ]ως φ ~ως [εκ φωτός 
γεννήθηκε [εκ το~υ Πατρός πρό πάντων τ~ων α[ιώνων˙ ]ο Υ]ιός, λοιπόν, καί τό Πνε~υμα 
ταυτόχρονα καί τά δύο συνεξέλαμψαν [εκ το~υ Πατρός, \οπως ]η [ακτ ~ινα καί τό φ~ως 
[εκ το~υ ]ηλίου˙ [αλλά {οχι μέ \ενα καί τόν α[υτόν τρόπο, [αλλά μέ διαφορετικό˙ ]ο μέν 
Υ]ιός [εξέλαμψε γεννητ ~ως, τό δέ Πνε ~υμα [εξέλαμψε [εκπορευτ~ως˙ {αλλος τρόπος 
]υπάρξεως ε@ιναι ]η γέννηση καί {αλλος ]η [εκπόρευση, κατά τόν \οσιο [ Ιωάννη τόν 
∆αμασκηνό, πού λέει˙ «\ Οτι μέν [εστι διαφορά γεννήσεως καί [εκπορεύσεως, 
μεμαθήκαμεν˙ τίς δέ ]ο τρόπος τ~ης διαφορ~ας, ο[υδαμ~ως˙ \αμα δέ [εστι καί ]η το ~υ Υ]ιο~υ 
                                                 
1 Σχ.βλ. ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ, Περί μυστικ ~ης..., κεφ. 3ο, σσ. 48220-4841-3. 
2 Σχ.βλ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ, Λόγος Γ΄...  
3 Σχ.βλ. ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ, Πρός ]  Ερμείαν, PG 68-77. 
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[εκ το~υ Πατρός γέννησις καί ]η το~υ ]αγίου Πνεύματος [εκ το~υ α[υτο~υ Πατρός 
[εκπόρευσις»˙ καί πάλι˙ «Ε[ι γάρ καί τό Πνε ~υμα τό \αγιον [εκ το~υ Πατρός 
[εκπορεύεται, [αλλ’ο[υ γεννητ~ως, [αλλ’[εκπορευτ ~ως˙ {αλλος τρόπος ]υπάρξεως ο#υτος 
{αληπτός τε καί {αγνωστος»1. 
 Λέει δέ ]ο Κάλλιστος \οτι κάποιοι ({ισως ]ο [ Ιωσήφ ]ο Βρυέννιος2) [ονόμασαν 
τήν συνέκλαμψη το~υ Υ]ιο~υ καί το~υ Πνεύματος [εκ το~υ Πατρός συναΐδια {εκφανση. 
Ο{υτε δέ ]ο Υ]ιός, πού [εξέλαμψε γεννητ~ως [εκ το~υ Πατρός, συνήργησε στήν 
[εκπορευτ~ως {εκλαμψη το~υ ]αγίου Πνεύματος [εκ το~υ Πατρός˙ [αλλά ο{υτε τό \αγιο 
Πνε~υμα, πού [εξέλαμψε [εκπορευτ~ως [εκ το~υ Πατρός, συνήργησε στήν γεννητ~ως 
{εκλαμψη το~υ Υ]ιο ~υ [εκ το~υ Πατρός˙ γιατί δέν ε @ιναι [ατελ~ης ]η [εκ το~υ Πατρός 
πρόοδος το~υ καθενός, [αλλά τελείως καί ]υπερτελ~ως καί τά δύο α [υτά [εκ το ~υ 
Πατρός, τό μέν γενν~αται, τό δέ [εκπορεύεται, {αν καί ο]ι Λατ ~ινοι, κακ~ως φρονώντας, 
κάνουν τήν γέννηση το~υ Υ]ιο ~υ συναίτιο μέ τόν Πατέρα τ~ης [εκπορεύσεως το ~υ ]αγίου 
Πνεύματος. Στήν [ανάκριση το~υ κυρο ~υ Ε [υγενίου περί το~υ Νικηφόρου Βλεμμίδη 
γράφεται˙ «\ Οτι τό [εκλάμπειν, [?αεί [εν θεολογί ?α παραστατικόν [εστι τ~ης [απαθο~υς καί 
[αχρόνου ]υπάρξεως»3.        
 Κατά τόν Θεολόγο Γρηγόριο ]ο Υ]ιός λέγεται [αρχή τ ~ης κτίσεως˙ «]η [εκ τ~ης 
[αρχ~ης [αρχή». Λέγεται, \ομως, {ετσι, κατά τόν Νικήτα, [επειδή ]ο Πατήρ ε @ιναι [αρχή 
\ολων τ ~ων {οντων, ]ως α {ιτιος, [αρχή δέ καί ]ο Υ]ιός, ]ως συναίτιος.{ Αρα, συνεπάγεται 
\οτι ]ο θε~ιος [ Ιωάννης ]ο ∆αμασκηνός [ονομάζει προκαταρκτική α [ιτία τόν Υ]ιό, {οχι [επί 
τ~ης θεότητος, [αλλά [επί τ~ης δημιουργίας, \οταν λέει «]ο Υ]ιός [εστίν ]ημ~ιν ]η δύναμις 
το~υ Πατρός ]η προκαταρκτική τ~ης πάντων ποιήσεως» καί «\οσα δέ α[ιτιατ?~ω, 
γεννητ?~ω, Υ]ι ?~ω, Λόγ ?ω, δυνάμει προκαταρκτικ?~η, θελήσει, σοφί?α, τ?~ω Υ]ι ?~ω ]αρμόζει»4. 
Γι’α[υτό {ας μ~ας [απαντήσουν ο]ι Λατινόφρονες, ο]ι ]οπο~ιοι [εκλαμβάνουν α[υτή τήν 
λέξη [επί τ~ης θεότητος5.  
 ] Ερμηνεύοντας ]ο \ Οσιος Νικόδημος τό τρίτο τροπάριο το~υ [ιαμβικο~υ 
κανόνος τ~ης Πεντηκοστ~ης, «τελε ~ισθε πάντες τ ?~η Θεαρχικωτάτ?η, \οσοι λατρευταί 
τ~ης Τριφεγγο~υς ο[υσίας˙ ]υπερφυ ~ως τελε ~ι γάρ ]ως ε[υργέτης, καί πυρσολαμπε~ι 
Χριστός ε [ις σωτηρίαν, \ολην πορίζων τήν χάριν το~υ Πνεύματος», [απορε ~ι γιατί ε @ιπε 
]ο Μελωδός \οτι ]ο Χριστός {εδωσε \ολη τήν Χάρη το ~υ Πνεύματος, [αφο~υ ο ]ι {ανθρωποι 
δέν μπορο~υν νά λάβουν \ολη τήν Χάρη καί [ενέργεια το~υ Πνεύματος, [επειδή α [υτή 
ε@ιναι {απειρος. Γι’α[υτό, \ολοι ο]ι {ανθρωποι λαμβάνουν κάποιο μέρος καί ρανίδα τ~ης 
θείας Χάριτος, κατά τόν Χρυσορρήμονα, ]ο ]οπο~ιος, ]ερμηνεύοντας τό «[εξεχύθη ]η 
χάρις [εν χείλεσί σου»6, λέει˙ «[ Αλλ’[εκε ~ι μέν ({ητοι [εν τ?~ω Χριστ?~ω) ]ολόκληρος, [επί 
δέ τ~ων [ανθρώπων μικρόν τι καί ρανίς [από τ~ης χάριτος [εκείνης˙ διά το~υτο ο[υκ ε@ιπε, 
∆ίδωμι τό Πνε ~υμα, [αλλ’[ Εκχε ~ω [από το~υ Πνεύματός μου [επί π~ασαν σάρκα˙  το~υτο 
                                                 
1 Σχ.βλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΑΜΑΣΚΗΝΟΣ,{  Εκδοσις..., σ. 60. 
2 Σχ.βλ. ΙΩΣΗΦ ΒΡΥΕΝΝΙΟΣ, Λόγος Θ΄...  
3 Σχ.βλ. ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, Νέα..., σσ. 330-332. 
4 Σχ.βλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΑΜΑΣΚΗΝΟΣ,{  Εκδοσις..., σ. 82. 
5 Σχ.βλ. ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, {ενθ’[ανωτ., σ. 133. 
6 Ψαλμ. 44, 3. 
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γο~υν καί [εξέβη˙ π~ασα γάρ ]η ο[ικουμένη σταγόνα [εκ το~υ Πνεύματος [εδέξατο 
[εκείνου καί ]η σταγών α \υτη καί ]η ρανίς το~υ Πνεύματος τήν ο[ικουμένην \απασαν 
[ενέπλησε τ ~ης γνώσεως»˙ καί πάλι˙ «[ Αλλ’\ομως ]η [εν τοσούτοις κλίμασι δεδομένη 
χάρις μέρος τι τ~ης δωρε ~ας [εστι καί [αρραβών˙ δούς γάρ, φησίν ]ο [ Απόστολος, τόν 
[αρραβ~ωνα το~υ Πνεύματος [εν τα~ις καρδίαις ]ημ~ων˙ ο [υ γάρ δή ]ο Παράκλητος 
μερίζεται»1.  
 ∆έν δυσκολεύεται νά λύσει ]ο \ Οσιος Νικόδημος α[υτή τήν [απορία, λέγοντας 
\οτι {ισως ]ο Μελωδός ε@ιπε \οτι ]ο Χριστός {εδωσε \ολη τήν Χάρη το~υ Πνεύματος, 
παραβάλλοντας τήν Χάρη, πού ]ο { Ιδιος {εδωσε στήν Πεντηκοστή, μέ τήν Χάρη, 
πού {εδωσε πρό το~υ πάθους καί μετά τήν [ανάσταση. Κατά τόν \αγιο Γρηγόριο τόν 
Θεολόγο˙ «Τό Πνε~υμα τό \ Αγιον [εδόθη μέν πρ~ωτον ({ητοι πρό το~υ πάθους) 
[αμυδρ~ως˙ τό δέ δεύτερον ({ητοι μετά τήν [ανάστασιν) [εκτυπώτερον˙ τό δέ ν~υν ({ητοι 
[εν τ?~η Πεντηκοστ?~η) τελεώτερον˙ ο[υκέτι [ενεργεί?α παρόν ]ως τό πρότερον, ο[υσιωδ~ως 
δέ, ]ως {αν ε @ιποι τις, συγγινόμενόν τε καί συμπολιτευόμενον»2.[ Επειδή, λοιπόν, ]η 
Χάρις, πού δόθηκε πρίν τό πάθος, @ηταν μερική, ]ομοίως καί ]η μετά τήν [ανάσταση, 
γι’α[υτό ε @ιπε \οτι ]ο Χριστός {εδωσε \ολη τήν Χάρη σήμερα, [αναφερόμενος στό 
πλ~ηθος της καί τήν {αφθονη χύση. Σ’α[υτήν [αναφερόμενος καί ]ο Θεολόγος, ε@ιπε \οτι 
ο[υσιωδ~ως τό \αγιο Πνε~υμα συνεγινόταν καί συμπολιτευόταν.{ Ας προσέξουμε, 
συμβουλεύει ]ο \ Οσιος Νικόδημος, \οτι ]ο Θεολόγος δέν ε@ιπε Ο[υσιωδ~ως ]απλ~ως, 
[αλλά κολαστικ~ως καί διστακτικ~ως «]ως {αν ε{ιποι τις» (δηλαδή καθώς κάποιος θά 
{ελεγε). Περί α[υτ~ης τ ~ης φράσεως το~υ Θεολόγου λέει ]ο Νικήτας˙ «Το~υτο δέ ε @ιπε ε[ις 
θεραπείαν τ~ης Ο[υσιωδ~ως λέξεως, ο[υκ [ακριβ~ως ρηθείσης δι’[απορίαν τ~ης 
[ακριβο~υς».  
 Ο]ι Λατίνοι, βρίσκοντας λαβή α[υτή τήν λέξη το~υ Θεολόγου «Ο[υσιωδ~ως», 
φρονο~υν \οτι ο]ι [ Απόστολοι κατά τήν ]ημέρα τ~ης Πεντηκοστ ~ης {ελαβαν {οχι τήν 
[ενέργεια καί Χάρη το~υ Πνεύματος, [αλλά τήν ο [υσία το~υ Πνεύματος.] Ο \ Οσιος 
Νικόδημος, [αναφερόμενος σέ δύο βασικές διακρίσεις τ ~ης [ Ορθοδόξου θεολογίας, 
α) τήν διάκριση κτιστο~υ καί [ακτίστου καί β) τήν διάκριση [αμεθέκτου ο[υσίας καί 
μεθεκτ~ης [ενεργείας το~υ Θεο~υ, [αποκρίνεται \οτι κακ~ως φρονο~υν˙ πρ~ωτον, διότι δέν 
ε@ιπε ]ο Θεολόγος \οτι ο]ι [ Απόστολοι μέθεξαν ο[υσιωδ~ως τό \αγιο Πνε ~υμα. Α[υτό ε @ιναι 
τ~ων [αδυνάτων [αδυνατώτατον, γιατί ]η ο [υσία το~υ ] Αγίου Πνεύματος, [επειδή ε @ιναι 
{ακτιστη, {απειρη καί [απεριόριστη, ]ο δέ νο~υς τ~ων [ Αποστόλων μέ τό νά @ηταν 
κτιστός καί [ακολούθως πεπερασμένος καί περιοριστός, γι’α[υτό @ηταν καί [αδύνατο 
νά χωρήσει τό {απειρο καί [απεριόριστο Πνε ~υμα. Καί {αν ]ο νο~υς δέν μπορε~ι νά 
χωρέσει ]ολόκληρο \ενα ε@ιδος [ενεργείας το~υ ] Αγίου Πνεύματος, δηλαδή {η τήν 
σοφία ]ολόκληρη {η τήν δύναμη {η τήν [αγαθότητα, [αλλά μόνο μερικ~ως, καί μετέχει 
σέ μία ρανίδα της, π~ως ε@ιναι τρόπος νά χωρέσει τήν {απειρη ο[υσία το~υ Πνεύματος, 
πού ε @ιναι α[ιτία τ~ων [απείρων [ενεργει ~ων; 
 Στό σημε~ιο α[υτό μ~ας πληροφορε~ι ]ο \ Οσιος Νικόδημος \οτι, κατά τούς                    
] Ιερούς Θεολόγους, \οπου ε@ιναι ]η [ενέργεια καί ]η Χάρις το ~υ Πνεύματος, [εκε ~ι ε @ιναι 
                                                 
1 Σχ.βλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ,] Ομιλία ε [ις τόν μδ΄..., σσ. 1815-20,30, 201-4. 
2 Σχ.βλ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ, Λόγος μα΄...  
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παρο~υσα [αοράτως καί ]η ο [υσία το ~υ Πνεύματος, ]η ]οποία ε@ιναι ]η κατά φύσιν πηγή 
καί α[ιτία τ~ης [ενεργείας καί Χάριτος.[ Εκε ~ι ]ομοίως ε @ιναι παρο~υσα καί ]η ]υπόσταση 
το~υ Πνεύματος˙ [αλλά ]η μέν [ενέργεια καί Χάρις το~υ Πνεύματος μετέχεται [από τά 
κτίσματα καί μάλιστα τά λογικά, \οταν ε @ιναι {αξια, ]η δέ ο[υσία το~υ Πνεύματος μένει 
[αόρατη καί [αμέθεκτη. Γι’α[υτό ε@ιπε ]ο Μέγας Βασίλειος˙ «Α]ι μέν [ενέργειαι το~υ 
Πνεύματος πρός ]ημ~ας καταβαίνουσιν, ]η δέ ο[υσία α[υτο ~υ μένει [απρόσιτος˙ ]ομοίως 
[αμέθεκτος μένει καί ]η το ~υ Πνεύματος ]υπόστασις».{ Αρα, λοιπόν, καί \οταν 
κατέβηκε τήν Πεντηκοστή τό \αγιο Πνε ~υμα στούς [ Αποστόλους [εν ε{ιδει πυρίνων 
γλωσσ~ων, [εκε~ι @ηταν παρόν τό Πνε~υμα καθ’]υπόσταση καί ο[υσία καί [ενέργεια.                 
[ Αλλά ο ]ι [ Απόστολοι καθόλου δέν μετε~ιχαν στήν ο [υσία {η τήν ]υπόσταση το ~υ 
Πνεύματος, παρά μόνο στήν [ενέργεια καί τήν Χάρη Του. Γι’α[υτό λέει καί ]ο 
Βρυέννιος˙ «Τό [οφθέν [εν ε {ιδει πυρίνων γλωσσ~ων Πνε ~υμα ο{υθ’]υπόστασις, ο{υτε 
φύσις, [αλλ’[ενέργεια Πνεύματος @ην τό φαινόμενον [οφθαλμοφαν ~ως˙ {ατοπον τήν 
θείαν φύσιν {η τήν θείαν ]υπόστασιν ]ορατήν ε@ιναι λέγειν˙ λείπεται δέ [ενέργειαν 
ε@ιναι μόνην»1. 
 {  Επειτα ]ο Θεολόγος δέν ε @ιπε \οτι τό \αγιο Πνε~υμα [εμεθέχθη ο[υσιωδ~ως, [αλλά 
ο[υσιωδ~ως συνεγινόταν καί συμπολιτευόταν μέ τούς [ Αποστόλους.[ Επίσης, ε @ιπε τό 
Ο[υσιωδ~ως, [επειδή τό \αγιο Πνε ~υμα φανερώθηκε στούς [ Αποστόλους σωματικ~ως, 
δηλαδή [εν ε{ιδει πυρίνων γλωσσ~ων, \οπως καί ]ο Χριστός @ηταν σωματικ~ως 
μ’α[υτούς. Γι’α[υτό καί [ακολούθως λέει˙ «{ Επρεπε γάρ Υ]ιο~υ σωματικ~ως ]ημ~ιν 
]ομιλήσαντος καί α[υτό φαν~ηναι σωματικ~ως». Νά, λοιπόν, ]ο λόγος καί ]η α[ιτία, γιά 
τήν ]οποία ε@ιπε \οτι τό \αγιο Πνε ~υμα @ηταν παρόν ο [υσιωδ~ως.[ Αλλά καί στόν λόγο του 
περί το~υ ]αγίου Πνεύματος ]ο {ιδιος λέει˙ «[ Εκήρυσσε φανερ~ως ]η Παλαιά τόν 
Πατέρα, τόν Υ]ιόν [αμυδρότερον˙ [εφανέρωσεν ]η Καινή τόν Υ]ιόν˙ ]υπέδειξε το ~υ 
Πνεύματος τήν Θεότητα˙ [εμπολιτεύεται ν~υν τό Πνε ~υμα, σαφεστέραν ]ημ~ιν 
παρέχων τήν ]εαυτο~υ δήλωσιν»2.  
 Στό σημε ~ιο α[υτό, γιά νά [εκσυγχρονίσουμε τόν λόγο μας καί γιά νά 
[ενημερωθο~υμε γιά τίς τελευτα~ιες πρόσφατες [εξελίξεις περί τ~ης α]ιρέσεως το~υ 
Filioque στόν Παπισμό, παραθέτουμε τό λίαν [αποκαλυπτικό {αρθρο γιά τήν 
[αλλοίωση το~υ καθιερωμένου Συμβόλου τ~ης Πίστεως [από τόν Παπισμό το~υ 
Σεβασμιωτάτου Ναυπάκτου καί ] Αγίου Βλασίου κ.] Ιεροθέου, πού δημοσίευσε ]η 
[εφημερίδα «[ Εκκλησιαστική Παρέμβαση» τόν [ Οκτώβριο το~υ 2006 μέ τίτλο «] Η 
[αλλοίωσις το~υ καθιερωμένου Συμβόλου τ ~ης Πίστεως». Τό {αρθρο α[υτό τό 
[αντλήσαμε [από τήν [εφημερίδα «[ Ορθόδοξος Τύπος» τ~ης 1-12-2006 καί 8-12-
2006. Τό {αρθρο {εχει ]ως ]εξ~ης˙ 
 Ε @ιναι γνωστό \οτι ]η Α΄ καί Β΄ Ο[ικουμενικές Σύνοδοι καθόρισαν τό 
Σύμβολο τ~ης Πίστεως, πού [αναφέρεται στά βασικά σημε~ια τ ~ης πίστεως γιά τόν 
Τριαδικό Θεό, τήν [ενσάρκωση το~υ ∆ευτέρου Προσώπου τ ~ης ] Αγίας Τριάδος, τήν             
[ Εκκλησία καί τήν α[ιώνια ζωή. Καί μάλιστα ]η Γ΄ Ο[ικουμενική Σύνοδος μέ τόν 

                                                 
1 Σχ.βλ. ΙΩΣΗΦ ΒΡΥΕΝΝΙΟΣ, Λόγος περί θείας...  
2 Σχ.βλ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ, Λόγος λα΄... καί ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, 
 ]  Εορτοδρόμιον...Γ΄, σσ. 186-189. 
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τρίτο (3) \ορο της, τόν ]οπο~ιο {εχει [επικυρώσει καί ]η ∆΄ Ο[ικουμενική Σύνοδος, 
[απαγορεύει κάθε [αλλοίωση το~υ Συμβόλου τ ~ης Πίστεως, μέ προσθαφαίρεση {η 
παραχάραξή του. 
 Τήν [ακριβ~η {εννοια το~υ \ορου α [υτο ~υ καταγράφει ]ο \αγιος Κύριλλος                        
[ Αλεξανδρείας, Πρόεδρος τ~ης Γ΄ Ο[ικουμενικ~ης Συνόδου, σέ [επιστολή του πρός 
τόν [ Αντιοχείας [ Ιωάννη, \οταν το~υ γράφει μεταξύ τ~ων \αλλων \οτι δέν [επιτρέπεται 
«{η λέξιν [αμε ~ιψαι τ~ων [εγκειμένων [εκε~ισε (στό Σύμβολο τ ~ης Πίστεως) {η μίαν γο~υν 
παραβ~ηναι συλλαβήν». Καί σέ {αλλη [επιστολή του πρός τόν Βερροίας [ Ακάκιον 
[επαναλαμβάνει τά {ιδια: «\ωστε καί πάντας ]ομολογε~ιν τε καί πιστεύειν ο\υτω καί 
διδάσκειν, μήτε προστεθέντος τινός, μήτε μήν ]υφ ?ημένου». 
 Παρά τίς σαφέστατες α [υτές [απαγορεύσεις ο]ι Φράγκοι κατ’[αρχάς καί στήν 
συνέχεια ο]ι Λατ ~ινοι ε [ισήγαγαν στό Σύμβολο τ ~ης Πίστεως τό Filioque, \οτι δηλαδή 
τό \ Αγιον Πνε ~υμα δέν [εκπορεύεται [εκ μόνου το~υ Πατρός, [αλλά [εκ το~υ Πατρός καί 
[εκ το~υ Υ]ιο~υ.{  Ετσι, α[υτή ]η ε [ισαγωγή καί \ολη ]η θεολογία, πού συνδέεται μέ α[υτήν, 
ε@ιναι ]η βασική δογματική διαφορά μεταξύ τ ~ων [ Ορθοδόξων καί τ~ων Παπικ~ων. 
 Πάνω στό θέμα α[υτό [εγράφησαν πολλές πραγματε~ιες. Πέρα [από τό 
θεολογικό μέρος το~υ θέματος ο]ι \αγιοι Πατέρες ]υποστήριξαν \οτι @ηταν λάθος τ~ων 
δυτικ~ων νά προσθέσουν κάτι στό Σύμβολο, τό ]οπο~ιο [εθέσπισαν ο]ι Ο[ικουμενικές 
Σύνοδοι, πράγμα τό ]οπο~ιο δέν ε@ιχαν κανένα δικαίωμα νά πράξουν. Τόν \ορο τ~ης Γ΄ 
Ο[ικουμενικ~ης Συνόδου [επικαλέσθηκε ]ο ]ιερός Φώτιος κατά τ~ης ε [ισαγωγ~ης στό 
Σύμβολο τ~ης Πίστεως [από τούς Φράγκους το~υ Filioque, τό {ιδιο {επραξε ]ο \αγιος 
Γρηγόριος ]ο Παλαμ~ας, ]ο \αγιος Μ ~αρκος ]ο Ε [υγενικός στήν Σύνοδο Φερράρας-
Φλωρεντίας καί πολλοί {αλλοι \αγιοι Πατέρες. 
 Τελευτα~ια, σέ \ενα μικρό βιβλιαράκι, πού [εξέδωσε τό περιοδικό «30Days», 
μέ τίτλο «\οποιος προσεύχεται σώζεται», καταγράφονται ο]ι βασικές προσευχές μέ 
τίς ]οπο~ιες πρέπει νά προσεύχονται καθημερινά τά μέλη τ~ης «Καθολικ~ης                           
[ Εκκλησίας», [αλλά καί μερικά βασικά σημε ~ια τ~ης πίστεώς τους. Τό βιβλιαράκι 
α [υτό τό προλογίζει ]ο τότε Καρδινάλιος Joseph Ratziger (]ο σημερινός Πάπας 
Βενέδικτος) μέ κείμενό του, πού {εγραψε τήν 18η Φεβρουαρίου 2005, λίγους μ~ηνες 
πρίν [εκλεγε ~ι Πάπας. 
 Στήν [αρχή, μετά τό «ε[ις τό {ονομα το ~υ Πατρός καί το~υ Υ]ιο~υ καί το ~υ ] Αγίου 
Πνεύματος», παρατίθεται τό Σύμβολο τ ~ης Πίστεως.\ Ομως, \οπως μπορε ~ι νά 
παρατηρήσει κανείς, δέν ε@ιναι τό Σύμβολο τ ~ων Ο[ικουμενικ~ων Συνόδων, [αλλά \ενα 
συντετμημένο Σύμβολο, πού μπορε ~ι νά [απαγγελθε~ι καί [από {αλλους ]ετεροδόξους 
Χριστιανούς.[ Εν~ω μέχρι τώρα [εμε ~ις ο]ι [ Ορθόδοξοι ]υποστηρίζαμε \οτι ο]ι Παπικοί 
πρέπει νά [αφαιρέσουν τό Filioque [από τό Σύμβολο τ~ης Πίστεως, τώρα στόν τύπο 
α [υτό το~υ Συμβόλου [αφαιρέθηκαν πολλές φράσεις καί προστέθηκαν {αλλες. 
 ] Ο Σεβασμιώτατος παραθέτει α [υτό τό Σύμβολο τ~ης Πίστεως, \οπως 
παρατίθεται στό βιβλιαράκι καί στήν συνέχεια κάνει σχετικές [επισημάνσεις. 
 «Πιστεύω ε[ις τόν Θεόν, Πατέρα παντοκράτορα. 
  Ποιητήν ο[υρανο~υ καί γ~ης. 
 Καί ε[ις τόν [  Ιησο ~υν Χριστόν, τόν Υ]ιόν Του καί Κύριό μας. 
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 συλληφθέντα [εκ Πνεύματος ] Αγίου καί γεννηθέντα [εκ τ ~ης Παρθένου 
Μαρίας, 
 παθόντα [επί Ποντίου Πιλάτου, σταυρωθέντα, θανόντα καί ταφέντα. 
 Κατελθόντα ε [ις τόν \?αδη καί τήν τρίτη ]ημέρα [αναστάντα καί πάλιν [εκ 
νεκρ~ων. 
 [ Ανελθόντα ε[ις τούς ο[υρανούς καί καθεζόμενον [εκ δεξι ~ων το~υ 
Παντοκράτορος Θεο~υ Πατρός, 
 [από \οπου θά {ελθει νά κρίνει ζ~ωντες καί νεκρούς. 
 Πιστεύω ε[ις τό Πνε ~υμα τό \ Αγιο, τήν ]αγία Καθολική [ Εκκλησία, 
 τήν κοινωνία τ~ων ]αγίων, τήν {αφεση τ ~ων ]αμαρτι ~ων, 
 τήν [ανάστασιν το~υ σώματος καί ζωήν α[ιώνιον.[ Αμήν». 
 Συγκρίνοντας τόν τύπο α[υτο~υ το~υ Συμβόλου τ~ης Πίστεως μέ τό 
καθιερωμένο Σύμβολο τ~ης Πίστεως, \οπως διατυπώθηκε [από τίς Α΄ καί Β΄ 
Ο[ικουμενικές Συνόδους, παρατηρε ~ι ]ο Σεβασμιώτατος \οτι ]υπάρχουν μεγάλες 
διαφορές, τίς ]οποίες [εντοπίζει. 
 [ Από τό πρ~ωτο {αρθρο, στό ]οπο~ιο γίνεται λόγος γιά τόν Θεό-Πατέρα, 
[αφαιρε~ιται ]η λέξη «\ενα». Μέ α[υτή τήν [απαλοιφή, δέν γίνεται λόγος γιά ]ενιαία 
ο[υσία-φύση στόν Θεό. 
 Γιά τόν Πατέρα [αφαιρο~υνται [επίσης ο]ι ]εξ~ης φράσεις: «]ορατ~ων τε πάντων 
καί [αοράτων» (ποιητήν). 
 Γιά τόν Υ]ιό, τό ∆εύτερο Πρόσωπο τ~ης ] Αγίας Τριάδος, [αφαιρε~ιται τό «καί 
ε[ις \ενα Κύριον», προστίθεται δέ ]η φράση «καί Κύριό μας». 
 [ Επίσης, [αφαιρο~υνται καί ο]ι ]εξ~ης φράσεις-\οροι: 
 «τόν Μονογεν~η» (Υ]ιόν), «τόν [εκ το~υ Πατρός γεννηθέντα πρό πάντων τ~ων 
α [ιώνων. Φ~ως [εκ φωτός, Θεόν [αληθινόν [εκ Θεο~υ [αληθινο~υ, γεννηθέντα ο[υ 
ποιηθέντα, ]ομοούσιον τ ?~ω Πατρί, δι’Ο#υ τά πάντα [εγένετο». «Τόν δι’]ημ~ας τούς 
[ανθρώπους καί διά τήν ]ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα [εκ τ~ων ο[υραν~ων». 
 Τό «σαρκωθέντα [εκ Πνεύματος ] Αγίου καί Μαρίας τ~ης Παρθένου καί 
[ενανθρωπήσαντα», [αντικαθίσταται μέ «συλληφθέντα [εκ Πνεύματος ] Αγίου καί 
γεννηθέντα [εκ τ ~ης Παρθένου Μαρίας», δηλαδή [αφαιρε~ιται τό «σαρκωθέντα» καί 
τό «[ενανθρωπήσαντα». 
 [ Αλλάζει ]η σειρά τ~ων λέξεων σχετικά μέ τά Πάθη, τήν Σταύρωση καί τήν 
Ταφή το~υ Κυρίου, προστίθεται ]η λέξη «θανόντα», προστίθεται ]η φράση 
«κατελθόντα ε[ις τόν \?αδη», διαγράφεται ]η φράση «κατά τάς Γραφάς» ([αναστάντα 
τ?~η τρίτη ]ημέρ?α), προστίθεται ]η φράση «καί πάλιν [εκ νεκρ~ων» ([αναστάντα). 
 Προστίθενται ο]ι λέξεις ([εκ δεξι ~ων το~υ) «Παντοκράτορος Θεο~υ» (Πατρός). 
 [ Αφαιρο~υνται ο]ι φράσεις «μετά δόξης» ([ερχόμενον) καί «ο#υ τ ~ης βασιλείας 
ο[υκ {εσται τέλος». 
 Γιά τό \ Αγιον Πνε~υμα [αφαιρε~ιται τό μεγαλύτερο μέρος το~υ σχετικο~υ \ορου: 
«τό Κύριον, τό ζωοποιόν, τό [εκ το~υ Πατρός [εκπορευόμενον, τό σύν Πατρί καί 
Υ]ι ?~ω συμπροσκυνούμενον καί συνδοξαζόμενον, τό λαλ~ησαν διά τ ~ων προφητ~ων». 
 Γιά τήν [ Εκκλησία [αφαιρο~υνται ο]ι φράσεις: «μίαν... καί [αποστολικήν». 
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 Τό βάπτισμα δέν [αναφέρεται καθόλου, [αλλά μόνον ]ο σκοπός το~υ 
βαπτίσματος (πιστεύω στήν {αφεσιν ]αμαρτι~ων). 
 Τό «προσδοκ~ω [ανάστασιν νεκρ~ων» γίνεται «τήν [ανάστασιν το~υ σώματος» 
(πιστεύω). 
 Τό προσδοκ~ω «ζωήν το~υ μέλλοντος α[ι~ωνος» γίνεται «πιστεύω... (ε [ις) ζωήν 
α [ιώνιον». 
 [ Επίσης, προστίθεται ]η φράση «πιστεύω... (ε [ις) τήν κοινωνίαν τ ~ων ]αγίων», 
πού δέν ]υπάρχει στό Σύμβολο τ ~ης Πίστεως. 
 Γίνεται φανερό \οτι ]ο τύπος α[υτο ~υ το~υ Συμβόλου τ~ης Πίστεως ε @ιναι 
διαφοροποιημένος [από τό Σύμβολο τ~ης Πίστεως, πού θεσπίσθηκε [από τίς δύο 
πρ~ωτες Ο[ικουμενικές Συνόδους καί {εγινε [αποδεκτό [από τήν [ Εκκλησία, καί \ενα 
τέτοιο Σύμβολο μπορε ~ι νά γίνει [αποδεκτό [από πολλές χριστιανικές παρατάξεις.              
[ Ενδεχομένως μέ τόν τρόπο α[υτόν, μέ τέτοιες [αλλαγές καί μειώσεις τ~ης πίστεως 
[επιδιώκεται ]η «\ενωση».\ Ενα τέτοιο Σύμβολο, μέ τήν {εγκριση μάλιστα το~υ Πάπα, 
πού τότε @ηταν Καρδινάλιος καί Πρόεδρος τ~ης σχετικ~ης [ Επιτροπ~ης «Πίστεως», 
δίνει κ~υρος σέ τέτοιες δογματικές μεταρρυθμίσεις. 
 Σύμφωνα μέ τόν Πρωτοπρεσβύτερο π. Στέφανο [ Αβραμίδη, Γραμματέα τ~ης 
Συνοδικ~ης [ Επιτροπ~ης ∆ιορθοδόξων καί ∆ιαχριστιανικ~ων Σχέσεων τό σύντομο 
α [υτό κείμενο το~υ Συμβόλου τ~ης Πίστεως δέν ε @ιναι \ενα νέο κείμενο, 
κατασκευασμένο προσφάτως, [αλλά ε@ιναι τό χρησιμοποιούμενο κείμενο [από τόν 
∆υτικό Χριστιανισμό [από παλαιοτέρους χρόνους. 
 Κατά τόν Σεβασμιώτατο, {εχει [απόλυτο δίκαιο γιά τήν [επισήμανση α [υτή, 
\ομως, πέρα [από τήν ]ιστορική [ανάλυση ]η ο[υσία τ~ων παρατηρήσεών του δέν 
διαφοροποιε~ιται. 
 Πράγματι, α [υτός ]ο τύπος το~υ Συμβόλου τ ~ης πίστεως, πού παρέθεσε ]ο 
Σεβασμιώτατος στήν [αρχή καί χρησιμοποιε~ιται [από τούς Παπικούς δέν ε @ιναι 
πρόσφατο δημιούργημα, [αλλά προέρχεται [από τόν 6ο {η 7ο α[ιώνα καί \οπως [αναλύει 
]ο [αείμνηστος Καθηγητής [ Ιωάννης Καρμίρης θεωρήθηκε [από τούς Λατίνους ]ως           
[ Αποστολικό Σύμβολο, χωρίς νά ε@ιναι. 
 Ε @ιναι γνωστόν \οτι πρίν τήν Α΄ Ο[ικουμενική Σύνοδο ο]ι κατά τόπους                      
[ Εκκλησίες χρησιμοποιο~υσαν τύπους κειμένων ]ως βαπτιστήρια καί ]ομολογιακά 
Σύμβολα.] Ο τύπος το~υ Συμβόλου, πού βρ~ηκε ]ο Σεβασμιώτατος καταγεγραμμένο 
σέ προσευχητάριο τ~ων «Καθολικ~ων», ε @ιναι [εξέλιξη καί συμπλήρωση το~υ 
Βαπτιστηρίου Συμβόλου τ~ης [ Εκκλησίας τ~ης ] Ρώμης, τό ]οπο~ιο Βαπτιστήριο 
Σύμβολο, πιθανόν, προέρχεται [από τό τέλος το~υ β΄ α[ι ~ωνος. Κατά τόν [ Ιωάννη 
Καρμίρη, ]ο τελικός α[υτός τύπος ]ελκύει τήν καταγωγή του [από τήν νοτιοδυτική 
Γαλλία καί καταρτίσθηκε κατά τόν 6ον {η 7ον α[ιώνα. Θεωρήθηκε ]ως γνήσιο                 
[ Αποστολικό Σύμβολο καί στίς [αρχές το~υ 9ου α [ι~ωνος ε @ιχε [αποκτήσει μεγάλη θέση 
στήν ∆υτική Ε [υρώπη καί χρησιμοποιόταν στήν λατρεία [αντί το ~υ Συμβόλου 
Νικαίας-Κωνσταντινουπόλεως.] Η [επικράτηση α [υτή [οφειλόταν στό \οτι [εθεωρε ~ιτο 
]ιερό κείμενο, πού συνετάγη [από τούς ∆ώδεκα [ Αποστόλους καί μάλιστα, κάθε 
{αρθρο του συνετάγη [από κάθε \ενα [από τούς [ Αποστόλους.  
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 Ο]ι [ Ορθόδοξοι [αγνοο~υσαν τήν \υπαρξη το~υ τύπου α[υτο ~υ  το ~υ Συμβόλου καί 
χρησιμοποιο ~υσαν τό γνωστό Σύμβολο, πού καταρτίσθηκε [από τίς Α΄ καί Β΄ 
Ο[ικουμενικές Συνόδους, πού χαρακτηρίζεται ]ως Σύμβολο Νικαίας-
Κωνσταντινουπόλεως. Μάλιστα δέ, \οταν ο]ι Λατ ~ινοι, κατά τήν ]ενωτική Σύνοδο 
τ~ης Φερράρας-Φλωρεντίας (1438-1439) [επικαλέσθηκαν τό λεγόμενο Σύμβολο 
τ~ων [ Αποστόλων, ]ο \αγιος Μ~αρκος ]ο [ Εφέσου ]ο Ε[υγενικός [απάντησε: «] Ημε ~ις ο{υτε 
{εχομεν, ο{υτε ε{ιδομεν σύμβολον τ ~ων [ Αποστόλων».[ Επίσης, ]η γνησιότητα α[υτο ~υ 
το~υ Συμβόλου [αμφισβητήθηκε καί [από διαφόρους [επιστήμονες (Λατίνους καί 
∆ιαμαρτυρομένους) καί ]η [αντίληψη περί [αποστολικ~ης προελεύσεως το~υ τύπου 
α [υτο~υ το ~υ Συμβόλου τ ~ης πίστεως θεωρε ~ιται ]ως μυθώδης. 
 Τό [ερώτημα, \ομως, πού παραμένει ε @ιναι: γιατί ο]ι Λατίνοι, μέ τήν {εγκριση 
το~υ σημερινο ~υ Πάπα, χρησιμοποιο~υν στό «προσευχητάριο» α[υτόν τόν τύπο το ~υ 
φερομένου ]ως [αποστολικο~υ Συμβόλου, πού ε@ιναι συντομώτατο καί {οχι τό 
Σύμβολο Νικαίας - Κωνσταντινουπόλεως, πού ε@ιναι ]ολοκληρωμένο καί 
καθιερωμένο καί ]οπωσδήποτε [αντικατέστησε \ολα τά προηγούμενα Σύμβολα; 
 ] Ο [αείμνηστος Καθηγητής [ Ιωάννης Καρμίρης ]υποστηρίζει \οτι τό φερόμενο 
]ως [ Αποστολικό Σύμβολο, πού χρησιμοποιε ~ιται [από τούς Λατίνους «[επεβλήθη ]ως 
βαπτιστήριον καί λειτουργικόν σύμβολον [εν τ?~ω Φραγκικ?~ω κράτει διά τ~ων 
[επιδιωκόντων λειτουργικήν ]ομοιομορφίαν [εν α[υτ ?~ω Φράγκων ]ηγεμόνων καί 
μάλιστα το~υ Καρλομάγνου». 
 {  Επειτα, ]ο τύπος α[υτός το~υ Συμβόλου τ~ης πίστεως παρέμεινε [επί μακρόν 
στήν ∆ύση, μάλιστα δέ [από τούς Λατίνους, παρέλαβαν α [υτόν τόν τύπο ο ]ι 
∆ιαμαρτυρόμενοι, [εκ τ~ων ]οποίων μνημονεύονται ]ο Λούθηρος, ]ο Καλβίνος, ]ο 
Ζβίγγλιος καί {αλλοι.[ Επίσης, χρησιμοποιε~ιται καί στήν «[ Αγγλικανική                            
[ Εκκλησία», στήν ]οποία «[αναγινώσκεται δίς τ~ης ]ημέρας κατά τήν πρωϊνήν καί τήν 
]εσπερινήν [ακολουθίαν, τήν κατήχησιν, τό βάπτισμα καί τό χρ~ισμα». Καί \οπως 
σημειώνει καί πάλι ]ο Καθηγητής «τό κ~υρος το~υ [ Αποστολικο ~υ Συμβόλου 
[ενισχύθη σημαντικ~ως κατά τάς τελευταίας τρε ~ις δεκαετίας, συνεπεί?α τ~ης [εν τ ?~η 
ο[ικουμενικ?~η κινήσει τ ~ων [ Εκκλησι~ων προβολ~ης α [υτο ~υ ]ως ]ενωτικο~υ συμβόλου καί 
κρίκου μεταξύ τ ~ων διϊσταμένων [ Εκκλησι ~ων». 
 Φαίνεται, λοιπόν, καθαρά \οτι ]η προβολή καί χρήση [από τήν «Καθολική              
[ Εκκλησία» το~υ φερομένου ]ως Συμβόλου τ~ων [ Αποστόλων, χωρίς νά ε @ιναι, καί ]η 
παραθεώρηση το ~υ Συμβόλου τ ~ης Πίστεως, πού συνεκρότησαν ο]ι Α΄ καί Β΄ 
Ο[ικουμενικές Σύνοδοι, γίνεται μέσα στήν ο[ικουμενιστική προοπτική καί στήν 
]ενωτική προσπάθεια τ~ων Λατίνων.[ Αλλά «\ενωση τ~ων [ Εκκλησι~ων» χωρίς ]ενότητα 
τ~ης πίστεως, \οπως διατυπώθηκε [από τίς Ο[ικουμενικές Συνόδους, ε@ιναι ψευδής καί 
[αναποτελεσματική. ∆έν ε@ιναι δυνατόν νά παρακάπτονται ο]ι [αποφάσεις τ~ων 
Ο[ικουμενικ~ων Συνόδων μέ δ~ηθεν «[αποστολικά» σύμβολα, ]ωσάν ο]ι Πατέρες τ~ης              
[ Εκκλησίας νά [αλλοίωσαν τήν διδασκαλία τ~ων ]αγίων [ Αποστόλων καί νά μή ε @ιναι 
]η γέφυρα, πού συνδέουν τούς ]αγίους [ Αποστόλους μέ τήν κάθε [εποχή μας. Ο]ι 
μινιμαλιστικές καί μαξιμαλιστικές [απόψεις, πού γίνονται σέ βάρος τ ~ης πίστεως 
τ~ης [ Εκκλησίας, [αποτελο~υν παραχάραξη τ~ης [αληθείας. 
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 Πάντως {αποψη-]υποψία το~υ Σεβασμιωτάτου ε @ιναι \οτι ο]ι Λατ ~ινοι 
χρησιμοποιο ~υν τόν τύπο α[υτόν το~υ Συμβόλου, πέραν τ~ης ο[ικουμενιστικ ~ης 
προοπτικ~ης καί τ~ης ]ενωτικ~ης προσπάθειας καί γιά νά [αμβλύνουν τίς [εντυπώσεις, 
πού δημιουργο~υνται [από τήν προσθήκη το ~υ Filioque, καί {ισως νά ]υπονομεύσουν  
]ως πρός τό σημε~ιο α[υτό τίς [αποφάσεις τ~ων δύο πρώτων Ο[ικουμενικ~ων Συνόδων.          
[ Αλλά καί ]η [ανάγνωση [από τούς Λατίνους [ενίοτε το~υ Συμβόλου Νικαίας-
Κωνσταντινουπόλεως χωρίς τό Filioque, \οπως ]υπεστήριξε διά πολλ~ων 
παλαιότερα, γίνεται μόνον γιά ]ιστορικούς λόγους, χωρίς ο[υσιαστικά ο]ι Λατίνοι νά 
[αποδεσμεύονται [από τήν α ]ιρετική διδασκαλία τους περί [εκπορεύσεως το~υ ] Αγίου 
Πνεύματος καί [εκ το~υ Υ]ιο~υ. 
 Θά πρέπει νά παρατηρηθε ~ι, κατά τόν Σεβασμιώτατο, \οτι ]ως πρός τήν 
δογματική [αλήθεια τ ~ης πίστεως [επικράτησαν δύο \οροι.] Ο \ενας ε@ιναι ]ο 
«μαξιμαλισμός» καί [εννοε~ιται ]η προσπάθεια μερικ~ων νά προσθέτουν νέες λέξεις 
καί \ορους στό δόγμα, γιά νά ]ερμηνεύεται δ~ηθεν καλύτερα ]η πίστη {η νά 
[επιδιώκεται μιά νέα ε [υρύτερη ]ερμηνεία, καί ]ο {αλλος ε@ιναι ]ο «μινιμαλισμός» καί 
μέ α[υτό [εννοε ~ιται ]η προσπάθεια {αλλων νά [αφαιρο~υν λέξεις καί \ορους καί νά 
σμικρύνουν τήν ]ορολογία. Καί στίς δύο περιπτώσεις ]ικανοποιο~υνται \ολοι [εκε~ινοι, 
πού θέλουν νά λέγονται Χριστιανοί, καί [εκε ~ινοι, πού {εχουν διαφορετικές 
[αντιλήψεις [από τήν διδασκαλία το~υ Χριστο~υ, τ ~ων [ Αποστόλων καί τ ~ων Πατέρων.        
[ Επιδιώκεται, δηλαδή, ]η κατά τό δυνατόν συνάντηση πολλ~ων Χριστιαν~ων [από 
διάφορες ]ομολογίες, μέ \ενα νέο Σύμβολο, πού θά καλύπτει \ολες τίς δογματικές 
διαφορές. Α[υτό συνιστ~α μιά χριστιανική παγκοσμιοποίηση, \ενα χριστιανικό 
συγκρητισμό, πού ε @ιναι μιά [από τίς [απαιτήσεις «τ~ης Νέας [ Εποχ~ης». 
 Α[υτός ε @ιναι ]ο λόγος γιά τόν ]οπο~ιο [επιθυμε~ι ]ο Σεβασμιώτατος ]ο διάλογος 
μεταξύ τ~ων [ Ορθοδόξων καί τ~ων ]ετεροδόξων νά διακρίνεται [από ε[ιλικρίνεια καί 
σοβαρότητα.] Η προσθήκη το ~υ Filioque στό Σύμβολο τ~ης Πίστεως ε @ιναι 
μαξιμαλισμός καί ]η [αφαίρεση τ~ων βασικ~ων {αρθρων το~υ Συμβόλου τ~ης Πίστεως 
γιά τά Πρόσωπα τ~ης ] Αγίας Τριάδος καί τήν [εκκλησιαστική ζωή, γιά νά ε @ιναι 
συμβατά μέ τήν πίστη \ολων, ε @ιναι «μινιμαλισμός». Καί ο ]ι δύο α[υτές περιπτώσεις 
ε@ιναι [εκπτώσεις [από τήν [αποκεκαλυμμένη πίστη, \οπως τήν παρέλαβαν ο]ι \ Αγιοι           
[ Απόστολοι [από τόν Χριστό καί τήν διετύπωσαν σέ \ορους ο]ι \αγιοι Πατέρες καί 
τήν διεφύλαξε ]η [ Εκκλησία1.  
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Σχ.βλ. ΣΕΒΑΣΜ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΒΛΑΧΟΣ, «]  Η [αλλοίωσις...». Περί το~υ Filioque σχ. βλ.  
  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ, Λόγοι... καί ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ∆ΗΣ,]  Η [εκπόρευσις... 
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2.4. Περί] ιερωσύνης καί μυστηρίων 
 

 Σχετικά μέ τήν [εγκυρότητα τ~ης ]ιερωσύνης καί τ~ων μυστηρίων τ~ων 
Λατίνων, ]ο \ Οσιος Νικόδημος παραθέτει τήν γνώμη το~υ Βαλσαμ~ωνος1, σύμφωνα 
μέ τήν ]οποία, {αν α]ιρετικός ]ιερεύς {η διάκονος βαπτισθε ~ι ({η μυρωθε ~ι), ]η μέν 
προτέρα του ]ιερωσύνη λογίζεται ]ως μιαροσύνη καί ]ως μή ο @υσα.{ Αν δέ μετά βρεθε~ι 
{αξιος, γίνεται καί ]ιερεύς καί [ Αρχιερεύς.[ Επειδή, λοιπόν, κατά τόν ξη΄                           
[ Αποστολικό Κανόνα, ο]ι α]ιρετικοί δέν {εχουν ]ιερωσύνη, {αρα καί α[υτά, πού 
]ιερουργο~υνται [απ’α[υτούς, ε @ιναι κοινά καί {αμοιρα ]αγιασμο~υ καί Χάριτος. Γι’α[υτό 
[ακολούθως καί τά {αζυμα καί μυστήρια τ~ων α ]ιρετικ~ων Λατίνων ε @ιναι κοινά καί {οχι 
\αγια, κατά τόν μστ΄ [ Αποστολικό.[ Αν καί ]ο ∆ημήτριος ]ο Χωματεινός2 καί ]ο                     
[ Ιωάννης Κίτρους στήν 12η [απόκρισή του ε @ιπαν \οτι δέν σφάλλουμε, {αν νομίζουμε 
\αγια τά ]ιερουργούμενα [από τούς Λατίνους, α[υτό τό ε@ιπαν, [επειδή τότε γίνονταν 
δεκτοί ]ως βαπτισμένοι καί [επειδή [ακόμη δέν ε @ιχαν [αθετήσει τίς [αναδύσεις καί 
καταδύσεις το ~υ βαπτίσματος.[ Αλλά καί α[υτοί, πού τά λένε α[υτά, πάλι προσθέτουν 
νά μήν μεταλαμβάνει κανείς [ορθόδοξος [απ’α [υτούς. Κατ’α [υτόν τόν λόγο πρέπει νά 
νοηθε ~ι καί [εκε~ινο, πού γράφει καί ]ο Βρυέννιος3 περί α[υτ~ων στήν πρός Νικήτα 
[επιστολή.[ Αλλά καί πρό 500 {ηδη χρόνων καί [επέκεινα ο]ι [ Ανατολικοί ]ως κοινές 
ε@ιχαν τίς ]ιεροπραξίες τ ~ων ∆υτικ~ων. Γι’α[υτό καί \οπου λειτουργο~υσαν ο]ι Λατ ~ινοι, 
πρ~ωτον {εκαναν ]αγιασμό ο]ι [ Ανατολικοί πρός καθαρισμό καί μετά λειτουργο~υσαν4. 
 

2.5. Περί Πάσχα 
 

  Στή συνέχεια ]ο \ Οσιος Νικόδημος μ~ας παρουσιάζει τήν θέση τ~ης                       
[ Ορθοδόξου [ Εκκλησίας γιά τούς Λατίνους \οσον [αφορά τό Πάσχα. Σχολιάζοντας 
τόν ζ΄ [ Αποστολικό Κανόνα «Ε {ιτις [ Επίσκοπος {η Πρεσβύτερος {η ∆ιάκονος τήν 
]αγίαν το~υ Πάσχα ]ημέρα πρό τ~ης [εαριν~ης [ισημερίας μετά [ Ιουδαίων [επιτελέσοι, 
καθαιρείσθω», [αναφέρει \οτι ]ο Ματθα~ιος Βλάσταρις λέει πώς ]η Α΄ ]αγία καί 
ο[ικουμενική Σύνοδος συνεκρότησε καί [εξέδωσε [εξαίρετο καί τό καλύτερο 
Κανόνιο περί τ~ης ε]υρέσεως το~υ Πάσχα, κατά τόν α΄ Κανόνα τ~ης [εν [ Αντιοχεί?α, τό 
]οπο~ιο, \ομως, δέν βρίσκεται στούς κανόνες τ~ης Α΄ Συνόδου, [αλλά στά πρακτικά 
της, \οπως λέει ]ο Βαλσαμ~ων. Σώζεται {ηδη στόν Ματθα~ιο Βλάσταρη, στά 
τυπωμένα \αγια ε[υαγγέλια καί σέ πολλά {αλλα βιβλία.[ Αφήνοντας ]ο \ Οσιος 
Νικόδημος τήν [ακριβή  γνώση α[υτο~υ το ~υ πασχαλίου νά τήν μάθουν ξεχωριστά καί 
καθ’]εαυτό ο]ι δικοί μας πασχαλιολόγοι, [αναφέρει μόνο \οτι τέσσερα πράγματα 
[αναγκα~ια ζητο ~υνται γιά τό δικό μας Πάσχα. Πρ~ωτον, \οτι τό Πάσχα πρέπει νά 
γίνεται πάντοτε \υστερα [από τήν [ισημερία τ~ης [ανοίξεως. ∆εύτερον, \οτι δέν πρέπει 

                                                 
1 Σχ.βλ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΒΑΛΣΑΜΩΝ, Γιο ~υρις, [απόκρισις 30, PG 138, 378. 
2 \ Ο. π., PG 138, 320. 
3 Σχ.βλ. ΙΩΣΗΦ ΒΡΥΕΝΝΙΟΣ,[  Επιστολή..., σ. 137. 
4 Σχ.βλ. ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, Πηδάλιον, σσ. 90-92.[  Eπίσης σχ.βλ. ΙΕΡΟΜΟΝ.ΕΥΘΥ- 
  ΜΙΟΣ ΤΡΙΚΑΜΗΝΑΣ, «Περί το~υ Παπισμο ~υ...». 
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νά γίνεται τήν {ιδια ]ημέρα μέ τό νομικό φάσκα τ~ων [ Ιουδαίων (α[υτά τά δύο 
διορίζονται [από τόν παρόντα ζ΄ [ Αποστολικό Κανόνα). Τρίτον, \οτι νά μήν γίνεται 
]απλ~ως καί [αορίστως \υστερα [από τήν [ισημερία, [αλλά \υστερα [από τήν πρώτη 
πανσέληνο το~υ Μαρτίου, πού θά τύχει μετά τήν [ισημερία, καί τέταρτον, \οτι νά 
γίνεται τήν πρώτη Κυριακή, πού θά τύχει \υστερα [από τήν πανσέληνο (α[υτά τά δύο 
τά {εχουμε [εκ παραδόσεως καί {οχι [από κανόνα). Γιά νά φυλάττονται καί ο]ι 
τέσσερεις α[υτοί διορισμοί [εξίσου σέ \ολη τήν ο [ικουμένη καί νά ]εορτάζουν ο]ι 
Χριστιανοί τόν {ιδιο χρόνο καί τήν {ιδια ]ημέρα τό \αγιο Πάσχα καί νά μήν 
χρειάζονται κάθε χρόνο [αστρονόμους καί συνόδους, συνήρμοσαν ο]ι θεόσοφοι 
Πατέρες τό κανόνιο περί το~υ Πάσχα. 
 Σημειώνει ]ο \ Οσιος \οτι, [εξαιτίας τ ~ης [ανωμαλίας τ~ης κινήσεως τ~ης σελήνης, 
δέν φυλάττεται πάντα ]ο τέταρτος διορισμός, [αλλά κ{?αποτε παραβαίνεται, [επειδή, 
κατά τόν Βλάσταρη, μετά [από τριακόσια (300) {ετη καί δύο (2) ]ημέρες μετά τήν 
πρώτη πανσέληνο, συμβαίνει νά γίνεται τό νομικό φάσκα τήν ]ημέρα τ~ης 
Κυριακ~ης. Α[υτές ο]ι δύο ]ημέρες, πού περισσεύουν [από α[υτή τήν [ανωμαλία, 
προστιθέμενες, ]υπερβαίνουν κ{?αποτε τήν πρώτη Κυριακή, πού τυχαίνει \υστερα 
[από τήν πανσέληνο το~υ Μαρτίου, κατά τήν ]οποία Κυριακή τότε ]εορτάζουμε τά 
Βάϊα καί κατά τήν [ερχομένη κάνουμε Πάσχα.[ Από τήν λίγη α[υτή παράβαση, δέν 
[ακολουθε~ι καμμία παρατροπή τ ~ης ε[υσεβείας, ο{υτε κάτι {ατοπο {η ψυχικός κίνδυνος. 
Γι’α[υτό καί ]ο θε ~ιος Χρυσόστομος στόν λόγο του «ε[ις τούς τά πρ~ωτα Πάσχα 
νηστεύοντας» λέει˙ «Χρόνων [ακρίβειαν καί ]ημερ~ων παρατήρησιν δέν [ηξεύρει ]η 
το~υ Χριστο~υ [ Εκκλησία.[ Επειδή \οσαις φορα~ις τρώγει τόν ζωοποιόν {αρτον το~υτον 
καί τό ποτήριον το~υτο πίνει, καταγγέλλει τόν θάνατον το ~υ Κυρίου καί Πάσχα 
[επιτελε~ι˙ [αλλ’[επειδή ε [ις τήν πρώτην σύνοδον [εσυνάχθησαν ο]ι Πατέρες καί 
[εδιώρισαν πότε νά γίνεται τό Πάσχα, τιμ~ωσα ]η [ Εκκλησία πανταχο~υ τήν 
συμφωνίαν καί \ενωσιν, [εδέχθη τόν διορισμόν, ]οπο~υ [εκε~ινοι {εκαμαν»1.{ Επρεπε, 
λοιπόν, κατά τόν ]ιερό Χρυσόστομο, νά προτιμήσουν καί ο]ι Λατ~ινοι τήν συμφωνία 
καί \ενωση τ ~ης [ Εκκλησίας, περισσότερο [από τήν παρατήρηση τ ~ων χρόνων (τ~ης 
[ισημερίας δηλαδή, πού κατέβηκε τώρα στίς 11 Μαρτίου, [εν?~ω τόν καιρό τ~ης Α΄ 
Συνόδου @ηταν στίς 21 Μαρτίου) καί νά ]εορτάζουν τό Πάσχα μ’[εμ~ας τούς 
Γραικούς καί {οχι νά [ατιμάζουν τούς τριακοσίους [εκείνους θεοφόρους καί 
πνευματοφόρους Πατέρες, πού τό νομοθέτησαν, κατά θε ~ιο φωτισμό, νομίζοντάς 
τους ]ως [ανοήτους καί ]υβρίζοντας τήν κοινή μητέρα \ολων μας [ Εκκλησία, διότι 
(λέει [ακολούθως ]ο χρυσο~υς ]ρήτωρ) {αν καί ]η [ Εκκλησία {εσφαλλε, βέβαια δέν θά 
κατορθωνόταν τόσο μεγάλο κακό [από α[υτή τήν [ακριβ~η φύλαξη το~υ καιρο~υ, \οσο 
μεγάλο κακό θά προξενο~υνταν [από α[υτή τήν διαίρεση καί τό σχίσμα [από τήν 
καθολική [ Εκκλησία.[ Επειδή λέει˙ «δέν φροντίζει ]ο Θεός καί ]η [ Εκκλησία διά 
τοιαύτην παρατήρησιν τ~ων χρόνων καί ]ημερ~ων, πάρεξ διά μοναχήν τήν ]ομόνοιαν 
καί ε[ιρήνην».  
 Μ ~ας παροτρύνει ]ο \ Οσιος Νικόδημος νά προσέξουμε π~ως ]ο θε ~ιος 
Χρυσόστομος [ονομάζει σχισματικούς τούς Λατίνους, [επειδή [εκαινοτόμησαν τό 
                                                 
1 Σχ.βλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Λόγος..., ΡG 47-64. 



 61

πασχάλιό τους καί Καλαντάριο, {οχι [επειδή α[υτό δέν ε@ιναι [ορθό, κατά τήν [ισημερία 
– διότι βλέπουμε \οτι ]η [ισημερία [αληθ ~ως {εμεινε πίσω 11 ]ημέρες – [αλλά γιατί 
χωρίσθηκαν γι’α[υτό [από’μ~ας, τό ]οπο~ιο ε @ιναι {εγκλημα [ασυγχώρητο, κατά τόν {ιδιο 
\αγιο. Γιατί, λέει στόν [ιδιο λόγο, \οτι τό νά νηστεύσει κανείς καί τό νά κάνει Πάσχα 
σ’α[υτόν τόν καιρό {η σ’[εκε ~ινον, μετά τήν 21η Μαρτίου, ]υποθετικά, \οπως κάνουμε 
[εμε ~ις ο]ι Γραικοί, {η μετά τήν 11η  Μαρτίου, \οπως κάνουν ο]ι Λατ~ινοι, α[υτό δέν 
ε@ιναι {εγκλημα. «Τό δέ νά σχίσ ?η τινάς τήν [ Εκκλησίαν καί νά [αντιστέκηται 
φιλονείκως καί νά κάμν ?η διχοστασίας καί διαιρέσεις καί νά χωρίζ?η τόν ]εαυτό του 
πάντοτε [από τήν κοινήν σύνοδον τ~ης [ Εκκλησίας, το~υτο ε@ιναι ]αμάρτημα 
[ασυγχώρητον καί κατηγορίας {αξιον καί πολλήν {εχει κόλασιν καί τιμωρίαν». Γιατί, 
{ας γνωρίζουν \οτι καί ο ]ι ο[ικουμενικές σύνοδοι, πού {εγιναν μετά τήν πρώτη, καί ο]ι 
]υπόλοιποι Πατέρες, {εβλεπαν ναί καί α[υτοί, ]ως σοφοί πού @ηταν, πώς κατέβηκε 
πολύ ]η [ισημερία˙ [αλλ’\ομως δέν θέλησαν νά τήν μεταθέσουν [από τήν 21η 
Μαρτίου, πού τήν βρ~ηκε ]η Α΄ σύνοδος, προτιμώντας περισσότερο τήν συμφωνία 
καί \ενωση τ ~ης [ Εκκλησίας, [από τήν [ακρίβεια τ~ης [ισημερίας, ]η ]οποία δέν προξενε ~ι, 
ο{υτε στήν ε \υρεση το~υ δικο ~υ μας Πάσχα κ?[αμμία σύγχυση, ο{υτε βλάβη στήν 
ε[υσέβεια, μάλιστα δέ προξενε~ι α [υτή ]η [ακρίβεια στούς Λατίνους δύο μεγάλες 
[ατοπίες, τό νά ]εορτάζουν δηλαδή τό Πάσχα {η μαζί μέ τούς [ Ιουδαίους, τό ]οπο~ιο 
ε@ιναι [εναντίον στόν παρόντα ζ΄ [ Αποστολικό Κανόνα, {η πρίν τούς [ Ιουδαίους.  
 \ Οτι δέ ]ο Θεός περισσότερο ε [υαρεστε~ιται στήν τάξη το~υ πασχαλίου καί 
]απλ~ως ε[ιπε~ιν το~υ καλανταρίου το~υ δικο~υ μας, παρά στήν [ακρίβεια το~υ πασχαλίου 
καί καλανταρίου τ~ων Λατίνων, ε@ιναι φανερό [από τά θαύματα, πού {εδειξε καί 
δείχνει \εως τώρα γι’α[υτό. ∆ιότι, στά μέρη τ ~ης [ Ηλιουπόλεως τ~ης Α[ιγύπτου, \οπου 
ε@ιναι ο]ι δύο μεγάλες Πυραμίδες, [ενεργε ~ι ]ο Θεός κάθε χρόνο α[υτό τό παράδοξο˙ 
δηλαδή κατά τό ]εσπέρας τ ~ης Μεγάλης Πέμπτης τ ~ης δικ~ης μας ({οχι τ~ων Λατίνων), 
ξερν?~α ]η γ ~η λείψανα καί κόκκαλα παλαιά [ανθρώπινα, [από τά ]οπο~ια γεμίζει \ενας 
ε[υρύχωρος κάμπος, τά ]οπο~ια στέκονται \εως τήν Πέμπτη τ~ης [ Αναλήψεως, καί τότε 
κρύβονται καί παντελ~ως δέν φαίνονται, μέχρι νά {ελθει πάλι ]η Μεγάλη Πέμπτη. 
Α[υτό δέν ε@ιναι κ[?ανένας μ~υθος, [αλλά [αληθινό καί βέβαιο, μαρτυρημένο [από 
παλαιούς καί νέους ]ιστορικούς, μάλιστα δέ [από τόν Γεώργιο Κορέσσιο τόν Χ~ιο 
καί [από τόν [αοίδιμο πατριάρχη ] Ιεροσολύμων Νεκτάριο1, ]ο ]οπο~ιος τό διηγε ~ιται 
στόν [αραβικό χρονογράφο, πού {εγραψε, καί φαίνεται, [απ’\οσα λέει παρακάτω, \οτι 
τό ε@ιδε μέ τά μάτια του˙ (τά [ανθρώπινα α[υτά κόκκαλα προμηνύουν τήν μέλλουσα 
[ανάσταση τ ~ων νεκρ~ων, \οπως τά ε @ιδε καί ]ο προφήτης [ Ιεζεκιήλ).[ Επίσης, ]ο ρηθείς 
Κορέσσιος γράφει \οτι ]ο Πασχασ~ινος {εγραφε πρός τόν Λέοντα \οτι, \οταν ]εόρταζαν 
κάποτε τό Πάσχα ο]ι μέν [ανατολικοί τήν 22α [ Απριλίου, ο]ι δέ δυτικοί τήν 25η 
Μαρτίου, μιά βρύση, ]η ]οποία προηγουμένως @ηταν ξηρά, γέμισε [από νερό τήν 22α         
[ Απριλίου, δηλαδή στό δικό μας Πάσχα καί {οχι τ~ων Λατίνων. Τέλος, ]ο ∆οσίθεος2 
στό ιβ΄ βιβλίο του περί τ~ων [εν ] Ιεροσολύμοις πατριαρχευσάντων, διηγε ~ιται \οτι 

                                                 
1 Σχ.βλ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ,[ Αραβικός..., σ. 266. 
2 Σχ.βλ. ∆ΟΣΙΘΕΟΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ, ∆ωδεκάβιβλος˙ περί τ~ων [εν..., βιβλίο 12ο, κεφ. 2ο, §β΄,   
  σσ. 105-106. 
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ε]υρισκόμενος κάποτε ]ο ] Ιεροσολύμων Παΐσιος στό Βελλιγράδι, [ακολούθησε \ενα 
θα~υμα, βεβαιωτικό μέν το~υ δικο ~υ μας καλανταρίου, [αναιρετικό δέ το~υ τ~ων 
Λατίνων˙ δηλαδή ]η ζύμη, πού ζυμώθηκε [από κάποια Λατίνα κατά τήν ]ημέρα το ~υ 
προφήτου [ Ηλιο~υ, μεταβλήθηκε σέ πέτρα κίσσηρα1.  
 Παρ’\ολα τά [ανωτέρω ο ]ι Ο[ικουμενιστές προωθο ~υν τά σχέδιά γιά κοινό 
συνεορτασμό το~υ Πάσχα μέ τούς ]ετεροδόξους, \οπως φαίνεται [από τήν [ Εγκύκλιο 
το~υ Ο[ικουμενικο~υ Πατριαρχείου τήν 26ην-5-19952.  
 

2.6. Περί πρεσβείων τιμ~ης ]  Ρώμης καί Κωνσταντινουπόλεως 
 

 Σύμφωνα μέ τόν στ΄ Κανόνα τ~ης Α΄ Ο[ικ. Συνόδου, πρέπει νά φυλάττονται 
τά παλαιά {εθη τ ~ων τρι~ων Πατριαρχ~ων, το ~υ [ Αλεξανδρείας μέν κυρίως καί κατά 
πρ~ωτο λόγο, το~υ [ Αντιοχείας δέ, κατά δεύτερο λόγο, καί το~υ ] Ρώμης 
συνεπτυγμένως καί περιληπτικ~ως, (περί δέ το ~υ ] Ιεροσολύμων [ιδιαιτέρως καί 
ξεχωριστά λέει ]η παρο~υσα Σύνοδος στόν ζ΄ Κανόνα της καί περί το~υ 
Κωνσταντινουπόλεως λέει ]η Β΄ Ο[ικουμενική Σύνοδος στόν γ΄ Κανόνα της), \ωστε 
]ο μέν Πατριάρχης (τόν ]οπο~ιο [ Επίσκοπο [ονομάζει [εδ~ω, [επειδή δέν @ηταν [ακόμη 
συνήθεια νά [ονομάζεται κάποιος μέ τό {ονομα το~υ Πατριάρχου) τ ~ης [ Αλεξανδρείας 
νά {εχει τήν [εξουσία τ~ων [ Επισκόπων καί Μητροπολιτ~ων τ~ης Α[ιγύπτου, Λιβύης καί 
Πενταπόλεως. Καθώς καί στόν Πατριάρχη ] Ρώμης [επικράτησε νά {εχει τήν 
[εξουσία καί προεδρία \ολων τ~ων ]εσπερίων [ Επισκόπων καί Πατριαρχ ~ων. 
 Στό σημε~ιο α [υτό ]ο \ Οσιος Νικόδημος μ~ας πληροφορε~ι \οτι ο]ι ]ορμώμενοι 
[από τ ~ης Ρωμαϊκ~ης [ Εκκλησίας δέν ]ερμηνεύουν [ορθ~ως τόν παρόντα Κανόνα.] Ο 
Πάπας Φίληξ, {εχοντας διαφορές πρός τόν Κωνσταντινουπόλεως [ Ακάκιο καί [αφο~υ 
διέφθειρε τόν παρόντα Κανόνα, ε @ιπε \οτι ]ο [ Επίσκοπος ]  Ρώμης {εχει τό κ~υρος σέ 
κάθε σύνοδο, \οπως θέλει ]ο παρών Κανόνας τ~ης [εν Νικαί?α Συνόδου. Καί πρίν [από 
α [υτόν ]ο τοποτηρητής το~υ Λέοντος Πασχασ~ινος [αντεστραμμένως προέφερε α[υτόν 
τόν Κανόνα στήν ∆΄ Σύνοδο.] Ο \ Οσιος, \ομως, [από α[υτά τά ]ρήματα το~υ Κανόνος 
βρίσκει [αληθινό τό νόημα α[υτ~ης τ ~ης Συνόδου. Λέει, λοιπόν, \οτι, [επειδή ]ο 
Μελέτιος παρέτρεψε τά δίκαια το~υ [ Επισκόπου [ Αλεξανδρείας, {εδωσε α[ιτία στήν 
σύνοδο α[υτή νά [εκθέσουν τόν παρόντα Κανόνα καί νά διορίσουν {οχι κάποιο νέο, 
[αλλά μόνο νά [επικυρώσουν τίς τάξεις, πού σώζονταν [από παλαιά συνήθεια, {οχι 
μόνο στούς Πατριάρχες, [αλλά καί στούς Μητροπολίτες καί {οχι μόνο στίς 
χειροτονίες, τίς ]οπο~ιες ]ο Μελέτιος παρέτρεπε, [αλλά καί σέ κάθε {αλλο δικαίωμα, 
πού [ανήκει στούς Πατριάρχες καί τούς Μητροπολίτες κατά τίς [ Εκκλησίες, πού 
]υπόκεινται σ’α[υτούς.[ Αφο ~υ, λοιπόν, {εβαλε τά παραπάνω ]ως προϋποθέσεις, λέει ]ο 
Κανόνας˙ «Τά [αρχα~ια {εθη κρατείτω, τά [εν Α[ιγύπτ?ω καί Λιβύ?η καί Πενταπόλει, 
\ωστε τόν [εν [ Αλεξανδρεί?α [ Επίσκοπον πάντων τούτων {εχειν τήν [εξουσίαν, [επειδή 
καί τ?~ω [εν ] Ρώμ?η [ Επισκόπ?ω το~υτο σύνηθές [εστι».[ Εδ ~ω, σύμφωνα μέ τόν \ Οσιο, 
πρέπει νά σημειωθε ~ι \οτι ]η [αντωνυμία «το~υτο» δέν [αναφέρεται σέ {αλλο, παρά στό 

                                                 
1 Σχ.βλ. ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, Πηδάλιον, σσ. 8-9. 
2 Σχ.βλ. «Συνεορτασμόν...». 
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{εθος, πού θά πε ~ι Κοινότερο. Καθώς καί στόν [ Επίσκοπο ] Ρώμης [επικράτησε α [υτή 
]η συνήθεια. Ποιά συνήθεια; Τό νά {εχει τήν [εξουσία \ολων α[υτ ~ων, πού ]υπόκεινται 
σ’α[υτόν. Καθώς {εχει τήν {ιδια συνήθεια ]ο ] Ρώμης μέ τόν [ Αλεξανδρείας, {ετσι [εχει 
καί τήν {ιδια [εξουσία μ’[εκε ~ινον.\ Οτι α[υτό ε@ιναι τό νόημα το~υ Κανόνος, 
συμμαρτυρε~ι ]η [ Αραβική μετάφραση α [υτ ~ων τ ~ων Κανόνων, δηλαδή ]η                           
[ Αλεξανδρινή {εκδοση, ]ο Α[ιγύπτιος [ Ιωσήφ ]ο [αρχα~ιος ]ερμηνευτής τ ~ων Κανόνων 
α [υτ~ης τ ~ης Συνόδου, ]η μετάφραση το ~υ ∆ιονυσίου το~υ μικρο ~υ στό Λατινικό, ]η 
{εκδοση το~υ [ Ισιδώρου Μερκάντορος καί τέλος ]η μετάφραση το~υ Ρουφίνου 
Πρεσβυτέρου [ Ακυληΐας.[ Επειδή, λοιπόν, {ετσι {εχει τό [αληθές καί ]η διοίκηση τ~ης                    
] Ρώμης ε @ιναι περιορισμένη, \οπως καί το~υ [ Αλεξανδρείας, μάτην φαντάζονται ο]ι                     
]  Ρωμάνοι [από α[υτόν τόν Κανόνα νά {εχουν [απεριόριστη [εξουσία σέ \ολο τόν κόσμο. 
Σημειώνει, τέλος, ]ο \ Οσιος \οτι ]ο παρών Κανόνας δέν [ανακαίνισε τά πρεσβε~ια τ~ης                
] Ρώμης, [επειδή @ηταν [ακέραια.{ Αν, \ομως, δέν @ηταν τό {ιδιο, πού ε @ιπε περί το ~υ                      
[ Αλεξανδρείας, θά {ελεγε καί γιά τόν ]  Ρώμης1. 
 ] Ο γ΄ Κανόνας τ~ης Β΄ Ο[ικουμενικ~ης Συνόδου διορίζει [ιδιαιτέρως περί το~υ 
Κωνσταντινουπόλεως καί λέει \οτι ]ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως νά {εχει τά 
προνόμια τ~ης τιμ~ης μετά τόν Πάπα καί Πατριάρχη τ~ης ] Ρώμης, [επειδή καί α[υτή ]η 
Κωνσταντινούπολις δηλαδή ε@ιναι καί [ονομάζεται Νέα] Ρώμη.] Η πρόθεση «μετά» 
[εδώ δέν δηλώνει τό \υστερο το~υ χρόνου, καθώς λένε μερικοί μαζί μέ τόν                         
[ Αριστηνό, [αλλά ο{υτε ]υποβιβασμό καί [ελάττωση, καθώς λανθασμένα ]ερμηνεύει ]ο 
Ζωναρ~ας ([επειδή μέ τό νά ε @ιναι μετά τόν Κωνσταντινουπόλεως ]ο [ Αλεξανδρείας, 
μετά τόν [ Αλεξανδρείας ]ο [ Αντιοχείας καί μετά τόν [ Αντιοχείας ]ο ]  Ιεροσολύμων, 
κατά τόν λστ΄ τ ~ης ΣΤ΄, ]υπάρχουν τέσσερα ε {ιδη ]υποβιβασμο~υ τιμ~ης καί [ακολούθως 
πέντε διάφορες τιμές ]η μία [ανώτερη τ~ης {αλλης, τό ]οπο~ιο ε @ιναι [ενάντιο σέ \ολη τήν 
καθολική [ Εκκλησία καί δεκτό μόνο [από τούς Λατίνους καί τούς Λατινόφρονες), 
[αλλά δηλώνει ]ισότητα τιμ~ης καί τάξη, κατά τήν ]οποία ]ο μέν ε @ιναι πρ~ωτος, ]ο δέ 
δεύτερος.[ Ισότητα μέν τιμ~ης δηλώνει, [επειδή καί ο]ι [εν Χαλκηδόνι Πατέρες στόν 
κη΄ Κανόνα λένε \οτι ο]ι ρν΄ α[υτοί [ Επίσκοποι {εδωσαν τά {ισα πρεσβε ~ια τ~ης παλαι~ας 
] Ρώμης καί στήν νέα ] Ρώμη καί ο]ι [εν Τρούλλ?ω Πατέρες στόν λστ΄ Κανόνα λένε 
\οτι ]ο Κωνσταντινουπόλεως [απολαμβάνει τά {ισια πρεσβε ~ια μέ τόν ] Ρώμης. Τάξη δέ 
δηλώνει, [επειδή καί α [υτοί καί [εκε ~ινοι στούς Κανόνες τους λένε δεύτερο τόν 
Κωνσταντινουπόλεως μετά τόν ] Ρώμης, {οχι ]ως πρός τήν τιμή, [αλλά ]ως πρός τήν 
τάξη τ~ης τιμ ~ης. Γιατί, κατά τήν φύση τ~ων πραγμάτων, ε @ιναι [αδύνατο νά βρεθο~υν 
δύο {ισα καί νά λέγονται πρ~ωτα καί δεύτερα μεταξύ τους χωρίς τάξη2.  
 ] Η ∆΄ Ο[ικουμενική Σύνοδος, [ανανεώνοντας μέ τόν κη΄ Κανόνα της τόν γ΄ 
τ~ης Β΄, {εδωσε στόν Κωνσταντινουπόλεως καί τά @ισα προνόμια τ ~ης τιμ~ης το~υ                
] Ρώμης, τά ]οπο~ια ε@ιναι ο]ι χειροτονίες τ ~ων τρι~ων διοικήσεων τ~ων Μητροπολιτ~ων            
[ Ασίας, Πόντου καί Θράκης, ο]ι ]οπο~ιες [επικυρώθησαν καί μέ Κανόνα καί {οχι μόνο 
μέ {εθος, [επειδή ε@ιναι γύρω [από τήν Κωνσταντινούπολη. Γιατί, \οπως ]ο ] Ρώμης {εχει 
τά πρεσβε~ια τιμ~ης καί [εξουσίας, δηλαδή τό Πατριαρχικό [αξίωμα καί τό {αρχειν τ~ης 

                                                 
1 Σχ.βλ. ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, Πηδάλιον, σσ. 129-130. 
2 \ Ο. π., σσ. 157-158. 
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[ιδίας [ενορίας τ ~~ων ] Εσπερίων, {ετσι καί ]ο Κωνσταντινουπόλεως {εχει τά {ιδια 
πρεσβε ~ια, δηλαδή τό Πατριαρχικό [αξίωμα, καί τό {αρχειν τ~ων [ανωτέρω 
Μητροπολιτ~ων, [επειδή ε@ιναι [από τήν {ιδια [ενορία. Α[υτά ε @ιναι τά [εκκλησιαστικά 
πράγματα, πού [αναφέρει [εδ~ω ]ο Κανόνας, στά ]οπο~ια, καθώς μεγαλύνεται ]ο                     
] Ρώμης, {ετσι μεγαλύνεται καί ]ο Κωνσταντινουπόλεως, χωρίς κ[?αμμία διαφορά, 
[εκτός [από τήν ]εξ~ης: \οτι ]ο μέν ] Ρώμης ε @ιναι πρ~ωτος ]ως πρός τήν τάξη, ]ο δέ 
Κωνσταντινουπόλεως δεύτερος ]ως πρός τήν τάξη. Α[υτά τά προνόμια το ~υ 
Κωνσταντινουπόλεως [επεκύρωσαν καί [επεσφράγισαν {οχι μόνο ο]ι Πατέρες τ~ης 
Συνόδου, [αλλά καί \ολη ]η Σύγκλητος τ~ων [αρχόντων, {αν καί ο ]ι λεγάτοι το~υ Πάπα, 
βλέποντας νά πλατύνονται τά \ορια το~υ Κωνσταντινουπόλεως, σχεδόν 
λειποθύμησαν, [εναντιούμενοι σ’α [υτά. Γι’α [υτό προφαν~ως ψεύδονται ο]ι 
παπολάτρες, λέγοντας \οτι τά πρωτε~ια καί πρεσβε~ια το~υ ] Ρώμης καί τό νά 
μεγαλύνεται στά [εκκλησιαστικά πράγματα προσμαρτυρο~υν σ’α[υτόν ε[ιδικό 
προνόμιο [εξουσίας στήν καθόλου [ Εκκλησία, δηλαδή μοναρχικό καί [αναμάρτητο 
[αξίωμα.{ Αν τά πράγματα φανέρωναν κάτι τέτοιο, α[υτό {επρεπε νά {εχει καί ]ο 
Κωνσταντινουπόλεως, [επειδή ]ο Κωνσταντινουπόλεως, κατά τούς Κανόνες, ε @ιναι 
@ισο καί [απαράλλακτο μέτρο τ~ης τιμ~ης τ~ης [εξουσίας καί το~υ μεγαλείου τ ~ης]  Ρώμης.    
[ Αλλά, [αφο~υ ποτέ δέν {ελαβε κάτι τέτοιο ]ο Κωνσταντινουπόλεως [από τούς 
Κανόνες, {αρα ο{υτε ]ο ]  Ρώμης. 
 [ Αλλά ο{υτε τά πρεσβε~ια το~υ ] Ρώμης ε@ιναι α[υτά, πού δόθηκαν [από τό 
θρυλλούμενο θέσπισμα το~υ Μεγάλου Κωνσταντίνου πρός τόν Σίλβεστρο ] Ρώμης, 
\οπως α[υτοί λένε, δηλαδή τό νά περπατ~α μέ τά παράσημα τ~ης βασιλικ~ης 
μεγαλειότητος, κατά μίμηση το~υ βασιλέως, τό νά {εχει στό κεφάλι του, [αντί 
στεφάνου, ]υπέλαμπρο λ~ωρο, τό νά φορ?~α Βασιλικό [ωμοφόριο, πορφυρ~α χλαμ~υδα 
καί κόκκινο χιτ~ωνα, τό νά {εχει τόν \ιππο του στρωμένο βασιλικ~ως μέ \ολα τά 
βασιλικά σημε~ια, τό νά κρατ~α ]ο Βασιλεύς, σάν στράτωρ, τό χαλινάρι το~υ \ιππου 
του καί τό νά μεγαλύνεται ]ο Κλ~ηρος τ~ης [ Εκκλησίας του, καθώς καί ]η Σύγκλητος, 
τόσο στά φορέματα, \οσο καί στά ]υποδήματα καί στήν καββαλαρία. ∆έν ε @ιναι 
α [υτές ο]ι [εξωτερικές λαμπρότητες καί περιφάνειες τά πρεσβε~ια καί [αξιώματα, πού 
δόθηκαν [από τούς Κανόνες στόν ] Ρώμης, Α΄ γιατί, {αν @ηταν, {επρεπε νά δοθο~υν 
παρομοίως καί {ισως καί στόν Κωνσταντινουπόλεως καί Β΄ γιατί, κατά τόν ιστ΄ τ~ης 
Ζ΄ καί τόν κζ΄ τ ~ης ΣΤ΄, ο ]ι λαμπρές καί περιφανε ~ις [εσθ~ητες καί κάθε βλακεία καί 
καλλωπισμός το~υ σώματος ε@ιναι [αλλότρια τ ~ων Κληρικ~ων καί τ~ης ]ιερατικ~ης 
τάξεως καί γιατί ]ο καπνώδης τύφος τ~ης κοσμικ~ης [εξουσίας πρέπει νά ε @ιναι 
μακρυά [από τούς ]ιερε ~ις το~υ Θεο~υ, κατά τήν [επιστολή τ~ης [εν Καρθαγέν?η Συνόδου 
πρός τόν Πάπα Κελεστ~ινο.] Ο πγ΄ [αποστολικός καθαιρε ~ι [εκείνους, πού θέλουν νά 
{εχουν καί ] Ρωμαϊκή [αρχή καί ]ιερατική διοίκηση. Καί ]ο Κύριος στά Ε[υαγγέλια 
προστάζει νά φυλαγόμασθε [από [εκείνους, πού θέλουν νά περπατο~υν [εν στολα ~ις. 
Γι’α[υτό, τό μάτην θρυλλούμενο θέσπισμα κρίνεται νόθο καί πεπλασμένο.[ Αν 
καθ’]υπόθεσιν συγχωρήσουμε \οτι ε@ιναι [αληθές, [αλλ’\ομως, [επειδή καί [εναντιώνεται 
προφαν~ως στούς ]ιερούς Κανόνες, ε @ιναι [αργό καί {ακυρο. Ο]ι πραγματικοί τύποι, 
πού [εναντιώνονται στούς Κανόνες, ε@ιναι {ακυροι. Πρεσβε~ια, λοιπόν, καί πρωτε~ια 
το~υ ] Ρώμης ε@ιναι τό νά {εχει τήν [εξουσία \ολων τ ~ων [ Επισκόπων καί Μητροπολιτ~ων 
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στήν ∆ιοίκηση τ~ης ] Ρώμης, \ωστε νά τούς χειροτονε~ι μαζί μέ τούς [ Επισκόπους τ~ης 
∆ιοικήσεως, καί τό νά ε@ιναι πρ~ωτος ]ως πρός τήν τάξη τ ~ων ]υπολοίπων 
Πατριαρχ ~ων. Α[υτά τά προνόμια τά {ελαβε {οχι [επειδή ]η ] Ρώμη ε @ιναι καθέδρα το~υ         
[ Αποστόλου Πέτρου, {οχι [επειδή ]ο ] Ρώμης ε@ιναι βικάριος το~υ Χριστο~υ, καθώς 
ματαιολογο~υν ο]ι Παπιστές, [αλλά προκαταρκτικ~ως μέν [επειδή ]η ] Ρώμη @ηταν 
τιμημένη μέ βασιλεία.] Ο κη΄ Κανών τ ~ης ∆΄ λέει˙ «Τ?~ω θρόν?ω τ ~ης πρεσβυτέρας            
] Ρώμης, διά τό βασιλεύειν τήν πόλιν [εκείνην, ε [ικότως ο]ι Πατέρες [αποδεδώκασι τά 
πρεσβε ~ια».] Επομένως δέ καί γιά τό [αρχα~ιο {εθος, πού [ακολούθησε, καθώς @ηταν 
πρωτεύουσα πόλη ]η ] Ρώμη, {ετσι νά ε@ιναι πρ~ωτος καί ]ο [ Επίσκοπός της. 
Συνεπομένως δέ, [επειδή ο ]ι Κανόνες το~υ {εδωσαν α [υτό τό προνόμιο, καθώς 
παρομοίως τό {ιδιο προνόμιο δόθηκε στόν Κωνσταντινουπόλεως, γιατί ]η 
Κωνσταντινούπολη στάθηκε Βασιλεύουσα καί νέα ] Ρώμη, {εγινε [αρχα~ιο {εθος νά 
χειροτονε~ι τούς [ Επισκόπους στήν [ Ασία, τόν Πόντο καί τήν Θράκη, καί [επειδή 
{εγινε {εθος, [εξεδόθηκαν ο]ι Κανόνες καί [επισφράγισαν τό [αρχα~ιο {εθος1.        
 ] Ο λστ΄ Κανόνας τ~ης ΣΤ΄ Ο[ικουμενικ~ης Συνόδου [ανακαινίζει τόν γ΄ 
Κανόνα τ~ης Β΄ Ο[ικουμενικ~ης Συνόδου καί τόν κη΄ τ ~ης ∆΄, πού [αναφέρονται στά 
προνόμια το~υ Κωνσταντινουπόλεως, ]ορίζοντας \οτι α[υτός νά [απολαμβάνει τά {ισα 
καί τά α[υτά προνόμια μέ τόν ] Ρώμης καί νά μεγαλύνεται στά [ Εκκλησιαστικά 
πράγματα παρομοίως καθώς [εκε~ινος, δεύτερος ]υπάρχοντας κατά τάξιν μετά [από 
[εκε ~ινον, τρίτος δέ ]ο [ Αλεξανδρείας, τέταρτος ]ο [ Αντιοχείας καί πέμπτος ]ο                        
]  Ιεροσολύμων μόνο κατά τήν τάξη τ ~ης προαριθμήσεως καί [αριθμήσεως. 
 Παρατηρε ~ι ]ο \ Οσιος \οτι, [επειδή τά προνόμια το~υ Κωνσταντινουπόλεως 
ε@ιναι [επίφθονα, [αθετήθηκαν [από πολλούς κατά καιρούς, καί [επειδή ε @ιναι καί 
κανονικά, [ανακαινίσθηκαν [από πολλούς κατά διαφόρους καιρούς. Π.χ. ]ο 
∆ιόσκορος {εταξε τόν Κωνσταντινουπόλεως πέμπτο, [αθετώντας τόν γ΄ Κανόνα τ~ης 
Β΄, [αλλά πάλι τόν [ανεκαίνησε ]η ∆΄.[ Επειτα, ]]ο τύραννος Βασιλίσκος τά [αθέτησε μέ 
Χρυσόβουλλο, [αλλά ]ο [ Ιουστινιανός τά [ανεκαίνισε, ({αν καί ]ο {ιδιος ]ο Βασιλίσκος 
τά διόρθωσε μέ [αντεγκύκλια γράμματα). Μετά, ]ο τύραννος Φωκάς {εδωσε πρωτε~ιο 
στόν ] Ρώμης, (τό ]οπο~ιο {αν καί ]ο ] Ηράκλειος [ανέτρεψε), [αλλά ]η [εν Τρούλλ?ω 
Σύνοδος, {εχοντας [αξίωμα Ο[ικουμενικ~ης Συνόδου, πάλι τά [ανεκαίνισε. ∆έν 
]αμάρτησε ]η Σύνοδος, κάνοντας α [υτό, \οπως φλυαρο~υν [από φθόνο ο]ι Παπιστές, 
γιατί δέν τό {εκανε [αφ’]εαυτ ~ης, [αλλά [ακολουθώντας τίς πρό α[υτ~ης Συνόδους2.  
 Σχολιάζοντας ]ο \ Οσιος Νικόδημος τόν α΄ Κανόνα τ~ης [εν τ?~η ]αγί?α Σοφί ?α 
συνόδου, διευκρινίζει \οτι τά προνόμια τ~ης ] Ρωμαίων [ Εκκλησίας καί το~υ Πάπα τ~ης 
] Ρώμης, δηλαδή τό νά ε @ιναι πρ~ωτος ]ως πρός τήν τάξη τ~ης τιμ~ης [από τούς 
]υπόλοιπους τέσσερεις Πατριάρχες, {ισχυαν τότε, \οταν ]η [ Εκκλησία τ ~ων ] Ρωμαίων 
ο{υτε {εσφαλλε στήν πίστη, ο {υτε ε@ιχε διαφορές μ’[εμ~ας τούς Γραικούς. Τώρα, \ομως, 
[εμε ~ις δέν {εχουμε καμμία \ενωση καί κοινωνία μ’α[υτήν, [εξαιτίας τ ~ων α]ιρετικ~ων 
δογμάτων, στά ]οποία α [υτή ]υπέπεσε3. 

                                                 
1 Σχ.βλ. ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, Πηδάλιον, σσ. 207-208. 
2 \ Ο. π., σ. 252. 
3 \ Ο. π., σ. 364. 
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2.7. Περί κοσμικ~ης καί πνευματικ~ης [εξουσίας Πάπα 
 

    Σύμφωνα μέ τόν πγ΄ [ Αποστολικό Κανόνα, ο]ι Θε~ιοι [ Απόστολοι [εμποδίζουν 
τούς ]ιερωμένους νά διοικο~υν τά δημόσια πράγματα καί νά δέχονται κοσμικές 
φροντίδες. Γι’α[υτό λένε \οτι \οποιος [ Επίσκοπος {η Πρεσβύτερος {η ∆ιάκονος 
καταγίνεται σέ στρατεία, δηλαδή {οχι σέ μεταχείρηση \οπλων καί πολέμων, [αλλά σέ 
διοίκηση στρατιωτικ~ων πραγμάτων, \οπως διανομή στρατιωτικ~ων σιτηρεσι ~ων, 
]υποδοχή α[υτ~ων τ ~ων τροφ~ων καί {αλλες τέτοιες κυβερνήσεις, τίς ]οπο~ιες ο]ι πολιτικοί 
[ονομάζουν στρατε~ιες˙ \οποιος, λοιπόν, καταγίνεται σέ τέτοια καί θέλει νά {εχει καί 
τά δύο καί [εξουσία ] Ρωμαϊκή βασιλική καί διοίκηση ]ιερατική καί [ Εκκλησιαστική, 
δηλαδή [εξουσία [εξωτερική καί [εσωτερική, α [υτός, {αν δέν παύσει [από α[υτά, {ας 
καθαίρεται, διότι τά πράγματα καί ο]ι [εξουσίες το~υ Καίσαρος καί βασιλέως, στόν 
Καίσαρα πρέπει νά δίνονται, δηλαδή σέ [ανθρώπους [εξωτερικούς καί βασιλικούς. 
Τά δέ πράγματα καί ο]ι [εξουσίες το~υ Θεο~υ, στόν Θεό παρομοίως πρέπει νά 
δίδονται, δηλαδή σέ [ανθρώπους θείους καί [εσωτερικούς, ο]ι ]οπο~ιοι ε @ιναι ο]ι [ 
Επίσκοποι, ο]ι Πρεσβύτεροι καί ο]ι ∆ιάκονοι. 
 Σημειώνει ]ο \ Οσιος Νικόδημος \οτι ]η [εξουσία καί ]η [αρχή διαιρε ~ιται σέ δύο.           
{ Αλλη μέν ε@ιναι κοσμική, τήν ]οποία [εμπιστεύθηκε ]ο Θεός στούς Βασιλε~ις καί τούς 
{αρχοντες, {αλλη δέ ε@ιναι πνευματική, τήν ]οποία [ενεχείρισε ]ο Θεός στούς                          
[ Αρχιερε ~ις καί τούς ο[ικονόμους τ ~ων ψυχ~ων.] Η μία ε@ιναι [ενάντια στήν {αλλη. Γιατί, 
]η μέν ε@ιναι [επίγειος, ]η δέ Ο[υράνιος.] Η μέν φορε~ι μάχαιρα καί θανατώνει, ]η δέ 
πρ?άως συγχωρε ~ι καί ζωοποιε ~ι. Γι’α[υτό καί ]ο ]ιερός Χρυσόστομος λέει˙ «{αλλοι 
\οροι βασιλείας καί {αλλοι \οροι ]ιερωσύνης.] Ο βασιλεύς τά [εντα~υθα πεπίστευται, 
[εγώ τά Ο[υράνια˙ ([εγώ \οταν ε {ιπω, τόν ]ιερέα λέγω)˙ ]ο βασιλεύς σώματα 
[εμπιστεύεται, ]ο δέ ]ιερεύς ψυχήν.] Ο βασιλεύς λοιπάδας χρημάτων [αφίησιν, ]ο δέ 
]ιερεύς λοιπάδας ]αμαρτημάτων.[ Εκε~ινος [αναγκάζει, ο#υτος παρακαλε ~ι.[ Εκε~ινος 
\οπλα {εχει α[ισθητά, ο#υτος \οπλα Πνευματικά»1. Τό {ιδιο {ατοπο [ακολουθε~ι [ανίσως {η 
]ο βασιλεύς τολμήσει νά [επιβαίνει το~υ βήματος {η ]ο [ Αρχιερεύς νά βασιλεύει καί νά 
ζώννυται μάχαιρα, καθώς τό {επαθε ]ο ∆ίκερως Γίγας τ~ης ]  Ρώμης, ]ο Πάπας, ]ο 
]οπο~ιος [εκτός το~υ \οτι ε@ιναι [εσωτερικός καί κατά πνε~υμα [ Αρχιερεύς, θέλει νά ε @ιναι 
[εξωτερικός καί κατά σ~ωμα βασιλεύς˙ νά ε[υλογε~ι καί νά θανατώνει, νά κρατ ?~α τήν 
ποιμαντική βακτηρία καί μάχαιρα τήν φονευτρία. Μίξις {αμικτος καί τέρας 
[αλλόκοτον! [αναφωνε ~ι ]ο \ Οσιος Νικόδημος.{ Ας δε ~ι, λοιπόν, \οτι βρίσκεται 
παραβάτης το~υ παρόντος πγ΄ [ Αποστολικο ~υ Κανόνος καί ]υπόκειται σέ καθαίρεση, 
θέλοντας νά {εχει καί τά δύο καί ] Ρωμαϊκή [αρχή καί ]ιερατική διοίκηση. 
Χρησιμώτατα ε @ιναι τά λόγια το~υ ] Οσίου [ Επισκόπου Κουδρούβης πρός τόν 
Μεγάλο Κωνσταντ~ινο˙ «Σοί βασιλείαν ]ο Θεός [ενεχείρισεν, ]ημ~ιν τά τ~ης                         
[ Εκκλησίας [επίστευσε˙ καί \ωσπερ ]ο τήν σήν [αρχήν ]υποκλέπτων, [αντιλέγει τ?~ω 
διαταξαμέν?ω Θε?~ω, ο\υτω φοβήθητι μή καί σύ τά τ ~ης [ Εκκλησίας ε[ις σεαυτόν 
\ελκων, ]υπεύθυνος [εγκλήματι μεγάλ?ω γέν?η.[ Απόδοτε, γέγραπται, τά το~υ Καίσαρος 
Καίσαρι καί τά το~υ Θεο~υ τ?~ω Θε ?~ω. Ο{υτε τοίνυν ]ημ~ιν {αρχειν [επί τ~ης γ~ης {εξεστι, (τί 
                                                 
1 Σχ.βλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Λόγος δ΄..., σ. 149, ΡG 47-64. 
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{αν ε {ιποι πρός τα~υτα ]ο διαρχ ~ων Πάπας;) ο{υτε σύ το~υ θυμι ~?αν [εξουσίαν {εχεις @ω 
Βασιλε~υ»1.  

 
2.8. Περί Πάπα ]ως [εσχάτου κριτή τ~ης [ Εκκλησίας 

 
 Σύμφωνα μέ τόν \ Οσιο Νικόδημο τέσσερα ε@ιναι τά χαρακτηριστικά 
[ιδιώματα τ~ων Ο[ικουμενικ~ων Συνόδων. Πρ~ωτο [ιδίωμα \ολων τ~ων Ο[ικουμενικ~ων 
ε@ιναι τό νά συναθροίζονται μέ προσταγές, {οχι το~υ Πάπα {η το ~υ δε ~ινος Πατριάρχου, 
[αλλά μέ βασιλικές προσταγές. ∆εύτερο, τό νά γίνεται συζήτηση περί πίστεως καί 
[ακολούθως νά [εκτίθεται [απόφαση καί \ορος δογματικός σέ κάθε μία [από τίς 
Ο[ικουμενικές. Τρίτο, τό νά ε@ιναι \ολα τά δόγματα καί ο]ι Κανόνες, πού [εκτίθενται 
[απ’α[υτές, [ορθόδοξα, ε[υσεβ~η καί σύμφωνα μέ τίς θε ~ιες Γραφές {η τίς προηγούμενες 
Ο[ικουμενικές Συνόδους. Τέταρτο καί τελευτα ~ιο, τό νά συμφωνήσουν καί νά 
[αποδεχθο~υν τά διορισθέντα καί κανονισθέντα [[από τίς Ο[ικουμενικές Συνόδους 
\ολοι ο]ι [ορθόδοξοι Πατριάρχες καί [ Αρχιερε ~ις τ~ης καθολικ~ης [ Εκκλησίας, ε {ιτε μέ 
τ~ης α[υτοπροσώπου παρουσίας τους, ε{ιτε μέ τοποτηρητές τους {η μέ γράμματά 
τους. Α[υτή ]η συμφωνία τ ~ων Πατριαρχ ~ων καί [ Αρχιερέων τ ~ης Ο[ικουμένης ε @ιναι ]ο 
συστατικός καί διακριτικός χαρακτ ~ηρας τ ~ων Ο[ικουμενικ~ων συνόδων.] Η συμφωνία 
καί ]η [αποδοχή \ολων τ~ων Πατριαρχ~ων συνιστ ?~α τίς Ο[ικουμενικές συνόδους καί {οχι 
μόνο ]η α[υτοπρόσωπη παρουσία τους {η ]η διά τοποτηρητ~ων. Γιατί, σέ \ολες τίς ]επτά 
Ο[ικουμενικές συνόδους, κανένας Πάπας δέν @ηταν παρών α [υτοπροσώπως. Στήν δέ 
Β΄ καί Ε΄ ο]ι Πάπες ∆άμασος καί Βιγίλιος δέν @ηταν παρόντες ο{υτε α[υτοπροσώπως 
ο{υτε διά τοποτηρητ ~ων, [αλλά ο]ι Ο[ικουμενικές παρέμειναν Ο[ικουμενικές, διότι ο]ι 
Πάπες συμφώνησαν μέ α[υτά, πού ε @ιχαν ]ορισθε~ι, καί τά [αποδέχθηκαν μέ γράμματα 
καί ]υπογραφές. 
 Κατά τόν \ Οσιο Νικόδημο, ]η Ο[ικουμενική Σύνοδος [ανακηρύττεται ]ο 
{εσχατος κριτ~ης τ~ων [ Εκκλησιαστικ~ων ]υποθέσεων, κατά τόν στ΄ Κανόνα τ~ης Β΄, 
καί {οχι ]η θεία Γραφή, καθώς λένε ο]ι Λουθηροκαλβ~ινοι, {η ]ο Πάπας, καθώς λένε ο]ι 
Λατ~ινοι.[ Επειδή ]η ]αγία Γραφή σέ πολλά μέρη μιλ ~α [ασαφ ~ως καί καθένας α]ιρετικός 
μπορε~ι νά διαστρεβλώσει τό [ασαφές νόημα τ~ων Γραφ~ων πρός τήν α\ιρεσή του, 
γι’α[υτό χρειάζεται ]ερμηνεία γιά νά [εξηγήσει τό [αληθές νόημά της, ]ο ]οπο~ιος δέν 
ε@ιναι {αλλος [από τήν Ο[ικουμενική σύνοδο.[ Επίσης, [επειδή ο ]ι α ]ιρετικοί μαζί μέ τά 
γνήσια καί καθολικά βιβλία τ~ης Γραφ ~ης τόλμησαν νά [επιγράψουν ]ως Κανονικά 
καί τά νόθα καί α]ιρετικά βιβλία τους, γι’α[υτό ]η Ο[ικουμενική σύνοδος [εγκρίνει μέν 
τά γνήσια, [αποβάλλει δέ τά νόθα καί [απόκρυφα, \οπως {εκανε ]η ΣΤ΄ γιά τίς                     
[ Αποστολικές διαταγές καί ]η Α΄. Γι’α [υτό καί ]ο ]ιερός Α[υγουστ ~ινος, γνωρίζοντας 
α [υτό, κομψ ~ως γνωμάτευσε˙ «Ε[ις τό Ε[υαγγέλιον δέν {ηθελα πιστεύσ?η, {αν δέν μέ 
{επειθεν ]η [αξιοπιστία τ ~ης [ Εκκλησίας»2.{ Αρα συμπεραίνεται [από α[υτά, πού 
ε[ιπώθηκαν, \οτι κανείς δέν μπορε~ι νά [εναντιωθε ~ι στίς Ο[ικουμενικές συνόδους, 

                                                 
1 Σχ.βλ. Μ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,[  Επιστολή..., σ. 3027-14 καί ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, Πηδάλιον, 
  σσ. 109-110. 
2 Σχ.βλ. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ,[  Επιστολή 154η, PL 32-47. 
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μένοντας ε[υσεβής καί [ορθόδοξος, [αλλά ]απλ~ως καί [αδιορίστως ]ο καθένας χρωστ?~α 
νά πείθεται σ’α[υτές. Γιατί, α[υτός, πού [αντιφέρεται καί [αντιπίπτει σ’α[υτές, 
[αντιφέρεται καί [αντιπίπτει στό {ιδιο τό \αγιο Πνε~υμα, πού λαλε ~ι μέσ?ω τ~ων 
Ο[ικουμενικ~ων συνόδων καί γίνεται α]ιρετικός καί [αναθεματισμένος, καθώς καί ]ο 
Πάπας ∆άμασος [αναθεματίζει [εκείνους, πού δέν πείθονται στίς Ο[ικουμενικές 
συνόδους.[ Αλλά καί α [υτές ο]ι {ιδιες ο]ι σύνοδοι [αναθεματίζουν α[υτούς, πού δέν 
πείθονται σ’α [υτές.{ Οχι μόνο ]ως α ]ιρετικός, [αλλά ]ως [εθνικός καί [ασεβής λογίζεται 
α [υτός, πού παρακούει τ ~ης [ Εκκλησίας, τό πρόσωπο τ~ης ]οποίας [επέχει ]η 
Ο[ικουμενική σύνοδος. Κατά τόν ]ιερό Α[υγουστ~ινο, ]ο Κύριος λέει «[εάν καί τ~ης                  
[ Εκκλησίας παρακούσ?η, {εστω σοι \ωσπερ ]ο [εθνικός καί ]ο τελώνης»1, [επειδή ]η 
\υστατη ψ~ηφος καί κρίση τ~ης [ Εκκλησίας ε @ιναι ]η Ο[ικουμενική σύνοδος. Α[υτό τό 
{ιδιο ε @ιναι καί [εκε ~ινο, πού πρόσταξε ]ο Θεός νά φυλάττεται καί στή σύνοδο τ~ων 
]ιερέων το~υ παλαιο~υ Νόμου2. 
 Στά προλεγόμενα τ~ης [εν Καρθαγέν?η τοπικ~ης ]αγίας Συνόδου, ]ο \ Οσιος 
Νικόδημος παρατηρε~ι \οτι παρ’\ολο πού στήν Σύνοδο α [υτή @ηταν παρόντες ο]ι 
τοποτηρητές το~υ Πάπα, [εντούτοις πάλι ]η τοπική {εμεινε τοπική καί δέν {εγινε 
Ο[ικουμενική, [επειδή δέν @ηταν παρόντες {η α[υτοί {η ο ]ι τοποτηρητές τους καί ο]ι 
Πατριάρχες τ ~ης [ Ανατολ~ης.\ Ωστε καί ]ο Πάπας ε @ιναι μόνο μέρος τ~ων 
Ο[ικουμενικ~ων Συνόδων, \οπως καί ο]ι ]υπόλοιποι Πατριάρχες καί {οχι πάνω [από τίς 
Συνόδους, \οπως φαντάζονται ο]ι σημερινοί ποντίφηκες τ ~ης ]  Ρώμης3.  
 

2.9. Περί α[υθεντίας Παπ~ων 
 

 Στά προλεγόμενα τ~ης Β΄ ]αγίας καί Ο[ικουμενικ~ης Συνόδου ]ο \ Οσιος 
Νικόδημος σημειώνει τό ]εξ~ης [αξιόλογο, πού [ακολούθησε σ’α[υτή τή Σύνοδο, 
[επειδή ε@ιναι [αναιρετικό το~υ φανταστικο~υ προνομίου τ ~ων σημεριν~ων Παπ~ων τ~ης             
] Ρώμης, \οτι δηλαδή ο]ι Πάπες [αθροίζουν α[υθεντικ~ως τίς ο[ικουμενικές Συνόδους. 
Τήν παρο~υσα Β΄ Ο[ικουμενική Σύνοδο {οχι μόνο δέν {ηθροισε ]ο Πάπας ∆άμασος, 
[αλλά @ηταν τελείως [απών καί δέν [εκπροσωπο~υταν ο{υτε α[υτοπροσώπως, ο{υτε μέ 
τοποτηρητές, ο {υτε μέ τήν συνήθη συνοδική [επιστολή, παρ’\ολο πού \ολοι ο ]ι 
∆υτικοί καί τότε συνομολόγησαν καί τώρα συνομολογο~υν α [υτή ]ως [αληθ ~ως 
ο[ικουμενική4. 
  

 
 
 
 

 

                                                 
1 Ματθ. 18, 17. 
2 ∆ευτερ. 17, 2-8. Σχ.βλ. ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, Πηδάλιον, σσ. 118-120, 193. 
3 \ Ο. π., σ. 462. 
4 \ Ο. π., σ. 153. 
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2.10. Περί μοναρχικο~υ [αξιώματος, [εκκλήτου καί [αναμαρτησίας Πάπα 
 

 [ Αναφερόμενος ]ο \ Οσιος Νικόδημος στήν ∆΄ Ο[ικουμενική Σύνοδο καί 
συγκεκριμένα στόν Τόμο το~υ Λέοντος, λέει \οτι τήν [επιστολή α[υτή {εστειλε ]ο \αγιος 
Λέων (το~υ ]οποίου ]η [ Εκκλησία ]εορτάζει τήν μνήμη του στίς 18 Φεβρουαρίου) 
πρός τόν \αγιο Φλαυϊανό Κωνσταντινουπόλεως κατά τ~ων Μονοφυσιτ~ων. Λένε \οτι, 
[αφο~υ τήν {εγραψε, τήν {εβαλε στόν τάφο το~υ ]αγίου [ Αποστόλου Πέτρου καί μέ 
νηστεία, [αγρυπνία καί προσευχή τόν παρακαλο~υσε, {αν {εχει κάποιο λάθος, νά τήν 
διορθώσει.] Η περικοπή, πού [ακριβ~ως καί ]υψηλ~ως θεολογε ~ι γιά τίς δύο φύσεις το~υ 
Χριστο~υ καί τήν μία ]υπόσταση, {εχει [επί λέξει ]ως ]εξ~ης˙ «[ Ενεργε ~ι γάρ ]εκατέρα 
μορφή μετά τ~ης θατέρου κοινωνίας, \οπερ {ιδιον {εσχηκε, το~υ μέν Λόγου, το~υ δέ 
σώματος [εκτελο~υντος, \οπερ [εστί το ~υ σώματος. Καί τό μέν α[υτ ~ων, διαλάμπει το~ις 
θαύμασι, τό δέ, τα~ις \υβρεσι ]υποπέπτωκε. Καί καθάπερ ]ο Λόγος [από τ~ης Πατρός 
δόξης [εστίν [αχώριστος, ο\υτω τό σ ~ωμα τήν φύσιν το~υ ]ημετέρου γένους ο [υκ 
[απολέλοιπεν. Ε#ις γάρ καί ]ο α[υτός [αληθ ~ως τε Υ]ιός Θεο~υ καί [αληθ~ως υ]ιός 
[ανθρώπου τυγχάνει. Θεός μέν κατά το~υτο, καθ’\ο [εν [αρχ ?~η @ην ]ο Λόγος, καί ]ο Λόγος 
@ην πρός τόν Θεόν, καί Θεός @ην ]ο Λόγος, {ανθρωπος δέ κατά το~υτο, καθ’\ο Λόγος 
σάρξ [εγένετο καί [εσκήνωσεν [εν ]ημ~ιν».[ Αφο ~υ, λοιπόν, [αναγνώσθηκε ]η [επιστολή 
στήν παρούσα σύνοδο, ο ]ι Πατέρες βόησαν˙ «Α\υτη ]η Πίστις τ~ων Πατέρων. Α\υτη ]η 
Πίστις τ~ων [ Αποστόλων. Πέτρος διά Λέοντος τα~υτα [εφώνησε». Γι’α[υτό καί 
[ονομάσθηκε α[υτή ]η [επιστολή Στήλη τ~ης [ορθοδοξίας.] Ο Σωφρόνιος                           
]  Ιεροσολύμων1 γράφει γι’α[υτή τήν [επιστολή \οτι ]ο Θεόδωρος [ Επίσκοπος Λιβύης, 
πού @ηταν Κουβικουλάριος το~υ Πατριάρχου [ Αλεξανδρείας Ε[υλογίου, ε@ιδε στόν 
\υπνο του \ενα ψηλό {ανθρωπο, {αξιο πολλ~ης τιμ~ης καί ε[υλαβείας, καί το~υ ε@ιπε νά 
μηνύσει στόν Πατριάρχη Ε [υλόγιο \οτι @ηλθε ]ο Πάπας τ~ης ] Ρώμης Λέων γιά νά τόν 
[ανταμώσει.] Ο Θεόδωρος {εδραμε παρευθύς στόν Πατριάρχη καί το~υ ε @ιπε τά 
]ρηθέντα. Καί, λοιπόν, [αφο~υ [ανταμώθηκαν, χαιρέτισαν ]ο \ενας τόν {αλλο καί μετά 
[από λίγο ε@ιπε ]ο Λέων στόν Ε[υλόγιο˙ «Ξέρεις γιατί @ηλθα;@ Ηλθα γιά νά σέ 
ε[υχαριστήσω, [επειδή [εννόησες πολύ καλά τήν [επιστολή μου. Νά ξέρεις \οτι {εκανες 
μεγάλη χάρη, {οχι μόνο σ’[εμένα, [αλλά καί στόν κορυφα ~ιο Πέτρο».[ Αφο~υ ε @ιπε 
α [υτά, {εγινε {αφαντος. Τό πρωΐ ]ο Θεόδωρος τό διηγήθηκε στόν Ε[υλόγιο κι [εκε ~ινος, 
κλαίγοντας, ε [υχαρίστησε τόν Θεό, πού τόν {εκανε κήρυκα τ~ης [αληθείας. Α[υτός ]ο 
Ε[υλόγιος @ηταν [επί Μαυρικίου βασιλέως. 
 [ Επειδή ο]ι Παπιστές  κακ~ως συμπεραίνουν [από α[υτή τήν [επιστολή \οτι ]ο 
Πάπας ε @ιναι μονάρχης τ ~ης ο[ικουμένης καί πάνω [από τίς Συνόδους, [αποκρίνεται ]ο             
\ Οσιος Νικόδημος, λέγοντας˙ πρ~ωτον, \οτι, {αν καί ]η [επιστολή α [υτή ε @ιναι 
στ’[αλήθεια [ορθοδοξότατη, δέν {εγινε δεκτή [από τήν Σύνοδο ]απλ~ως καί ]ως {ετυχε, 
[αλλά [εξετάσθηκε πρ~ωτον {αν ε@ιναι σύμφωνη μέ τό Σύμβολο τ~ης Α΄ καί Β΄ 
Συνόδου καί μέ τά πραχθέντα [επί ]αγίου Κυρίλλου [από τήν Γ΄ Σύνοδο, καί {ετσι, 
[αφο~υ βρέθηκε σύμφωνη, ]υπογράφθηκε [από τούς [ Αρχιερε~ις στήν δ΄ πράξη τ ~ης ∆΄ 
Συνόδου. ∆εύτερον, \οτι, καθώς ]η [επιστολή α [υτή [ονομάσθηκε Στήλη τ~ης 
                                                 
1 Σχ.βλ. ∆ΟΣΙΘΕΟΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ, ∆ωδεκάβιβλος, σ. 527. 
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[ορθοδοξίας στήν ∆΄ Σύνοδο, {ετσι καί στήν Ζ΄ Σύνοδο τά μέν γράμματα, πού 
στάλθηκαν [από τούς [ Αρχιερε ~ις τ~ης [ Ανατολ~ης πρός τόν \αγιο Ταράσιο, 
[ονομάσθηκαν Στύλος ε[υσεβείας, ]η δέ [επιστολή το~υ ]αγίου Ταρασίου πρός τούς 
[ανατολικούς [ονομάσθηκε \ Ορος [ορθοδοξίας˙ στήλη δέ [ορθοδοξίας, στύλος 
ε[υσεβείας καί \ορος [ορθοδοξίας τά {ιδια ε @ιναι.] Η μέν [επιστολή το~υ ]αγίου Λέοντος 
δέν [ονομάσθηκε στήλη ]απλ~ως, [αλλά κάποια στήλη τ ~ης [ορθοδοξίας, [επειδή ε @ιναι κι 
{αλλες στ~ηλες τ~ης [ορθοδοξίας.] Η δέ [επιστολή το~υ ]αγίου Ταρασίου ]απλ~ως \ορος τ~ης 
[ορθοδοξίας καί τά γράμματα τ~ων [ανατολικ~ων ]απλ~ως στύλος τ ~ης ε [υσεβείας 
[ονομάσθηκαν. Τρίτον, \οτι, καθώς, μετά τήν [ανάγνωση τ ~ης [επιστολ~ης το~υ 
Λέοντος, ]η Σύνοδος ε @ιπε˙ «Α\υτη ]η Πίστις τ~ων Πατέρων», {ετσι καί μετά τήν 
[ανάγνωση τ ~ων πρακτικ~ων τ ~ης Α΄ καί Β΄ βόησε˙ «Α\υτη  ]η πίστις τ ~ων [ορθοδόξων, 
ο\υτω πιστεύομεν πάντες». Καί \οταν [αναγνώσθηκε ]η [επιστολή το ~υ ]αγίου 
Κυρίλλου, ]η Σύνοδος ε @ιπε˙ «Λέων καί [ Ανατόλιος  ο\υτω πιστεύουσι καί ]ημε ~ις 
ο\υτω πιστεύομεν. Κύριλλος ο\υτω πιστεύει, α[ιωνία ]η μνήμη Κυρίλλου». 
Προσθέτει ]ο \ Οσιος Νικόδημος \οτι, μετά τήν [ανάγνωση τ~ης [επιστολ~ης το ~υ 
Λέοντος, ]η Σύνοδος πρόσθεσε καί τά ]εξ~ης˙ «Κύριλλος ο\υτω [επίστευσεν.] Ο Πάπας 
ο\υτως ]ηρμήνευσε». Καί πάλι˙ «Λέων [εδίδαξε. Κύριλλος ο\υτως [εδίδαξε. Λέων καί 
Κύριλλος \ομοια [εδίδαξαν». Τέταρτον καί τελευτα~ιο, \οτι ]η μέν Γ΄ Σύνοδος {εκανε 
τήν [επιστολή το ~υ ]αγίου Κυρίλλου πρός τόν Νεστόριο {ιδιο \ορο.] Η δέ ∆΄ Σύνοδος 
δέν {εκανε {ιδιο \ορο τήν [επιστολή το~υ Λέοντος, παρ’\ολο πού πάσχισαν πολύ 
γι’α[υτό ο]ι τοποτηρητές το ~υ ] Ρώμης, [αλλά ε@ιπε \οτι {αλλος \ορος δέν γίνεται.] Ο \ορος 
βεβαίωσε τήν [επιστολή.[ Από τήν [επιστολή μόνο α[υτό τέθηκε στόν \ορο, \οτι 
δηλαδή ο]ι δύο φύσεις ε@ιναι ]ενωμένες [αμερίστως καί [ασυγχύτως στόν Χριστό. 
Γι’α[υτό [απ’\ολ’α[υτά κατακρημνίζεται τό φανταστικό μοναρχικό [αξίωμα το~υ Πάπα 
καί [αποδεικνύεται \οτι καί ]ο Πάπας, καί \οταν φρονε ~ι [ορθόδοξα, κρίνεται καί 
[εξετάζεται [από τήν Ο[ικουμενική Σύνοδο, ]η ]οποία ε @ιναι ]ο {εσχατος Κριτής στήν                
[  Εκκλησία1.  
 Σύμφωνα μέ τόν λστ΄ Κανόνα τ~ης [εν Καρθαγέν?η Συνόδου, ο ]ι Πρεσβύτεροι 
καί ο]ι ∆ιάκονοι καί \ολοι ο]ι κατώτεροι Κληρικοί νά θεωρο~υν τίς κρίσεις τους στόν 
{ιδιο τους [ Επίσκοπο.{ Αν καί μέμφονται τήν κρίση καί [απόφαση το~υ [ Επισκόπου 
τους, πρέπει νά προσκαλο~υν τούς πλησιοχώρους καί γείτονες [ Επισκόπους, \ωστε 
α [υτοί καί ]ο [ Επίσκοπος, πού τούς {εκρινε, νά θεωρήσουν τίς διαφορές τους.{ Αν δέν 
στέρξουν ο {υτε στήν κρίση τ~ων πλησιοχώρων καί προσκαλεσθέντων [ Επισκόπων, 
νά [αναβιβάζουν καί νά [εκκαλο ~υν τήν κρίση τους στόν Μητροπολίτη τ~ης [επαρχίας 
τους.\ Οσοι [εκκαλέσουν τήν κρίση στά κριτήρια, πού βρίσκονται πέρα [από τήν 
θάλασσα, δηλαδή στά κριτήρια τ ~ης [ Ιταλίας καί το~υ ] Ρώμης, καί γενικά σέ 
μακρυνά καί ]υπερόρια κριτήρια, α[υτοί νά γίνονται [ακοινώνητοι [από \ολους τούς                            
[ Επισκόπους τ ~ης [ Αφρικ~ης. 
 Σύμφωνα μέ τόν \ Οσιο Νικόδημο, [από τόν παρόντα Κανόνα α΄. μέν 
καταβάλλεται [από τά θεμέλια ]η [οφρύς καί τό γαυρίαμα τ~ης μοναρχίας το~υ Πάπα, ]ο 
]οπο~ιος καυχ~αται καί φαντάζεται \οτι δόθηκαν σ’α [υτόν \ολες ο]ι {εκκλητες τ~ων                      
                                                 
1 Σχ.βλ. ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, Πηδάλιον, σσ. 182-183. 
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[ Εκκλησι ~ων τ ~ης ο[ικουμένης. ∆ιότι, [ανίσως ]ο παρών Κανόνας [εμποδίζει τό νά 
[εκκαλο ~υνται ο]ι [ Επίσκοποι τ~ης [ Αφρικ~ης στά [αντίπερα τ~ης θαλάσσης καί σχεδόν 
γειτονικά τ~ης [ Ιταλίας καί το~υ ] Ρώμης κριτήρια, πόσο μ~αλλον [εμποδίζει νά 
[εκκαλο ~υνται στόν ] Ρώμης α[υτοί, πού βρίσκονται σέ μακρυνότερους τόπους; β΄.              
[ Αποδεικνύεται φανερ~ως \οτι ο]ι γ΄, δ΄, καί ε΄ Κανόνες τ~ης [εν Σαρδικ?~η, πού 
διαλαμβάνουν περί τ~ης [εκκλήτου το~υ ] Ρώμης, δέν [ενοο~υνται γιά τούς                            
[ Επισκόπους, πού δέν ]υπόκεινται στόν ] Ρώμης, [αλλά μόνο γι’α[υτούς, πού 
]υπόκεινται σ’α[υτόν. Καί γ΄. \οτι ]ο Κανόνας, πού διαλαμβάνει γιά τήν {εκκλητο το~υ             
] Ρώμης, τόν ]οπο~ιο προέβαλαν στίς [αρχές τ~ης [εν Καρθαγέν?η Συνόδου ο]ι λεγάτοι 
το~υ Πάπα, @ηταν ψευδεπίπλαστος καί {οχι τ~ης Α΄ [εν Νικαί?α Συνόδου, καθώς [εκε ~ινοι 
ψεύδονταν, \οπως [απέδειξαν καί τά α[υθεντικά @ισα το~υ Κωνσταντινουπόλεως καί              
[ Αλεξανδρείας. Γιατί, {αν @ηταν τ ~ης Α΄ Συνόδου, [αναγκαίως {επρεπε νά τόν φυλάξει 
καί ]η [εν Καρθαγέν?η Σύνοδος, καθώς ]υπόσχεται στόν α΄ Κανόνα της1.  
 ] Η [εν Καρθαγέν?η Σύνοδος {εστειλε δύο [επιστολές, μία πρός τόν Βονιφάτιο 
τόν [ Επίσκοπο τ~ης [ Εκκλησίας τ ~ων ] Ρωμαίων καί μία πρός τόν Πάπα Κελεστ ~ινο. 
Α[ιτία καί τ~ων δύο α[υτ~ων [επιστολ~ων στάθηκε ]ο Πρεσβύτερος Σίκκης [ Απιάριος. 
Σύμφωνα μέ τόν \ Οσιο Νικόδημο, ]η ]υπόθεση το~υ [ Απιαρίου ο[ικονομικ~ως 
[ακολούθησε, \ωστε νά στηλιτευθο ~υν [από τήν παρούσα Σύνοδο τά ]υπερήφανα 
νεωτερίσματα, πού [επρόκειτο νά [επινοήσουν ο]ι Πάπες τ~ης ] Ρώμης. ∆ηλαδή ]η 
[αναμαρτησία, ]η μοναρχία, ]η θρυλλουμένη {εκκλητος καί ]η νοθεία καί διαφθορά 
μέν, τήν ]οποία [από τότε [επιχείρησαν νά κάνουν ο]ι ∆υτικοί στά βιβλία τ~ων ]ιερ~ων 
Συνόδων καί τ~ων κατά μέρος Πατέρων, [εκ το~υ [εναντίου δέ, ]η [ανόθευτη φύλαξη 
[από τούς Γραικούς καί τούς [ Ανατολικούς α[υτ~ων τ~ων βιβλίων, τά ]οποία 
[αποδεικνύονται [από τίς δύο α[υτές [επιστολές τ ~ης παρούσης Συνόδου.  
 Σχολιάζοντας ]ο \ Οσιος Νικόδημος τήν πρώτη [επιστολή, λέει \οτι α [υτός ]ο 
Πρεσβύτερος [ Απιάριος, ]ο ]οπο~ιος [αν~ηκε στήν [ Επισκοπή τ~ης Σίκκης τ~ης                   
[ Αφρικ~ης, [αφο~υ [ελέγχθηκε συνοδικ~ως γιά κανονικά [εγκλήματα, πού {εκανε, 
χωρίσθηκε [από τήν κοινωνία τ~ων συμπρεσβυτέρων του καί τ~ων [ Επισκόπων καί 
Κληρικ~ων.[ Αφο ~υ π~ηγε δύο φορές στή ] Ρώμη, καί στόν καιρό το~υ Ζωσίμου καί 
στόν καιρό το ~υ Κελεστίνου, {οχι μόνο {εγινε δεκτός σέ κοινωνία [απ’α[υτούς, [αλλά 
καί, [αφο~υ [εφοδιάσθηκε μέ συστατικά γράμματα [απ’α [υτούς, [επέστρεψε στήν                  
[ Αφρική μέ τον [ Επίσκοπο Φαυστ~ινο, τόν τοποτηρητή α [υτ ~ων τ ~ων Παπ ~ων, ]ο 
]οπο~ιος, παρ’\ολο πού {εβαλε \ολες του τίς δυνάμεις γιά ν’[αθωώσει τόν [ Απιάριο [από 
τά κανονικά [εγκλήματά του, γενόμενος προστάτης μ~αλλον παρά κριτής καί 
{εκδικος παρά διαγνώστης, ε[ις μάτην [εκοπίασε. ∆ιότι, ]ο [ Απιάριος, [ελεγχόμενος 
[από τήν συνείδησή του, ]ομολόγησε φανερά \οτι [αληθ ~ως @ηταν ]υπόδικος στά 
[εγκλήματα, γιά τά ]οποία κατηγορο~υνταν, \οπως α[υτό [αποδεικνύεται [από τήν 
δεύτερη [επιστολή πρός τόν Κελεστ~ινο, ]η ]οποία φαίνεται νά στηλιτεύει τήν 
[αναμαρτησία το~υ Πάπα. Γιατί, δύο Πάπες καί ]ο τοποτηρητής τους τρε~ις, φάνηκαν 
νά συγκοινωνο~υν παρανόμως μέ τόν [ακοινώνητο καί [ακολούθως νά ]αμαρτάνουν.       
] Η Σύνοδος [ελέγχει τόν Κελεστ~ινο, λέγοντας \οτι κανείς δέν πιστεύει \οτι ]ο Θεός 
                                                 
1 Σχ.βλ. ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, Πηδάλιον , σ. 482. 
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μπορε~ι νά δώσει \ολη τήν δικαιοκρισία σέ \ενα μόνο [ Επίσκοπο, τόν ] Ρώμης δηλαδή 
καί {οχι σέ τόσους [ Επισκόπους, πού συναθροίζονται σέ Σύνοδο. «Ο[υδείς [εστιν, 
\οστις πιστεύσει ]ενί ?#ω τινι δήποτε δύνασθαι τόν Θεόν ]ημ~ων [εμπνε~υσαι τήν 
δικαιοσύνην, το ~ις δέ [αναριθμήτοις ε[ις Σύνοδον συνηθροισμένοις ] Ιερε ~υσιν, 
[αρνε~ισθαι». Νά πού ]η μοναρχία το~υ Πάπα κατακριμνίζεται.] Ο Πάπας Ζώσιμος 
δίνει κομμονιτώριο γράμμα, δηλαδή [ενταλτήριο καί προστακτήριο, στόν 
Φαυστ ~ινο τόν τοποτηρητή, μέσα στό ]οπο~ιο γράφει τόν ε΄ Κανόνα τ~ης Σαρδικ~ης, ]ο 
]οπο~ιος διορίζει \οτι, ]εάν κατηγορηθε ~ι \ενας [ Επίσκοπος καί τόν κρίνουν ο]ι                        
[ Επίσκοποι τ ~ης [επαρχίας, α[υτός νά [εγκαλε~ι τήν κρίση του στόν ] Ρώμης, ]ο ]οπο~ιος 
νά στέλνει κριτές [από τό μέρος του γιά νά κρίνουν τόν [ Επίσκοπο.] Ομοίως γράφει 
καί τόν ιδ΄ τ ~ης Σαρδικ~ης, ]ο ]οπο~ιος διορίζει \οτι ο]ι Πρεσβύτεροι καί ο]ι ∆ιάκονοι, 
πού θά [αφορισθο~υν [από [οργίλο [ Επίσκοπο, νά {εχουν τήν [εξουσία νά πηγαίνουν 
στούς πλησιοχώρους γιά νά κρίνονται. Καί τούς δύο α[υτούς Κανόνες [επιγράφει 
ψευδ~ως \οτι ε @ιναι τ~ης [εν Νικαί ?α Συνόδου.[ Αλλά α [υτή ]η Σύνοδος, καί μέ τά 
[αντίγραφα {ισα τ~ων Κανόνων, τά ]οπο~ια {εφερε πρ~ωτον ]ο Καικιλιανός, καί μέ τά 
α [υθεντικά καί [αληθέστατα {ισα τ~ων α[υτ~ων Κανόνων τ~ης [εν Νικαί ?α, πού 
στάλθηκαν \υστερα τόσο [από τόν [ Αττικό Κωνσταντινουπόλεως, \οσο καί [από τόν 
Κύριλλο [ Αλεξανδρείας, μέ τόν Πρεσβύτερο [ Ιννοκέντιο καί τόν ] Υποδιάκονο 
Μάρκελλο (διά μέσου τ ~ων ]οποίων στάλησαν τά α[υτά καί στόν Βονιφάτιο ] Ρώμης 
[από α[υτή τήν Σύνοδο), παραβάλλοντας α [υτούς τούς δύο Κανόνες καί μή 
βρίσκοντας κάτι τέτοιο νά διορίζουν ο]ι Κανόνες τ~ης [εν Νικαί?α, [απέδειξε 
ψευδόμενο τόν Ζώσιμο καί [ακολούθως ψευδεπίπλαστη τήν {εκκλητο, πού ζητο ~υσε, 
τ~ων [ Επισκόπων, Πρεσβυτέρων καί ∆ιακόνων, πού δέν ]υπόκεινταν σ’α[υτόν. 
Γι’α[υτό, γιά νά [αποβάλλει κατά κράτος ε [ις τό ]εξ~ης α [υτή τήν {εκκλητο στόν                  
] Ρώμης, {οχι μόνο [επίτηδες [εξέδωσε τούς δύο Κανόνες, τόν λστ΄ καί τό ρλδ΄, [αλλά 
καί στόν Κελεστ~ινο γράφει προστακτικ~ως˙ «[ Εκβιαστάς τοίνυν Κληρικούς ]υμ~ων, 
τιν~ων α[ιτούντων μή θέλετε [αποστέλλειν, μήτε παραχωρε ~ιν, \ινα μή τόν καπνώδη 
τύφον το~υ κόσμου δόξωμεν ε [ισάγειν τ?~η το~υ Χριστο~υ [ Εκκλησί?α, \ητις τό φ~ως τ~ης 
]απλότητος καί τ~ης ταπεινοφροσύνης τήν ]ημέραν, το~ις τόν Θεόν [ιδε ~ιν [επιθυμο~υσι 
προσφέρει». Καί πάλι˙ «Τούς [εντε ~υθεν παραγινομένους ε[υχερ~ως μή προσδέχεσθε, 
μηδέ τούς παρ’]ημ~ων [αποκοινωνητέους ε [ις κοινωνίαν το~υ λοιπο~υ θελήσετε 
δέξασθαι». Περί το~υ [ Απιαρίου γράφει \οτι, {αν καί θέλει ]ο Πάπας νά τόν [αθωώσει, 
\ομως ]η [ Αφρική δέν τόν ]υπομένει στό ]εξ~ης, [αλλά θά τόν καταφρονήσει ]ως 
παράνομο.[ Επίσης, ]η παρούσα Σύνοδος [απέδειξε τούς ∆υτικούς καί διαφθορε~ις  
τ~ων βιβλίων, τούς δέ [ Ανατολικούς [αληθε ~ις. Γιατί, στήν [επιστολή πρός τόν 
Βονιφάτιο λέει˙ «Τίς γάρ [αμφιβάλλει τά {ισα [αληθέστατα ε @ιναι [εν Γραικο~ις, τ~ης [εν 
Νικαί?α συναθροισθείσης Συνόδου; \ατινα [από ο \υτω διαφόρων τόπων καί [επισήμων 
Γραικ~ων προσενεχθέντα καί συγκριθέντα, ]ομονοο~υσιν»1. 
 [ Επίσης, [από τήν κανονική καί [εγκύλιο [επιστολή το~υ ]αγίου Γενναδίου 
Κωνσταντινουπόλεως καί τ~ης σύν α[υτ ?~ω Συνόδου πρός \απαντας τούς ] Οσιωτάτους 
Μητροπολίτες καί πρός τόν Πάπα ] Ρώμης, [αποδεικνύεται π~ως ]η [ Εκκλησία τ~ης 
                                                 
1 Σχ.βλ. ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, Πηδάλιον, σσ. 541-542. 
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Κωνσταντινουπόλεως διορθώνει καί βοηθ~α τήν [ Εκκλησία τ~ης ] Ρώμης, πού 
[ενεργο ~υσε τήν σιμωνία.] Η μία [αδελφή διορθώνει καί βοηθ~α τήν {αλλη \ομοια 
[αδελφή της. Πο ~υ ε@ιναι, λοιπόν, ]η τωρινή φανταζομένη μοναρχία το~υ ] Ρώμης [επί 
τ~ων Συνόδων; ρωτάει ]ο ] Οσιος Νικόδημος1.    
 ]  Η [εν Σαρδικ?~η σύνοδος, {αν καί [ονομάσθηκε τόσο [από τόν Σωκράτη2 \οσο 
καί [από τόν Μ.[ Αθανάσιο3 Ο[ικουμενική, [ονομάσθηκε {ετσι μόνο κατά τό κάλεσμα, 
κατά τήν {αθροιση καί κατά τήν [αρχή. Κατά δέ τήν [απόβαση καί τό τέλος της, 
μόνο τοπική ε @ιναι τ?~η [αληθεί ?α. ∆ιότι, ο]ι [ανατολικοί καί δυτικοί [ Επίσκοποι, πού 
συν~ηλθαν, σχίσθηκαν σέ δύο μέρη καί [αφόριζαν [αλλήλους.] Ο Σωζόμενος λέει˙ 
«Μετά δέ ταύτην τήν Σύνοδον ο[υκ {ετι [αλλήλοις ]ως [ορθοδόξοις [επεμίγνυντο ο[υδέ 
[εκοινώνουν». Καί πάλι˙ «Τά δέ τ~ων [ Εκκλησι ~ων, ]ως ε [ικός, διχονοίαις συγκέχυτο 
καί [εν διαβολα~ις @ην»4. (Γιατί, ]η συμφωνία τ~ων [απανταχο~υ [ Επισκόπων  ε@ιναι ]ο 
χαρακτ ~ηρας καί ]η συστατική διαφορά τ~ων Ο[ικουμενικ~ων Συνόδων).[ Επειδή, 
λοιπόν, ο]ι [ανατολικοί δέν συμφώνησαν μέ τούς δυτικούς, γι’α[υτό ]η Β΄ 
Ο[ικουμενική στόν ε΄ Κανόνα της τήν περί πίστεως βεβαίωση α [υτή τ~ης Συνόδου 
[ονόμασε τόμο μόνο τ~ων δυτικ~ων. Γι’α[υτό καί ]ο Μάξιμος ]ο Μαργούνιος στόν                  
[ Αντι [ρ ]ρητικό περί το~υ ]αγίου Μάρκου [ Εφέσου λέει γι’α[υτήν˙ «Τοπική [εστί καί 
ο[υκ Ο[ικουμενική, ]η [εν Σαρδικ?~η ]αγία Σύνοδος˙ διότι, {αν @ητο Ο[ικουμενική, π~ως ]η 
[εν Κωνσταντινουπόλει πρώτη Σύνοδος [ωνομάσθη καί ε @ιναι ∆ευτέρα Ο[ικουμενική, 
ε[ις καιρόν ]οπο~υ ]η [εν Σαρδικ?~η α \υτη {επρεπεν {ετσι νά [ονομασθ?~η;»5.] Ως τοπική τήν 
δέχθηκαν καί \ολοι ο]ι [εξηγητές τ~ων Κανόνων καί \ολη ]η καθολική [ Εκκλησία.                
[ Αλλά ο{υτε α[υτή ]η Σύνοδος ε @ιναι \ενα μέ τήν [εν Νικαί?α πρώτη, ο{υτε συναριθμε ~ιται 
μέ τήν [εν Νικαί?α, \οπως φλυαρο~υν ο]ι [ Ιησουΐτες, θέλοντας νά [αποδείξουν  \οτι ]η 
παρο~υσα Σύνοδος ε @ιναι {ιση μέ τήν [εν Νικαί?α καί [ακολούθως \οτι ]η {εκκλητος, πού 
δίνει στόν Πάπα, κατά τόν γ΄, δ΄ καί ε΄ Κανόνα της, ε@ιναι καθολική καί 
Ο[ικουμενική κατά πάσης [ Εκκλησίας. α΄.] Η παρο~υσα σύνοδος δέν ε@ιναι ]η {ιδια μέ 
τήν [εν Νικαί?α, γιατί καί ]ο χρόνος καί ]ο τόπος καί ο]ι [ Επίσκοποι, πού συνάχθηκαν, 
καί ]η ]υπόθεση καί ]ο σκοπός καί \ολα τά περιστατικά, πού συνέβησαν σ’α[υτή καί 
τήν [εν Νικαί ?α ε@ιναι τελείως διαφορετικά καί {οχι τά {ιδια. β΄.\ Οτι ]η παρο~υσα 
Σύνοδος δέν ε @ιναι ]η [ιδια μέ τήν [εν Νικαί ?α [αποδεικνύει ]η φιλονεικία, πού 
[ακολούθησε μεταξύ τ~ων Πατέρων τ ~ης [εν Καρθαγέν?η Συνόδου καί τ~ων παπ~ων τ~ης   
] Ρώμης Ζωσίμου, Βονιφατίου καί Κελεστίνου σχετικά μέ τούς Κανόνες α[υτ ~ης τ~ης 
Συνόδου. Καί γ΄. γιατί, {αν ]η παρο~υσα @ηταν ]η {ιδια μέ τήν [εν Νικαί ?α, {επρεπε νά τήν 
θυμηθο ~υν ο]ι μετέπειτα Ο[ικουμενικές Σύνοδοι στούς [ιδίους \ορους τους, καθώς 
[αναφέρουν καί τήν [εν Νικαί ?α, καί ο]ι [εξηγητές τ~ων Κανόνων καί ο]ι ]ιστορικοί 
{επρεπε νά τήν [αναφέρουν σέ κάποιο μέρος.[ Επειδή, λοιπόν, \ολ’α[υτά [αντίκεινται 

                                                 
1 Σχ.βλ. ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, Πηδάλιον, σ. 693. 
2 Σχ.βλ. ΣΩΚΡΑΤΗΣ,[  Εκκλησιαστική..., βιβλίο 2ο, κεφ. 20ο, PG 67, 236 A. 
3 Σχ.βλ. Μ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,[ Απολογητικός..., σσ. 3222, 12612. 
4 Σχ.βλ. ΣΩΖΟΜΕΝΟΣ,[  Εκκλησιαστική..., βιβλίο 3ο, κεφ. 13ο, PG 67, 1065 C. 
5 Σχ.βλ. ΜΑΞΙΜΟΣ ΜΑΡΓΟΥΝΙΟΣ,[ Αντιρρητικός… 
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στήν γνώμη τ~ων [ Ιησουϊτ~ων, {αρα ε@ιναι ψε~υδος \οτι ]η Σύνοδος α[υτή ε @ιναι {ιδια μέ 
τήν [εν Νικαί ?α1.  
 Ο]ι Πάπες τ~ης ] Ρώμης καί παλαιά καί τώρα σπουδάζουν νά [αποδείξουν [από 
τούς γ΄, δ΄, ε΄ καί ιδ΄ Κανόνες τ~ης [εν Σαρδικ?~η \οτι σ’[αυτούς δόθηκε ]η καθ’\ολου 
{εκκλητος ]απάσης τ~ης [ Εκκλησίας, δηλαδή \οσοι [ Επίσκοποι, Πρεσβύτεροι καί 
∆ιάκονοι [από \ολα τά μέρη τ~ης ο[ικουμένης {εχουν κρίση νά [αναβιβάζουν α[υτή τήν 
κρίση στόν Πάπα. Γιά νά κερδίσουν α[υτή τήν πολυθρύλλητη {εκκλητο, τί δέν 
μεταχειρίσθηκαν καί ποιά ψεύδη δέν {επλασαν;\ Οσα {εκαναν στήν [εν Καρθαγέν?η τά 
διηγηθήκαμε παραπάνω.[ Αλλά καί μέχρι σήμερα δέν παύουν ο]ι Παπιστές νά 
προβάλλουν \οτι ]ο γ΄, δ΄ καί μάλιστα ]ο ε΄ Κανόνας τ~ης [εν Σαρδικ?~η διορίζουν γιά 
τήν καθόλου {εκκλητο το ~υ Πάπα.\ Οτι δέ ο]ι [ανωτέρω Κανόνες διορίζουν γιά τήν 
{εκκλητο μόνο α[υτ~ων, πού ]υπόκεινται στόν ] Ρώμης, ε@ιναι φανερό [από τά [ακόλουθα 
[επιχειρήματα. α΄.[ Επειδή ]ο ]υπερφυής [ Ιωάννης ]ο Ζωναρ~ας, [εξηγώντας τόν ε΄ 
Κανόνα, λέει \οτι α[υτόν τόν Κανόνα προβάλλουν ο]ι ] Ρωμάνοι γιά τήν {εκκλητό 
τους, [ελέγχθηκε \ομως στήν [εν Καρθαγέν?η Σύνοδο \οτι δέν ε@ιναι τ ~ης [εν Νικαί?α, 
[αλλά ο{υτε [αναθέτει στόν ] Ρώμης \ολες τίς [εκκλήτους τ ~ων [ Επισκόπων, [αλλά μόνο 
α [υτ~ων, πού ]υπόκεινται σ’α [υτόν. Α[υτό τό {ιδιο λέει καί ]ο Βαλσαμών. β΄. [ Επειδή τό 
παλαιό σχόλιο, πού βρίσκεται σ’α[υτούς τούς Κανόνες, λέει˙ «Βλέπε π~ως \ολοι 
σχεδόν ο ]ι Κανόνες τ~ης [εν Σαρδικ?~η ταύτης Συνόδου μερικάς καί {οχι καθολικάς 
κανονίζουσι πράξεις καί μόνας [εκείνας ]οπο~υ [ανήκουσιν ε[ις τήν [ενορίαν το ~υ 
θρόνου τ~ης ] Ρώμης.\ Ωστε \οποιος θέλει νά σώζωνται καί νά τιμ~ωνται ο]ι Κανόνες 
ο#υτοι, δέν θέλει τούς βιάσει νά τούς κάμ?η καθολικούς καί ο[ικουμενικούς, διά τί 
ο[υδέ α [υτά τά πράγματα συγχωρο~υσι το~υτο νά γέν?η.[ Αλλά καθώς περί το~υ ] Ρώμης 
ο]ι Κανόνες ο#υτοι διορίζουσιν, {ετσι παρομοίως καί περί τ~ων {αλλων τεσσάρων 
Πατριαρχ ~ων καί ]ο καθείς [εξ α[υτ ~ων [ημπορε ~ι νά τούς μεταχειρισθ ?~η διά τά [ανήκοντα 
πράγματα καί τάς [εκκλήτους τ ~ων ]υποκειμένων ε[ις τήν [εδικήν του Πατριαρχίαν, 
[επειδή ο]ι Κανόνες ο#υτοι δέν [αναφέρουσιν \ολας τάς [εκκλήτους καί διοικήσεις τ~ων    
[ Εκκλησι ~ων ε [ις τόν ] Ρωμαϊκόν θρόνον˙ το~υτο γάρ ε@ιναι πρ~αγμα καί [αδύνατον καί 
[αλλότριον τ~ης [ Εκκλησίας». γ΄. ∆ιότι καί ]η [εν Βενεθαλί?α τοπική Σύνοδος 
[απαραλλάκτως κατά τό [ανωτέρω σχόλιο [εννόησε α[υτόν τόν Κανόνα τ~ης [εν 
Σαρδικ?~η, \ωστε δηλαδή ο]ι μέν [ Επίσκοποι, Πρεσβύτεροι καί ∆ιάκονοι, πού 
]υπόκεινται στόν ] Ρώμης, νά ]υποτάσσονται στίς ψήφους καί τήν κρίση το~υ ] Ρώμης, 
α [υτοί δέ, πού ]υπόκεινται στόν [ Αλεξανδρείας καί στούς {αλλους Πατριάρχες, νά 
]υποτάσσονται στίς κρίσεις καί [αποφάσεις [εκείνων, καθώς μαρτυρε~ι ]ο [ Αέων                  
[ Αρχιεπίσκοπος Βουλγαρίας περί τ~ης [εν Βενεθαλί ?α Συνόδου, στούς Κανόνες τ~ης 
]οποίας βρίσκεται καί τό ]ρηθέν σχόλιο. δ΄.[ Επειδή, {αν ο]ι Κανόνες α [υτοί [εννοηθο~υν 
\οτι δίδουν στόν ] Ρώμης τίς [εκκλήτους \ολης τ ~ης [ Εκκλησίας, φανερ~ως βρίσκονται 
[ενάντιοι {οχι μόνο μέ τούς ιβ΄, ιστ΄ καί λβ΄ [ Αποστολικούς, [αλλά καί μέ τόν ε΄ 
Κανόνα τ~ης [εν Νικαί?α, μέ τήν ]οποία σπουδάζουν ο]ι παπιστές νά [αποδείξουν {ιση 
τήν [εν Σαρδικ?~η καί στό {ονομα τ ~ης ]οποίας ψευδ~ως [επιγράφουν τούς Κανόνες τ~ης 
[εν Σαρδικ?~η. Π~ως, λοιπόν, κατ’α[υτούς μπορε~ι ]η [εν Σαρδικ?~η νά ε@ιναι μία καί ]η α[υτή 
                                                 
1 Σχ.βλ. ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, Πηδάλιον, σ. 443. 
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μέ τήν [εν Νικαί ?α, [αφο~υ ο ]ι Κανόνες της, \οπως [εννοο~υνται κατ’α [υτούς, ε @ιναι 
[εναντιώτατοι μέ τούς Κανόνες τ ~ης [εν Νικαί ?α; ε΄.[ Επειδή ]η φιλονεικία, πού 
[ακολούθησε μεταξύ τ ~ων Πατέρων τ ~ης [εν Καρθαγέν?η καί τ~ων παπ~ων, [απέδειξε 
βεβαιότατα \οτι ο]ι παρόντες Κανόνες δίδουν στόν ] Ρώμης τήν {εκκλητο μόνο στήν 
[ενορία καί [επαρχία του. Ο]ι θε~ιοι [εκε ~ινοι Πατέρες λένε στήν πρός Κελεστ ~ινον 
[επιστολή \οτι δέν [απαγορεύεται στήν [ Εκκλησία τ~ης [ Αφρικ~ης μέ κάποιον \ορο τ~ων 
Πατέρων νά ζητ?~α κανείς νά μεταθεωρε~ι τίς κρίσεις τ ~ων [εν [ Αφρικ?~η, δηλαδή 
παρ’[ενορίαν. Καί πάλι, «περί γάρ το~υ τινάς ]ωσανεί [εκ το ~υ πλευρο~υ τ ~ης σ~ης 
]αγιωσύνης πέμπεσθαι [εν ο[υδεμι?~α τ ~ων Πατέρων Συνόδ?ω ]ορισθέν ε]υρίσκομεν». Ο]ι 
[εν Καρθαγέν?η Πατέρες ε @ιπαν α[υτά τά λόγια, {οχι [επειδή δέν {ηξεραν τελείως τήν [εν 
Σαρδικ?~η Σύνοδο (γιατί π~ως @ηταν δυνατόν νά μήν τήν ξέρουν, [αφο~υ 36 [ Επίσκοποι, 
κατά τόν ∆οσίθεο, [από τήν [ Αφρική @ηταν παρόντες στήν [εν Σαρδικ?~η;), {οχι [επειδή 
δέν @ηξεραν \οτι τό νά [αποστέλλονται κριτές [από τήν πλευρά το~υ ] Ρώμης ε @ιναι 
λόγια το~υ ε΄ Κανόνος τ~ης [εν Σαρδικ?~η (γιατί ε @ιναι [απίθανο ο]ι [ Αφρικανοί                       
[ Επίσκοποι νά μήν π ~ηραν μαζί τους τούς Κανόνες της στήν [ Αφρική), [αλλά τά 
ε@ιπαν α[υτά, γιατί α[υτοί ο]ι Κανόνες δέν [εννοο~υνται γι’α[υτούς, πού δέν ]υπόκεινται 
στόν ] Ρώμης, καθώς τούς [εννοο~υν ο]ι Πάπες, [αλλά μόνο γι’α[υτούς, πού ]υπόκεινται 
σ’α[υτόν.] Η Σύνοδος λέει \οτι α[υτό κανένας \ορος {η Κανόνας τ~ων Πατέρων δέν 
διορίζει, ο{υτε βρίσκεται σέ καμμία Σύνοδο τ~ων Πατέρων ({αλλοι δέ ε @ιπαν \οτι τό 
«[εν ο[υδεμι?~α τ ~ων Πατέρων Συνόδ?ω ]ορισθέν ε]υρίσκομεν» [εννοε~ιται [αντί το~υ σέ 
καμμία συνέλευση τ ~ων Πατέρων τ ~ης Α΄ Συνόδου δέν βρίσκεται. Γιατί, ]η [εν 
Καρθαγέν?η Σύνοδος συνηθίζει νά [ονομάζει Συνόδους τίς συνελεύσεις καί τίς 
πράξεις τ~ων Πατέρων τ~ων Συνόδων.{ Η [εννοε~ιται \οτι σέ καμμιά Ο[ικουμενική 
Σύνοδο δέν βρίσκεται.] Ο δέ ∆οσίθεος λέει \οτι μέ τό νά @ηταν ο ]ι Κανόνες τ~ης [εν 
Σαρδικ?~η μερικοί καί τοπικοί, δέν τούς γνώριζαν ο]ι [εν Καρθαγέν?η, [επειδή δέν @ηταν 
ε[υθύς παραδεδομένοι σέ \ολη τήν [ Εκκλησία). 
 Α[υτό ε @ιναι τό [αληθές νόημα τ~ων Κανόνων α[υτ ~ων καί ψευδ~ης, λοιπόν, ε @ιναι 
]η ζητουμένη {εκκλητος το~υ Πάπα καί [εδ~ω φάνηκε τελείως [ανίσχυρη.{ Αν καί ο]ι 
Λατ ~ινοι προβάλλουν τόν [ Αρμενόπουλο, [επειδή δέχεται τήν καθολική {εκκλητο 
το~υ Πάπα, πρέπει νά λεχθε ~ι \οτι ]ο λόγος το~υ [ Αρμενόπουλου καί {αλλων ]ομοίων 
λογίζεται σάν \ενα τίποτα μπροστά σέ τόσο καί τέτοιο νέφος μαρτύρων, πού 
[ανέφερε ]ο \ Οσιος Νικόδημος. Ο{υτε πάλι ο]ι [ανωτέρω Κανόνες τ ~ης [εν Σαρδικ?~η 
[ανανεώνουν καί βεβαιώνουν τήν {εκκλητο, πού δόθηκε στόν Πάπα [από τήν [εν 
Νικαί?α Σύνοδο. Γιατί, γίνεται φανερό \οτι δέν [ανανεώνουν, [αλλά δίνουν στόν                
] Ρώμης α[υτή τήν {εκκλητο, ]η ]οποία δέν ]υπ ~ηρχε [εξ [αρχ~ης, [από [αγάπη καί σχέση, 
πού ε@ιχε ]ο \ Οσιος πρός τόν ] Ρώμης, ]ως τοποτηρητής του. Γι’α[υτό καί ]η Σύνοδος 
δέν [αποκρίθηκε τίποτα πρός μέν τόν γ΄ καί δ΄ Κανόνα, μόνο δέ στόν ε΄ ε @ιπε \οτι 
[αρέσκεται1.  
 
 
                                                 
1 Σχ.βλ. ∆ΟΣΙΘΕΟΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ, ∆ωδεκάβιβλος, σσ. 146-159 καί ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ  
  ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, Πηδάλιον, σσ. 445-446. 
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2.11. Περί Πάπα ]ως {ακρου [ Αρχιερέως 
 

 Πρός [αναίρεση τ~ης [αλαζονίας καί το~υ τύφου διορίζει ]ο μστ΄ Κανόνας τ~ης 
[εν Καρθαγέν?η συνόδου \οτι ]ο πρ~ωτος [ Επίσκοπος τ~ης καθέδρας νά μήν [ονομάζεται 
{ Εξαρχος τ~ων ] Ιερέων {η {ακρος ] Ιερεύς {η μέ κάποιο {αλλο παρόμοιο ]υψηλό καί 
]υπερήφανο {ονομα, γιατί α[υτό ε @ιναι [αλλότριο τ~ων [ Επισκόπων, πού ε@ιναι μαθητές 
το~υ ταπεινο~υ στήν καρδιά [ Ιησο~υ.[ Αλλά νά [ονομάζεται μόνο [ Επίσκοπος τ~ης 
πρώτης καθέδρας.{ Ας α[ισχυνθε~ι [από τόν παρόντα Κανόνα, [επισημαίνει ]ο \ Οσιος 
Νικόδημος, ]ο Ποντίφηξ τ~ης ] Ρώμης, ]ο ]οπο~ιος θέλει νά [ονομάζεται {ακρος                         
[ Αρχιερεύς καί {αλλα ]υπερήφανα καί [ισόθεα [ονόματα, καί {ας γνωρίζει \οτι 
[εναντιώνεται σ’α[υτή τήν Σύνοδο, στήν ]οποία @ηταν παρόντες καί ο]ι τοποτηρητές 
του. ∆ηλαδή {ας γνωρίζει \οτι α[υτός [εναντιώνεται στόν ]εαυτό του1. 

 
2.12. Περί τιτουλαρίων [ Επισκόπων 

 
 ] Ο \ Οσιος Νικόδημος ]υποστηρίζει \οτι [εκε ~ινοι ο]ι [ Επίσκοποι, πού 
χειροτονο~υνται στό {ονομα κάποιων πόλεων, ο]ι ]οπο~ιες ε @ιναι {ερημες [από 
Χριστιανούς καί Κληρικούς, α[υτοί, [επειδή δέν ε@ιναι προϊστάμενοι κανενός 
πληρώματος πιστ~ων καί Κληρικ~ων, ε @ιναι [από τούς [απολύτως χειροτονουμένους, 
κατά τήν παπιστική ε[ιδωλοποιΐα τ ~ων Πατριαρχ~ων τ ~ης [ανατολ~ης, τό ]οπο~ιο ε @ιναι 
παρά Κανόνα, κατά τόν στ΄ τ ~ης ∆΄. Γι’α[υτό α [υτοί δέν πρέπει νά τιμ~ωνται μέ τήν 
προεδρία το~υ [ Επισκόπου. Γιατί, σκοπός τους δέν ε @ιναι ]η προστασία το~υ λαο~υ, 
[αλλά ]η φιλοτιμία καί ]η φιλοκέρδεια.{ Αν καί ]ο Βαλσαμών λέει \οτι {εγινε προσταγή 
το~υ Βασιλέως [ Αλεξίου νά ψηφίζονται [ Αρχιερε ~ις στίς [ανατολικές [ Εκκλησίες, 
παρ’\ολο πού δέν μπορο~υν νά π~ανε [εκε ~ι, [εξαιτίας τ ~ων [επιδρομ~ων τ ~ων [εθνικ~ων, 
πρέπει νά λεχθε~ι \οτι δέν λέει νά χειροτονο~υνται στούς τόπους [εκείνους, πού ε @ιναι 
{ερημοι πιστ ~ων καί κληρικ~ων, [αλλά σ’[εκείνους, πού {εχουν μέν καί Χριστιανούς 
καί Κληρικούς, κατέχονται δέ [από βαρβάρους καί [εθνικούς, \οπως διορίζει ]ο λζ΄ 
Κανόνας τ~ης ΣΤ΄ Ο[ικουμενικ~ης Συνόδου. Γιατί, ε@ιναι [ανακόλουθο ]ο ποιμήν νά 
ε@ιναι χωρίς ποίμνιο καί ]ο [ Επίσκοπος χωρίς [ Επισκοπή2.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Σχ.βλ. ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, Πηδάλιον, σ. 487. 
2 \ O. π., σ. 253. 
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2.13. Περί [αγαμίας κλήρου 
 

 ] Ο ε΄ Κανόνας τ~ων ]αγίων [ Αποστόλων λέει˙ «[ Επίσκοπος {η Πρεσβύτερος {η 
∆ιάκονος τήν ]εαυτο~υ γυνα~ικα μή [εκβαλλέτω προφάσει ε [υλαβείας.[ Εάν δέ [εκβάλ?η, 
[αφοριζέσθω˙ [επιμένων δέ, καθαιρείσθω». Ο]ι Λατ ~ινοι προφέρουν τόν θε~ιο                          
[ Επιφάνιο1, πού λέει \οτι ]η [ Εκκλησία δέν δέχεται στήν ]ιερωσύνη τόν {ανδρα μι~ας 
γυναικός, {αν δέν [εγκρατευθε~ι [από α[υτήν, μέ τόν ]οπο ~ιο συμφωνε~ι καί [ Ιννοκέντιος 
καί ]ο ∆ιάλογος. Πρέπει, \ομως, νά λεχθε~ι \οτι [εμ~ας δέν μ~ας [ενδιαφέρει τί ε @ιπαν {η τί 
φρόνησαν μερικοί Πατέρες, [αλλά τί λέει ]η Γραφή, ο]ι ο[ικουμενικές σύνοδοι καί ]η 
κοινή δόξα τ~ων Πατέρων. Γιατί, ]η γνώμη κάποιων δέν συνιστ~α δόγμα στήν                     
[ Εκκλησία. Λέει ]ο Σωζόμενος˙ «]ο ]ομολογητής Παφνούτιος ε[ις τήν πρώτην [εν 
Νικαί?α σύνοδον δέν [αφ ~ηκε νά [εμποδισθ?~η ]ο γάμος τ~ων ]ιερέων, το~υτο θελόντων 
τιν~ων, [αλλ’ε@ιπεν \οτι ]ο τ ~ων ]ιερέων γάμος, σωφροσύνη [εστί καί πρέπει νά [αφεθ~?η 
\εκαστος ε [ις τήν προαίρεσιν α[υτο ~υ, κατά τήν [αρχαίαν τ~ης [εκκλησίας παράδοσιν»2. 
Γράφει καί ]ο [ Απόστολος Πα~υλος στόν [ Απόστολο Τιμόθεο˙ «διάκονοι {εστωσαν 
μι~ας γυναικός {ανδρες»3 καί στόν [ Απόστολο Τίτο˙ «ε [ιτις [εστίν [ανέγκλητος μι~ας 
γυναικός [ανήρ»4.] Η [εν Γάγγρ?α σύνοδος μέ τόν δ΄ Κανόνα της [αναθεματίζει  
α [υτούς, πού δέν μεταλαμβάνουν [από νυμφευμένο ]ιερέα, διότι τό νά [εμποδίζεται ]ο 
γάμος τ~ων ]ιερέων ε@ιναι φρόνημα τ ~ων α ]ιρετικ~ων καί μάλιστα τ~ων Μανιχαίων, 
\οπως λέει ]ο ]ιερός Α[υγουστ~ινος5.[ Αλλά καί πολλά παραδείγματα μαρτυρο ~υν.] Ο                
]  Ρώμης Φίληξ @ηταν υ]ιός το~υ ]ιερέως Φίληκος.] Ο Πάπας [ Αγαπητός @ηταν υ]ιός το ~υ 
πρεσβυτέρου Γορδιανο~υ.] Ο Πάπας Γελάσιος @ηταν υ]ιός το~υ [επισκόπου Βαλλερίου. 
Καί {αλλοι πολλοί @ηταν υ]ιοί ]ιερέων. Μαρτυρε ~ι καί ]ο θε~ιος [ Επιφάνιος \οτι α[υτό, πού 
ε@ιπε παραπάνω [επικρατε~ι μόνο σέ μερικούς καί {οχι σέ \ολους καί \ισως τό λέει μέ 
συμβουλευτικό τρόπο καί {οχι βίαιο6. 
 ] Ο ιγ΄ Κανόνας τ~ης ΣΤ΄ Ο[ικ. Συνόδου διορίζει τά ]εξ~ης˙ [επειδή ο]ι Πατέρες 
τ~ης συνόδου {εμαθαν \οτι στήν ] Ρώμη φυλάττεται σάν κανόνας [απαράβατος τό νά 
]ομολογο~υν στόν καιρό τ ~ης χειροτονίας α[υτοί, πού [επρόκειτο νά γίνουν ∆ιάκονοι 
καί Πρεσβύτεροι, \οτι μετά τήν χειροτονία πλέον νά μήν σμίγουν μέ τίς γυνα~ικες 
τους, ο]ι Πατέρες, [ακολουθώντας τόν παλαιό Κανόνα τ ~ων ]αγίων [ Αποστόλων, 
δηλαδή τόν ε΄, θέλουν καί διορίζουν νά μένουν στερεά καί [αχώριστα τά 
συνοικέσια τ ~ων ]ιερωμένων, χωρίς νά τούς χωρίζουμε μετά τήν χειροτονία [από τήν 
μίξη τ~ων γυναικ~ων τους, ]η ]οποία γίνεται στόν πρέποντα καιρό, δηλαδή \οταν δέν 
ε@ιναι νηστεία καί \οταν δέν ]ιερουργο~υν τά θε ~ια μυστήρια.\ Ωστε \οποιος ε @ιναι 
νυμφευμένος μέ νόμιμη γυνα ~ικα καί ε@ιναι {αξιος νά γίνει ] Υποδιάκονος, ∆ιάκονος 
καί Πρεσβύτερος, {ας γίνεται καί {ας μή χρωστ?~α νά ]ομολογε ~ι [αναγκαίως \οτι θά 

                                                 
1 Σχ.βλ. ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ ΚΥΠΡΟΥ, Πανάριον, α \ιρεσις 50ή, PG 41.  
2 Σχ.βλ. ΣΩΖΟΜΕΝΟΣ,[  Εκκλησιαστική..., βιβλίο 1ο, κεφ. 23ο, PG 67, 925 D. 
3 Α΄ Τιμ. 3, 12. 
4 Τιτ. 1, 6. 
5 Σχ.βλ. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ, Περί α]ιρέσεων, α \ιρεσις 40ή, 46η, PL 32-47. 
6 Σχ.βλ. ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, Πηδάλιον, σ. 7. 
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χωρισθε~ι [από τήν γυνα ~ικα του, γιά νά μή βιαζόμασθε [από α[υτό νά [ατιμάζουμε τόν 
γάμο, ]ο ]οπο~ιος νομοθετήθηκε [από τόν Θεό καί ε [υλογήθηκε μέ τήν παρουσία Του, 
κατά τόν [εν Καν?~α γάμο, διότι καί ]η φωνή το~υ Κυρίου στό Ε[υαγγέλιο βο ~?α˙                       
[ Εκείνους, πού ]ο Θεός \ενωσε μέ νόμιμο γάμο, {ας μήν τούς χωρίζει {ανθρωπος1. Καί 
]ο [ Απόστολος διδάσκει˙ ]ο γάμος ε@ιναι τίμιος καί ]η κοίτη [αμίαντος2˙ καί πάλι˙ 
δέθηκες μέ γυνα~ικα; μή ζητ ~ας νά χωρισθε ~ις [από α[υτήν3. Καθώς καί ο]ι Πατέρες τ~ης 
[εν Καρθαγέν?η, προνοώντας γιά τήν σεμνότητα τ ~ων ]ιερωμένων, \ορισαν \οτι ο]ι                  
] Υποδιάκονοι, ο]ι ∆ιάκονοι καί ο]ι Πρεσβύτεροι, πού ψηλαφο~υν τά ]ιερά μυστήρια, 
νά [εγκρατεύονται [από τίς συμβίους τους, κατά τούς [ιδιους τους \ορους κατά τόν 
λγ΄ Κανόνα, γιά νά φυλάξουμε ]ομοίως καί [εμε~ις τήν παράδοση τ ~ων [ Αποστόλων, 
πού [επεκράτησε [εξαιτίας τ~ης [αρχαιότητας, κατά τόν γ΄ Κανόνα της (δηλαδή καί 
τίς {εγγραφες καί τίς {αγραφες παρδόσεις, κατά τόν Ζωναρ~α καί Βαλσαμ~ωνα), {ετσι 
καί α[υτοί, λέγοντας τά {ιδια μέ τούς Πατέρες, διορίζουν \οτι ο]ι παραπάνω τρε ~ις 
τάξεις τ~ων ]ιερωμένων νά [εγκρατεύονται [από τίς γυνα~ικες τους σέ καιρό νηστείας 
καί προσευχ~ης, κατά τόν [ Απόστολο Πα~υλο. Γιατί, α[υτοί, πού προσεδρεύουν στό 
θυσιαστήριο, πρέπει νά ε @ιναι [εγκρατε~ις [από \ολα, \οταν ]ιερουργο~υν, γιά νά μπορο~υν 
μέ τό μέσο α [υτό τ~ης [εγκρατείας α [υτ ~ης νά λαμβάνουν [από τόν Θεό [εκε ~ινο, πού 
ζητο ~υν ]απλ~ως {η [αδιακρίτως, κατά τόν Ζωναρ~α, {η γιά τό κοινό συμφέρον το~υ 
λαο~υ.\ Οποιος, λοιπόν, τολμήσει {εξω [από τούς [ Αποστολικούς Κανόνες νά 
κωλύσει τούς ] Υποδιακόνους, τούς ∆ιακόνους καί τούς Πρεσβυτέρους [από τήν 
νόμιμη μίξη τ ~ων γυναικ ~ων τους, {ας καθαιρε~ιται.  
 Ο]ι Λατ~ινοι βλασφημο ~υν, λέγοντας \οτι ]η παρο~υσα Σύνοδος ]αμάρτησε μέ τό 
νά νομοθετε ~ι  στήν [ Εκκλησία τ ~ης ] Ρώμης γιά τόν γάμο τ~ων ]ιερέων, καί φανερ~ως 
[αντιπίπτουν στό \ Αγιο Πνε ~υμα, τό ]οπο~ιο λάλησε μέσ?ω α[υτ ~ης.[ Επειδή α[υτή ε @ιναι 
Ο[ικουμενική, νομοθετε ~ι μετ’[αξιώματος σέ \ολη τήν ο[ικουμένη, χωρίς καμμία 
[εξαίρεση. Γιατί, καί ο]ι Πάπες πείθονται στίς Συνόδους, \οπως καί κάθε [ Αρχιερέας, 
\οπως λέει ]ο Πελάγιος ]ο Β΄. ∆έν ]αμάρτησε α [υτή ]η Σύνοδος, διορίζοντας περί το~υ 
γάμου τ~ων ]ιερέων, [επειδή {επεται καί τ~ης Γραφ~ης, ]η ]οποία θέλει νά μένει ]ο γάμος 
{αλυτος, καί τ~ης Α΄ Ο[ικουμενικ~ης, ]η ]οποία [απέφυγε τό νά μή γίνεται διαζύγιο μέ 
τή βία στόν γάμο τ ~ων ]ιερέων.[ Επειδή, \ομως, στή ] Ρώμη α [υτή ]η [απαράβατη 
συνήθεια {η καλύτερα ]ο Κανόνας, [ανάγκαζε πολλούς χωρισμένους βιαίως (βιαίως 
λέει ]ο \ Οσιος Νικόδημος, [επειδή πολλοί μέ τό νά [αγαπο~υν τήν [αξία τ~ης 
]ιερωσύνης, \ομως δέν πετύχαιναν, [επειδή ε @ιχαν γυνα~ικες, [αναγκάζονταν γιά τήν 
δόξα το~υ [αξιώματος νά χωρίζουν [από τίς γυνα~ικες τους καί χωρίς νά θέλουν) νά 
πορνεύουν  καί νά [ασελγο~υν μετά [από α[υτά καί νά {εχουν συνεισάκτους (\οπως καί 
τώρα ο]ι Λατ~ινοι [ανυποστόλως καί κατ’[επιτροπήν μάλιστα τίς {εχουν), γι’α[υτό, 
σύμφωνα πάντα μέ τόν \ Οσιο, ]η Σύνοδος τό [εμπόδισε. Τούς μέν [ Αρχιερε~ις @ηταν 
[ανάγκη νά [εμποδίσει [από τόν γάμο, α) γιατί α [υτοί, μέ τό νά προέρχονται [από τήν 
τελειωτική τάξη καί [ανώτατη \ολων τ~ων {αλλων [εκκλησιαστικ~ων τάξεων, πρέπει νά 

                                                 
1 Ματθ. 19, 6. 
2]  Εβρ. 13, 4. 
3 Α΄ Κορ. 7, 27. 
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ε@ιναι τέλειοι καί στίς [αρετές καί μάλιστα στήν παρθενία καί τήν καθαρότητα. 
Γι’α[υτό καί πρέπει νά διευθύνουν τήν ζωή τους πρός [ακριβ~η σωφροσύνη.                      
β)[ Επειδή ]η μέριμνα τ~ης γυναικός, τ~ων τέκνων καί \ολου το~υ ο{ικου, τούς [εμπόδιζε 
[από τήν μέριμνα το~υ ποιμνίου τους, [επειδή, κατά τόν [ Απόστολο Πα ~υλο, «]ο [εν 
γάμ?ω, μεριμν~?α τά το~υ κόσμου π ~ως [αρέσει τ ?~η γυναικί»1. Καί γ) [επειδή ο ]ι                            
[ Αρχιερε ~ις, πού ε @ιχαν γυνα ~ικα καί παιδιά, χάριζαν μετά τόν θάνατό τους στά τέκνα 
τους τήν [επισκοπή ]ως κληρονομιά καί πολλά πράγματα τ~ης [ Εκκλησίας 
διαρπάζονταν κακ~ως. Γιά τούς ]ιερε~ις, \ομως, δέν ε @ιναι τόση [ανάγκη, [επειδή ]ο 
]ιερεύς διορίσθηκε νά ε @ιναι ο[ικουρός μικρ~ης παροικίας, χωριο~υ καί γειτονι ~ας.                       
{ Αλλωστε, κι {αν κάποιος ]ιερεύς διαζευχθε~ι μέ τήν σύμφωνη γνώμη τ ~ης συζύγου {η 
[απέχει πρός καιρόν, α[υτό τό {εργο ε @ιναι δεκτό.\ Ομως, τό νά χωρισθε~ι βιαίως, τό 
]οπο~ιο προξενο~υσε ]ο Κανόνας ]ομολογίας τ~ων ]ιερέων τ~ης ] Ρώμης, ε @ιναι παράνομο 
καί [αντινομοθεσία κατά το~υ ]αγίου Πνεύματος.{ Αν καί κατηγορο~υν ο ]ι Λατ ~ινοι 
α [υτή τήν Σύνοδο, γιατί [ενεργο~υν α [υτό, πού θεσπίσθηκε [απ’α[υτή;[ Επειδή 
συγχωρο~υν στούς ]ιερε~ις το~υ {εθνους τ~ων Μαρωνιτ~ων, τό ]οπο~ιο βρίσκεται στό {ορος 
το~υ Λιβάνου καί τήν Φοινίκη, καί τό ]οπο~ιο λατινοφρονε~ι, νά {εχουν τίς γυνα~ικες 
τους.{ Ας κατηγορο~υν, λοιπόν, τόν ]εαυτό τους ο ]ι δύστηνοι, διότι συγχωρο~υν τούς 
]ιερε~ις τ~ων Μαρωνιτ~ων νά σμίγουν μέ τίς γυνα~ικες τους καί τήν {ιδια ]ημέρα νά 
λειτουργο~υν, [αντιπίπτοντας στόν [ Απόστολο Πα~υλο καί στούς Κανόνες, τόσο 
στόν παρόντα ιγ΄ τ~ης ΣΤ΄ Ο[ικουμενικ~ης Συνόδου, \οσο καί στόν γ΄ το~υ ]αγίου 
∆ιονυσίου, στόν ε΄ καί ιγ΄ το~υ ]αγίου Τιμοθέου, ο]ι ]οποίοι τό [εμποδίζουν.[ Επίσης, 
[επειδή συγχωρο~υν στούς διγαμήσαντες [ορθοδόξους στή Λεχία νά {εχουν τήν 
]ιερωσύνη, μόνο {αν δεχθο~υν τόν παπισμό, τό ]οπο~ιο ε@ιναι [ενάντιο καί στούς 
Κανόνες καί σέ \ολη τήν [αρχαιότητα, [επειδή ]ο δίγαμος δέν μπορε~ι νά ε @ιναι 
Κληρικός2.  
 

2. 14. Περί [εξωτερικ~ης [εμφανίσεως κληρικ~ων 
 

 ] Ο 96ος Κανόνα τ~ης ΣΤ΄ Ο[ικουμενικ~ης Συνόδου, σύμφωνα μέ τήν 
προτροπή το~υ [ Αποστόλου Παύλου «\οσοι ε [ις Χριστόν [εβαπτίσθητε, Χριστόν 
[ενεδύσασθε»3, ]ορίζει \οτι \οσοι [ενεδύθηκαν τόν Χριστό, πρέπει νά πολιτεύονται καί 
κατ’[εκε~ινον καί νά μεταχειρίζονται κάθε [αγνότητα καί καθαρότητα καί νά μήν 
κοσμο~υν τό σ ~ωμα περιττ~ως καί περιέργως. Γι’α [υτό καί [αφορίζει [εκείνους τούς 
Χριστιανούς, πού πλέκουν τίς τρίχες τ~ης κεφαλ~ης τους, χτενίζοντας, [ισιάζοντας 
καί προβάλλοντές τις σάν \ενα δόλωμα στίς ψυχές τόσο τ~ων [ανδρ~ων \οσο καί τ~ων 
γυναικ~ων, πού ε@ιναι [αστήρικτες καί ε[υκολοκρήμνιστες στήν ]αμαρτία.[ Αφο ~υ τούς 
παιδαγωγε~ι μέ τό [επιτίμιο το~υ [αφορισμο~υ, τούς διδάσκει νά [αφήσουν κάθε [απάτη, 
ματαιότητα καί καλλωπισμό τ~ης \υλης καί α [υτο ~υ το ~υ φθαρτο~υ σώματος καί νά 
[αναβιβάσουν τό νο~υ τους πρός τήν μακαρία καί {αφθαρτη [εκείνη ζωή, 

                                                 
1 Α΄ Κορ. 7, 33. 
2 Σχ.βλ. ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, Πηδάλιον, σσ. 227-231. 
3 Γαλ. 3, 27. 
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πλησιάζοντας τόν Θεό μέ τήν κατά τό δυνατόν καθαρότητα τ~ης ζω ~ης καί 
στολίζοντας προτιμότερα τόν {εσω {ανθρωπο, δηλαδή τήν ψυχή, μέ [αρετές καί 
χρηστά {ηθη, παρά τόν {εξω {ανθρωπο, δηλαδή τό σ ~ωμα, μέ τέτοια [απατηλά καί 
μάταια καλλωπίσματα, {ετσι \ωστε νά μήν φέρουν πλέον στόν ]εαυτό τους κανένα 
σημάδι τ~ης κακίας το~υ διαβόλου, τόν ]οπο ~ιο [αποτάχθηκαν μέσ?ω το~υ ]αγίου 
Βαπτίσματος. 
 Σχολιάζει ]ο \ Οσιος Νικόδημος \οτι, {αν α[υτά ε @ιναι [εμποδισμένα νά γίνονται 
[από τούς λαϊκούς ]απλ~ως, πόσο μ~αλλον ε @ιναι [εμποδισμένα [από τούς Κληρικούς καί 
] Ιερωμένους, ο]ι ]οπο~ιοι πρέπει μέ τόν λόγο, μέ τό {εργο, μέ τήν [εξωτερική 
σεμνότητα, μέ τό [ακαλλώπιστο τ~ων ]ιματίων, τ~ων μαλλι ~ων καί τ~ων γενει~ων, νά 
διδάσκουν τούς λαϊκούς νά μήν ε@ιναι φιλοσώματοι καί καλλωπιστές, [αλλά 
φιλόψυχοι καί φιλάρετοι; Σημειώνει ]ο \ Οσιος \οτι [από τόν παρόντα Κανόνα 
[ελέγχονται ο]ι ]ιερε ~ις τ ~ων Λατίνων, ο ]ι ]οπο~ιοι ξυρίζουν τά μουστάκια καί τά γένεια 
καί φαίνονται σάν νεανίσκοι καί ]ωρα~ιοι νυμφίοι καί γυναικοπρόσωποι.] Ο Θεός 
[εμποδίζει μέν κοιν~ως [από τούς λαϊκούς νά ξυρίζουν τά γένεια, λέγοντας στό 
Λευιτικό˙ «Ο[υ φθαρε ~ιτε τήν {οψιν το~υ πώγωνος ]υμ~ων»1.[ Εμποδίζει δέ καί 
ξεχωριστά νά ξυρίζουν τά γένεια ο]ι ]ιερωμένοι, λέγοντας στόν Μωϋσ~η νά πε~ι 
στούς υ]ιούς [ Ααρών, δηλαδή στούς ]ιερε~ις, νά μήν ξυρίζουν τήν {οψη το~υ πώγωνός 
τους2. ∆έν τό [εμπόδισε μόνο μέ τόν λόγο, [αλλά φάνηκε μέ γένεια ]ως παλαιός τ~ων 
]ημερ~ων στόν προφήτη ∆ανιήλ3, καί ]ο Υ]ιός το~υ Θεο~υ μέ γένεια πολιτεύθηκε κατά 
τήν [εν σαρκί παρουσία Του.[ Αλλά καί ο]ι Προπάτορες καί ο]ι Πατριάρχες καί ο]ι 
Προφήτες καί ο]ι [ Απόστολοι, πολιτεύθηκαν μέ γένεια, \οπως α[υτό δηλώνεται [από 
τίς παλαιότατες ε[ικόνες, στίς ]οπο~ιες ζωγραφίζονται μέ γένεια.[ Αλλά καί ο]ι \αγιοι 
στήν [ Ιταλία, \οπως ]ο \αγιος [ Αμβρόσιος, ]ο \οσιος Βενέδικτος, ]ο πατήρ τ~ων 
μοναχ~ων, ]ο \αγιος Γρηγόριος ]ο ∆ιάλογος κ. {α. @ηταν μέ γένεια, \οπως φαίνονται 
ζωγραφισμένοι στήν [εκκλησία το~υ ]αγίου Μάρκου στή Βενετία.[ Αλλά καί ]η κρίση 
το~υ [ορθο~υ λόγου {ατοπη [αποφασίζει τήν κουρά τ ~ων γενείων. Γιατί, τά γένεια ε @ιναι 
]η διαφορά, πού, κατά τό φαινόμενο, διακρίνουν τήν γυνα~ικα [από τόν {ανδρα. 
Γι’α[υτό καί \ενας φιλόσοφος, [αφο~υ ρωτήθηκε γιατί τρέφει γενειάδα, [αποκρίθηκε 
\οτι \οσες φορές πιάνει τήν γενειάδα του, α[ισθάνεται \οτι ε @ιναι {ανδρας καί {οχι 
γυνα~ικα. Α[υτοί, πού ξυρίζουν τά γένεια δέν ε@ιναι [ανδροπρόσωποι, [αλλά 
γυναικοπρόσωποι. Γι’α[υτό ]ο μέν \αγιος [ Επιφάνιος κατηγορε ~ι τούς Μασσαλιανούς, 
[επειδή κόβουν τά γένεια, ]η ]οποία ε @ιναι μορφή [ανδρός, ο]ι δέ \αγιοι [ Απόστολοι στίς 
∆ιαταγές4 τους προστάζουν κανείς νά μήν διαφθείρει τίς τρίχες το~υ γενειο~υ του 
καί νά [αλλάξει τήν κατά φύσιν μορφή το~υ [ανδρός ε [ις τό παρά φύσιν. Γιατί, ]ο Θεός 
τό {εκανε α[υτό ε[υπρεπές γιά τίς γυνα ~ικες καί [ανάρμοστο γιά τούς {ανδρες. 
 ] Η καινοτομία α[υτή τ ~ης κουρ~ας τ~ων γενείων [ακολούθησε στή Ρωμαϊκή                 
[ Εκκλησία λίγο πρίν τόν Λέοντα τόν Θ΄.] Ο δέ Γρηγόριος ]ο Ζ΄ [επήγαγε καί βία 
στούς [ Επισκόπους καί Κληρικούς νά τά ξυρίζουν.{ Ω, [αναφωνε ~ι ]ο \ Οσιος, καί τί 
                                                 
1 Λευιτ. 19, 27. 
2 Λευιτ. 21, 5. 
3 ∆αν. 7, 9-12. 
4 Σχ.βλ..∆ιαταγαί..., 1ο βιβλίο, κεφ. 3ο, σ. 7 40-41. 
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α [ισχρότατο καί συγχαμερώτατο θέαμα ε@ιναι νά βλέπει κανείς τόν ∆ιάδοχο το~υ                 
[ Αποστόλου Πέτρου [εν χρ~?ω κουρίαν, \οπως λένε μερικοί \ Ελληνες, σάν \ενα καλό 
γαμβρό, μέ τήν διαφορά \οτι φορ?~α πετραχήλιο καί [ωμόφορο καί προκάθεται στή 
Σύνοδο πολλ~ων ]ομοίων του καί λέγεται Πάπας! ∆έν {ελειψαν, \ομως, καί μετά τόν 
παράφρονα Γρηγόριο ο]ι πωγωνάτοι πάπες, \οπως ]ο Γελάσιος ]ο Β΄, ]ο ]οπο~ιος {ετρεφε 
γένειο, \οπως γράφει ]ο βίος του1. Λέει καί ]ο ]ομολογητής Μελέτιος2 \οτι κάποιος 
πάπας Πέτρος, [εξαιτίας τ~ων α[ισχρουργι ~ων του, πιάσθηκε [από τόν ]ρ~ηγα καί 
ξυρίσθηκε τό μισό μέρος τ~ης γενειάδος του γιά [ατιμία.[ Αλλά καί σέ {αλλους ναούς 
βρίσκονταν ]ηγεμόνες καί [από τόν ]ιερατικό κατάλογο μέ γένεια, \οπως φαίνονται 
ζωγραφισμένοι στήν Λειψία μετά τόν Μαρτ ~ινο Λούθηρο στόν ναό τόν λεγόμενο 
το~υ Παύλου καί στόν λεγόμενο το~υ Θωμ~α. Τέλος, σημειώνει ]ο \ Οσιος, \οτι τά {ιδια 
ε@ιδε καί στήν Βαρτισλαβία3.   
 

2.15. Περί παπαλήθρας 
 

 Σύμφωνα μέ τόν κα΄ Κανόνα τ~ης ΣΤ΄ Ο[ικουμενικ~ης Συνόδου, ο]ι Κληρικοί, 
πού τελείως καί παντοτεινά καθαιρέθηκαν γιά κανονικά [εγκλήματα, \οπως π.χ. 
μοιχεία κ.{α. παρόμοια ]αμαρτήματα, καί {ελαβαν σχ~ημα λαϊκο~υ καί στέκονται μαζί 
μέ τούς λαϊκούς, {αν μέν α[υτοί μετανοήσουν θεληματικ~ως καί κάνουν τελεία 
[αποχή τ ~ης ]αμαρτίας, [εξαιτίας τ~ης ]οποίας {εχασαν τήν Χάρη τ~ης ] Ιερωσύνης, {ας 
κουρεύουν τίς τρίχες τ~ης κεφαλ~ης, δηλαδή {ας {εχουν τήν λεγομένη παπαλήθρα 
στήν κορυφή, ]η ]οποία @ηταν σχ~ημα καί σημε~ιο τ~ων Κληρικ~ων.{ Αν, \ομως, δέν 
μετανοήσουν θεληματικ~ως, {ας τρέφουν τίς τρίχες τ~ης κεφαλ~ης καθώς καί ο]ι 
κοσμικοί, \ωστε α[ισχυνόμενοι [από τό λαϊκό σχ~ημα, νά {ελθουν κάποτε σέ α{ισθηση 
τ~ης κακίας τους καί νά μετανοήσουν. 
 ] Η παπαλήθρα, ]η ]οποία λέγεται καί γά[ρ]ραρα, κατά τόν Πέτρο [ Αντιοχείας4, 
ε@ιναι μιά στρογγυλοειδής κουρά τ~ων τριχ~ων τ ~ης κεφαλ~ης, πού βρίσκονται στήν 
κορυφή, παρομοία μέ στέφανο, καί ε@ιναι {εθιμο {οχι λατινικό, [αλλά \ολης τ~ης                     
[ Εκκλησίας [ανατολικ~ης καί δυτικ~ης, καθώς βεβαιώνεται [από τόν παρόντα Κανόνα 
καί [από τούς ]αγίους Πατέρες.] Ο ] Ιερώνυμος γράφοντας πρός τόν ]ιερό Α[υγουστ~ινο, 
λέει˙ «παρακαλ~ω τήν Στεφάνην σου»5.] Ομοίως καί ]ο ]ιερός Α[υγουστ~ινος {εγραφε 
πρός τόν [ Επίσκοπο Προκουλλιανό˙ «μά, τήν ]ημετέραν Στεφάνην»6. Γίνεται δέ, 
{οχι πρός τιμήν το~υ [ Αποστόλου Πέτρου, \οπως λένε ο]ι δυτικοί, [αλλά πρωτοτύπως 
μέν καί κυρίως, ε[ις σημε ~ιον το~υ σχήματος τ~ων Κληρικ~ων, μέ τό ]οπο~ιο α[υτοί 
διέφεραν [από α[υτούς, πού δέν @ηταν Κληρικοί, κατά τόν παρόντα Κανόνα. Κατά 
[αλληγορικώτερο τρόπο, @ηταν τύπος το~υ [ακανθίνου στεφάνου το~υ Κυρίου, καθώς 
                                                 
1 Σχ.βλ. ∆ΟΣΙΘΕΟΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ, ∆ωδεκάβιβλος, σσ. 776-778. 
2 Σχ.βλ. ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ, Περί [αζύμων, ]υπόθεσις 7η.   
3 Σχ.βλ. ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, Πηδάλιον, σσ. 306-307.   
4 Σχ.βλ. ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ,[  Επιστολή…, PG 120, 755-782. 
5 Σχ.βλ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ,[  Επιστολή..., PL 32-47. 
6 Σχ.βλ. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ,[  Επιστολή..., PL 32-47. 
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]ερμηνεύει ]ο \αγιος Γερμανός1. Ο]ι μέν Κληρικοί τ~ων [ανατολικ~ων [ανεπιτηδεύτως 
κείροντας {ανωθεν καί κάτωθεν λίγο τήν κόμη, σταυροειδ~ως δηλαδή καί στό μέσο 
[αφήνοντας [ακούρευτο καί δι’\ολου [αδιάφθορο, {ετσι καί σήμερα [αφιλοπραγμόνως 
καί [ακαλλωπίστως κάνουν τήν παπαλήθρα α [υτή. Ο]ι δέ δυτικοί, [επειδή τήν κάνουν 
πρός καλλωπισμό, ξυρίζοντας τήν κόμη {ανωθεν καί κάτωθεν, κατατέμνοντας 
συνεχ ~ως τό μέσον καί κάνοντάς την [ανόμοια μέ τήν στεφάνη τ~ων ]αγίων, γι’α[υτό ]ο 
Μάξιμος ]ο Μαργούνιος στήν λε΄ σημείωσή του στούς Κανόνες τ~ης [εν [ Αντιοχεί?α, 
[ονόμασε τήν παπαλήθρα τ~ων Λατίνων πορνικό στέφανο2.\ Οτι δέ πρέπει νά κάνουν 
α [υτή τήν στεφάνη στήν κορυφή καί ο]ι καθ’]ημ~ας Κληρικοί, {ας τό μάθουν [από τόν 
παρόντα Κανόνα. Γιατί, δέν ε@ιναι δίκαιο νά μεταίρουμε \ορια α[ιώνια, πού {εθεσαν 
ο]ι Πατέρες μας3.  

 
2. 16. Περί ]αγιογραφίας, ε[ικόνων καί [αγαλμάτων 

 
 [ Αναφερόμενος ]ο \ Οσιος Νικόδημος στήν ε[ικονολογία τ~ης [ Εκκλησίας, 
παρατηρε ~ι \οτι, [επειδή μερικοί ζωγραφίζουν τόν μέν Χριστό ]ως πρόβατο καί                 
[ Αμνό, τόν δέ Πρόδρομο νά Τόν δείχνει μέ τό δάκτυλό του, λέγοντας «{ Ιδε ]ο               
[ Αμνός το ~υ Θεο~υ ]ο α {ιρων τήν ]αμαρτίαν το~υ κόσμου»4, γι’α[υτό ]ο πβ΄ Κανόνας τ~ης 
ΣΤ΄ Ο[ικουμενικ~ης Συνόδου προστάζει νά μήν γίνεται στό ]εξ~ης α [υτό, [αλλά νά 
ζωγραφίζεται ]ο Χριστός, ]ως {ανθρωπος τέλειος, κατά τόν [ανθρώπινο χαρακτ~ηρα, 
\ωστε μέ τό [ανθρώπινο ε @ιδος νά [ερχόμασθε σέ [ενθύμηση τ~ης [εν σαρκί πολιτείας 
Του, το~υ πάθους, το~υ θανάτου καί τ~ης σωτηρίας το~υ κόσμου, πού {εγινε μέ α [υτά. 
∆ιότι, τιμο~υμε μέν τούς παλαιούς [εκείνους τύπους το~υ νόμου, καθ’\ο προεικόνιζαν 
τήν [αλήθεια το~υ Ε [υαγγελίου καί τ ~ης Χάριτος, \ενας [από τούς ]οποίους @ηταν καί ]ο                    
[ Αμνός, πού σφαγιαζόταν τό Πάσχα, παραλαμβανόμενος ]ως ε[ικόνα το~υ Χριστο~υ, 
το~υ [αληθινο~υ [ Αμνο ~υ, το~υ α {ιροντος τήν ]αμαρτία το~υ κόσμου. Τώρα δέ πού @ηλθε 
α [υτή ]η [αλήθεια, α[υτή προτιμ~αμε καί ]υποδεχόμασθε περισσότερο [από τόν τύπο. 
 Παρατηρε ~ι ]ο \ Οσιος Νικόδημος \οτι α[υτόν τόν Κανόνα [αναφέρει ]ο 
Γεώργιος ]ο Κερδηνός καί ]ο Πάπας [ Αδριανός γράφοντας πρός τόν \αγιο Ταράσιο. 
Γι’α[υτό [επιστομίζονται καί [εδ~ω ο]ι Παπιστές, πού διαβάλλουν τούς Κανόνες τ~ης 
παρο~υσης Συνόδου καί λένε \οτι δέν τούς μνημονεύει κανένας ]ιστορικός5. 
 Σύμφωνα μέ τόν \ Οσιο Νικόδημο ο ]ι \αγιες ε [ικόνες δέν χρειάζονται νά 
μυρώνονται μέ \αγιο Μ~υρο {η νά ]αγιάζονται μέ ε[υχές [από τόν [ Αρχιερέα˙ α΄. γιατί 
[εμε ~ις δέν προσκυνο~υμε τίς \αγιες ε [ικόνες, [επειδή ε @ιναι μυρωμένες {η 
ε[υχολογημένες, [αλλά ε[υθύς πού θά δο~υμε ε[ικόνα, χωρίς νά [εξετάσουμε τελείως 
περί μύρου {η ε [υχ~ης, τήν προσκυνο ~υμε, γιά τό {ονομα το~υ ] Αγίου καί γιά τήν 
]ομοιότητα, πού {εχει στό πρωτότυπο. Γι’α[υτό στήν στ΄ πράξη τ~ης Ζ΄ Ο[ικουμενικ~ης 

                                                 
1 Σχ.βλ. ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, Περί μυστικ ~ης..., PG 98, 392D. 
2 Σχ.βλ. ∆ΟΣΙΘΕΟΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ, ∆ωδεκάβιβλος, σ. 778. 
3 Σχ.βλ. ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, Πηδάλιον, σ. 237. 
4[  Ιω. 1, 29. 
5 \ Ο. π., σ. 292. 
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Συνόδου ]η Σύνοδος τ~ων ε[ικονομάχων [επί Κοπρωνύμου κατηγόρησε τίς \αγιες 
ε[ικόνες, λέγοντας \οτι ]η [ονομασία τ~ων ε [ικόνων δέν {εχει ]ιερά ε[υχή, γιά νά τήν 
]αγιάσει, \ωστε μέ α[υτή νά μετενεχθε ~ι [από τό κοινό στό \αγιο, [αλλά μένει κοινή καί 
{ατιμη, \οπως τήν {εκανε ]ο ζωγράφος.[ Αποκρινόμενη σ’α[υτά ]η ]αγία Ζ΄ Σύνοδος μέ 
τόν ∆ιάκονο [ Επιφάνιο, δέν ε @ιπε \οτι γίνεται ε [υχή στίς ε [ικόνες, [αλλά ε@ιπε \οτι, 
καθώς πολλά ]ιερά δέν δέχονται ε [υχή, [αλλά [από α[υτό τό {ονομά τους ε @ιναι γεμάτα 
Χάρη καί ]αγιασμό, \οπως ]ο τύπος το~υ ζωοποιο~υ Σταυρο~υ καί πολλά ]ιερά σκε~υη, 
{ετσι καί τήν ]αγία ε[ικόνα, πού δέν {εχει ε [υχή, [αφο~υ τήν [ασπασθο~υμε καί τήν 
προσκυνήσουμε τιμητικ~ως, μεταλαμβάνουμε ]αγιασμό, [αναγόμενοι στήν τιμή το ~υ 
πρωτοτύπου μέ τό {ονομα τ ~ης ε[ικόνος.{ Αν καί ο ]ι ε [ικονομάχοι δέν μπορο~υν νά πο~υν 
πώς τά ]ιερά σκε~υη ε@ιναι {ατιμα καί κοινά, [επειδή δέν {εχουν ]ιερά ε[υχή, πού νά τά 
]αγιάζει, [αλλά ε @ιναι καθώς τά τελείωσε ]ο ]υφαντής, ]ο ζωγράφος καί ]ο χρυσοχόος, 
τά {εχουν \ομως ]ως \αγια καί τίμια, {ετσι πρέπει νά {εχουν καί τίς σεπτές ε[ικόνες ]ως 
\αγιες, τίμιες καί ]ιερές, {αν καί δέν {εχουν ε [υχή, πού νά τίς ]αγιάζει. β΄. Ο]ι \αγιες 
ε[ικόνες δέν χρειάζονται ε [υχή καί μύρωμα, γιατί, κατά τόν ∆οσίθεο1, α [υτό ε @ιναι 
[ανόμημα μόνο τ~ων Παπιστ~ων, τό νά κάνουν δηλαδή ε [ικόνες μέ ε [υχές καί κάποια 
συνθέματα. Α[υτοί καυχ~ωνται \οτι ]ο Πάπας κατασκευάζει ε[ικόνες [από καθαρό κερί, 
\αγιο μ~υρο καί νερό ]αγιασμο~υ καί \οτι [αναγινώσκει σ’α[υτές θαυμαστές ε[υχές καί 
\οτι γι’α[υτό ο ]ι ε[ικόνες κάνουν θαύματα (καθώς ψευδολογο~υν \οτι ]ο Λέων ]ο Γ΄ 
{εστειλε μιά τέτοια ε[ικόνα στόν Κάρολο ] Ρ~ηγα τ~ης Φραγγίας καί [εκε~ινος τήν 
ε[υλαβήθηκε καί ]ο Πάπας Ο[υρβανός {εστειλε {αλλη μία στόν [ Ιωάννη τόν 
Παλαιολόγο καί α[υτή τιμήθηκε μέ λιτανε~ιες στήν [ Εκκλησία).]  Η ε[υχή, λοιπόν, 
πού [αναγινώσκεται στίς \αγιες ε[ικόνες, κατά τόν \ Οσιο Νικόδημο, ε@ιναι παπική καί 
{οχι [ορθόδοξη, νεωτερική καί {οχι παλαιά. Γι’α[υτό α[υτή ]η ε [υχή δέν βρίσκεται 
πουθενά στά παλαιά χειρόγραφα Ε [υχολόγια, [αλλά ο{υτε καί στά Ε[υχολόγια, πού 
τυπώθηκαν πρίν [από ]εκατό (100) χρόνια. Γίνεται φανερό \οτι ο]ι \αγιες ε [ικόνες δέν 
χρειάζονται ε[υχή καί μύρωμα, γιατί καί ο]ι ε[ικόνες, πού ζωγραφίζονται στούς 
τοίχους τ ~ων [ Εκκλησι~ων, στούς νάρθηκες, στίς α[υλές, στούς δρόμους, στίς πόρτες 
καί στά ]ιερά σκε~υη, ο{υτε μυρώνονται ποτέ, ο{υτε λαμβάνουν ε [υχή καί 
παρ’\ολ’α[υτά προσκυνο~υνται σχετικ~ως καί τιμητικ~ως [από \ολους [εξαιτίας τ~ης 
]ομοιώσεως, πού {εχουν πρός τά [αρχέτυπα. Γι’α[υτό καί ]ο [ελλόγιμος [ Αρχιερεύς 
\αγιος Καμπανίας κύριος Θεόφιλος δέν {εκρυψε α[υτή τήν [αλήθεια, [αλλά τήν 
{εγραψε στό βιβλίο του, \οτι ο]ι \αγιες ε[ικόνες δέν χρειάζονται μύρωμα ο{υτε ε [υχή 
[από [ Αρχιερέα. 
 Σέ {αλλο σημε~ιο ]ο \ Οσιος Νικόδημος παρατηρε~ι \οτι ο]ι Λατ~ινοι κακ~ως 
κάνουν μή [επιγράφοντας τά [ονόματα \ολων τ ~ων ] Αγίων πάνω στίς ε[ικόνες τους, 
[επειδή, σύμφωνα μέ τήν Ζ΄ Ο[ικουμενική Σύνοδο, ]η ε [ικόνα μοιάζει μέ τό 
πρωτότυπο, [αλλά καί ]αγιάζεται τόσο [από τόν χαρακτ~ηρα, \οσο καί [από τό {ονομα 
το~υ ε [ικονιζομένου.] Ο δέ Θεσσαλονίκης Γρηγόριος λέει \οτι πρέπει νά [επιγράφεται 
τό {ονομα το~υ [ Ιησο ~υ Χριστο~υ [ακόμη καί πάνω στούς [ανιστόρητους Σταυρούς, πού 
μπήγονται στούς δρόμους {η στίς πόρτες {η καί σέ {αλλα μέρη, γιά νά γνωρίζονται 
                                                 
1 Σχ.βλ. ∆ΟΣΙΘΕΟΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ, ∆ωδεκάβιβλος, σ. 658. 
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[από τό {ονομα \οτι ε @ιναι το~υ Χριστο~υ καί {οχι τ ~ων ληστ~ων, πού συσταυρώθηκαν μέ 
τόν Χριστό. 
 ] Η καθολική [ Εκκλησία {οχι μόνο δέν προσκυνε ~ι, [αλλά ο{υτε κατασκευάζει 
[αγάλματα γιά πολλούς λόγους˙ α) γιατί ]η Ζ΄ Ο[ικουμενική Σύνοδος στόν \ορο της 
λέει νά κατασκευάζονται ο]ι ε[ικόνες [από χρώματα, [από ψηφί καί [από {αλλη 
[επιτήδεια \υλη (δηλαδή [από χρυσάφι, [ασ~ημι καί {αλλα μέταλα, \οπως ε@ιπε ]ο                        
[ Αμορίου Θεοδόσιος στήν δ΄ πράξη της) [επάνω στά ]ιερά σκε~υη καί στίς [εσθ~ητες, 
δηλαδή σινδόνες καί πανιά, [επάνω στούς τοίχους καί στά σανίδια, στά σπίτια καί 
στίς στράτες. Καθόλου δέν [ανέφερε περί κατασκευ~ης [αγάλματος {η [ανδριάντος, 
[αλλά περισσότερο ]ο \ορος της α[υτός ε@ιναι [αναιρετικός τ ~ων [αγαλμάτων. β) Γιατί, 
ο{υτε ο]ι [επιστολές, πού {εγραψαν ο]ι Πατριάρχες μεταξύ τους καί στούς βασιλε~ις, 
ο{υτε ο]ι [επιστολές τ~ων Παπ ~ων Γρηγορίου πρός Γερμανό καί [ Αδριανο~υ πρός τήν 
Ζ΄ Ο[ικουμενική Σύνοδο, ο{υτε ο]ι διαλαλιές καί διαλέξεις, πού ε@ιπαν ο]ι [ Επίσκοποι 
καί ο]ι Μοναχοί στίς [οκτώ πράξεις τ~ης Συνόδου καθόλου δέν [αναφέρουν περί 
[ανδριάντων καί [αγαλμάτων.[ Αλλά καί ο]ι Σύνοδοι, πού {εγιναν [από τούς 
ε[ικονομάχους καί μάλιστα ]η [επί Κοπρωνύμου στή Βλαχέρνα, γράφοντας κατά τ~ων 
]αγίων ε [ικόνων, [αναφέρουν χρωματουργίες καί ζωγραφιές καί {οχι [αγάλματα καί 
[ανδριάντες, τά ]οπο~ια, {αν ]υπ~ηρχαν, δέν θά τά σιωπο~υσαν ο]ι ε [ικονομάχοι, [αλλά θά 
{εγραφαν [εναντίον τους γιά μεγαλύτερη κατηγορία τ ~ων [ορθοδόξων. γ){ Αν καί ]η 
α [ιμο[ρ]ροο~υσα {εφτιαξε χάλκινο [ανδριάντα το~υ Χριστο~υ πρός ε [υχαριστία καί μνήμη 
το~υ θαύματος καί τ~ης ε [υεργεσίας, πού {εκανε σ’α[υτή, καί τόν {εστησε στήν 
Πανεάδα, στά πόδια το~υ ]οποίου βλάστησε κ{?αποια βοτάνη, πού θεράπευε διάφορες 
[ασθένειες καί τόν ]οπο~ιο συνέτριψε {η ]ο βασιλιάς Μαξιμ~ινος, ]ο ]οπο~ιος π~ηρε τό 
χάλκωμα, κατά μερικούς, {η ]ο [ Ιουλιανός ]ο Παραβάτης, ]ο ]οπο~ιος {εβαλε στήν θέση 
του τόν [ανδριάντα το~υ ∆ιός, κατά τόν [ανώνυμο (τόν ]οπο~ιο [ανδριάντα το~υ Χριστο ~υ 
π~ηραν ο ]ι Χριστιανοί στήν [ Εκκλησία καί τόν τιμο~υσαν καί πήγαιναν νά τόν 
βλέπουν [εξαιτίας το~υ πόθου πρός τό [αρχέτυπο, καθώς ]ιστορε ~ι ]ο Φιλοστόργιος ]ο           
[ Αρειανός), τό {εργο α[υτό τ~ης α [ιμο[ρ]ροο~υσας @ηταν συγκατάβαση Θεο~υ, ]ο ]οπο~ιος 
[από [αγαθότητα τό δέχθηκε, συγκαταβαίνοντας στήν [ατελ~η γνώση τ~ης γυναικός, 
καθόσον α [υτό @ηταν [αναστήλωση καί παρατήρηση {οχι τ~ης Χάριτος το~υ 
Ε[υαγγελίου, [αλλά το~υ παλαιο~υ Νόμου, \οπως λέει ]ο Πάπας Γρηγόριος ]ο Β΄, 
γράφοντας πρός τόν \αγιο Γερμανό. (] Ο παλαιός Νόμος ε @ιχε τά δύο Χερουβείμ, τά 
]οπο~ια @ηταν [αγάλματα καί [ανδριάντες χρυσοί καί περιε~ιχαν \ολο τό σ~ωμα τ~ων 
ε[ικονιζομένων [αγγελικ~ων δυνάμεων, κατά τό λη΄ κεφάλαιο τ~ης [ Εξόδου, ο]ι 
]οπο~ιες, κατά τόν {αδηλο ]ερμηνευτή, ε @ιχαν πρόσωπο μόσχου, προσκυνώντας τήν 
κιβωτό το~υ μαρτυρίου καί χωρίζοντας μέ τήν προσκύνηση α[υτή τούς [ Ισραηλίτες 
[από τήν ε[ιδωλολατρεία τ~ων Α[ιγυπτίων, ο]ι ]οπο~ιοι προσκυνο ~υσαν τόν μόσχο.[ Από 
α [υτό μάθαιναν ο]ι [ Ιουδα ~ιοι \οτι, {αν ]ο μόσχος προσκυνε~ι τήν κιβωτό, {αρα κακ~ως 
τόν προσκυνο ~υν ο ]ι Α[ιγύπτιοι σάν θεό).] Η [αναστήλωση τ~ων [ανδριάντων καί τ~ων 
[αγαλμάτων δέν @ηταν συνήθεια μόνο το~υ παλαιο~υ Νόμου, [αλλά καί τ ~ων ] Ελλήνων, 
καθώς γράφει ]ο \αγιος Γερμανός στήν [επιστολή του πρός τόν Θωμ~α 
Κλαυδιουπόλεως, ]η ]οποία βρίσκεται στήν δ΄ πράξη τ~ης Ζ΄ Ο[ικουμενικ~ης 
Συνόδου˙ «Προδήλως το~υ Σωτ~ηρος τά τ~ης ο[ικείας χάριτος [εν συγκαταβάσει 
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ποιουμένου πρός τήν πίστιν το~υ γυναίου καί δεικνύοντος \οπερ ]ημ~ιν [ανωτέρω 
δεδήλωται, \οτι ο[υχ ]απλ~ως τά τελούμενα σκοπε~ιται, [αλλ’]ο σκοπός το~υ πράττοντος 
δοκιμάζεται...». Καί πάλι˙ «Ο[υ το ~υτο δέ λέγομεν ]ημε~ις, \ωστε τάς [εκ χαλκο ~υ 
στήλας [επιτηδεύειν ]ημ~ας, [αλλ’{η μόνον, δηλ~ωσαι \οτι καί τό κατ’[εθνικήν συνήθειαν 
μή [αποποιησαμένου το~υ Κυρίου, [αλλ’ε [υδοκήσαντος [εν α[υτ?~ω [επιδείκνυσθαι 
[εφ’]ικανόν χρόνον τ~ης α [υτο~υ [αγαθότητος τήν θαυματουργίαν, τό παρ’]ημ~ιν 
ε[υαγέστερόν πως κρατ~ησαν {εθος κακίζειν ο[υχ’\οσιον». 
 [ Απ’\ολ’α[υτά μαθαίνουμε τρία πράγματα˙ α) \οτι ]η [αναστήλωση το~υ 
[ανδριάντος το ~υ Χριστο~υ @ηταν [εθνική καί κατά συγκατάβαση τήν δέχθηκε ]ο 
Κύριος πρός καιρόν˙ β) \οτι δέν πρέπει νά κατασκευάζονται [ανδριάντες, καί γ) \οτι 
ε@ιναι ε [υαγέστερο καί σεμνότερο τό νά ε[ικονίζονται ο]ι σεπτές ε [ικόνες {οχι μέ 
[ανδριάντες, [αλλά μέ χρώματα.\ Ωστε [απ’\ολ’α [υτά [αποδεικνύεται \οτι παρά τόν \ορο 
τ~ης ]αγίας καί Ο[ικουμενικ~ης Ζ΄ Συνόδου καί παρά τήν παράδοση τ~ης [ Εκκλησίας 
κάνουν ο]ι ∆υτικοί, πού κατασκευάζουν [αγάλματα καί [ανδριάντες καί τά 
[αναστηλώνουν στίς [ Εκκλησίες τους1.  
 [ Από τήν { Αλωση καί {επειτα δυστυχ~ως ]η [ορθόδοξη ε [ικονογραφία 
[επηρεάσθηκε [από τήν δυτικότροπη τεχνοτροπία. ∆ε~ιγμα α[υτ~ης τ~ης ε[ισβολ~ης τ~ης 
δυτικ~ης τεχνοτροπίας ε@ιναι καί ]η [απεικόνιση τ ~ης ] Αγίας Τριάδος. Ε @ιναι γνωστό \οτι 
]ο [ορθός τρόπος [απεικόνισης τ ~ης ] Αγίας Τριάδος, κατά τήν [ορθόδοξη 
ε[ικονογραφία, ε@ιναι ]η [αναφορά στήν θεοφάνεια μέ τήν φιλοξενία το~υ [ Αβραάμ.] Ο 
τύπος, πού [απεικονίζει τόν Πατέρα σάν γέροντα, τόν Υ]ιό σάν \ωριμο {ανδρα καί 
δίπλα τό \ Αγιο Πνε~υμα υ]ιοθετήθηκε μετά τήν { Αλωση [από [επίδραση τ~ης δυτικ~ης 
τεχνοτροπίας. Σχετικά μέ α[υτόν τόν δυτικότροπο τύπο [απεικόνισης τ~ης ] Αγίας 
Τριάδος {εχουμε νά παρατηρήσουμε τά ]εξ~ης˙ Κατ’[αρχήν σφάλλει \οταν [απεικονίζει 
τόν Θεό Πατέρα.] Ο Θεός Πατήρ δέν ε [ικονίζεται, γιατί ποτέ δέν ]υπ ~ηρξε ]ως 
]ιστορικό πρόσωπο μέσα στήν [ανθρωπότητα, ποτέ δέν π~ηρε κάποιο σχ ~ημα {η 
κάποια μορφή καί ποτέ δέν [ενηνθρώπησε, \οπως ]ο Υ]ιός. Γιατί, πρέπει νά 
γνωρίζουμε \οτι μία [από τίς προϋποθέσεις τ~ης [ορθοδόξου ε[ικονογραφίας ε@ιναι καί 
]η ]ιστορικότητα το~υ προσώπου.] Επομένως, [εφ’\οσον κανείς δέν ε @ιδε τόν Θεό 
Πατέρα, {αρα δέν μπορε~ι νά Τόν ε [ικονογραφήσει. Κατά δέυτερον, \οταν [απεικονίζει 
τόν Πατέρα σάν γέροντα, τόν Υ]ιό σάν \ωριμο {ανδρα, [αντιτίθεται στήν [ορθόδοξη 
διδασκαλία, πού λέει \οτι ]ο Πατήρ, ]ο Υ]ιός καί τό \ Αγιο Πνε ~υμα ε@ιναι συνάναρχοι, 
{εχουν τήν {ιδια [αρχή, [αλλά καί στήν ]υμνολογία, πού [επισημαίνει «Τόν συνάναρχον 
Λόγον Πατρί καί Πνεύματι...». Μπορο~υμε μάλιστα νά μιλήσουμε καί γιά 
ε[ισαγωγή το~υ [ Αρειανισμο ~υ, σύμφωνα μέ τόν ]οπο~ιο ]ο Υ]ιός «@ην ποτέ \οτε ο[υκ @ην».   
] Η [ορθόδοξη ε [ικονογραφία, \ομως, [εκφράζοντας {αριστα τή δογματική διδασκαλία 
τ~ης [ Ανατολικ~ης [ Εκκλησίας μέ τόν παραπάνω τύπο διδάσκει \οτι ]η Τριάδα ε @ιναι ]η 
θεότητα, πού φανερώνεται στίς ]ιστορικές σχέσεις καί μάλιστα [από τήν [αρχή τ~ης 
]ιστορίας τ~ης θείας ο[ικονομίας. Στήν προκειμένη περίσπτωση τ~ης φιλοξενίας τ~ων 

                                                 
1 Σχ.βλ. ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, Πηδάλιον, σσ. 315-316, 319-321. 
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τρι ~ων [ανδρ ~ων [από τόν [ Αβραάμ στίς βελανιδιές το ~υ Μαμβρ~η, ]ο Χριστός 
φανερώνεται ]ως ]ο {ασαρκος Λόγος1.    
 

2.17. Περί Σταυρο~υ 
 

 Κατά τόν \αγιο Μελέτιο τόν ] Ομολογητή στόν λόγο του περί τ~ων [ Ηθ~ων2 
τ~ων [ Ιταλ~ων, ο]ι Λατ~ινοι ε @ιχαν συνήθεια νά χαράττουν στό {εδαφος Σταυρό, νά τόν 
[ασπάζονται καί μετά νά τόν πατο~υν.[ Εμε~ις, \ομως, {οχι μόνο α[υτό δέν πρέπει 
τελείως νά κάνουμε, [αλλά καί τόν Σταυρό, πού ε@ιναι τυπωμένος σέ βιβλία {η 
[επιστολές {η γράμματα πρέπει νά τόν τιμ~αμε3. 
 Σύμφωνα μέ τόν ογ΄ Κανόνα τ~ης ΣΤ΄ Ο[ικουμενικ~ης, [επειδή μέσ?ω το~υ 
ζωοποιο~υ Σταυρο~υ σωθήκαμε καί [απελευθερωθήκαμε [από τήν δουλεία τ~ης 
]αμαρτίας, γι’α[υτό πρέπει νά σπουδάζουμε νά [αποδίδουμε σ’α[υτόν τήν πρέπουσα 
τιμή καί προσκύνηση καί μέ τόν νο~υ καί μέ τόν λόγο καί μέ τήν α {ισθηση.[ Επειδή 
μερικοί ]απλούστεροι σημαδεύουν παντο~υ τόν τύπο το~υ τιμίου Σταυρο~υ, μέχρι καί 
στό {εδαφος τ ~ης γ~ης, τάχα γιά ε[υλάβεια καί γιά νά δώσουν περισσότερη τιμή 
σ’α[υτόν, γι’α [υτό ]η Σύνοδος προστάζει, \οπου βρεθε~ι τύπος Σταυρο~υ τυπωμένος 
στή γ~η, νά [εξαλείφεται καί νά χαλάται, γιά νά μήν καταπατ~αται καί [ακολούθως 
[ατιμάζεται [από \οσους πατο~υν τό νικητικό τρόπαιο τ~ης σωτηρίας.\ Οσοι στό ]εξ~ης 
κατασκευάσουν τόν τύπο το~υ Σταυρο~υ στό {εδαφος, {ας [αφορίζονται. 
 [ Από τόν διορισμό α[υτό το~υ Κανόνος, σημειώνει ]ο \ Οσιος Νικόδημος,  {ας 
μάθει ]ο ∆ίκερως πάπας τ~ης ]  Ρώμης πόσο [αντίχριστα κάνει, \οταν τυπώνει κάτω στό 
πόδι του τόν Ζωοποιό Σταυρό καί τόν δίνει στούς προσερχομένους νά τόν 
[ασπάζονται. Γιατί, μ’α [υτόν τόν τρόπο, καταπατε ~ι τό νικητικό τρόπαιο τ~ης 
σωτηρίας μας, τό ]οπο~ιο {οχι μόνο ο]ι [ορθόδοξοι βασιλε~ις φορο~υσαν πάνω στό 
κεφάλι τους καί σεμνύνονταν σ’α [υτό περισσότερο [από τά βασιλικά διαδήματα, 
[αλλά καί ο]ι Καλβ~ινοι, πού {εχουν [αποβάλλει κάθε προσκύνηση τ ~ων ] Αγίων, τό 
{εχουν στούς ναούς τους σέ ψηλό τόπο καί τό προσκυνο~υν μέ σεβασμό.[ Ακόμη καί 
ο]ι Το~υρκοι, πού α[ιχμαλωτίσθηκαν [επί Μαυρικίου, ε@ιχαν χαραγμένο στό μέτωπό 
τους Σταυρό, καθώς διηγο~υνται ]ο Θεοφάνης καί ]ο Σιμοκράτης.\ Οταν τούς 
ρώτησαν γιατί τόν ε@ιχαν, [αποκρίθηκαν \οτι, [επειδή κάποτε [ακολούθησε θανατικό 
στήν χώρα τους, ο]ι Χριστιανοί τούς συμβούλευσαν νά χαραχθο~υν μέ τόν Σταυρό, 
τόν ]οπο~ιο, [αφο~υ {εκαναν, {ετυχαν τ ~ης ]υγείας, καί [από τότε συνείθησαν νά 
σταυρώνονται. Γιά τόν Σταυρό λέει ]ο Θεολόγος Γρηγόριος κατά [ Ιουλιανο~υ˙ «[ Επί 
τόν Σταυρόν καταφεύγει καί τό παλαιόν φάρμακον καί τούτ?ω σημειο~υται κατά 
τ~ων φόβων καί βοηθόν ποιε~ιται τόν διωκόμενον˙ (καί τά ]εξ~ης φρικωδέστερα) 
{ισχυσεν ]η σφραγίς˙ ]ηττ ~ωνται ο]ι δαίμονες, λύονται ο]ι φόβοι»4. Α[υτά τά λέει γιά 
τόν [ Ιουλιανό, ]ο ]οπο~ιος, \οταν βρισκόταν μέ τούς μάγους καί συνάχθηκαν ο]ι 
                                                 
1 Σχ.βλ. ΝΙΚΟΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ, ∆ογματική...Β΄, σ. 60. 
2 Σχ.βλ. ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ, Περί [ηθ~ων… 
3 Σχ.βλ. ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, Πηδάλιον, σ. 283. 
4 Σχ.βλ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ, Λόγος δ΄..., σ. 781-5. 
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δαίμονες, {εκανε τόν Σταυρό του καί παρευθύς ο ]ι δαίμονες σκορπίσθηκαν καί 
α [υτός [ελευθερώθηκε [από τόν φόβο.] Ο δέ ]ιερός Χρυσόστομος λέει˙ «]ως στέφανον, 
ο\υτω περιφέρομεν τόν Σταυρόν το~υ Χριστο~υ˙ καί γάρ πάντα δι’α[υτο ~υ τελε ~ιται τά 
καθ’]ημ~ας, κ{?αν τραφ~ηναι τήν μυστικήν [εκείνην τροφήν, κ{?αν χειροτονηθ~ηναι, κ{?αν 
]οτιο~υν \ετερον ποι ~ησαι, πανταχο~υ το~υτο τό τ ~ης νίκης ]ημ~ιν παρίσταται σύμβολον»1. 
 Τόν τύπο το~υ τιμίου Σταυρο~υ ο ]ι παλαιοί Χριστιανοί κατ’{αλλον σχηματισμό 
τ~ης χειρός {εκαναν, δηλαδή μόνο μέ τά δύο δάκτυλα το~υ χεριο~υ, τόν μέσο καί τόν 
λιχανό, καθώς λέει ]ο \οσιος Πέτρος ]ο ∆αμασκηνός2, ]ο ]οπο~ιος λέει \οτι \ολο τό χέρι 
σημαίνει τήν μία ]υπόσταση το~υ Χριστο~υ καί τά δύο δάκτυλα τίς δύο φύσεις Του.           
] Η δέ {ηδη [επικρατο~υσα συνήθεια τ~ων Χριστιαν~ων ε @ιναι νά σμίγουν τά δύο 
δάκτυλα το~υ χεριο~υ μαζί μέ τόν μεγάλο καί μέ τά τρία α [υτά, πού σημαίνουν τήν 
]αγία Τριάδα, νά σχηματίζουν τόν Σταυρό, βάζοντας τό χέρι, πρ ~ωτον στό μέτωπο, 
δεύτερο στόν [ομφαλό, μέ τό ]οπο~ιο παριστάνεται τό {ορθιο μέρος το~υ σταυρο~υ, 
τρίτον βάζοντας τό χέρι στόν δεξιό @ωμο καί τέταρτον βάζοντάς το στόν [αριστερό, 
μέ τό ]οπο~ιο παριστάνεται τό πλάγιο μέρος το~υ Σταυρο ~υ. Ο]ι Λατ ~ινοι κατηγορο~υν 
[εμ~ας τούς Γραικούς, [επειδή δέν βάζουμε τό χέρι πρ~ωτον στόν [αριστερό @ωμο κι 
{επειτα στόν δεξιό, καθώς κάνουν [εκε~ινοι.{ Αραγε νοο~υν τί λένε; ρωτάει ]ο \ Οσιος 
Νικόδημος.[ Εμε ~ις τό κάνουμε α[υτό, γιατί μέ α [υτό τό σχ~ημα το ~υ Σταυρο~υ ζητο ~υμε 
νά [εντυπώσουμε τόν σταυρωθέντα Χριστό στόν ]εαυτό μας, ]ο ]οπο~ιος, [επειδή 
{εβλεπε κατά δυσμάς, \οταν σταυρώθηκε, [εμε~ις δέ βλέπουμε κατά [ανατολάς, \οταν 
προσκυνο~υμε, [εντε ~υθεν [ακολουθε ~ι \οτι ]ο μέν [αριστερός @ωμος το~υ Χριστο~υ νά 
πίπτει στόν δικό μας δεξιό, ]ο δέ δεξιός [εκείνου, νά πίπτει στόν δικό μας [αριστερό. 
Γι’α[υτό, \οταν [εμε~ις βάζουμε τό χέρι μας στό δεξί μας @ωμο, τό βάζουμε στόν 
[αριστερό το~υ Χριστο~υ καί \οταν τό βάζουμε στόν [αριστερό, τό βάζουμε [εξεναντίας 
στό δεξί @ωμο το~υ Χριστο~υ3. Ο]ι Παπικοί τώρα κάνουν τόν «Σταυρό» τους μέ τά 
τέσσερα δάκτυλα ([εκτός το~υ [αντίχειρος) βάζοντάς τα, πρ~ωτον στό μέτωπο, 
δεύτερον στόν [ομφαλό, τρίτον στόν [αριστερό @ωμο καί τέταρτον στόν δεξιό. Τά 
τέσσερα δάκτυλα συμβολίζουν τόν Θεό Πατέρα, τόν Υ]ιό, τήν Θεά Παναγία, καί 
τόν βικάριο ([αντιπρόσωπο) το~υ Θεο~υ στήν γ ~η Πάπα.  
 

2.18. Περί νηστείας Σαββάτου 
 

 Σύμφωνα μέ τόν ξδ΄ Κανόνα τ~ων ]αγίων [ Αποστόλων «ε{ι τις Κληρικός 
ε]υρεθ?~η τήν Κυριακήν ]ημέραν νηστεύων, {η τό Σάββατον, πλήν το~υ ]ενός μόνον, 
καθαιρείσθω. Ε[ι δέ Λαϊκός, [αφοριζέσθω».] Ο \ Οσιος Νικόδημος [ισχυρίζεται \οτι ο]ι 
Λατ ~ινοι δέν μπορο~υν νά προφασισθο~υν \οτι νηστεύουν γιά {ασκηση τό Σάββατο. 
∆ιότι, καθώς γράφει ]ο Πλάτινας, ]ο Πάπας [ Ιννοκέντιος [ανέτρεψε μέν τήν νηστεία 
τ~ης Τετάρτης, [αντί δέ α [υτ ~ης ε[ισήγαγε τήν νηστεία το~υ Σαββάτου. Π~ως, λοιπόν, ]η 

                                                 
1 Σχ.βλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, ] Ομιλία 44η… καί ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ,   
  Πηδάλιον, σσ. 283-284.  
2 Σχ.βλ. Φιλοκαλία…, σ. 182. 
3 Σχ.βλ. ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, {ενθ’[ανωτ., σ. 645. 
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νηστεία το~υ Σαββάτου μπορε ~ι νά νηστεύεται γιά {ασκηση [από τούς Λατίνους, ο ]ι 
]οπο~ιοι νομίζουν τό καλό μέ τό κακό καί καταλύουν τήν νόμιμη νηστεία τ~ης 
Τετάρτης μέ τήν παράνομη νηστεία το~υ Σαββάτου;\ Οτι δέν πρέπει νά νηστεύουμε 
τό Σάββατο καί τήν Κυριακή μάρτυρες, {εκτος [από τόν παραπάνω Κανόνα, ε@ιναι ]ο 
Μέγας Βασίλειος καί ]ο Θε~ιος Χρυσόστομος.] Ο Μέγας Βασίλειος στήν η΄ ]ομιλία 
του στήν [ Εξαήμερο λέει˙ «{ Ηδη σεαυτόν {αξιον παρασκεύασον τ~ης σεμνοτάτης 
νηστείας, [επειδή πέντε ]ημερ~ων νηστεία ]ημ~ιν προκεκήρυκται»1. Πέντε ]ημέρες 
νηστίσιμες τ~ης ]εβδομάδος λέει, χωρίς τό Σάββατο καί τήν Κυριακή.] Ο δέ ]ιερός 
Χρυσόστομος λέει˙ «Το~ις τόν δρόμον τ~ης νηστείας δεξαμένοις, καθάπερ 
σταθμούς καί καταγώγια καί [ακτάς καί α[ιγιαλούς καί λιμένας τάς δύω ταύτας 
]ημέρας, {ητοι τό Σάββατον καί τήν Κυριακήν, βραχύ τι διαναπαύσασθαι 
κεχάρισται ]υμ~ιν ]ο ∆εσπότης»2. Γράφει δέ καί ]ο Θε~ιος [ Ιγνάτιος στήν πρός 
Φιλιππησίους [επιστολή˙ «Ε{ι τις Κυριακήν καί Σάββατον νηστεύει, πλήν το~υ [ενός 
Σαββάτου το~υ Πάσχα, ο#υτος Χριστοκτόνος [εστίν»3.] Ο δέ Θε ~ιος [ Επιφάνιος λέει˙ 
«Τάς Κυριακάς ]απάσας τροφιμαίας ]ηγε~ιται ]η ]αγία α\υτη καθολική [ Εκκλησία καί 
συνάξεις [αφ’\εωθεν [επιτελε ~ι, ο[υ νηστεύει.[ Ανακόλουθον γάρ [εστιν [εν Κυριακ?~η 
νηστεύειν».] Ο δέ Θε~ιος Α[υγουστ ~ινος μέ τό παράδειγμα τ ~ων [ Αποστόλων, πού 
{ετιλλαν τό Σάββατο καί {ετριβαν τούς στάχυας καί {ετρωγαν, [αποδεικνύει \οτι δέν 
πρέπει κανείς νά νηστεύει τό Σάββατο, καθώς δέν νήστευαν καί ο]ι [ Απόστολοι, 
[αλλά {ετρωγαν τούς στάχυας, καί \οτι δέν πρέπει νά [αργε ~ι, [αλλά νά [εργάζεται, 
καθώς καί ο]ι [ Απόστολοι {ετριβαν τούς στάχυας μέ τά χέρια τους4. 
 ] Ο νε΄ Κανόνας τ~ης ΣΤ΄ Ο[ικουμενικ~ης Συνόδου [εμποδίζει νά νηστεύουν ο]ι 
παλαιοί ] Ρωμα~ιοι ({η μέ τελεία [ασιτεία {η μέ ξηροφαγία τήν ]εννάτη) τά Σάββατα 
τ~ης ]αγίας Τεσσαρακοστ~ης (γιατί γίνεται κατάλυση σ’α [υτά ο@ινου, [ελαίου καί 
[οστρακοδέρμων) καί διορίζει \οτι πρέπει νά φυλάττεται [απαρασάλευτος καί στήν            
] Ρώμη ]ο ξδ΄ [ Αποστολικός Κανόνας. Σημειώνει ]ο \ Οσιος Νικόδημος \οτι, [επειδή ]ο 
παρών Κανόνας ]ως δίστομος μάχαιρα διαπερν?~α τίς καρδιές τ~ων Παπιστ~ων, 
γι’α[υτό ο]ι πάντολμοι κατηγορο~υν τήν παρο~υσα ο[ικουμενική Σύνοδο, [επειδή δέν 
τό διόρισε καλ~ως.] Η κατηγορία τους, \ομως, α [υτή [αναφέρεται στούς {ιδιους τούς               
[ Αποστόλους, τόν κανόνα τ~ων ]οποίων, [ακολουθώντας ]η ΣΤ΄ σύνοδος, διόρισε τήν 
κατάλυση τ ~ης νηστείας5. 
 Κατά τόν ξγ΄ [ Αποστολικό Κανόνα, ]ο Θεός δίδοντας τόν νόμο περί 
βρωμάτων στόν Ν~ωε, το~υ ε @ιπε˙ «] Ως λάχανα χόρτου δέδωκα ]υμ~ιν τά πάντα, πλήν 
κρέας [εν α\ιματι ψυχ~ης ο[υ φάγεσθε»6. Γι’α[υτό στόν παρόντα Κανόνα ο]ι Θε ~ιοι                 
[ Απόστολοι διορίζουν \οτι \οποιος [ Επίσκοπος {η Πρεσβύτερος {η ∆ιάκονος {η 
κάποιος, πού [αν~ηκει στό κατάλογο τ~ων ] Ιερέων καί Κληρικ~ων, φάει κρέας μέ 

                                                 
1 Σχ.βλ. Μ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,] Ομιλία η΄..., σσ. 334-337. 
2 Σχ.βλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, ] Ομιλία 11η..., σ. 27813-17.  
3 Σχ.βλ. ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ, Πρός Φιλιππησίους, κεφ. 12ο, σ. 33637-38. 
4 Σχ.βλ. ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, Πηδάλιον, σ. 84. 
5 \ Ο. π., σ. 270. 
6 Γέν. 9, 3-4. 
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α \ιμα, τό ]οπο~ιο ε@ιναι ψυχή το~υ ζώου, δηλαδή πνικτό, κατά τόν ]ιερό Χρυσόστομο, {η 
φάει θηριάλωτο, δηλαδή ζ~ωο πιασμένο καί σκοτωμένο [από λύκο {η [από [αρκούδα {η 
[από {ορνιο, {η φάει θνησιμα~ιο, δηλαδή νεκρό καί ψόφιο, {ας καθαίρεται, [επειδή ]ο 
νόμος, πού δόθηκε τόσο στόν Ν~ωε \οσο καί στόν Μωυσ~η1, [εμπόδισε νά τρώγονται.       
{ Αν ε @ιναι λαϊκός, {ας [αφορίζεται. 
 Σημειώνει ]ο \ Οσιος Νικόδημος \οτι διάφορες ε@ιναι ο]ι α[ιτίες, πού [εμπόδισε ]ο 
Θεός νά μήν τρώει κανείς α#ιμα.] Ο Θεοδώρητος λέει \οτι δέν πρέπει νά τρώγεται τό 
α #ιμα, [επειδή α [υτό ε@ιναι ]η ψυχή το~υ ζώου. Γι’α[υτό, α[υτός, πού τρώει κρέας χωρίς 
α #ιμα, ε @ιναι τό {ιδιο, σά νά τρώει {αψυχο λάχανο. Α[υτός, πού τρώει κρέας μέ α#ιμα, 
ε@ιναι φανερό \οτι τρώει ψυχή ζώου.] Ο ]ιερός Χρυσόστομος λέει \οτι δέν πρέπει νά 
τρώγεται τό α#ιμα, [επειδή α [υτό @ηταν [αφιερωμένο νά προσφέρεται μόνο στόν Θεό.          
{ Η [επειδή θέλοντας ]ο Θεός νά [εμποδίσει τούς [ανθρώπους [από τό νά χύνουν 
[ανθρώπινα α \ιματα, γι’α [υτό προστάζει νά μήν τρ~ωνε ο{υτε τό α#ιμα τ~ων ζώων, γιά 
νά μήν συνειθίσουν [από α[υτό λίγο-λίγο τίς [ανδροφονίες.] Ο {αδηλος ]ερμηνευτής 
λέει \οτι ]ο Θεός προστάζει νά τρ~ωνε ο]ι {ανθρωποι τά κρέατα καθαρά [από α#ιμα, γιά 
νά τούς διδάξει μ’α[υτό νά μήν ε @ιναι [απάνθρωποι καί α]ιμοβόροι σάν τά θηρία, τά 
]οπο~ια \οσα ζ~ωα θηρεύουν, τά τρ~ωνε [ωμοσπάρακτα μέ τό α#ιμα, [αλλά νά διαφέρουν 
[από τά θηρία καί ]ως {ανθρωποι λογικοί νά θυσιάζουν πρ~ωτον τά ζ~ωα, νά χύνουν τό 
α #ιμα τους καί {ετσι μέ διάφορους τρόπους νά μαγειρεύουν τά κρέατά τους καί νά 
τά τρ~ωνε. Φθάνει πού γίνονται τόσο σκληροί καί {ασπλαγχνοι, \ωστε νά τά 
σφάζουν, [αλλά {οχι νά φθάνουν σέ τόση ]υπερβολή [ασπλαγχνίας, \ωστε νά τά τρ~ωνε 
μέ τό α#ιμα τους.] Η κυριώτερη, \ομως, καί [εγγύτερη στήν [αλήθεια α[ιτία, γιά τήν 
]οποία πρόσταξε ]ο Θεός νά μήν τρ~ωνε τό α#ιμα ε@ιναι ]η ]εξ~ης˙ τό α #ιμα ε@ιναι τύπος τ~ης 
[αΰλου, [αβρώτου καί [αθανάτου ψυχ ~ης το ~υ [ανθρώπου γιά δύο α [ιτίες˙ πρώτον, γιατί 
καθώς τό α#ιμα τ~ων ζώων, ]ως θερμότερο, πνευματωδέστερο καί ε[υκινητότερο [από 
τά {αλλα ]υγρά, ε @ιναι ]η {αλογος καί ]υλική ψυχή τους, {ετσι ]η {αυλη καί λογική ψυχή 
το~υ [ανθρώπου, {αν καί δέν ε@ιναι α#ιμα, ]ως [ασώματη καί {αυλη, μεταχειρίζεται, \ομως 
σάν \ενα {οχημα καί {οργανο τ~ων [ενεργει~ων της τό [ανθρώπινο α#ιμα γιά τίς {ιδιες 
α [ιτίες. Καί δεύτερον, γιατί τό α#ιμα τ ~ων ζώων χυνόταν πρός [εξιλασμό τ~ων λογικ~ων 
ψυχ~ων τ~ων [ανθρώπων, \οπως λέει ]ο Θεός˙ «] Η ψυχή πάσης σαρκός, α#ιμα α[υτο ~υ 
[εστι, καί [εγώ {εδωκα α[υτό ]υμ~ιν [επί το~υ θυσιαστηρίου μου [εξιλάσκεσθαι περί τ~ων 
ψυχ~ων ]ημ~ων. Τό γάρ α #ιμα α[υτο~υ [αντί ψυχ~ης [εξιλάσεται»2.\ Οποιος, λοιπόν, τρώει 
α #ιμα, τρώει λογική ψυχή, [επειδή ε @ιναι τύπος της.{ Αν τήν τρώει, ε@ιναι φανερό \οτι 
καί σωματική καί ]υλική καί [ακολούθως θνητή τήν [απεργάζεται. Λέει ]ο 
Θεοδώρητος, ]ερμηνεύοντας τό παραπάνω ]ρητό˙ «[ Εάν γάρ το~υτο φάγ?ης, ψυχήν 
[εσθίεις. Λογικ~ης γάρ ψυχ ~ης το~υτο τάξιν πληρο~ι˙ διότι φόνον τήν βρ~ωσιν 
[εκάλεσεν»3.\ Ωστε ο]ι Λατ~ινοι καί \οσοι {αλλοι τρ~ωνε πνικτά {η θηριάλωτα {η 
θνησιμα~ια καί κρέας μέ α#ιμα καί τό χείριστο, μόνο α#ιμα, α[υτοί σφάλλουν σέ 
μεγάλο δόγμα. Γιατί, μέ α[υτό, πού κάνουν, δογματίζουν \οτι ]η λογική ψυχή ε @ιναι 

                                                 
1 Λευιτ. 17. 
2 Λευιτ. 17, 11. 
3 Σχ.βλ. ΘΕΟ∆ΩΡΗΤΟΣ ΚΥΡΟΥ, Ε[ις τά {απορα..., ΡG 80. 
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θνητή, ]υλική καί παθητή, \οπως τά σώματα.[ Επειδή \οσα γίνονται στόν τύπο, 
[αναφέρονται σ’α[υτό τό τυπούμενο. ∆ηλαδή \οσα γίνονται στήν βρ~ωση το~υ 
α \ιματος, α[υτά [ακολουθο~υν καί διαβαίνουν στήν λογική ψυχή. Γι’α[υτό καί ]ο Θεός 
[απείλησε θάνατο [εναντίον [εκείνων, πού τρ~ωνε α#ιμα˙ «Π~ας ]ο [εσθίων α [υτό, 
[εξολοθρευθήσεται»1. Κατά μυστικώτερο νόημα, {ισως ]η βρ~ωση το ~υ α\ιματος 
[απαγορεύθηκε, γιά νά δηλωθε ~ι \οτι, καθώς τό α#ιμα δέν τρώγονταν [αδιαφόρως καί 
παρομοίως μέ τό κρέας, {ετσι καί τό πανακήρατο α#ιμα το~υ Θεανθρώπου [ Ιησο ~υ δέν 
πρέπει νά τρώγεται [αδιαφόρως καί παρομοίως μέ τά {αλλα βρώματα, [αλλά μέ 
ξεχωριστή καί [εξαίρετη ε [υλάβεια καί [αδίστακτη πίστη.\ Οτι δέ τά α\ιματα τ~ων 
θυσι~ων @ηταν τύπος το~υ α\ιματος το~υ Χριστο~υ, μάρτυς ε@ιναι ]ο Θε~ιος [ Απόστολος, 
βεβαιώνοντάς το σέ \ολη τήν πρός ] Εβραίους [ Επιστολή, καί μαζί μέ τόν                      
[ Απόστολο, ]ο χορός τ~ων Θείων Πατέρων.[ Εκε~ινο δέ, πού λέει ]ο [ Ωριγένης στό 
κατά Κέλσου2, \οτι δέν τρ~ωμε α#ιμα, γιά νά μήν τρεφόμασθε μέ τήν τροφή τ~ων 
δαιμόνων ([επειδή @ηταν μερικοί πού {ελεγαν \οτι ο]ι δαίμονες τρέφονταν [από τίς 
[αναθυμιάσεις το~υ α\ιματος), [αλλά καί α[υτό, πού λέει ]ο Κλήμης ]ο [ Αλεξανδρεύς, ]ο 
διδάσκαλος το ~υ [ Ωριγένους, \οτι δέν πρέπει νά τρ~ωμε α#ιμα ο]ι {ανθρωποι, γιά νά μή 
γεωργε ~ιται καί ο[ικονομε~ιται ]η σάρκα μας μέ τό α #ιμα, α[υτά βάλθηκαν τελευτα ~ια, 
[επειδή δέν {εχουν τόση δύναμη καί [ισχύ3. 
 Σύμφωνα μέ τόν να΄ [ Αποστολικό Κανόνα ο]ι [αρχιερε ~ις καί ο]ι μοναχοί 
πρέπει νά μήν κρεωφαγο~υν γιά λόγους [ασκήσεως.] Η [αποχή τ~ης κρεωφαγίας 
στηρίζεται σέ τρε ~ις λόγους.  
 Πρ~ωτον, ]ο σκοπός καί τό τέλος το~υ μοναχικο~υ [επαγγέλματος ε@ιναι ]η 
σωφροσύνη, ]η παρθενία, ]η χαλιναγωγία καί ]ο ]υποπιασμός το~υ σώματος.\ Ομως, ]η 
βρώση το~υ κρέατος, [επειδή ε@ιναι ]η λιπαρώτατη \ολων τ~ων φαγητ~ων, [εναντιώνεται 
στήν σωφροσύνη καί τήν παρθενία, στόν {ιδιο δηλαδή τόν σκοπό καί τό τέλος, μέ 
τό νά γαργαλίζει τήν σάρκα καί νά σηκώνει πόλεμο [ατόπων [ορέξεων καί 
[επιθυμι~ων κατά τ ~ης ψυχ ~ης.{ Αν ο ]ι μοναχοί, κατά τόν Μέγα Βασίλειο, πρέπει νά 
μεταχειρίζονται {οχι τήν παχειά δίαιτα, [αλλά α [υτή, πού {εχει λιγότερη τροφή, καί {αν 
δέν πρέπει νά τρ~ωνε τά [απολαυστικότερα φαγητά, [επειδή α [υτά ε @ιναι φιληδονία, 
κατά τόν {ιδιο \αγιο, π~ως ε @ιναι πρέπον νά τρ~ωνε κρέας, τό ]οπο~ιο ε @ιναι τό παχύτερο, 
τροφιμώτατο καί ]ηδύτατο [από \ολα τά φαγητά;  
 ∆εύτερον, ο]ι μοναχοί δέν πρέπει νά κρεωφαγο~υν, γιατί παραβαίνουν α [υτήν 
τήν [αρχαιότατη συνήθεια τ~ων μοναχ ~ων, δηλαδή τήν [αποχή το ~υ κρέατος.\ Οτι α [υτή 
]η χαριτωμένη συνήθεια ε @ιναι παλαιοτάτη, ε @ιναι φανερό [από τήν μαρτυρία το~υ 
Κεδρινο~υ, ]ο ]οπο~ιος κατηγορε~ι τόν [ Επίσκοπο Κωνσταντ ~ινονο το~υ Κοπρωνύμου, 
τόν Πατριάρχη, [επειδή [από μοναχός {εγινε στεφανίτης, δηλαδή κληρικός, καί 
κρεωφαγο~υσε.] Ο Κοπρώνυμος @ηταν ]εκατόν πενήντα (150) χρόνια πρίν τήν 
Βασίλισσα Θεοφανώ. ∆ιηγε ~ιται καί ]ο θε ~ιος Χρυσόστομος4 \οτι \ενας μοναχός, πού 

                                                 
1 Λευιτ. 17, 13. 
2 Σχ.βλ. ΩΡΙΓΕΝΗΣ, Κατά Κέλσου. 
3 Σχ.βλ. ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, Πηδάλιον, σσ. 81-82.  
4 Σχ.βλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Λόγος παραινετικός..., ΡG 47, 30430. 
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βρισκόταν στήν {ερημο, παρακαλο~υσε τόν συγκάτοικό του νά πάει νά το~υ φέρει 
κρέας νά φάει, καί {αν δέν πήγαινε ([εξαιτίας το~υ [ατόπου καί [εμποδισμένου το ~υ 
ζητήματός του), φοβέριζε \οτι θά κατέβαινε α[υτός μόνος του στήν [αγορά. Καί 
[αλλο~υ διηγούμενος ]ο ]ιερός Χρυσόστομος τίς συνήθειες τ ~ων τότε Μοναστηρι~ων, 
λέει˙ «Πάντα [εκε~ι καθαρά κνίσσης, α]ιμάτων»1.] Ιστορε ~ι καί ]ο Νικηφόρος 
Γρηγορ~ας στή ] Ρωμαϊκή ]ιστορία \οτι ]η γυνα ~ικα το~υ [ Ιωάννου το~υ Γλυκέως καί 
λογοθέτου {εγινε μοναχή καί ζητο ~υσε νά γίνει καί ]ο {ανδρας της μοναχός.] Ο 
βασιλιάς, \ομως, [επειδή τόν [αγαπο~υσε πάρα πολύ, τόν [εμπόδισε, διότι ε @ιχε 
κακοχυμίες στά {αρθρα καί βασανιζόταν κατά καιρούς καί @ηταν [ανάγκη νά τρώει 
κρέας, κατά τήν γνώμη τ ~ων [ιατρ~ων.[ Αφο~υ, \ομως, {εγινε μοναχός, δέν @ηταν πλέον 
[επαινετό καί {[εννομο νά τό κάνει. Καί ]ο Θεσσαλονίκης θε~ιος Γρηγόριος2 φανερ~ως 
λέει \οτι ]η κρεωφαγία ε @ιναι [εμποδισμένη [από τούς μοναχούς.] Ο δέ βασιλιάς 
Νικηφόρος ]ο Βοτανειάτης, [αφο~υ {εγινε μοναχός, [επειδή {εχασε τήν Βασιλεία, 
ρωτήθηκε, {αν ]υποφέρει μεγαλοψύχως τήν καλογερική ζωή, καί [απάντησε˙ «Μόνη 
]η [αποχή το~υ κρέατος πικραίνει με, περί δέ τ~ων {αλλων μικρά μοι φροντίς»3. Καί ]ο 
βίος το~υ ]οσίου [ Ιωάννου τ~ης Κλίμακος α[υτό βεβαιώνει, λέγοντας \οτι ]ο \οσιος 
{ετρωγε \ολα, \οσα [επιτρέπονται [αμέμπτως στό (μοναχικό) [επάγγελμα4.[ Αλλά καί 
α [υτή ]η Κυρία Θεοτόκος μαρτύρησε μόνη της πόσο [αρχαία καί ψυχωφελεστάτη 
ε@ιναι ]η [αποχή το ~υ κρέατος, παραγγέλνοντας μέ θαυματουργία πρός τόν \αγιο 
∆οσίθεο, \οταν @ηταν [ακόμη παιδί, μεταξύ τ~ων [αλλων νά μή τρώει κρέας, καθώς τό 
διηγε~ιται ]ο σοφός [ Αββάς ∆ωρόθεος5. Σφραγίδα \ολων τ~ων ε[ιρημένων ε@ιναι ]ο λδ΄ 
Κανόνας το~υ ]αγίου Νικηφόρου το~υ ] Ομολογητο~υ, λέγοντας φανερ~ως τά ]εξ~ης˙                
«[ Ανίσως μοναχός ]ρίψ ?η τό \αγιον σχ~ημα, κρεωφαγήσ?η καί λάβ?η γυνα ~ικα, ]ο 
τοιο~υτος [εάν δέν μετανο?~η, πρέπει νά [αναθεματισθ?~η {η στανικ~ως [ενδυόμενος τό 
σχ~ημα, νά κλείηται μέσα ε[ις Μοναστήριον»6. Γράφει δέ καί ]ο Βουλγαρίας 
Θεοφύλακτος κατά τ~ων μοναχ~ων τ~ων Λατίνων καί τούς κατηγορε~ι, [επειδή 
{ετρωγαν τό ζουμί το~υ κρέατος καί [ακολούθως [αποβάλλει τήν κρεωφαγία τ~ων 
μοναχ~ων, [επειδή δέν γίνεται προσηκόντως7. Λέει καί ]ο \αγιος Μελέτιος ]ο                        
] Ομολογητής στήν [αλφαβηταλφάβητο \οτι \ολοι μέν καί λαϊκοί καί μοναχοί {εχουν 
χρέος νά φυλάττουν τίς [εντολές το~υ Θεο ~υ, ο]ι δέ μοναχοί [εξαιρέτως πρέπει νά 
{εχουν τήν παρθενία, τήν φυγή το ~υ κόσμου καί τήν [αποχή το~υ κρέατος, λέγοντας˙ 
«Πάντες τηρε~ιν τάς προσταγάς [οφείλομεν το~υ κτίστου. Το~υτο καί μόνον μοναχο~ις 
πρόσεστιν [εξαιρέτως˙ το~υτο καί μόνον {εχουσι προσφέρειν τ?~ω ∆εσπότ?η, τήν 

                                                 
1 Σχ.βλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, ] Ομιλία 14η..., σ. 3725. 
2 Σχ.βλ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ, Α΄ λόγος... 
3 Σχ.βλ. ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΠΗΓΑΣ,[  Εκκλησιαστική…, σ. 414. 
4 Σχ.βλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΝΑΪΤΗΣ, Κλίμαξ, σ. 19. 
5 Σχ.βλ. ΑΒΒΑΣ ∆ΩΡΟΘΕΟΣ,{  Εργα..., σσ. 54-55. 
6 Σχ.βλ. ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, Πηδάλιον, σ. 731. 
7 Σχ.βλ. ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Προσλαλιά..., PG 126, 224 C. 
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παρθενίαν, τήν φυγήν τ ~ων κοσμικ~ων πραγμάτων, τήν [αποχήν το ~υ κρέατος, τήν 
στένωσιν καί θλίψιν»1.  
 Τρίτο δέ καί τελευτα~ιο, ο]ι μοναχοί δέν πρέπει νά κρεωφαγο~υν, {αν {οχι τόσο 
γιατί ε@ιναι [εμπόδιο πρός τόν σκοπό καί τό τέλος το~υ μοναχικο~υ πολιτεύματος, {αν 
{οχι γιατί ε@ιναι [εναντίον τ ~ης [αρχαιοτάτης παραδόσεως τ~ης [ Εκκλησίας καί τ~ων 
Πατέρων, [αλλά περισσότερο γιά τό κοινό σκάνδαλο, πού προξενε ~ι στίς καρδιές 
τ~ων πολλ~ων. Ο]ι μοναχοί τρ~ωνε κρέας. Α[υτή ε @ιναι μιά πρόταση, πού καί μόνο [από 
τήν [ακοή γίνεται πρόσκομμα στούς πολλούς. ∆ιότι, τόσο ]ο [ Απόστολος [από τό \ενα 
μέρος {ελεγε «ο[υ μή φάγω κρέας ε[ις τόν α[ι ~ωνα, \ινα μή τόν [αδελφόν μου 
σκανδαλίσω»2 καί «καλόν τό μή φαγε ~ιν κρέας, μηδέ πιε~ιν ο@ινον, μηδέ [εν #?ω ]ο 
[αδελφός σου προσκόπτει {η σκανδαλίζεται {η [ασθενε~ι»3, \οσο καί ]ο [ Αββάς Ποιμήν 
[από τό {αλλο, βρισκόμενος κάποτε σέ τράπεζα, πού ε@ιχε κρέας, δέν θέλησε νά 
φάει, λέγοντας \οτι α[υτό τό κάνει, γιά νά μήν προξενήσει σκάνδαλο στούς [εκε~ι 
Χριστιανούς. 
 { Αν καί ο]ι δικοί μας μοναχοί, πού κρεωφαγο~υν, γιά νά [ελευθερωθο ~υν [από 
τόν {ελεγχο τ ~ης συνειδήσεως, προτείνουν \οτι καί ]ο Μέγας Βασίλειος4 λέει πώς 
συγχωρέθηκε [από τούς Πατέρες νά μπαίνει στά λάχανα {η στά {οσπρια προσέψημα, 
ταριχευτό, δηλαδή ξύδι [αλατισμένο \υειο, [αλλά καί ]ο \οσιος Παχώμιος {ετρεφε 
χοίρους στό Μοναστήρι καί ]ο \αγιος Συμεών ]ο νέος Θεολόγος {ετρεφε περιστέρια, 
{ας μάθουν \οτι α[υτές τίς προφασιολογίες τίς προτείνουν παρομοίως καί ο]ι μοναχοί 
τ~ων Λατίνων.\ Οσον [αφορ~α τόν Μεγάλο Βασίλειο, πρέπει νά λεχθε~ι \οτι ναί 
συγχωρήθηκε [από α[υτούς, πού [ασκούνταν στόν Πόντο, νά μπα~ινει στά {οσπρια 
τέτοιο ξύδι, πρ~ωτον μέν [εξ [ανάγκης, [επειδή δέν βρισκόταν στά μέρη [εκε ~ινα λάδι, 
κατά τόν ∆οσίθεο˙ δεύτερον, \οπως λένε μερικοί, [ακολούθησε [ασθένεια στούς 
[αδελφούς [από τό τελείως [ανάρτυτο φαγητό˙ τρίτον, [επειδή τόσο λίγο {εμπαινε, πού 
δέν προξενο~υσε τελείως κ[?αμμία ]ηδονή, ο {υτε ψηνόταν τελείως, κατά τά λόγια το ~υ 
]αγίου˙«Τό γάρ [ελάχιστον [εκε~ινο τμ~ημα ε [ις τοσο~υτον πλ~ηθος \υδατος {η 
σπερματώδους, ε[ι τύχοι βρώματος [εμβληθέν, ο [υ τρυφ ~ης [εστι κατηγόρημα, [αλλά 
[ακριβεστάτη τ ~ων [ασκητ~ων καί ταλαίπωρος {οντως [εγκράτεια». Καί τέταρτον, 
[επειδή, {αν καί τό λέει α[υτό ]ο Μέγας Βασίλειος, [αλλ’\ομως δέν συγχωρε~ι μαζί 
μ’α[υτό καί τήν κρεωφαγία. Μάλιστα δέ \ολον τό [εναντίον, [αποβάλλει μέν τήν 
παχε ~ια δίαιτα καί τά παραρτύματα καί καλε~ι τά ]ηδύτερα φαγητά φιληδονία, 
[επαινε~ι δέ τήν βρ~ωση, πού {εχει λίγο τρόφιμο, καί τά ε [υτελέστατα καί ε[υπόριστα 
φαγητά, \οπως ε @ιναι τό {ελαιον, ]ο ο@ινος, τά {οσπρια καί τά παρόμοια.\ Οσον [αφορ~α 
τόν \αγιο Παχώμιο καί τόν \αγιο Συμεών, πρέπει νά λεχθε~ι \οτι τά {ετρεφαν πρ~ωτον 
μέν γιά τούς ξένους καί δεύτερον γιά τούς [ασθενε~ις μοναχούς, κατά τόν ∆οσίθεο, 
καθώς γιά τούς [ασθενε ~ις ε@ιχαν καί λουτρά στά μοναστήρια τους.[ Αλλά καί τώρα 
{αν κάποιος μοναχός [ασθενε~ι μέχρι θανάτου καί λάβει παραγγελία [από τόν [ιατρό 

                                                 
1 Σχ.βλ. ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ,[ Αλφαβηταλφάβητος. 
2 Α΄ Κορ. 8, 12. 
3 Ρωμ. 14, 21. 
4 Σχ.βλ. Μ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 25η [ασκητική..., σ. 52413-14. 
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νά φάει κρέας, δέν κατακρίνεται, {αν φάει, [επειδή τό μεταχειρίζεται γιά [ιατρεία καί 
{οχι γιά [ηδονή καί γαστριμαργία1. 
 Στό σημε~ιο α [υτό καθίσταται [αναγκα~ιο νά τονισθε~ι \οτι τόσο ]ο μοναχισμός 
\οσο καί ]ο [ερημιτισμός στήν ∆ύση δέν {εχουν καμμία σχέση μέ τόν [ορθόδοξο 
[ανατολικό μοναχισμό καί [ερημιτισμό.] Ο Παπισμός ε[υνόησε τήν διαμόρφωση τ~ων 
μοναχικ ~ων ταγμάτων (∆ομινικαν~ων, Φραγκισκαν~ων κ.{α.), τά ]οποία ε @ιναι 
σκορπισμένα σέ διάφορες περιοχές, [αλλά {εχουν [ενιαία [οργάνωση καί ]υπάγονται 
στήν κεντρική [εξουσία.[ Ακόμη, χαρακτηρίζονται συνήθως γιά τήν [εξειδίκευσή 
τους σέ κάποια [ιδιαίτερη [αποστολή (καταπολέμηση α]ιρέσεων, φιλανθρωπική 
δράση κτλ) καί διακρίνονται [εξωτερικά [από τήν διαφορετική [ενδυμασία τους. Τά 
μοναχικά τάγματα #ηταν καί παραμένουν {αγνωστα στήν [ Ορθόδοξη [ Εκκλησία, 
γιατί ]η \ολη δομή τους προϋποθέτει κάποια διαφορετική θεώρηση τ~ης [ Εκκλησίας. 
Γενικά ]ο μοναχισμός στή ∆ύση τοποθετε~ιται στήν ]υπηρεσία κάποιου κοινωνικο ~υ 
σκοπο~υ, δηλαδή ε @ιναι κυρίως [οργανωτικός, [εν?~ω στήν [ Ανατολή ε @ιναι κυρίως 
[εκφραστικός. Στό {ιδιο πλαίσιο κινε ~ιται καί ]ο ]ερημιτισμός, ]ο ]οπο~ιος {εχει 
μεταλλαχθε ~ι σέ κάποιο ε @ιδος κοινωνικο~υ [ερημιτισμο~υ. Ο[υσιαστικά ]ο ]ερημιτισμός 
στή ∆ύση {αν δέν {εχει [εκλείψει, {εχει [εξασθενήσει2.                          
 

2.19. Περί γάμου [ Ορθοδόξου – Λατίνου 
 

    ]  Ο οβ΄ Κανόνας τ~ης ΣΤ΄ Ο[ικουμενικ~ης διορίζει \οτι δέν ε@ιναι συγχωρημένο 
νά παίρνει [ορθόδοξος {ανδρας α ]ιρετική γυνα ~ικα {η [ορθόδοξη γυνα~ικα α]ιρετικό 
{ανδρα.{ Αν κάποιος τό κάνει α[υτό, νά ε@ιναι ]ο γάμος {ακυρος καί τό παράνομο α[υτό 
συνοικέσιο νά χωρίζεται, διότι δέν πρέπει νά ]ενώνεται ποτέ ]ο λύκος μέ τό 
πρόβατο καί ]ο κλ~ηρος τ ~ων ]αμαρτωλ ~ων καί α]ιρετικ~ων μέ τήν μερίδα το~υ Χριστο~υ 
καί τ~ων [ορθοδόξων.\ Οποιος παραβε ~ι τόν παρόντα κανόνα, νά [αφορίζεται.[ Εάν, 
\ομως, καί τά δύο μέρη, [εν?~ω ε@ιναι {απιστα καί συζεύχθηκαν στήν [απιστία καί 
]ομοθρησκεία, {επειτα τό \ενα μέρος πίστευσε στόν Χριστό, τό {άλλο {εμεινε στό 
σκότος τ ~ης [απιστίας, {αν τό {απιστο μέρος ε[υχαριστε ~ιται νά συγκατοικε~ι μέ τό 
πιστό, {ας μή χωρίζεται, καθώς λέει ]ο [ Απόστολος Πα~υλος καί ]ο θ΄ το ~υ Μεγάλου 
Βασιλείου3, πρ~ωτον γιατί ]αγιάσθηκε ]ο {απιστος {ανδρας συγκατοικώντας μέ τήν 
πιστή γυνα ~ικα καί ]αγιάσθηκε ]η {απιστη γυνα ~ικα συγκατοικώντας μέ τόν πιστό                   
{ανδρα καί δεύτερον γιατί \ισως [από α[υτή τήν συγκατοίκηση ]οδηγηθε ~ι καί τό {άλλο 
μέρος πρός τήν ε [υσέβεια. Γιατί, ]ο {ιδιος ]ο [ Απόστολος Πα ~υλος [επιφέρει: «Τί γάρ 
ο@ιδας, γύναι, ε[ι τόν {ανδρα σώσεις; Καί τί ο@ιδας, {ανερ, ε[ι τήν γυνα ~ικα σώσεις;»4. 
 Στό σημε ~ιο α [υτό σημειώνει ]ο \ Οσιος Νικόδημος˙ {ας φοβηθο~υν τό [επιτίμιο 
τ~ης παρο~υσης Συνόδου ο]ι [ Αρχιερε~ις, πού βρίσκονται στίς [επαρχίες τ~ων νησι~ων 
καί \ολων [εκείνων τ~ων τόπων, στούς ]οποίους βρίσκονται Λατ~ινοι, καί μέ κανένα 

                                                 
1 Σχ.βλ. ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, Πηδάλιον, σσ. 67-68. 
2 Σχ.βλ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΤΖΑΡΙ∆ΗΣ, Κοινωνιολογία..., σσ. 128-132. 
3 Σχ.βλ. ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, {ενθ’[ανωτ., σ. 596. 
4 Α΄ Κορ. 7, 16.  
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τρόπο {ας μή συγχωρο~υν νά παίρνει Λατ~ινο [ορθόδοξη γυνα ~ικα {η Λατίνα γυνα~ικα 
[ορθόδοξο {ανδρα. Γιατί, ποιά κοινωνία μπορε ~ι νά γίνει το~υ [ορθοδόξου μέρους μέ 
τό α]ιρετικό;[ Αν καθ’]οποιονδήποτε τρόπο χωρίς νά τό γνωρίζουν συζευχθο~υν 
τέτοιοι παράνομοι γάμοι, {ας τούς χωρίζουν παρευθύς, κατ’α[υτόν τόν Κανόνα, 
[εκτός μόνο {αν τό λατινοφρονο~υν πρόσωπο βαπτισθε~ι [ορθοδόξως.{ Αν καί τά δύο 
μέρη [από τήν [αρχή βρέθηκαν στήν α \ιρεση τ ~ων Λατίνων, καί μετά [ορθοδοξήσει τό 
\ενα μέρος, τά παιδιά τους πρέπει νά γίνονται \ολα [ορθόδοξα, κατά τούς πολιτικούς 
Νόμους1. 
 

2.20. Περί γονυκλισίας καί συχν~ης θείας Κοινωνίας 
 

 Κατά τόν \ Οσιο Νικόδημο, δέν γνωρίζουμε νά πο~υμε μέ [ακρίβεια πότε καί 
[από ποιούς σηκώθηκε [από τήν καθ’]ημ~ας [ανατολική [ Εκκλησία ]η Ε [υαγγελική,                
[ Αποστολική καί Πατρική συνήθεια τ~ης γονυκλισίας. Γονυκλισία [εννοε~ι ]ο \ Οσιος 
{οχι τίς μετάνοιες, [αλλά τήν προσευχή πάνω στά γόνατα. Συμπεραίνει, \ομως, 
στοχαστικ~ως ]ο \ Οσιος \οτι πρέπει νά σηκώθηκε μετά τό σχίσμα [από μερικούς 
δικούς μας μέ ]υπερβολή ζηλωτές, πού [αντιφέρονταν μέ {αλογο καί μή 
κατ’[επίγνωσιν ζ~ηλο στά {εθιμα τ~ης δυτικ~ης [ Εκκλησίας, [ακολούθως δέ καί στό 
κανονικό α[υτό {εθος. Μέ α[υτόν τόν τρόπο [απέβαλαν κακ~ως καί [αδιακρίτως τά 
καλά καί κανονικά {εθη καί νόμιμα, πού ε@ιχαν ο]ι Λατ~ινοι.] Η [αλήθεια α[υτο ~υ το~υ 
συμπεράσματος βεβαιώνεται καί [από τόν Μελέτιο Πηγ~α2, ]ο ]οπο~ιος στό γ΄ βιβλίο 
του περί χριστιανισμο~υ [αναφέρει περί τ~ων γονυκλισι~ων. ∆ιότι, καί ]η [από τούς 
∆υτικούς λεγομένη Παπαλήθρα, δηλαδή ]ο [επί τ~ης κεφαλ~ης στέφανος τ~ων 
κληρικ~ων, {αν καί @ηταν κανονικό {εθος, σηκώθηκε [από τούς δικούς μας. Καί ]η 
συνεχής κοινωνία τ~ων μυστηρίων [από τούς Λατίνους, {αν καί ε@ιναι κανονική, 
σηκώθηκε [απο’μ~ας3.  
 ] Η θέση το~υ ] Οσίου Νικοδήμου [απέναντι στόν παραπάνω {αλογο καί μή 
κατ’[επίγνωσιν ζ~ηλο ε@ιναι ]η ]εξ~ης˙ τά κακόδοξα φρονήματα καί τά παράνομα {εθη 
τ~ων Λατίνων καί τ ~ων {αλλων α ]ιρετικ~ων πρέπει νά μισο~υμε καί νά 
[αποστρεφόμασθε˙ {αν, \ομως, βρίσκεται κάτι σ’α[υτούς, πού [ορθ~ως {εχει καί 
βεβαιώνεται [από τούς Κανόνες τ~ων ] Ιερ~ων Συνόδων, α[υτό δέν πρέπει νά μισο~υμε 
καί νά [αποστρεφόμασθε, γιά νά μήν λανθάσουμε καί α[υτούς τούς Κανόνες. 
Γι’α[υτό, \οποιος θέλει νά [ακολουθε ~ι τούς Κανόνες, βλέπει \οτι α[υτοί συγχωρο~υν νά 
μεταχειρίζονται καί τά δύο, καί ]η γονυκλισία καί ]η συνέχεια τ~ης Κοινωνίας. 
Κακ~ως, λοιπόν, καί [ανοήτως κάνουν κάποιοι, θέλοντας νά [εμποδίσουν α[υτούς, 
πού θέλουν νά κοινωνο~υν συνεχ ~ως. Γιατί, βρίσκοντας τήν ]υποσημείωση, πού {εχει 
]ο \ Οσιος στόν 90ο Κανόνα τ~ης ΣΤ΄ Ο[ικουμενικ~ης Συνόδου, καί [αναγινώσκοντάς 
την μέ τυφλό νο~υ, λένε \οτι νά, [εδ~ω γράφεται \οτι σηκώθηκε [από τήν [ Εκκλησία ]η 
γονυκλισία καί ]η συνέχεια τ~ης Κοινωνίας˙ {αρα, δέν πρέπει κανείς νά 
                                                 
1 Σχ.βλ. ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, Πηδάλιον, σ. 283. 
2 Σχ.βλ. ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΠΗΓΑΣ, Γ΄ βιβλίο…, σ. 240. 
3 Σχ.βλ. ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, {ενθ’[ανωτ., σ. 299.  
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μεταλαμβάνει συνεχ ~ως.{ Ω τ~ης [ανοίας α[υτ~ων πού τά λένε α[υτά! [αναφωνε ~ι ]ο \ Οσιος 
καί τούς συμβουλεύει νά στοχασθο~υν \οτι ναί μέν λέγεται [εκε ~ι \οτι σηκώθηκαν 
α [υτά [από τήν [ Εκκλησία, [αλλά [από τούς δικούς μας, πού [αντιφέρονταν μέ θερμό 
ζ~ηλο στά {εθιμα τ~ης ∆υτικ~ης [ Εκκλησίας˙ δηλαδή α[υτά σηκώθηκαν κακ~ως, 
[ακανονίστως, μέ {αλογο καί [αδιάκριτο ζ~ηλο. Τέλος, τούς νουθετε~ι νά παύσουν ε [ις 
τό ]εξ~ης νά λαλο~υν τέτοια [ασύνετα λόγια1.  
 Σέ {αλλο σημε~ιο ]ο \ Οσιος [αναφέρει \οτι ]ο Θεολόγος Γρηγόριος [ονομάζει τόν 
τρίτο γάμο παρανομία καί ]ο Μέγας Βασίλειος πολυγαμία, μ~αλλον δέ πορνεία 
συνεσταλμένη. Κατά τό {ετος 992 [επί Κωνσταντίνου το~υ Πορφυρογεννήτου καί 
Ρωμανο~υ το~υ πεθερο ~υ του, ]ο ]οπο~ιος τότε @ηταν Βασιλοπάτωρ, [εκδόθηκε Τόμος 
συνοδικός καλούμενος ]ο τ~ης ]ενώσεως, ]ο ]οπο ~ιος διώριζε \οτι ο]ι δίγαμοι, πού @ηταν 
40 χρον~ων καί δέν ε@ιχαν παιδιά, συγχωρο~υνται νά λαμβάνουν καί τρίτη γυνα~ικα 
γιά τήν θεραπεία τ~ης [ατεκνίας τους, νά κανονίζονται, \ομως, νά μή μεταλάβουν γιά 
πέντε χρόνια, χωρίς τελείως νά μή λιγοστεύσουν τά χρόνια, καί μετά [από α[υτούς 
νά μεταλαμβάνουν μόνο μία φορά τόν χρόνο κατά τήν ]αγία [ Ανάσταση.[ Εάν, 
\ομως, {εχουν παιδιά, ποτέ δέν συγχωρο~υνται νά τριγαμήσουν.\ Οσοι @ηταν 30 
χρον~ων καί δέν ε@ιχαν παιδιά, συγχωρήθηκαν κι α [υτοί γιά τό νεαρό καί ε [υόλιστο 
τ~ης ]ηλικίας νά λαμβάνουν καί τρίτη γυνα ~ικα, \ομως νά κανονίζονται να μή 
μεταλάβουν γιά τέσσερα χρόνια, καί μετά [από α[υτά τά χρόνια νά μεταλαμβάνουν 
μόνο τρε~ις φορές τόν χρόνο, κατά τήν [ Ανάσταση το~υ Χριστο~υ, τήν Γέννησή Του 
καί τήν Κοίμηση τ~ης Θεοτόκου.{ Αν, \ομως, {εχουν παιδιά, νά [επιτιμ~ωνται πέντε 
χρόνια κατά τό σύνηθες.\ Οσοι ε@ιναι πάνω [από 45 χρον~ων, α[υτοί δέν 
συγχωρο~υνται ποτέ νά λάβουν τρίτη γυνα~ικα, παρ’\ολο πού δέν {εχουν παιδιά. Καί 
α [υτό, δηλαδή ]ο διορισμός κατ’α[υτ ~ων τ ~ων τριγάμων, ε @ιναι σχεδόν τό κυρίως α{ιτιο, 
πού σήμερα γέννησε μέγα διωγμό σ’[εκείνους, πού θέλουν νά μεταλαμβάνουν 
συχνότερα τά θε ~ια Μυστήρια. Γι’α [υτό καί μερικοί μέμφονται [εκε~ινον, πού {εβαλε 
α [υτόν τόν διορισμό μέσα στό ] Ωρολόγιο, σάν \ενα νόμο καί καθολικό Κανόνα γιά 
\ολους τούς Χριστιανούς, στόν καιρό πού μπ~ηκε σάν μιά ποινή [εναντίον μόνο τ~ης 
[ακρασίας τ~ων τριγάμων.\ Ομως, κατά τόν \ Οσιο, {αδικα μέμφονται τόν πτωχό 
[εκε ~ινο, [επειδή ]ο σκοπός του [εκε~ι δέν ε@ιναι \οτι τάχα \ολοι ο]ι Χριστιανοί πρέπει νά 
κοινωνο~υν τρε ~ις φορές τόν χρόνο, καθώς [αστόχαστα πολλοί καί σπουδα~ιοι καί 
[αμαθε ~ις {ετσι πέρνουν τό νόημα, καί γι’α[υτό [ακόμη καί [ορθόδοξοι ζηλωτές τόν 
κατηγορο~υν.{ Οχι, δέν ε @ιναι {ετσι, [αλλά, καθώς φαίνεται, [αντιφερόμενος στούς 
κοιλιόδουλους καί μάλιστα σ’[εκείνους, πού συγκατοικο~υν μέ τούς Λατίνους, καί 
μαθαίνουν [απ’α[υτούς νά [αθετο~υν τίς πατροπαράδοτες νηστε~ιες, λέγοντας \οτι μία 
μόνο ε @ιναι ]η νηστεία, ]η μεγάλη Τεσσαρακοστή, ο]ι δέ {αλλες ε@ιναι χθεσινά καί 
προχθεσινά [εφευρήματα, σ’α[υτές τίς φλυαρίες [αντιφερόμενος [εκε ~ινος ]ο 
[ανατολικός ζηλωτής, βάλθηκε ν’[αποδείξει \οτι καί ]η νηστεία το~υ Σαρανταημέρου 
καί ]η νηστεία το~υ Α[υγούστου ε@ιναι παλαιές καί {οχι ]υστερινά [εφευρήματα. 
Γι’α[υτό, φέρνοντας σ’α[υτό κι {αλλες [αποδείξεις, στοχαστικώτατα {εφερε καί τόν 
τόμο τ~ης ] Ενώσεως, πού {εγινε τό 992 μ.Χ., στόν ]οπο~ιο βλέπουμε \οτι ο]ι Πατέρες 
                                                 
1 Σχ.βλ. ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ,]  Εορτοδρόμιον... Γ΄, σ. 220. 
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[εκείνης τ~ης Συνόδου [αναφέρουν μαζί μέ τήν ]αγία Τεσσαρακοστή καί τίς {αλλες 
δύο, καί {αρα συμπεραίνεται καί [εκε~ι ]η [αρχαιότητά τους. Καί [αληθινά πρέπει νά 
{εχουν καί α [υτές τό α[ιδέσιμο, γιατί, \οταν τό 992 μ.Χ. σημειώνονται κι [εμε ~ις 
βρισκόμασθε στό 1790 μ.Χ. ([εποχή ]αγίου Νικοδήμου), π~ως μπορο~υμε νά τίς λέμε 
νεωτερίσματα;{  Επειτα, τότε σημειώνονται, μά δέν {αρχισαν [από τότε, [αλλά @ηταν 
καί νωρίτερα, δηλαδή συνειθίζονταν στήν [ Εκκλησία [από [αρχαίων χρόνων καί τίς 
[αναφέρουν ]ως κοινές καί φυλαττόμενες [από \ολους καί [αποφασίζουν γιά τούς 
τριγάμους \οτι τότε καί τότε μόνο νά κοινωνο~υν. Γιατί;{ Οχι [αλόγως βέβαια˙ [αλλά 
γιατί πάντοτε βρίσκονται κατεγνωσμένοι [από τήν [ακρασία τους. Γι’α[υτό καί ]η             
[ Εκκλησία δέν τούς ξέκοψε νά τούς ρίξει {εξω τελείως, \ομως ]υπομένει καί τούς 
βλέπει μέσα στούς περιβόλους της σάν ρύπασμα. Γι’α[υτό καί [αφο~υ τούς παιδεύσει 
μέ τήν πολυχρόνια [ακοινωνησία, συγκαταβαίνει νά τούς κοινων ~?α μόνο τρε ~ις 
φορές τόν χρόνο˙ [αλλά {οχι καί συχνότερα, καθώς ο]ι {αλλοι Χριστιανοί, [επειδή 
πάντοτε {εχουν πάνω τους τήν α [ιτία, πού τούς κάνει [αναξίους γιά νά 
πα[ρ]ρησιάζονται συχνότερα στήν λαμπρότητα τ~ων ] Αγίων. Α[υτό ε@ιναι τό κυρίως 
καί [αληθές α{ιτιο, πού παρακίνησε [εκε ~ινον τόν Χριστιανό καί [ανέφερε [εκε ~ι τόν 
τόμο τ~ης ] Ενώσεως, καθώς ε @ιναι φανερό [από τήν [επιγραφή τ ~ης ]υποθέσεως περί 
νηστει~ων. Ο]ι δέ [ανόητοι, χωρίς νά στοχασθο~υν τόν σκοπό καί τήν πρώτη α [ιτία 
α [υτο~υ, πού τό λέει, α[υτό μόνο [αρπάζουν [από’κε ~ι \οτι μόνο τρε ~ις φορές γράφει τό           
] Ωρολόγι νά κοινωνο~υν ο ]ι Χριστιανοί. Ε{υχεται ]ο \ Οσιος, ]ο Κύριος νά τούς δώσει 
[επίγνωση, γιά νά α[ισθανθο ~υν τό συμφέρον τ~ης ψυχ~ης τους καί νά διορθωθο ~υν1. 
 

2.21. Περί διπλ~ης Θείας Λειτουργίας 
 

 [ Αναφερόμενος ]ο \ Οσιος Νικόδημος στήν θεία λατρεία καί στά λειτουργικά 
θέματα, σημειώνει \οτι ]η [εν [ Αντισιοδώρ?ω τοπική σύνοδος, πού συνήχθη κατά τό 
χιγ΄ (613 μ.X.) [επί ] Ηρακλείου διόρισε νά μήν γίνονται δύο λειτουργίες τήν {ιδια 
]ημέρα στήν [ιδια τράπεζα, γιά νά μήν διπλασιάζεται ]ο μοναδικός θάνατος το~υ 
Χριστο~υ. «Ο[υκ {εξεστιν [εν μι ?~α τραπέζ?η κατά τήν α[υτήν δύω λειτουργίας ε [ιπε ~ιν, 
ο[υδέ [εν τ?~η α [υτ?~η τραπέζ?η, [εν ?#η ]ο [ Επίσκοπος [ελειτούργησε, τόν Πρεσβύτερον [εν 
[εκείν?η τ?~η ]ημέρ?α λειτουργ~ησαι»˙  τό ]οπο ~ιο παραβαίνουν ο ]ι παπιστές.[ Αλλά καί ο]ι 
δικοί μας ]ιερε ~ις, πού λειτουργο~υν δύο φορές, τάχα γιά παρρησία, βαρέως 
]αμαρτάνουν καί {ας παύσουν στό ]εξ~ης α[υτό τό {ατοπο2.  
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Σχ.βλ. ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, Πηδάλιον, σσ. 387-388. 
2 \ Ο. π., σ. 90. 
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2.22. Περί [αζύμων 
 

 Κατά τόν ο΄ [ Αποστολικό Κανόνα, \οποιος [ Επίσκοπος {η Πρεσβύτερος {η 
∆ιάκονος {η \οποιος [ανήκει στούς καταλόγους τ~ων Κληρικ~ων,νηστεύει μαζί μέ τούς 
[ Ιουδαίους {η ]εορτάζει μ’α [υτούς τό Πάσχα {η [αλλες ]εορτές {η δέχεται [απ’α[υτούς τά 
ξένα δ~ωρα τ ~ης ]εορτ ~ης τους, \οπως τά {αζυμα (τά ]οπο~ια κι α[υτοί τρ~ωνε κατά τίς 
]ημέρες το~υ φάσκα τους καί σέ κάθε ]εορτή τους καί σέ κάθε θυσία προσέφεραν 
{αζυμα) {η κάτι {αλλο παρόμοιο, {ας καθαίρεται, {αν ε @ιναι λαϊκός, {ας [αφορίζεται. 
Γιατί, {αν καί α[υτοί, πού τά δέχθηκαν καί συννηστεύοντας καί συνεορτάζοντας, 
δέν ε @ιναι ]ομόφρονες μέ τούς [ Ιουδαίους (γιατί {αν @ηταν τέτοιοι, δέν {επρεπε νά 
καθαιρεθο~υν {η νά [αφορισθο~υν, [αλλά νά παραδοθο ~υν στό [ανάθεμα, κατά τόν κθ΄ 
τ~ης [εν Λαοδικεί ?α), [αλλ’\ομως δίδουν [αφορμή σκανδάλου καί ]υποψία \οτι τιμο~υν τίς 
]εορτές τ~ων [ Ιουδαίων, τό ]οπο~ιο ε @ιναι [αλλότριο τ~ων [ορθοδόξων, καί μολύνονται ο]ι 
{ιδιοι μέ τήν συναναστροφή τ~ων Χριστοκτόνων, πρός τούς ]οποίους λέει ]ο Θεός 
«νηστείαν καί [αργίαν καί τάς ]εορτάς ]υμ~ων μισε ~ι ]η ψυχή μου». 
 [ Από τόν παρόντα Κανόνα γίνεται φανερό πόσο [αξιοκατάκριτοι ε @ιναι ο]ι 
Λατ ~ινοι, πού καινοτόμησαν τό μυστήριο τ~ης θείας Ε [υχαριστίας καί ε [ισήγαγαν 
σ’α[υτό τά [ Ιουδαϊκά {αζυμα.[ Από τήν [εποχή το~υ Χριστο~υ μέχρι τό 1053 μ.Χ. ]η                        
[ Εκκλησία τ~ων ∆υτικ~ων λειτουργο~υσε μέ {ενζυμο {αρτο. Κατ’α[υτό τό {ετος ]ο Λέων 
]ο Θ΄ {εγινε ]ο πρ~ωτος [εφευρετής τ~ων [αζύμων. Ψευδέστατο, \ομως, [αποδείχθηκε 
α [υτό, πού πρότειναν ο]ι Λατ~ινοι, \οτι ]ο Κύριος τέλεσε τόν μυστικό ∆ε ~ιπνο μέ {αζυμο 
{αρτο, α΄. [αφο~υ βρέθηκε {ενζυμος {αρτος, πού παραδόθηκε [από τόν Κύριο. Γιατί, 
διηγε~ιται ]ο Νικόλαος ]ο ] Υδρο ~υντος στό «Κατά [αζύμων»1 \οτι, \οταν ο]ι Φράγγοι 
κατέλαβαν τήν Κωνσταντινούπολη, βρ~ηκαν στό Βασιλικό σκευοφυλάκιο τά τίμια 
ξύλα, τό [ακάνθινο στεφάνι, τά σανδάλια το~υ Σωτ~ηρος καί \ενα καρφί. Βρ~ηκαν, 
\ομως, καί σ’\ενα χρυσό λιθομαργαρητοκόλλητο σκε~υος {αρτο, [από τόν ]οπο~ιο {εδωσε 
]ο Κύριος στούς [ Αποστόλους. Γι’α[υτό ε@ιχε καί α[υτή τήν [επιγραφή˙ «[ Ενθάδε 
κε~ιται ]ο θε~ιος {αρτος, \ον ]ο Χριστός το~ις μαθητα ~ις [εν τ?~η \ωρ?α το~υ ∆είπνου διένειμεν, 
ε[ιπών˙ Λάβετε, φάγετε, το~υτό [εστι τό σ~ωμα μου».[ Επειδή, \ομως, @ηταν {ενζυμος, ο]ι 
δυτικοί, πού τόν βρ~ηκαν, ]ο [ Επίσκοπος [ Αλβεστανίας καί ]ο ]υποψήφιος Βηθλεέμ, 
θέλησαν νά τόν κρύψουν. Τήν [αλήθεια τ ~ης ]ιστορίας α[υτ ~ης μαρτυρε ~ι καί ]ο 
Γεώργιος ]ο Κερκύρας, πού {ηκμασε κατά τό 1146ο {ετος. Καί β΄. [αποδείχθηκε, 
[αφο~υ πρ~ωτος ]ο [ Ιωάννης ]ο ] Ιεροσολύμων καί \υστερα ]ο πολυμαθής Ε [υστράτιος ]ο            
[ Αργέντης, πού {ελαβε τήν [αφορμή [από τόν προρηθέντα [ Ιωάννη, συνέγραψαν 
κατά [αζύμων καί [απέδειξαν μέ γραφικούς καί [αναντι[ρ]ρήτους λόγους \οτι ]ο Κύριος 
δέν {εφαγε τό νομικό φάσκα καί [ακολούθως δέν τέλεσε τόν μυστικό ∆ε~ιπνο μέ 
{αζυμα2.  

                                                 
1 Σχ.βλ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Υ∆ΡΟΥΝΤΟΣ, Κατά [αζύμων. 
2 Σχ.βλ. ∆ΟΣΙΘΕΟΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ, ∆ωδεκάβιβλος, βιβλίο 8ο, κεφ. 12ο, §δ΄, σσ. 396-397 καί   
  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ,]  Ιερά Κατήχησις καί ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, Πηδάλιον,  
  σσ. 96-97. 
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 ] Ερμηνεύοντας ]ο \ Οσιος Νικόδημος τό δεύτερο τροπάριο τ~ης θ΄ [?ωδ~ης το~υ 
κανόνος τ~ης Μεγάλης Πέμπτης, «{ Απιτε το~ις μαθητα~ις, ]ο Λόγος {εφη, τό Πάσχα, [εν 
]υπερ?ώ?ω τόπ?ω, ?#ω νο~υς [ενίδρυται, ο#ις μυσταγωγ~ω σκευάσατε, [αζύμ ?ω [αληθείας 
λόγ?ω˙ τό στερρόν δέ τ ~ης χάριτος μεγαλύνατε», [αναφέρει \οτι ]ο Κύριος προτρέπει 
τούς Μαθητές Του νά [ετοιμάσουν τό Πάσχα μέ {αζυμο μέν λόγο τ~ης [αληθείας καί 
]απλότητος, {οχι \ομως καί χωρίς τόν {ενζυμο καί [αρτώδη καί στερεό˙ διότι, τόν 
{ενζυμο {αρτο α[ινιγματωδ~ως φανέρωσε ]ο Μελωδός \οσιος Κοσμ~ας Μαϊουμ~α μέ τήν 
προσθήκη το~υ «τό στερρόν δέ τ~ης χάριτος μεγαλύνατε». Τ~ης χάριτος ε @ιναι τό 
{ενζυμο, [επειδή μέ {ενζυμο {αρτο καί ]ο Κύριος τότε παρέδωσε τό Μυστήριο, γιατί 
[ακόμη δέν @ηταν καιρός τ ~ων [αζύμων, καθότι α[υτά τρώγονταν μέ τόν [αμνό καί τίς 
πικρίδες τήν νύκτα το~υ Μεγάλου Σαββάτου, καί \ολη ]η [ορθόδοξη [ Εκκλησία το~υ 
Χριστο~υ μέ {ενζυμο {αρτο [εκτελε ~ι τό Μυστήριο.[ Επειδή ε @ιναι τ~ης χάριτος, γι’α [υτό 
[ακολούθως ε @ιπε ]ο Μελωδός νά μεγαλύνουν τό {ενζυμο. Μέ τό νά μεταχειριζόταν ]ο 
παλαιός Νόμος σέ \ολες σχεδόν τίς ]ιεροπραξίες τά {αζυμα, γι’α[υτό ]ο Μελωδός δέν 
τά [ονομάζει τ ~ης χάριτος, ο{υτε λέει νά τά μεγαλύνουν ο ]ι πιστοί. Γιατί, \ομως, 
[αναφέρει ]ο Μελωδός [εδ~ω {αζυμα; Γιά νά δείξει μυστικ~ως \οτι ]ο Κύριος {εφαγε τότε 
τό παλαιό Πάσχα, τό ]οπο~ιο {εγινε μέ {αζυμα, καθώς καί {αλλοι πολλοί Πατέρες {ετσι 
]υπέλαβαν.\ Οτι δέν τό {εφαγε κατ’[εκε~ινον τόν χρόνο, μ~ας παραπέμπει ]ο \ Οσιος στόν 
λόγο το~υ [ Ιωάννου ] Ιεροσολύμων «Κατά [αζύμων»1 καί στό «Περί Μυστηρίων 
Βιβλιάριον» το~υ Ε [υστρατίου [ Αργέντου2. 
 \ Οτι μέν τά {αζυμα ε@ιναι [αποβεβλημένα [από τά Μυστήρια τ~ης [ Εκκλησίας 
το~υ Χριστο ~υ, τά δέ {ενζυμα μόνο ε @ιναι δεκτά σ’α[υτήν καί τί α[υτά δηλ~ωνουν, μ~ας 
φανερώνει ]ο [ Ιωσήφ ]ο Βρυέννιος. Στήν πρώτη διάλεξη, πού {εκανε, το~υ λατίνου 
Σκαράνου λέει˙ «Πρ~ωτον ]υμ~ων [αποσχιζόμεθα, \οτι [αντί [ενζύμων [εν τα~ις ]υμ~ων 
λειτουργίαις προσφέρετε {αζυμα˙ περί α[υτο ~υ γάρ ο\υτως ]η ]εβδόμη ο[ικουμενική 
σύνοδος τίθησιν˙ Ε {ι τις ο[υ τίθησιν ε[ις τήν προσφοράν προζύμην καί {αλας καί ε{ι 
τις προσφέρει {αζυμα, [ανάθεμα {εστω»3. Καί ]ο Μέγας Βασίλειος στήν ]ερμηνεία τ~ης 
θείας Λειτουργίας λέει˙ «∆ιά τ~ων [εντα~υθα τελουμένων σημαίνομεν τήν τελείαν 
[ανθρωπότητα το~υ Σωτ ~ηρος ]ημ~ων [ Ιησο ~υ Χριστο~υ καί δείκνυμεν το~υτο τέλειον 
Θεόν ε@ιναι καί τέλειον {ανθρωπον˙ {αλευρον ]η σάρξ, πρόζυμον ]η ψυχή, \αλας ]ο 
νο~υς˙ καί διά το~υτο [ονομάζομεν.[ Αλλά καί τάς πέντε α[ισθήσεις [αποπληρο~υμεν [εν 
τα ~ις ]ιερα~ις προσφορα~ις˙ \ορασις τό {αλευρον, [οσφρησις τό πρόζυμον, [ακοή τό π ~υρ, 
γε ~υσις τό \αλας καί ]αφή τό \υδωρ»4. 
 Στό σημε~ιο α[υτό [ωφέλιμο ε@ιναι νά θυμηθο~υμε καί τούς δεκατρε ~ις ]αγίους 
[ενδόξους ] Οσιομάρτυρες καί ] Ομολογητές τ~ης [ Ορθοδόξου πίστεως τ~ης ] Ιερ~ας 
Μον~ης Καντάρας τ~ης Κύπρου, [ Ιωάννη, Κόνονα,] Ιερεμία, Μ~αρκο, Κύριλλο, 
Θεόκτιστο, Βαρνάβα, Μάξιμο, Θεόγνωστο,[ Ιωσήφ, Γεννάδιο, Γεράσιμο καί 

                                                 
1 Σχ.βλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ, Κατά [αζύμων. 
2 Σχ.βλ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΡΓΕΝΤΗΣ, Περί μυστηρίων... 
3 Σχ.βλ. ΙΩΣΗΦ ΒΡΥΕΝΝΙΟΣ, Κατά λατίνου...  
4 Σχ.βλ. Μ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Λειτουργία..., PG 31 καί ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, 
 ]  Εορτοδρόμιον... Β΄, σσ. 168-169. 
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Γερμανό, ο]ι ]οπο~ιοι, [επειδή δέν δέχθηκαν τά {αζυμα καί τήν νοθευμένη ]ομολογία 
τ~ων Λατίνων, τούς {εκαψαν ο]ι Λατίνοι στίς 19 Μαΐου 12311. 

 
2.23. Περί ζέοντος 

 
 Σύμφωνα μέ τόν \ Οσιο Νικόδημο, διπλό στάθηκε τό θα ~υμα τ~ης [ακηράτου 
πλευρ~ας το~υ Κυρίου, {οχι μόνο γιατί [εξέβλυσε α#ιμα καί \υδωρ, τό μέν α#ιμα ]ως 
[ανθρώπου, τό δέ \υδωρ, ]ως ]υπέρ {ανθρωπον, κατά τόν Θεολόγο Γρηγόριο, [αλλά καί 
γιατί α[υτά [εξέβλυσαν ζεστά καί ζωντανά, σά νά @ηταν ζωντανή [εκείνη ]η πλευρά 
καί ζωοποιός, [εξαιτίας τ~ης καθ’]υπόστασιν ]ενώσεως τ~ης ζωοποιο~υ Θεότητος, κατά 
τόν \αγιο Συμεών Θεσσαλονίκης. Γιά νά παρασταίνεται μέν τό α΄ θα~υμα, 
νομοθετήθηκε νά βάλλεται α#ιμα καί \υδωρ στό \αγιο Ποτήριο. Γιά νά 
παρασταίνεται δέ τό β΄, διατάχθηκε {ανωθεν καί [εξ [αρχ ~ης, \οπως λέει ]ο Βαλσαμών 
καί ]ο Γερμανός Κωνσταντινουπόλεως, νά βάλλεται α [υτό τό \υδωρ ζεστό καί 
κοχλάζον στόν καιρό το~υ Κοινωνικο~υ, {οχι ψυχρό {η χλιαρό, \ωστε καί α[υτός ]ο 
]ιερεύς καί ο]ι ]υπόλοιποι, πού τά μεταλαμβάνουν {ετσι ζεστά, νά διατίθενται \οτι τά 
μεταλαμβάνουν, καθώς τότε [εξ~ηλθαν [από τήν ζωοποιό πλευρά το ~υ Σωτ ~ηρος. 
Σφάλλουν, λοιπόν, πολύ ο ]ι ]ιερε~ις [εκε ~ινοι, πού [αμελο~υν σ’α [υτό, καί δέν 
ζεσταίνουν καλά τό \αγιο ζέον, [αλλά τό βάζουν χλιαρό στό Θε~ιο Ποτήριο. Γιατί, 
πρέπει νά ε@ιναι βραστό καί κοχλάζον, \οταν βάλλεται (\ωστε νά ζεσταίνεται καί τό 
\αγιο Ποτήριο [απ’α[υτό), καθώς καί α[υτό τό {ονομα δηλ ~ωνει˙ γιατί ζέον θά πε~ι 
βραστό νερό. Γι’α[υτό καί ]ο θε ~ιος Νικηφόρος στόν ιγ΄ Κανόνα2 του λέει \οτι, χωρίς 
τό ζέον καί θερμό \υδωρ, δέν πρέπει νά λειτουργήσει Πρεσβύτερος. Ο]ι δέ Λατ~ινοι, 
μή λειτουργώντας μέ θερμό \υδωρ, παριστάνουν μ’α[υτό νεκρή τήν ζ~ωσα θεότητα 
καί τήν [από α[υτήν ζωοποιουμένη θεία πλευρά το~υ Σωτ~ηρος. Πρέπει δέ ο]ι ]ιερε~ις νά 
προσέχουν καί στήν μέν πρώτη {εγχυση το~υ \υδατος στό Ποτήριο στήν πρόθεση νά 
βάζουν λιγότερο \υδωρ, \υστερα δέ νά βάλλουν περισσότερο τό θερμό γιά δύο 
α {ιτια, καί γιά νά θερμανθε ~ι ]η προτέρα \ενωση στό Ποτήριο καί γιά νά γίνει μετρία 
]η κράση το~υ ο{ινου καί το~υ \υδατος καί {οχι νά γίνεται τό [εναντίον καί νά δίνουμε 
[αφορμή στούς Λατίνους νά μ~ας κατηγορο ~υν \οτι φθείρουμε τήν κράση το ~υ 
Ποτηρίου μέ τό ]υπερβολικό νερό3. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Σχ.βλ.  ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, Συναξαριστής... Ε΄, σ. 480 καί ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΚΟΡΙΝ-  
  ΘΟΥ -  ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΧΙΟΥ - ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΡΙΟΣ,    
  Συναξαριστής..., σ. 534.  
2 Σχ.βλ. ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, Πηδάλιον, σ. 727. 
3 \ Ο. π., σσ. 248-249. 
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2.24. Περί τρόπου κοινωνίας 
 

 [ Αναφερόμενος ]ο \ Οσιος στήν προηγιασμένη θεία Λειτουργία, μεταξύ τ~ων 
{αλλων λέει καί \οτι α[υτοί, πού δέν χρίουν τόν \αγιο { Αρτο μέ τό πανακήρατο Α#ιμα, 
\οπως διατάσσεται στά Ε [υχολόγια, καί τόν φυλάττουν χωρίς νά ε @ιναι χρισμένος, 
γιά νά γίνει μ’α [υτόν ]η προηγιασμένη, προφαν~ως λατινοφρονο ~υν. Γιατί, α[υτό ε @ιναι 
χαρακτηριστικό τ~ης δυσσέβειας τ ~ων Λατίνων, τό νά μεταδίδουν στούς λαϊκούς 
[από \ενα ε @ιδος, δηλαδή μόνο [από τόν {αρτο, τό Μυστήριο τ~ης Ε [υχαριστίας, \οπως 
παρανόμως νομοθέτησε ]η δυτική σύνοδος, πού συγκροτήθηκε στήν Κωνσταντία 
τ~ης Γερμανίας τό 1414 μ.Χ.1. Στήν δυτική [ Εκκλησία ο]ι γυνα~ικες δέν λάμβαναν 
τόν \αγιο {αρτο μέ γυμνά χέρια, [αλλά, [αφο~υ \απλωναν στά χέρια τους κ{?αποια λευκά 
[οράρια, δηλαδή {ασπρα μανδηλάκια, {ετσι δέχονταν τόν \αγιο {αρτο, καθώς τό 
διορίζει α[υτό ]η [εν [ Αντισιοδώρ?ω τοπική Σύνοδος στόν λστ΄ Κανόνα της καί ]ο 
]ιερός Α[υγουστ~ινος στόν 252ο λόγο του. Α[υτό τό μανδηλάκι [ονομαζόταν 
∆ομενικάλε, πού στά Λατινικά σημαίνει Κυριακό, [επειδή τό {εφερναν κατά τίς 
Κυριακές στήν [ Εκκλησία γιά νά λάβουν τό σ ~ωμα το~υ Χριστο~υ2. 
 

2.25. Περί Κυριακ~ων λόγων 
 

 Σχολιάζοντας ]ο \ Οσιος Νικόδημος τόν 91ο Κανόνα το~υ Μ.Βασιλείου, 
[επισημαίνει \οτι, {ας α[ισχυνθο~υν ο ]ι παπιστές βλέποντας [εδ~ω τόν Μεγάλο Βασίλειο, 
τόν 13ο [ Απόστολο, νά λέει \οτι δέν ε@ιναι [αρκετά τά Κυριακά λόγια, δηλαδή τό 
«Λάβετε, φάγετε...» καί τό «Πίετε...»3, στήν τελείωση τ~ων θείων Μυστηρίων, 
\οπως [αντιθέτως κακ~ως καί σφαλερ~ως λένε α[υτοί, [αλλά μαζί μ’α [υτά ε @ιναι 
[αναγκα~ιες καί ο]ι ε[υχές καί ο]ι [επικλήσεις, πού λέγονται μυστικ~ως [από τόν ] Ιερέα.            
\ Οτι δέ α[υτό ε@ιναι πανάληθες καί το~υ ] Ηλίου φαεινώτερο, τό [αποδεικνύει μέ 
[αναντί[ρ]ρητες καί γενναιότατες [αποδείξεις ]ο πολυμαθέστατος [ανήρ Ε [υστράτιος ]ο           
[ Αργέντης στό βιβλίου του «περί Μυστηρίων»4. Μέ {αλλα λόγια, ]ο Παπισμός 
]υποστηρίζει \οτι ]ο καθαγιασμός το~υ {αρτου καί το~υ ο {ινου γίνεται κατά τήν 
[εκφώνηση τ ~ων [ιδρυτικ~ων λόγων το~υ Χριστο~υ «Λάβετε, φάγετε...» καί «Πίετε...».         
] Η [ Ορθόδοξη [ Εκκλησία δέχεται \οτι ]ο καθαγιασμός γίνεται μέ τήν [επίκληση το~υ 
]αγίου Πνεύματος «κατάπεμψον τό Πνε ~υμα σου τό \αγιον [εφ’]ημ~ας καί [επί τά 
προκείμενα δώρα ταύτα καί ποίησον...».] Η διαφωνία μεταξύ Παπισμο~υ καί                     
[ Ορθοδόξου [ Εκκλησίας [αρχίζει [επίσημα [από τήν σύνοδο Φερράρας-Φλωρεντίας, 
[εν~?ω ε @ιναι γνωστή [από τόν 9ο α[ι~ωνα.] Ο Ζιγαβηνός (12ος α [ι~ω.) καί ]ο \αγιος Νικόλαος 
]ο Καβάσιλας (14ος α[ι ~ω.) [αντιπαραθέτουν μέ {εμφαση τήν [ορθόδοξη θεώρηση στήν 
παπική α[υτή διδασκαλία.] Η παπική [αντίληψη γιά τόν καθαγιασμό τ~ων τιμίων 
δώρων [αποτελε~ι {αμεση συνέπεια τ~ης [αλλοιώσεως το~υ Τριαδικο~υ δόγματος μέ τό 

                                                 
1 Σχ.βλ. ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, Πηδάλιον, σ. 268. 
2 \ Ο. π., σ. 311. 
3 Ματθ. 26, 26-28. 
4 \ Ο. π., σσ. 645-646 καί ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΡΓΕΝΤΗΣ, Περί μυστηρίων..., σσ. 92-250. 
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Filioque. Προβάλλεται μέ {εμφαση ]ο Χριστός καί [ατονε~ι ]ο ρόλος το~υ ]αγίου 
Πνεύματος. Παράλληλα ]η διδασκαλία α[υτή [οφείλεται σέ μιά χριστοκεντρική 
[αντίληψη τ~ης θείας [αποκαλύψεως καί τ ~ης θείας ε[υχαριστίας.\ Ολα α[υτά 
[εξυπηρετο~υν {αριστα τήν προβολή το ~υ παπικο ~υ πρωτείου καί διευκολύνουν πολύ 
τήν [απαίτηση τ ~ων παπ~ων γιά διοικητική ]υπεροχή στήν \ολη [ Εκκλησία.[ Αντιθέτως 
]η [ορθόδοξη θεώρηση τονίζει τόν τριαδοκεντρικό χαρακτ ~ηρα τ~ης [ Εκκλησίας καί 
φανερώνει τήν πνευματολογική βάση τ~ης [ορθοδόξου [ Εκκλησιολογίας.[ Επίσης, ]η 
[ορθόδοξη θεώρηση θεμελιώνεται σέ μαρτυρίες τ~ων πατέρων, στίς [αρχα ~ιες 
λειτουργίες, πού περιέχουν τήν [επίκληση καί γενικότερα στήν \ολη ]ιερά 
παράδοση1. 

 
2.26. Περί [ακροβυστίας Κυρίου 

 
 Σχετικά μέ τήν [ακροβυστία, δηλαδή τό περιτμηθέν [εκε~ινο μέρος τ~ης 
Θεανδρικ ~ης σαρκός το~υ Κυρίου, ]ο μέν [ Αναστάσιος ]ο Σιναΐτης2 καί {αλλοι                       
[ Ανατολικοί ]υποστηρίζουν \οτι τό μέρος [εκε~ινο τό φύλαξε ]η Παρθένος μετά τήν 
περιτομή, ]ως ]ιερό κειμήλιο, [ανώτερο κάθε διαφθορ~ας, \εως \οτου ]ο Κύριος 
[αναστήθηκε καί τό προσέλαβε πάλι. Καί ]ο Θεοφύλακτος Βουλγαρίας3 στήν 
]ερμηνεία το~υ Ε [υαγγελίου λέει \οτι τό τμ~ημα [εκε ~ινο τό προσέλαβε ]ο Κύριος στήν            
[ Ανάσταση. 
 Κάποιοι ∆υτικοί ματαίως [ισχυρίζονταν \οτι ]η [ακροβυστία το~υ Κυρίου 
σώζονταν σέ μιά [εκκλησία τ~ης πόλεως Καβίλλινο τ~ης κάτω Βουργουνδίας, [αλλά ]ο 
[ Επίσκοπός της Γκάστος, [αφο~υ {ανοιξε  στίς 19 [ Απριλίου 1707 μ.Χ. τό κιβώτιο 
[εκε ~ινο, στό ]οπο~ιο θεωρο~υνταν \οτι περιεχόταν ]η θεία [ακροβυστία, δέν βρ~ηκαν 
τίποτε {αλλο, παρά μόνο λίγη λεπτή {αμμο καί \ενα μικρό χαλίκι. Γι’α[υτό, {επαυσε 
τήν δεισιδαιμονία, ]η ]οποία κυρίευε τήν πόλη [εκείνη {ηδη τετρακόσια (400) χρόνια.   
[ Από α[υτό, λοιπόν, συνάγει ]ο \ Οσιος Νικόδημος \οτι ε@ιναι ψευδές καί [απίστευτο 
καί [εκε ~ινο τό {αλλο, πού λένε ο]ι {ιδιοι ο]ι ∆υτικοί, \οτι δηλαδή ]η [ακροβυστία το~υ 
Κυρίου σώζεται μέχρι σήμερα στή ] Ρώμη στό ναό το~υ ]αγίου [ Ιωάννου το~υ 
Λατερανο~υ, \οπως σημειώνει ]ο Καλμέτης στό ]υπόμνημα στόν Λουκ~α4. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Σχ.βλ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΛΕΓΓΙ∆ΗΣ, ∆υτική..., σσ. 54-55. 
2 Σχ.βλ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΙΝΑΪΤΗΣ,[ Ανάκρισις..., σσ. 282-283. 
3 Σχ.βλ. ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ,]  Ερμηνεία..., PG 123, 725 D. 
4 Σχ.βλ. ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, Συναξαριστής... Γ΄, σ. 10 καί ΚΑΛΜΕΤΗΣ,                          
]  Υπόμνημα... 



 102

2.27. Περί τ~ης {ηδη γενομένης [απολαύσεως τ~ων [αγαθ~ων καί κακ~ων 
 

 ] Ερμηνεύοντας ]ο \ Οσιος Νικόδημος τό χωρίο «ε [ι [εν τ?~η ζωή ταύτη 
[ηλπικότες [εσμέν [εν Χριστ ?~ω μόνον, [ελεεινότεροι πάντων [ανθρώπων [εσμέν»1, 
παρατηρε ~ι \οτι, [ανίσως ]η χριστιανική πίστη μας τελειώνει στήν παρο~υσα 
πρόσκαιρη ζωή καί {αν μόνο σ’α[υτή τή ζωή [αποβλέπουμε [εμε~ις, πού [ελπίζουμε 
στόν Χριστό, καί δέν ]υπάρχει {αλλη α[ιώνιος ζωή, βέβαια ε {ιμασθε [αθλιώτεροι καί 
δυστυχέστεροι [από \ολους τούς [ανθρώπους, τούς [απίστους καί [ασεβε~ις, γιατί ο {υτε 
[εδ~ω [απολαμβάνουμε τά παρόντα [αγαθά, \οπως ο]ι [ασεβε~ις, ο{υτε θά [απολαύσουμε 
[εκε ~ι τά μέλλοντα, [επειδή δέν θά [αναστηθο~υμε, καθώς λένε μερικοί Κορίνθιοι.          
[ Αλλά θά {ελεγε κάποιος \οτι, {αν καί τό σ~ωμα δέν [ανασταίνεται, \ομως ]η ψυχή μέ τό 
νά ε @ιναι [αθάνατη, θά [απολαύσει μόνη της τά α[ιώνια [αγαθά.] Ο \ Οσιος, \ομως, 
[αποκρίνεται \οτι α[υτός ]ο λόγος δέν {εχει κανένα λογαριασμό καί [αλήθεια, γιατί δέν 
κοπίασε μόνη της ]η ψυχή, [αλλά καί τό σ~ωμα.{ Αρα, λοιπόν, τί λογ~ης δικαιοσύνη 
ε@ιναι α[υτή, \οπου τό σ~ωμα, πού {εκανε τόν περισσότερο κόπο, νά πηγαίνει στό μή 
{ον καί νά μήν [ανασταίνεται, ο{υτε νά [απολαμβάνει κανένα [αγαθό, μόνη δέ ]η ψυχή 
νά στεφανώνεται καί νά [απολαμβάνει; Α[υτή ε @ιναι μιά φανερή [αδικία. 
 Συμφώνως λέει καί ]ο θε~ιος Χρυσόστομος˙ «Τί λέγεις @ω Πα ~υλε; Π~ως [εν τ?~η 
ζωή ταύτ ?η μόνον [ηλπικότες [εσμέν, ε [ι σώματα ο[υκ [εγείρεται, τ~ης ψυχ~ης μενούσης 
καί θανάτου ο{υσης, \οτι κ{αν μέν?η φησιν ]η ψυχή, κ{αν μυριάκις [αθάνατος @?η, \ωσπερ 
ο@υν ο [υδέ κολασθήσεται. Πάντα γάρ φανερωθήσεται {εμπροσθεν το~υ βήματος το~υ 
Χριστο~υ, \ινα \εκαστος κομίσηται τά διά το~υ σώματος πρός \α {επραξεν, ε{ιτε [αγαθά 
ε{ιτε κακά. ∆ιά το~υτό φησιν, ε[ι [εν τ ?~η ζω ?~η ταύτ?η [ηλπικότες [εσμέν [εν Χριστ?~ω μόνον, 
[ελεεινότεροι πάντων [ανθρώπων [εσμέν. Ε[ι γάρ ο[υκ [ανίσταται τό σ~ωμα, 
[αστεφάνωτος ]η ψυχή μένει, {εξω τ ~ης μακαριότητος [εκείνης τ~ης [εν ο[υρανο ~ις. Ε[ι δέ 
το~υτο, ο [υδενός [απολαυσόμεθα τότε καθόλου, ε [ι δέ τότε ο[υδενός, [εν τ?~ω παρόντι τά 
τ~ων [αμοιβ~ων»2. Σημειώνει ]ο \ Οσιος \οτι [από α[υτά τά λόγια το~υ [ Αποστόλου 
Παύλου, το~υ ]ιερο~υ Χρυσοστόμου καί το~υ ]αγίου Θεοφυλάκτου, [αναιρε ~ιται ]η 
γνώμη τ~ων ∆υτικ~ων περί τ~ης {ηδη γενομένης [απολαύσεως τ~ων [αγαθ~ων καί κακ~ων3. 

 
2.28. Περί το~υ ]ιερο~υ λειψάνου [ Αποστόλου Πέτρου 

 
 ] Ο \ Οσιος Νικόδημος [επικαλε~ιται τήν μαρτυρία το~υ σοφο ~υ Θεοδώρου το~υ 
πτωχοπροδρόμου, ]ο ]οπο~ιος διηγε ~ιται \οτι τό πανσεβάσμιο καί [αποστολικό λείψανο 
το~υ μεγάλου Πέτρου πρότερον @ηταν σ~ωο καί ]ολόκληρο [αποτεθησαυρισμένο στήν 
μεγαλόπολη καί λαμπρ~α ] Ρώμη καί [ενθρονισμένο σέ πολυτελ~η καί πολύτιμο 
θρόνο, μέσα στό \αγιο β~ημα το~υ περιωνύμου ναο~υ τ~ων ]αγίων [ Αποστόλων, 
φορώντας μέν διάλιθα καί διάχρυσα ]ιμάτια, {εχοντας δέ στά πόδια 
λιθομαργαριτοκόλλητα σανδάλια, {αξια πολλ ~ης τιμ~ης, καί {εκανε πολλά θαύματα. 

                                                 
1 Α΄ Κορ. 15, 19. 
2 Σχ.βλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ,] Ομιλία 39η..., σσ. 59824 – 6008.  
3 Σχ.βλ. ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ,]  Ερμηνεία ε [ις τάς Ι∆΄... Α΄, σσ. 650-651.  
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Περνώντας, \ομως, ]ο καιρός καί [αφο~υ ]ο Θεός προε~ιδε τίς καινοτομίες τ~ων 
∆υτικ~ων, συνεχώρησε νά διαλυθε~ι τό λείψανο το~υ [ Αποστόλου σέ γυμνά λείψανα. 
Γι’α[υτό σηκώθηκε [από τό μέσον ]ο πολύτιμος [εκε~ινος θρόνος. Τά δέ [αποστολικά 
[οστά το~υ κορυφαίου τοποθετήθηκαν μέσα σέ κιβώτιο καί προσκυνο ~υνταν [από 
τούς χριστιανούς1. 
  

2.29. Περί ]αγίων 
 

 ]  Υπερδεδοξασμένος {ας ε@ισαι Χριστέ ]ο Θεός μας, [επειδή [αναδεικνύεις 
νέους Μάρτυρες, νέους φωστ~ηρες στό στερέωμα τ~ης [ Ανατολικ~ης [ Ορθοδόξου             
] Αγίας Καθολικ~ης καί [ Αποστολικ ~ης [ Εκκλησίας, στούς [εσχάτους α[υτούς καιρούς, 
πού ]η ε [υσέβεια [αποκαλε~ιται μωρία [από τούς [ασεβε~ις [αθέους καί τούς βλασφήμους 
καί [αθλίους α ]ιρετικούς.[ Επιπροσθέτως καί στούς καιρούς μας [ονειδίζεται ]η ] Αγία             
[ Εκκλησία μας [από τούς κακοδόξους α ]ιρετικούς Λατίνους, πού [ελεειν~ως 
[αποσπάσθηκαν καί ο]ι ]οπο~ιοι, [εκτός τ~ων {αλλων δυσφήμων κατηγορι~ων, τίς ]οποίες 
[εξέμεσαν κατά τ~ης ] Αγίας [ Ορθοδόξου [ Ανατολικ~ης [ Εκκλησίας μας, πρόσθεσαν 
[ακόμη καί α [υτό, φλυαρώντας καί λέγοντας \οτι δ~ηθεν, [αφο ~υ [αποχωρίσθηκε [από 
τήν δυτική, δηλαδή τήν Φράγγικη [ Εκκλησία, δέν {εβγαλε κανένα νέο \ Αγιο, ο{υτε 
πλέον {εχει θαύματα, [εν?~ω α[υτοί ο]ι πανάθλιοι, μή {εχοντας νά παρουσιάσουν νέους         
] Αγίους, κατασκευάζουν γλυπτούς λεγομένους ] Αγίους [από λίθους, ξύλα καί 
μέταλλα.[ Αλλά {ας α[ισχυνθο~υν μέ α[ιώνια α[ισχύνη, βλέποντας τήν ] Αγία μας               
[ Εκκλησία, τήν {αμωμη νύμφη το ~υ Σωτ~ηρος Χριστο~υ, κοσμημένη καί 
στεφανωμένη σάν μέ πολύτιμους λίθους καί μαργαριτάρια, μέ τούς νέους 
Μάρτυρες, τούς ] Οσίους, τούς ] Ιεράρχες καί τούς [ Ασκητές, τήν ]αγιότητα τ~ων 
]οποίων [επιβεβαιώνει ]η [αφθαρσία, ]η {αρρητη ε [υωδία, πού [εκπέμπεται [από τά \αγια 
Λείψανά τους καί τά {απειρα θαύματα, πού [επιτελο~υν.[ Αλλά α[υτοί ο]ι σχισματικοί 
Λατ ~ινοι μαζί μέ τούς α ]ιρετικούς, λέγοντας γιά τούς ]εαυτούς τους \οτι ε@ιναι σοφοί, 
[εμωράνθησαν, γι’α[υτό καί [επειδή [επήρθησαν [από τήν ]εωσφορική ]υπερηφάνεια, 
σκοτίσθηκαν στόν νο~υ καί τυφλώθηκαν. ∆ιότι, [εν?~ω βλέπουν, δέν βλέπουν, καί 
[εν?~ω [ακο~υν, δέν [ακο~υν ο{υτε νοο~υν \οτι, κατά τήν φωνή το ~υ Κυρίου, πού λέει˙ 
«Τετύφλωκεν α[υτ~ων τούς [οφθαλμούς (]ο [εκ το~υ ο [υρανο~υ πεσών ] Εωσφόρος) καί 
πεπώρωκεν α[υτ ~ων τήν καρδίαν, \ινα μή {ιδωσι το~ις [οφθαλμο~ις καί νοήσωσι τ?~η 
καρδί?α καί [επιστραφ~ωσι καί [ιάσομαι α[υτούς»2 καί {ετσι πλαν~ωντες καί πλανόμενοι 
διαπορεύονται στό σκότος3. Γι’α[υτό ]ο ]ιερός Νεκτάριος, ]ο ]οπο~ιος @ηταν 
Πατριάρχης τ~ης ] Ιερουσαλήμ τό 1660 μ.Χ., ]ο διάπυρος α[υτός ζηλωτής τ~ης 
[αληθείας, θέλοντας νά φράξει τά [απύλωτα στόματα τ~ων Λατίνων καί νά τούς 
[αποδείξει ψεύστες καί συκοφάντες, [απαριθμε~ι πολλούς νέους ] Αγίους τ~ης 

                                                 
1 Σχ.βλ. ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ,]  Ερμηνεία ε [ις τάς ]επτά..., σ. 177 καί Νέον..., σ. 378. 
2[  Ιω. 12, 40 καί [  Ησ. 6, 10. 
3 Το~υ [ιδίου, Συναξαριστής...Ε΄, σσ. 485-486 καί ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ  
  ΧΙΟΥ – ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΡΙΟΣ, Συναξαριστής..., σσ. 539- 
  540.                     
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[ανατολικ~ης [ Εκκλησίας, ο ]ι ]οπο~ιοι στάθηκαν μετά τό σχίσμα καί διηγε~ιται πολλά 
καί παράδοξα νέα θαύματα˙ λέει, λοιπόν, καί γιά τόν \αγιο Γρηγόριο τόν Παλαμ~α 
\οτι στό νησί Σαντορίνη, τήν ]ημέρα τ ~ης μνήμης το ~υ ]αγίου, δηλαδή τήν Β΄ Κυριακή 
τ~ων Νηστει~ων, μερικοί Φράγγοι {επλεαν μέσα σ’\ενα καΐκι, γιά νά λάβουν {ανεση˙ {η 
καθώς [αναφέρει α[υτό τό {ιδιο θα~υμα καθαρώτερα ]ο ∆οσίθεος ] Ιεροσολύμων1, ο]ι 
Φράγγοι {εβαλαν [επί ταυτο~υ μερικά παιδιά μέσα σέ μιά βάρκα καί {επλεαν καί 
χτυπώντας τά χέρια τους, {ελεγαν˙ «[ανάθεμα τόν Παλαμ~α˙ {αν ε @ιναι ]ο Παλαμ~ας            
\ Αγιος, {ας κάνει νά πνιγο~υμε». Α[υτά βλασφημο ~υσαν τά Φραγγόπουλα καί, {ω το ~υ 
παραδόξου θαύματος! {ω τ~ης ] Αγιότητος καί τ ~ης πρός Θεόν πα[ρ]ρησίας το~υ Θείου 
Γρηγορίου! τήν {ιδια {ωρα πού βλασφημο ~υσαν, χωρίς φουρτο ~υνα, σέ καιρό μάλιστα 
γαλήνης, καταποντίσθηκε τό καΐκι μέ \ολους [εκείνους πού @ηταν μέσα, κατά τήν 
βλασφημία πού {ελεγαν, «{αν ε @ιναι \ Αγιος, {ας μ~ας πνίξει». Τά μέν σώματα τ~ων 
βλασφήμων [εκείνων βυθίσθηκαν στή θάλασσα, ο]ι δέ μιαρές ψυχές τους στό 
α [ιώνιο πύρ τ~ης κολάσεως. Καί {ετσι βεβαιώθηκε ]η ] Αγιότητα το ~υ θείου 
Γρηγορίου2. 
 Θά @ηταν μεγάλη παράλειψη {αν δέν [αναφερόμασθαν στό γεγονός \οτι ]ο 
Παπισμός «]αγιοποιε~ι» τούς φονιάδες. Α[υτό καταδεικνύεται [από τήν «]αγιοποίηση» 
το~υ καρδιναλίου Στέπανιτς [από τόν προηγούμενο πάπα-[ Ιωάννη Παύλο, ]ο ]οπο~ιος 
Στέπανιτς στάλθηκε [από τόν πάπα στήν Γιουγκοσλαβία καί Σερβία κατά τήν 
διάρκεια το~υ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου (1942-1944) γιά νά προσυλητίσει μέ τή βία 
τούς [ορθοδόξους λαούς στόν Παπισμό.] Ο Στέπανιτς, [αφο ~υ σκότωσε 800.000 
[ορθόδοξους, πού [αρνήθηκαν τόν [εκλατινισμό τους, γύρισε στή ] Ρώμη, \οπου 
βραβεύθηκε γιά τό {εργο του καί «]αγιοποιήθηκε»3!   
 

2.30. Περί το~υ]  Οσίου Μελετίου το~υ Γαλησιώτου 
 

 ] Ο \αγιος πατήρ Νικόδημος γράφει στό προοίμιο το~υ βιβλίου του Νέον                  
[ Εκλόγιον˙ «... ο]ι [ Ορθόδοξοι [εκε ~ινοι \οπου συναναστρέφονται μέ τούς Λατίνους 
καί [ακούουν τάς ψευδολογίας των καί τά {αλλα [απατηλά τους λόγια, δύνανται νά 
[ωφεληθο~υν μεγάλως ε [ις α[υτήν τήν πίστιν καί τήν ε [υσέβειαν, τό κεφάλαιον τ~ων 
καλ~ων, [από τόν [εντα~υθα βίον το~υ θείου Μελετίου το~υ ] Ομολογητο~υ (13ος α[ι ~ω.), 
διατί θέλουν καταλάβει [εξ α[υτο ~υ, πόσον μισητή καί βλάσφημος ε @ιναι ]η τούτων 
α \ιρεσις, \ωστε \οπου ]ο {ιδιος ]ο Θεός {εδειξεν ε [ις {ελεγχον α[υτ~ων καί κατηγορίαν 
μεγάλα καί [αναντίρρητα θαύματα, τά ]οπο~ια ]ο φιλευσεβ~ης [αναγνώστης πρέπει νά 
[αναγινώσκει, διά νά γνωρίζ?η τό φ ~ως τ ~ης [εδικ~ης μας [ Ορθοδοξίας καί τό σκότος 
τ~ης [εκείνων κακοδόξου α ]ιρέσεως...»4. 
 ] Υπακούοντας σ’α[υτή τήν ]υπόδειξη το~υ ] Οσίου, παραθέτουμε μερικά 
[αποσπάσματα [από τόν βίο το~υ ] Οσίου Μελετίου. 
                                                 
1 Σχ.βλ. ∆ΟΣΙΘΕΟΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ, Τόμος... 
2 Σχ.βλ. ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, Νέον..., σ. 332. 
3 Σχ.βλ. ΑΡΧΙΜ. ΧΑΡΑΛ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ,] Ο Ο[ικουμενισμός..., σσ. 235-251. 
4 Σχ.βλ. ΜΟΝΑΧΟΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΑΤΗΣ,\ Αγιος Νικόδημος..., σ. 234. 
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 «... Τά δέ [επίλοιπα τ~ης διηγήσεως π~ως νά τά διηγηθ ~ω χωρίς δάκρυα; διά τί 
]ωσάν \ενα νέφαλον γεμάτον [από χάλαζαν καί φοβερίζον νά κάμ?η πολλά κακά, {ετσι 
@ηλθε τότε ]ο Λατινισμός [εναντίον ε [ις τήν [ Εκκλησίαν το ~υ Χριστο~υ˙ [επειδή ]ο 
[αρχηγός τ~ης κακίας διάβολος, \υστερα [από πολλούς πολέμους ]οπο~υ [ασύκωσαν 
[εναντίον ε [ις τήν ποίμνην το ~υ Χριστο~υ, [εκίνησε καί το~υτον τόν ]ολοϋστερινόν 
πόλεμον˙ {ηγουν τήν μεταβολήν το~υ συμβόλου τ~ης πίστεως καί α[ιχμαλώτισε τήν 
πρώτην [ Εκκλησίαν τ~ης Ο[ικουμένης, δηλαδή τήν παλαιάν ] Ρώμην˙ διά το~υτο \ολαι 
α ]ι [ Εκκλησίαι το~υ Κόσμου κλαίουσι καί [οδύρονται, ]ωσάν ]οπο~υ [εστερήθησαν τήν          
] Ρώμην τήν πρώτην τους [αδελφή˙ θρηνο ~υσι πρός τούτοις καί ο]ι { Αγγελοι ο]ι 
φύλακες τ~ων [ Εκκλησι~ων˙ καί γίνεται πένθος ε[ις τήν ] Ραμ~α, ]ως λέγει ]η γραφή˙ ]ο 
δέ κοινός [εχθρός χαίρεται καί ε [υφραίνεται διά ταύτην τήν διαίρεσιν καί χωρισμόν 
τ~ων Χριστιαν~ων. 
 ∆ιδάσκει δέ το~υτο τό δόγμα τ~ων Λατίνων καί {αλλα πολλότατα κακόδοξα 
φρονήματα καί [εξόχως το~υτο τό χειρότερον, \οτι τό Πνε ~υμα τό \ Αγιον [εκπορεύεται 
[εκ το~υ Πατρός καί [εκ το~υ Υ]ιο ~υ, καί ε [ις τήν Λειτουργίαν τους [εκφωνο~υν «∆όξαν 
[αναπέμψωμεν τ ?~ω Πατρί καί τ ?~ω Υ]ι ?~ω καί τό [εξ [αμφο~ιν [εκπορευομέν?ω ] Αγί ?ω 
Πνεύματι»˙ καί τό Πιστεύω [ακόμη τό [αλλάζουν καί προσθέττουν το ~υτο «τό [εκ 
το~υ Πατρός, Υ]ιο~υ τε [εκπορευόμενον». Το~υτο δέ τό καινούριον δόγμα {αρχισε μέν 
παλαιά καί [εκυρίευσε τήν παλαιάν ] Ρώμην καί τά μέρη τ ~ης ∆ύσεως˙ {εφθασε δέ καί 
\εως ]ημ~ας τούς [ Ανατολικούς, {οχι πρό πολλ~ων χρόνων, ε[ις τόν καιρόν δηλαδή το ~υ 
βασιλέως Μιχαήλ το~υ καί [αζυμίτου καλουμένου καί [εκατατυράννησε τήν                         
[ Ανατολικήν [ Εκκλησίαν χρόνον πολύν. ∆έν {ελειψαν \ομως στρατι ~ωται Χριστο ~υ 
]υπέρ τ~ης [αληθείας [αγωνιζόμενοι˙ διότι το~υτο τό κακόδοξον δόγμα [επολέμησαν 
διά λόγων καί {αλλοι Πατέρες καί Θεολόγοι, {εχοντες ποιμένα καί ∆ιδάσκαλον τόν             
[ Ιωσήφ, ]ο ]οπο~ιος [εστάθη \ενας στύλος τ~ης [ Ορθοδοξίας, καί \οσον @ηταν τό δυνατόν 
τους [εστερέωσαν τήν [ Εκκλησίαν το ~υ Χριστο ~υ καί \εως θανάτου [επαρέδωκαν τόν 
]εαυτόν τους ε[ις τούς διώκτας Λατίνους καί Λατινόφρονας καί [εφάνησαν φύλακες 
[ακριβε ~ις τ~ων θείων δογμάτων, \ενας [από τούς ]οποίους @ηταν καί ]ο μέγας Μελέτιος.           
] Ο ]οπο~ιος [αποφασίζωντας νά μήν ζητ?~η μόνον τό [εδικόν του συμφέρον, {αφησε τήν 
]ησυχίαν καί [επεριπατο~υσεν ε[ις \ολην τήν Βιθυνίαν, στερεόνωντας τούς 
Χριστιανούς ε [ις τήν [ Ορθοδοξίαν, καί παραγγέλοντας νά φυλάττουν τήν 
ε[υσέβειαν καί νά [απέχουν μέ \ολην τους τήν [επιμέλειαν [από τό νέον [εκε~ινο καί 
στρεβλόν δόγμα˙ διότι {ετσι [ωνόμαζε τόν Λατινισμόν...». 
 «...] Οπόταν ]ο βασιλεύς Μιχαήλ ]ο [αζυμίτης [επα[ρ]ρησίασε τά δόγματα τ~ων 
Λατίνων ε[ις τήν Μεγάλην [ Εκκλησίαν καί [εζητο ~υσε νά ]ενώσ?η τήν [ Ανατολικήν               
[ Εκκλησίαν μέ τήν ∆υτικήν, καί ]ο μέν τότε [ορθόδοξος Πατριάρχης [εδιώχθη [από 
τόν θρόνον, [εμβ~ηκε δέ {αλλος Πατριάρχης ]υπερασπιστής το~υ ψεύδους καί {οχι τ~ης 
[αληθείας, ]ο [ Ιωάννης δηλαδή ]ο Βέκκος, καί \ολοι ο]ι [ορθόδοξοι [εφυλακόνοντο, 
[εκακοποιο~υντο, καί μέ διαφόρους θλίψεις καί παιδείας [εβασανίζοντο˙ τότε καί ]ο           
\ Αγιος Μελέτιος συμβουλευθείς περί τούτου μέ τόν θε~ιο Γαλακτίωνα, {ερχεται 
μαζύ μέ α[υτόν ε [ις τήν Κωνσταντινούπολιν˙ @ητον δέ ]ο Γαλακτίων ] Ιερομόναχος 
καί [ασκήτευεν ]ομο~υ μέ τόν \ Οσιον ε [ις τό Γαλλήσιον {ορος, προκομμένος ε [ις τόν 
λόγον, {ακρος ε[ις τήν [αρετήν καί {αξιος ε[υλαβείας καί διά τά δύω. Πηγαίνοντες 
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λοιπόν καί ο ]ι δύω ε [ις τήν Κωνσταντινούπολιν, [επαραστάθησαν {εμπροσθεν το ~υ 
λατινόφρονος βασιλέως Μιχαήλ καί ]ωμολόγουν πα [ρ]ρησί?α \οτι α[υτοί ε @ιναι 
διαφεντευταί τ~ης [ Ορθοδοξίας καί \οτι δέν συγκοινωνο~υν μέ τήν α \ιρεσιν το ~υ 
Λατινισμο~υ, ]η ]οποία καί πρό το~υ νά γέν?η, [ελέγχθη [από τούς θείους Πατέρας˙ διότι 
α ]ι ο[ικουμενικαί Σύνοδοι ]ομολογο~υν ε[ις τό σύμβολον τ ~ης πίστεως π~ως τό Πνε~υμα 
τό \ Αγιον [εκπορεύεται [εκ το~υ Πατρός καί [αφορίζουν [εκείνους ]οπο~υ τολμήσουν νά 
κάμουν κ[?αμμίαν προσθήκην {η [αφαίρεσιν καί τήν παραμικράν ε [ις α[υτό˙ διά τί 
λοιπόν [εσύ βασιλε ~υ [επαράβλεψας τά {ιδια τά λόγια το~υ Χριστο~υ ]οπο~υ λέγει ε [ις τό 
]ιερόν Ε [υαγγέλιον καί τ~ων [ Αποστόλων του καί τάς μαρτυρίας τ~ων θείων Πατέρων 
καί τούς ]ιερούς Κανόνας τ~ης Καθολικ~ης [ Εκκλησίας καί [επαρέδωκας τόν ]εαυτόν 
σου ε[ις α[υτήν τήν πλάνην; Καί πρός τούτοις θέλεις νά [ακολουθήσωμεν καί ]ημε ~ις 
ε[ις τήν α[υτήν πλάνην καί νά [αθετήσωμεν τάς [ Αποστολικάς παραδόσεις; [αδύνατον 
ε@ιναι νά γέν?η το ~υτο καί μήν [επιχειρίζεσαι νά κιν?~ης τά [ακίνητα˙ διά τί καλλίτερα  
προτιμ~ωμεν νά χάσωμεν τάς φρένας μας, παρά νά χάσωμεν τήν [ Ορθοδοξίαν μας. 
 Ταύτην τήν πα[ρ]ρησίαν τ~ων ] Οσίων νομίζωντας ]ο βασιλεύς [εδικήν του 
\υβριν, παραδίδει ε [ις τήν φυλακήν καί τούς δύο καί μαζύ μέ τήν φυλακήν 
[ακολουθο~υσε καί {αλλη πολλή κακοπάθεια, τήν ]οποία ]υπέμειναν μετά χαρ~ας ο]ι 
γεννα~ιοι [εκε~ινοι στρατι~ωται το~υ Χριστο~υ˙ μετά δέ ]ολίγας ]ημέρας προστάζει ]ο 
βασιλεύς νά τούς ε [υγάλουν [από τήν φυλακήν καί νά τούς παραστήσουν 
{εμπροσθέν του, [ελπίζωντας \οτι \υστερα [από τήν κακοπάθειαν τ~ης φυλακ~ης {εχει νά 
ε\υρ?η μαλακωτέρους τούς ] Αγίους˙ [αλλά ο]ι \ Αγιοι δέν [εμαλακώθησαν [από τό π ~υρ 
τ~ων πειρασμ~ων, σάν τό κηρί, [αλλά περισσότερον [εστομώθησαν ]ωσάν τό σίδηρον, 
μέ τήν ζέστην τ ~ης πίστεως καί {εγιναν πλέον κοπτερώτεροι [εναντίον τ~ης 
κακοδοξίας˙ \οθεν μέ τό νά {εδειξαν μεγαλιτέραν πα[ρ]ρησίαν [από τήν πρώτην, 
{αναψαν τόν θυμόν το ~υ βασιλέως καί προστάζει νά [εξορισθο ~υν ε [ις τήν Σκύρον, ]η 
]οποία ε @ιναι νησί ]υποκείμενον ε [ις τήν Μητρόπολιν τ~ων [ Αθην~ων˙ καί [από τήν 
Σκύρον στέλλεται ε[ις τήν ] Ρώμην ]ο θε~ιος Μελέτιος, διά νά διαλεχθ?~η περί πίστεως 
μέ τούς σοφούς το~υ Πάπα, ]ο ]οπο ~ιος τόν {εβαλεν ε[ις φυλακήν καί τόν ε@ιχεν ε[ις τά 
δεσμά ]επτά χρόνους˙ \υστερον δέ στέλλεται πάλιν ε [ις τήν Σκύρον μέ προσταγήν 
το~υ βασιλέως καί κλείεται ε[ις μίαν φυλακήν μαζύ μέ τόν καλόν Γαλακίωνα...». 
 «...Καί ο]ι μέν \ Αγιοι ε ]υρισκόμενοι ε[ις τάς τοιαύτας κακουχίας [εχαίροντο 
καί [εδόξαζαν κάθε \ωραν τόν Θεόν˙ ]ο δέ βασιλεύς ε @ιχε πολλήν [επιμέλειαν ε [ις τό νά 
πλατύν?η τόν λατινισμόν˙ \οθεν καί \ολους τούς [ετράβιζεν ε[ις α[υτόν, {αλλους μέ 
φοβερισμούς καί παιδείας καί {αλλους μέ ταξίματα καί [αξίας καί μέ \οσα {αλλα 
κλέπτεται τό δίκαιον καί ]η [αλήθεια˙ διά τί @ησαν πολλοί ]οπο~υ {εγιναν φίλοι το ~υ 
καιρο~υ [εκείνου καί [εδέχθησαν τόν λατινισμόν˙ \οσους δέ [ορθοδόξους δέν [εδύνατο 
νά τούς φέρ?η ε [ις τήν γνώμην του ]ο βασιλεύς, τούς {αρπαζε τά ]υπάρχοντά τους, 
τούς [εξώριζε καί τούς [εθανάτονεν˙ \οθεν μέ τούτους τούς τυραννικούς τρόπους 
ε[υγάνωντας [από τό μέσον, \οσους δέν ε\υρισκε συμφώνους ε[ις τόν λατινισμόν, 
[ενόμιζε π~ως τούς [ενίκησεν \ολους˙ καί συνομιλ~ωντας μιάν φοράν μέ τούς {αρχοντάς 
τους, το~υ @ηλθε νά γελάσ?η πολλά χαροποιά καί νά ε [ιπ?~η˙ ]ως μοί φαίνεται μεγάλην 
ε[ιρήνην {εχει τώρα ]η [ Εκκλησία καί πρέπει νά μο~υ χρεωστ?~η ]ο Πατριάρχης, διά τι 
τώρα δέν ε ]υρίσκεται κ?[ανένας ]οπο~υ νά ταράττ ?η τόν Κόσμον. Ε[ις τα ~υτα τά λόγια 
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το~υ βασιλέως, {αλλοι μέν [από τούς παρόντας ε @ιπαν {αλλα λόγια κατά τήν [αρέσκειαν 
το~υ βασιλέως.\ Ενας δέ [από τούς [εκείνους ε@ιπεν˙ [αλλά ο]ι [εξόριστοι ]οπο~υ 
ε]υρίσκονται ε[ις τήν Σκύρον φιλονεικο~υν π ~ως ε @ιναι γνωστικότεροι [από \ολους˙ καί 
διά το~υτο [αντιστέκονται ε[ις τό κράτος τ~ης βασιλείας σου.] Ο δέ βασιλεύς 
[ερωτ~ωντας, ποιο~ι ε @ιναι; ]ο {αρχων το~υ [απεκρίθη˙ ]ο Μελέτιος ε @ιναι καί ]ο Γαλακτίων 
ο]ι Γαλλησι~ωται˙ ο#υτος ]ο λόγος [επλήγωσε τήν καρδίαν το~υ βασιλέως˙ διά τι ο]ι 
{ανδρες [εκε ~ινοι @ησαν [από τούς [ονομαστούς καί περιφήμους ε[ις τήν [αρετήν. 
 Καί λοιπόν ε[υθύς ]ετοιμάζεται κάτεργον καί στέλλονται βασιλικά 
γράμματα˙ καί ο]ι \ Αγιοι {ερχονται ε [ις τήν Κωνσταντινούπολιν καί [αποκλείονται ε [ις 
τήν φυλακήν τήν καλουμένην τ~ων Νουμέρων.[ Εν τ?~ω μεταξύ [απέρασαν ]ημέραι 
πολλαί καί ]ο βασιλεύς σχηματιζόμενος [επί τούτου, π~ως καταγίνεται ε [ις {αλλας 
]υποθέσεις [αναγκαίας, δέν [εθεωρο~υσε κ[?ανένα [ Εκκλησιαστικόν καί [ακολούθως 
[ανέβαλε καί τήν περί τ~ων ] Αγίων ]υπόθεσιν˙ [αλλ’ο]ι καλοί [αρχιερε~ις καί μάλιστα ]ο 
Πατριάρχης˙ {ω δίκη καί μακροθυμία Θεο~υ! διαβάλλουν [επιπόνως τούς ] Αγίους ε [ις 
τόν βασιλέα, σπουδάζοντες κατά πάντα τρόπον {η νά καταπείσουν καί α[υτούς καί 
νά τούς {εχουν ]ομόφρονας ε[ις τόν λατινισμόν {η νά μήν τούς βλέπουν ζωντανούς˙ 
ε]υγ ~ηκαν λοιπόν ο]ι καρτερόψυχοι [από τήν φυλακήν καί [επαραστάθησαν πάλιν 
[εμπρός ε[ις τόν βασιλέα καί μέ τό νά [εμεταχειρίσθησαν μεγαλλιτέραν καί 
γενναιοτέραν πα[ρ]ρησίαν [από τήν πρώτην, {ελαβον καί μεγαλλιτέρας παιδείας καί 
παρευθύς [ε[ρ]ραβδίσθησαν πολλάς \ωρας, \εως ]οπο~υ τά σώματά τους [εμειναν κατά 
γ~ης ]ωσάν {αψυχα καί [ανέπνεαν ]ολίγον˙ καί καθώς [ανέφεραν ]ολίγον καί @ηλθαν ε [ις 
τόν ]εαυτόν τους, ]ο μέν ]ιερός Γαλακτίων [εβάλθη ε [ις τήν φυλακήν, ]ο δέ θε ~ιος 
Μελέτιος [εκρεμάσθη μέ σχοινίον [επάνω ε[ις \ενα ξύλον ]υψηλόν˙ καί, {ω το~υ 
θαύματος! παρευθύς [εβλάστησε τό ξηρόν [εκε~ινο ξύλον καί [εσκεπάσθη μέ τά 
φύλλα. 
 Το~υτο τό θα ~υμα [ακούσας ]ο βασιλεύς, {αλλαξε λογισμόν, καί ε[ις τό ]εξ~ης μέ 
μεσιτείας {αλλων [εσυνωμιλο~υσε μέ τόν \ Οσιον καί τόν [επαρακαλο~υσε νά 
συγκοινωνήσ ?η μέ τόν λατινισμόν.[ Αμή ]ο \ Αγιος καταφρον~ωντας τήν παρακάλεσιν 
το~υ βασιλέως, @ητον ]ωσάν [αετός ε [ις τάς νεφέλας, κατά τήν παροιμίαν, [απίαστος 
καί [ανίκητος [από κάθε τέχνην καί μηχανήν τ ~ων [ανθρώπων˙ διά το~υτο [απορ~ωντας 
]ο βασιλεύς  καί μήν [ηξεύρωντας τί νά κάμ?η, [επειδή καί δέν [ημπόρεσε νά νικήσ ?η 
τήν γνώμην τ ~ων ] Αγίων, [εσπούδαζε νά νικήσ ?η τά σώματά τους μέ τά βάσανα, καί 
το~υ μέν ]ιερο~υ Γαλακτίωνος [ετύφλωσε μέ μεγάλους πόνους καί σκληρότητα τούς 
[οφαλμούς˙ το~υ δέ ] Αγίου Μελετίου {εκοψε τήν γλ~ωσσαν, διά νά μήν [ημπορ?~η ο {υτε 
]ο θε ~ιος Γαλακτίων νά ]ιερουργήσ ?η πλέον ο{υτε ]ο θε ~ιος Μελέτιος νά θεολογ?~η πλέον 
τήν ] Αγίαν Τριάδα˙ [αλλ’\ομως καί τά δύο τα ~υτα ε[υγ ~ηκαν ε[ις τό [εναντίον καί {οχι 
καθώς {ηθελεν ]ο βασιλεύς˙ διότι ]ο μέν θε ~ιος Μελέτιος, τό [ηξεύρουν \ολοι, \οτι 
[ελαλο~υσε καθαρά καί \υστερα [αφ’ο#υ [εκκόπη ]η γλ~ωσσά του˙ ]ο δέ καλός Γαλακτίων 
[ελειτούργησε τήν [αναίμακτον θυσίαν, [αφ’ο#υ ]ο θεοσεβέστατος [ Ανδρόνικος {εγινε 
βασιλεύς ] Ρωμαίων καί [επα[ρ]ρησίασε πάλιν τήν ε [υσέβειαν. 
 ∆ιότι ο@υτος ]ο βασιλεύς ε[υθύς ]οπο~υ [εβασίλευσεν [εστερέωσε τήν                           
[ Ορθοδοξίαν˙ [επειδή καί [εστοχάσθη π~ως δέν ε @ινε {αλλο πρ~αγμα πλέον 
[αναγκαιότερον [από α [υτήν˙ ο[υδέ {αλλην κοινήν ]υπόθεσιν τ ~ης βασιλείας 
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[επεχειρίσθη, \εως ]οπο~υ [ανεκάλεσε πάλιν ε[ις τόν Πατριαρχικόν θρόνον τόν 
[αληθινόν ποιμένα [ Ιωσήφ, τόν στύλον τόν {ασειστον καί πύργον [ακλόνητον τ~ης             
[ Ορθοδοξίας, καί [εδίωξε τόν μοιχόν καί [επιβάτην Βέκκον, τόν φθορέα τ~ων 
λογικ ~ων το~υ Χριστο~υ προβάτων˙ \υστερον δέ [ανεκάλεσε μέ τιμήν μεγάλην τούς 
[εξωρισμένους καί φυλακωμένους ] Αγίους. Τότε λοιπόν πολλοί [από [εκείνους ]οπο~υ 
δέν [εδέχθησαν τόν λατινισμόν, [ανεβιβάσθησαν ε[ις θρόνους καί [αξιώματα˙ τόν δέ          
\ Οσιον Μελέτιον ο{υτε ]ο τ ~ης ε [υσεβείας διάπυρος [εραστής βασιλεύς, ο{υτε ο ]ι 
{αρχοντες [εδυνήθησαν νά τόν καταπείσουν ε [ις τό νά λάβ?η ]ιερωσύνην˙ διά τί α[υτός 
[επροφυλάττετο [από τήν δόξα τ~ων [ανθρώπων, ]ως πολλά βλαβεράν...»1.  
 ] Ο \ Οσιος Μελέτιος συνέγραψε πολλά {εργα, τό σπουδαιότερο τ~ων ]οποίων 
ε@ιναι ]η «[ Αλφαβηταλφάβητος».[ Αταλάντευτη θέση το~υ ] Οσίου ε @ιναι \οτι ο]ι Λατίνοι 
ε@ιναι α]ιρετικοί καί \οτι \οσοι {εχουν κοινωνία μαζί τους κολάζονται. Λέει 
χαρακτηριστικά˙  
 «Ν~υν δέ τ~ης ]υποθέσεως {αρχομαι τ~ης [ογδόης, 
 [εν @?η καθυποδείξω σοι, Θεο ~υ τ ?~η συνεργεί?α, 
 \οτι, κ{αν λέγωσι τινές τ~ων καθ’]ημ~ας ποιμένων 
 [εξ [αμαθείας τ ~ων Γραφ ~ων {η καθ’]ετέρους τρόπους 
 ]ως [  Ιταλ~ων τά σφάλματα βραχύτατα τυγχάνει,  
 ]ως ο [υκ ε [ισίν α ]ιρετικοί μηδ’[αποκεκομμένοι 
 το~υ τ ~ων πιστ ~ων συστήματος {εκ τινος τ~ων ]αγίων, 
 ο[υδέ τό τούτοις κοινωνε~ιν σφάλμα ψυχ ~ης καί βλάβη, 
 ψευδ~ως φασι, κακ~ως φασι, μακράν τ ~ης [αληθείας. 
 Μέγιστα γάρ [εσφάλησαν καί πάμπλειστα Λατ~ινοι˙ 
 π~ας τ ~ων Πατέρων ]ο χορός α[υτούς καταδικάζει,  
 α ]ιρετικο~ις συντάττεται καί σύμπας ]ο Λατίνοις 
 συγκοινων~ων μεμέρισται Χριστο~υ καί τ~ων ]αγίων... 
 ...{  Εγνως, [εξ #ων ε[ιρήκαμεν [ολίγων παρανόμων 
 [εν δόγμασι βλασφημι~ων, παρατροπ~ων [εν {εθει, 
 τούς [  Ιταλούς α]ιρετικούς; Π~ως γο~υν ]η κοινωνία 
 ]ημ~ιν τούτων [αβλαβής το~ις [εκτελο~υσι ταύτην; 
 {  Η π ~ως ο[υκ {αν α]ιρετικοί κληθε~ιεν ο]ι Λατ~ινοι,  
 τοσα~υτα παραβαίνοντες, καινίζοντες τοια~υτα;... 
 ...Τί λέγεις; Ο[υκ α ]ιρετικούς καί [  Ιταλούς προδήλως 
 \απαντα τα~υτα παριστ?~α καί φανερ~ως [ελέγχει, 
 καί σύν α[υτο~ις [αθετητάς τ ~ων \ορων τ ~ης [αληθείας 
 \απαντας [αποδείκνυσι τούς καθ’]ημ~ας ποιμένας, 
 τούς [αξιο~υντας [  Ιταλο~ις συγκοινωνε ~ιν [αφόβως, 
 ]ως σφαλλομένοις μηδαμ~ως ε[ις τήν [ορθοδοξίαν;»2 
  

                                                 
1 Σχ.βλ. ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, Νέον..., σσ. 284-287. 
2 Σχ.βλ. V. LAURENT-J. DARROUZES, Dossier…, σσ. 554, 558-559.  
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 [ Αναφερόμενος στό ψευδοβάπτισμα τ ~ων Λατίνων (δέν ε @ιχε καινοτομηθε~ι 
[ακόμη τό ]ράντισμα) ]ο \ Οσιος Μελέτιος λέει τά ]εξ~ης˙ 
 «Ε [ις μίαν δέ κατάδυσιν βαπτίζουσιν τά βρέφη,  
 [αντί δ’[ελαίου κέχρηνται σιέλ?ω παρανόμως, 
 καί σύν α[υτ?~ω προσφέρουσι \αλας [εν τ?~η βαπτίσει, 
 καί διά τα~υτα Σύνοδος, ]ως ο@ιδας, ]η δευτέρα,  
 καί μετ’α[υτ ~ης ]η μετ’α [υτήν, ]ως [ακριβ~ως γινώσκεις, 
 ποιο~υσιν ]υπανάθεμα τούτους, ]ως παραβάτας˙ 
 πάλιν ]ο α[υτός˙ 
 καθάρσεις, λατίνων ]ιερε~ις, καί ]ραντισμούς ποιο ~υσι,  
 το~ις [  Ιουδαίων {εθεσιν [εμμένοντες διόλου»1. 
 [ Αλλο ~υ πάλι γράφει˙ 
 «Ξένοι παντάπασιν ε[ισί Χριστο~υ τ ~ης [εκκλησίας,  
 ο]ι το~ις [αζύμοις χρώμενοι, καί μεθ’]ετεριζόντων 
 [οφείλουσι λογίζεσθαι καί τούτοις συντετάχθαι»2. 
 Σέ [ανάλογους [αγ~ωνες κατά τ~ων Λατίνων καί τ~ων Λατινοφρόνων καί ]υπέρ 
τ~ης ]αγίας [ Ορθοδοξίας [επιδόθηκαν καί ο ]ι \αγιοι [ Ιωσήφ, Νικόλαος,[ Ησαΐας, ο]ι   
μαθητές ] Οσίου Γρηγορίου Σιναΐτου3 κ. {α.[ Αλλά καί ]ο βίος το~υ ] Οσίου Νικοδήμου 
διασώζει \ενα περιστατικό σχετικά μέ τούς [αγώνες το~υ ] Οσίου κατά τ~ων Παπικ~ων. 
Σύμφωνα, λοιπόν, μέ τόν βίο το~υ θεοφόρου Πατρός, καλέσθηκε κάποτε ]ο \ Οσιος 
[από τήν ] Ιερά Κοινότητα γιά νά συζητήσει δογματικά θέματα μέ παπικούς, ο]ι 
]οπο~ιοι ε@ιχαν {ελθει γι’α[υτόν τόν σκοπό στό \ Αγιον { Ορος.\ Οπως πάντοτε, ]ο \ Οσιος 
[εμφανίσθηκε ρακένδυτος καί φορώντας τσαρούχια. Ο]ι παπικοί προσεβλήθησαν 
καί διαμαρτυρήθηκαν.[ Αφο ~υ δόθηκαν ο]ι κατάλληλες [εξηγήσεις, {αρχισε ]η 
συζήτηση. Ο]ι παπικοί, κλονισθέντες [από τόν πλο~υτο καί τήν δύναμη τ ~ων λόγων 
το~υ ] Οσίου, ρώτησαν ]εάν ]υπάρχουν κι {αλλοι στόν { Αθ?ω \ομοιοι μέ τόν συνομιλητή 
τους. Καί ]ο \ Οσιος Πατήρ τούς [αποκρίθηκε˙ «Ε@ιναι πλ~ηθος κι [εγώ ε@ιμαι ]ο 
τελευτα~ιος»4. 
 Στό σημε ~ιο α[υτό πρέπει νά τονίσουμε \οτι ο]ι α]ιρέσεις το~υ Παπισμο~υ δέν 
[εξαντλο~υνται μόνο σέ α [υτές, πού προαναφέρθηκαν.] Υπάρχουν κι {αλλες, \οπως τό 
[αλάθητο, τό χρ~ισμα, ]η μαριολατρεία, ]η {ασπιλος σύλληψη τ ~ης Θεοτόκου, ]η 
[αστήρικτη θέση \οτι ]ο τάφος τ~ης Θεοτόκου βρίσκεται στήν {  Εφεσο, τό καθαρτήριο 
π~υρ, ]η περίσσεια τ~ων {εργων τ~ων ]αγίων, ]η [επάρατη ο[υνία, κ.{α5.[ Αλλά καί ο]ι 

                                                 
1 Σχ.βλ. EΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΡΓΕΝΤΗΣ, Ραντισμο ~υ..., σ. 19. 
2 Σχ.βλ. Θ. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ, Μελέτιος..., σ. 109 καί Ο]ι [αγ ~ωνες..., σσ. 240-242. 
3 Σχ.βλ. ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, Νέον..., σσ. 297-298, 301. 
4 Σχ.βλ.] Ο \ Αγιος Νικόδημος..., σσ. 19-20. 
5 Σχ.βλ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΚΟΡΗΣ, Παπικές..., ΑΡΧΙΜ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΨΑΝΗΣ,[ Ορθοδοξία..,  
  ΑΡΧΙΜ. ΧΑΡΑΛ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ,] Ο Ο[ικουμενισμός..., καί ] Ο Βίος..., σσ. 102-108, 
  ΑΡΧΙΜ. ΣΠΥΡ. ΜΠΙΛΑΛΗΣ,[ Ορθοδοξία..., ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ, 
  Ο [υνία, ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΖΗΣΗΣ, Ο [υνία..., ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΛΕΓΓΙ∆ΗΣ,   
  ∆υτική θεολογία... καί ]  Η  ]ικανοποίηση..., ΝΙΚΟΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ, ∆ογματική...Β΄. ΑΧΙΛΛΕ-   
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διαφορές στήν θεία [αποκάλυψη, τήν θεολογία, τήν [ανθρωπολογία, τήν 
Χριστολογία, τήν [ Εκκλησιολογία, τήν ε [ικονολογία, τήν θεία λατρεία, τήν 
μυστηριολογία, τήν σωτηριολογία καί τήν [εσχατολογία ε@ιναι τεράστιες καί 
χαώδεις.] Ο \ Οσιος Νικόδημος δέν γράφει [επιστημονική [εργασία κατά τ~ων 
α ]ιρέσεων το ~υ Παπισμο~υ, ]απλ~ως, \οπου το ~υ δίνεται ]η δυνατότητα, δράττεται τ~ης 
ε[υκαιρίας καί παρουσίαζει τίς πλάνες του.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                 
  ΑΣ ΠΙΤΣΙΛΚΑΣ,]  Η [αληθινή «πέτρα»..., ΜΗΤΡ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ,  
  «∆ιακοπή...», ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΗΜΑΤΗΣ, «Περί παραχωρήσεως...», ΠΡΩΤΟΠΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ  
  ΡΩΜΑΝΙ∆ΗΣ, Κείμενα... Β΄, σσ. 533-545, ΜΑΡΚΟΣ ΕΦΕΣΟΥ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ, [ Αντίρρη-   
  σις..., σσ. 39-43, 45-48, 55-56, 60 καί [ Απολογία..., σσ. 109-110, 117, 130-133  καί Θεοδρομία  
  Γ1-4 (2001).    
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 

 ]  Η α \ιρεση, ]η ]οποία [αποτελε~ι τήν [αναίρεση καί καθαίρεση τ ~ης [αληθείας καί 
τήν παρευθύ καί {αμεση διαφορά καί νοθεία τ~ης πίστεως καί τ ~ων δογμάτων, 
χωρίζει καί [απομακρύνει τόν {ανθρωπο [από τόν Τριαδικό Θεό καί ]επομένως 
[ακυρώνει τήν σωτηρία το~υ [ανθρώπου.{ Εχει δηλαδή σωτηριολογικές συνέπειες. 
Μέ τήν α\ιρεση ]ο {ανθρωπος δέν σώζεται, δέν μετέχει το~υ Παραδείσου καί τ~ης 
Βασιλείας τ ~ων Ο[υραν~ων.] Η σωτηρία, ]ως δώρο Θεο~υ, [επιτυγχάνεται μέ τήν [ορθή 
πίστη, τήν [ Ορθοδοξία, καί τήν [ορθή ζωή, τήν [ορθοπραξία.] Ο \ Οσιος Νικόδημος 
ε@ιναι τόσο σκληρός [απέναντι στίς α ]ιρέσεις, γιατί γνωρίζει \οτι ]η [ Ορθοδοξία καί ]η 
σωτηριολογία συνδέονται {αρρηκτα. ∆έν ε@ιναι «φανατικός». Γιά τόν \ Οσιο ]η 
[αγάπη δέν μπορε ~ι νά [εκδηλώνεται [ερήμην τ ~ης [αληθείας. Θέλει τήν \ενωση ]ως 
μετάνοια, [επιστροφή καί [εγκεντρισμό τ~ων α]ιρετικ~ων στούς κόλπους τ~ης                           
[ Ορθοδόξου [ Εκκλησίας. 
 Συγκεκριμένα ]ο Παπισμός, κατά τόν \ Οσιο Νικόδημο, ε @ιναι κακόδοξος, 
βλάσφημος καί μισητός˙ τό βάπτισμα τ~ων Παπικ~ων ε@ιναι ψευδώνυμο καί 
μόλυσμα καί \οσοι βαπτίσθηκαν σ’α [υτό ε @ιναι μολυσμένοι.]  Επομένως, ο {υτε κάποια 
«[αδελφή» [εκκλησία [εκπροσωπο~υν, ο{υτε ]ιερωσύνη {εχουν, ο{υτε [αποστολική 
διαδοχή.] Η ]ιερωσύνη τους λογίζεται ]ως μιαροσύνη καί τά μυστήριά τους ε @ιναι 
κοινά καί {αμοιρα ]αγιαστικ~ης Χάριτος, {αρα {ακυρα.] Η προσθήκη τ~ης α ]ιρέσεως το~υ 
Filioque, δηλαδή ]η καί [εκ το~υ Υ]ιο~υ [εκπόρευση το~υ ] Αγίου Πνεύματος ε @ιναι 
παράνομη καί ]υπό [ανάθεμα, καί [αποτελε~ι τό πρ~ωτο καί {εσχατο τ~ων κακ~ων καί τό 
προκαταρκτικότατο α{ιτιο το~υ σχίσματος.\ Οσον [αφορά τό Πάσχα ο]ι Λατίνοι ε @ιναι 
σχισματικοί. Τά πρωτε~ια καί πρεσβε ~ια το~υ ] Ρώμης καί τό ε [ιδικό προνόμιο 
[εξουσίας στήν καθόλου [ Εκκλησία, δηλαδή τό μοναρχικό καί [αναμάρτητο [αξίωμα, 
δέν στηρίζονται πουθενά, παρά μόνο σέ μύθους καί θρύλλους, \οπως τό 
θρυλλούμενο θέσπισμα το~υ Μεγάλου Κωνσταντίνου πρός τόν Σίλβεστρο ] Ρώμης.           
[ Αποκαλε~ι τόν Πάπα ∆ίκερο Γίγα τ~ης ] Ρώμης, καί μίξη {αμικτη καί τέρας [αλλόκοτο 
τήν συγκέντρωση στό πρόσωπό του τόσο τ~ης κοσμικ~ης \οσο καί τ~ης πνευματικ~ης 
[εξουσίας. Ο]ι [ιδιότητες το~υ Πάπα ]ως [εσχάτου κριτή τ ~ης [ Εκκλησίας, ]ως α[υθεντίας, 
]ως μονάρχη, ]ως [εκκλήτου \ολης τ ~ης ο [ικουμένης, ]ως [αναμαρτήτου καί ]ως {ακρου 
[αρχιερέως ε@ιναι ψευδεπίπλαστες φαντασιοπληξίες καί [εδράζονται μόνο στήν [οφρύ 
καί τό γαυρίαμα το~υ Πάπα.] Η ]υποχρεωτική [αγαμία το~υ κλήρου [αντιβαίνει στήν 
{ιδια τήν πράξη το~υ Χριστο~υ, πού ε [υλόγησε τόν γάμο, \οσο καί στά λεγόμενα το ~υ                       
[ Αποστόλου Παύλου καί τ~ων ]ιερ~ων Κανόνων.] Η κατάντια τ~ων Παπικ~ων καί το~υ 
Πάπα φτάνει μέχρι καί τήν [εξωτερική τους [εμφάνιση, ο ]ι ]οποίοι κουρεμένοι καί 
ξυρισμένοι μοιάζουν σάν καλοί γαμβροί, μέ τήν διαφορά \οτι φορο~υν πετραχήλιο 
καί [ωμόφορο, [εν?~ω ]η παπαλήθρα, δηλαδή ]η στρογγυλοειδ~ης κουρά τ ~ων τριχ~ων τ~ης 
κορυφ~ης τ ~ης κεφαλ~ης τους, παρομοιάζεται μέ πορνικό στέφανο.] Η κατασκευή 
[αγαλμάτων [αντίκειται στήν Ζ΄ Ο[ικουμενική Σύνοδο καί ]η ε [υχή ]αγιασμο~υ, πού 
διαβάζεται στίς ε [ικόνες ε@ιναι νεωτερικ~ης παπικ~ης προελεύσεως καί {οχι 
[ορθοδόξου.] Ο ∆ίκερως πάπας τ~ης ]  Ρώμης πράττει [αντίχριστα, \οταν τυπώνει κάτω 
στό πόδι του τόν Ζωοποιό Σταυρό καί τόν δίνει στούς προσερχομένους νά τόν 
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[ασπάζονται. Ο]ι Λατ~ινοι τρ~ωνε πνικτά {η θηριάλωτα {η θνησιμα~ια καί κρέας μέ α #ιμα 
καί τό χείριστο, μόνο α#ιμα, [εν?~ω ο]ι μοναχοί τους κρεωφαγο ~υν. Ο]ι Παπιστές, 
[επίσης, σφάλλουν καί σέ λειτουργικά θέματα, \οταν λειτουργο~υν δύο φορές τήν 
{ιδια ]ημέρα, \οταν χρησιμοποιο~υν {αζυμα, \οταν δέν θερμαίνουν τό ζέον, \οταν 
κοινωνο~υν τούς πιστούς μόνο [από τό Σ~ωμα το~υ Χριστο~υ, [αλλά καί \οταν 
[ισχυρίζονται \οτι τά τίμια δώρα μεταβάλλονται σέ Σ~ωμα καί Α\ιμα Χριστο~υ μέ τά 
[ιδρυτικά λόγια το~υ Χριστο~υ. Σφάλλουν, [ακόμη, ]υποστηρίζοντας τήν {ηδη γενομένη 
[απόλαυση τ~ων [αγαθ~ων καί κακ~ων καί [αδίκως κατηγορο~υν τήν [ Ορθόδοξη                    
[ Εκκλησία \οτι ε@ιναι στε~ιρα ]αγίων μετά τό σχίσμα. Τέλος, σαφ~ης θέση το~υ ] Οσίου 
Νικοδήμου ε@ιναι καί ]η ]εξ~ης˙ \οτι τά κακόδοξα φρονήματα καί τά παράνομα {εθη 
τ~ων Λατίνων καί τ ~ων {αλλων α ]ιρετικ~ων πρέπει νά μισο~υμε καί νά 
[αποστρεφόμασθε˙ {αν, \ομως, βρίσκεται κάτι σ’α[υτούς, πού [ορθ~ως {εχει καί 
βεβαιώνεται [από τούς Κανόνες τ~ων ] Ιερ~ων Συνόδων, α[υτό δέν πρέπει νά μισο~υμε 
καί νά [αποστρεφόμασθε, γιά νά μήν λανθάσουμε καί α[υτούς τούς Κανόνες. 
 Πολύ ε{υστοχα ]ο Παπισμός {εχει χαρακτηρισθε ~ι {οχι μόνο ]ως α \ιρεση, [αλλά 
]ως παναίρεση. Καί α[υτό γιατί ]ο Παπισμός δέν {εχει μόνο μία α\ιρεση, μόνο μία 
πλάνη, δέν χωλαίνει μόνο σέ \ενα σημε ~ιο, \οπως ο]ι παλαιοί α]ιρετικοί ({ Αρειος, 
Μακεδόνιος, Νεστόριος, Ε[υτυχής, ∆ιόσκορος, Σεβ~ηρος κ.{α.), [αλλά, \οπως 
καταδείχθηκε [από τήν παρούσα μελέτη καί τήν διδασκαλία το~υ ] Οσίου Νικοδήμου 
καί τ~ων Θεοφόρων Πατέρων {εχει [αμέτρητες α]ιρέσεις, δέν {εχει [αφήσει τίποτε 
{ορθιο [από τήν [ Ορθόδοξη διδασκαλία, τήν {εχει διαστρέψει καί [αλλοιώσει 
παντελ~ως. { Ας μ~ας [επιτραπε ~ι νά πο~υμε \οτι ο]ι παλαιοί α]ιρετικοί μπροστά στήν 
παναίρεση το~υ Παπισμο~υ ε @ιναι «\αγιοι». Παραλλήλως, πολύ [αρμόδια ε@ιναι καί ]η 
γν~ωμη, πού [επικρατε~ι \οτι μετά τίς δύο πτώσεις το~υ ] Εωσφόρου καί το~υ [ Αδάμ, 
{εχουμε κι {αλλη, τρίτη πτώση˙ α [υτή το ~υ Πάπα καί το~υ Παπισμο~υ1.] Επομένως, ]η 
\ενωση τ ~ων Παπικ~ων μέ τήν [ Ορθόδοξη Καθολική [ Εκκλησία [αναγκαίως 
προϋποθέτει τήν [αποκήρυξη \ολων α[υτ~ων τ~ων α]ιρέσεων καί τήν ]ομολογία 
καθ’\ολοκληρίαν τ~ης [ Ορθοδόξου διδασκαλίας.     
 ]  Ερμηνεύοντας ]ο \ Οσιος τό παύλειο χωρίο «μέχρι καταντήσωμεν ο]ι πάντες 
ε[ις τήν ]ενότητα τ~ης πίστεως καί τ ~ης [επιγνώσεως το~υ Υ]ιο ~υ το ~υ Θεο~υ ε [ις {ανδρα 
τέλειον, ε [ις μέτρον ]ηλικίας το ~υ πληρώματος το ~υ Χριστο~υ»2, μ~ας δίνει τήν [ορθή 
{εννοια τ~ης ]ενώσεως, γιά τήν ]οποία τόν τελευτα~ιο α]ι ~ωνα πολλοί [ενδιαφέρονται. 
Λέει, λοιπόν, ]ο \ Οσιος \οτι ο]ι [απόστολοι, ο]ι προφήτες, ο]ι ε [υαγγελιστές, ο]ι ποιμένες 
καί ο]ι διδάσκαλοι πρέπει νά [εργάζονται, νά κοπιάζουν καί νά ο[ικοδομο~υν τούς 
χριστιανούς, \εως \οτου νά φθάσουμε \ολοι στήν ]ενότητα τ~ης πίστεως, δηλαδή \εως 
\οτου νά [αποδειχθο~υμε \ολοι \οτι {εχουμε μία καί τήν α[υτή πίστη. Καί ο{υτε κατά τά 
δόγματα νά διαφέρουμε, ο{υτε κατά τήν ζωή καί τά {εργα νά {εχουμε σχίσματα 
μεταξύ μας. Γιατί, τότε θά γίνει ]η [αληθινή \ενωση τ ~ης πίστεως καί τότε θά 
γνωρίσουμε τόν Υ]ιό το ~υ Θεο~υ, \οταν καί στά δόγματα ε{ιμασθε [ορθόδοξοι καί 
φυλάττουμε τόν σύνδεσμο τ~ης [αγάπης, ]η ]οποία [αγάπη ε@ιναι ]ο Χριστός. 

                                                 
1 Σχ.βλ. ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ ΠΟΠΟΒΙΤΣ,{ Ανθρωπος..., σσ. 152, 159. 
2 [  Εφεσ. 4, 13. 
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 Κατά τόν Ο[ικουμένιο «]η [επίγνωσις το~υ Υ]ιο~υ το ~υ Θεο~υ [εστίν τό μή 
διαφωνε~ιν περί α[υτο ~υ». Ο]ι θε ~ιοι Πατέρες, πού {εγραψαν τίς ]ιερές λειτουργίες, ]ο 
Μέγας Βασίλειος, ]ο ]ιερός Χρυσόστομος, ]ο \αγιος Γρηγόριος ]ο ∆ιάλογος, [αφο~υ 
δανείσθηκαν [από α[υτό τό ρητό το~υ [ Αποστόλου Παύλου, ζητο ~υν [από τόν Θεό τήν 
]ενότητα τ~ης πίστεως, τό ]οπο~ιο ]ερμηνεύοντας ]ο σοφός \αγιος Νικόλαος ]ο 
Καβάσιλας, λέει˙ «Τί δέ [εστιν ]η τ ~ης πίστεως ]ενότης;[ Ανήρ φησί δίψυχος, 
[ακατάστατος [εν πάσαις τα~ις ]οδο~ις α[υτο ~υ1. ∆ίψυχον λέγων τόν [αμφίβολον, τόν 
ο[υδαμ~ως βέβαιον.] Ο γάρ τοιο~υτος [εφ’]εκάτερα κλίνων, ο[υδετέρωθι βαίνει βεβαίως. 
Το~υτου τό [εναντίον δηλο ~υται διά τ ~ης ]ενώσεως, τό πάγιον, τό βέβαιον, τό [εστός.] Ο 
μέν γάρ πιστεύων βεβαίως, \εν τε γινώσκει περί το~υ πράγματος, {η τό ε @ιναι {η τό μή 
ε@ιναι.] Ο δέ [αμφίβολος πρός {αμφω ρέπον καί [από τ ~ης προσηγορίας γίνεται 
δ~ηλος»2. 
 «{ Ανδρα τέλειον καί μέτρον ]ηλικίας» [εννοε~ι ]ο [ Απόστολος Πα~υλος τήν 
τελειότερη γνώση τ ~ων δογμάτων τ ~ης πίστεως, καθώς καί «πλήρωμα Χριστο~υ» 
[ονομάζει τήν παντελ~η καί ]ολόκληρη γνώση του καί πίστη.\ Οτι δηλαδή Α[υτός, ε #ις 
{ων τ~ης ] Αγίας Τριάδος καί @ισος μέ τόν Πατέρα καί τό \ Αγιο Πνε~υμα, {εγινε 
{ανθρωπος, {εχοντας μία ]υπόσταση μέ δύο φύσεις, [ενέργειες καί θελήματα. Καί \οτι 
συγκάθεται μέ τόν Πατέρα μέ τό σ ~ωμα καί μέ α[υτό τό σ ~ωμα θά {ελθει νά κρίνει 
ζ~ωντες καί νεκρούς, καί \οσα {αλλα δόγματα νοο~υνται [ορθ~ως καί λέγονται [από τίς 
]ιερές Συνόδους, τούς διδασκάλους καί τούς θεολόγους τ~ης [ Εκκλησίας περί 
Χριστο~υ3.    
 Μιά τέτοια \ενωση {εγινε κατά τόν καιρό το ~υ Μεγάλου [ Αθανασίου, ]η ]οποία 
τηρουμένων τ~ων [αναλογι~ων μπορε ~ι νά [αποτελέσει παράδειγμα γιά σήμερα. Μέγα 
κατόρθωμα τ ~ης συνόδου τ ~ης [ Αλεξανδρείας, πού συνεκλήθη τό 362 μ.Χ. μέ τήν 
πρόνοια το~υ Μεγάλου [ Αθανασίου, στάθηκε τό νά ]ενώσει τούς [ Ανατολικούς μέ 
τούς ∆υτικούς, ο]ι ]οπο~ιοι {ακρως διαφοροποιο ~υνταν καί ε @ιχαν μέγα σχίσμα μεταξύ 
τους, [επειδή ο ]ι μέν [ Ανατολικοί, λέγοντας ε [υσεβ~ως [επί Θεο~υ μία ο[υσία καί τρε ~ις 
]υποστάσεις καί {οχι μία ]υπόσταση {η τρία πρόσωπα, κατηγορο~υνταν [από τούς             
[ Ιταλούς \οτι ε @ιναι [ Αρειανοί ([επειδή ]ο { Αρειος ]ομολογο~υσε μέν τρε~ις ]υποστάσεις 
[επί Θεο~υ, ]ετεροφυε~ις \ομως καί ]ετερουσίους, [αλλά δέν δεχόταν τρία πρόσωπα μι ~ας 
φύσεως). Ο]ι δέ [ Ιταλοί, [εξαιτίας τ~ης στενότητας τ ~ης γλώσσας τους, {εχοντας μία 
λέξη, τήν ]υπόσταση, πού δήλωνε καί τήν ο[υσία καί τήν ]υπόσταση, δέν {ελεγαν 
τρε ~ις ]υποστάσεις [επί Θεο~υ, γιά νά μήν φανο ~υν \οτι δοξάζουν καί τρε~ις ο[υσίες στήν 
]αγία Τριάδα, [αλλά [αντί τ ~ων τρι~ων ]υποστάσεων {ελεγαν τρία πρόσωπα καί [αντί τ~ης 
μι~ας ο[υσίας, {ελεγαν μία ]υπόσταση. Γι’α [υτό καί κατηγορο~υνταν [από τούς                            
[ Ανατολικούς \οτι ε@ιναι Σαβελλιανοί (γιατί ]ο Σαβέλλιος {ελεγε μία τριώνυμη 
]υπόσταση [επί Θεο~υ). Γι’α [υτό α[υτή ]η Σύνοδος, [αφο~υ συνεκάλεσε τούς                           
[ Ανατολικούς καί τούς ∆υτικούς καί {εμαθε [απ’α[υτούς \οτι τά τρία πρόσωπα καί ο]ι 
τρε ~ις ]υποστάσεις διαφέρουν μόνο κατά τήν λέξη καί τήν προφορά, [αλλά {εχουν μία 

                                                 
1[  Ιάκ. 1, 8. 
2 Σχ.βλ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΒΑΣΙΛΑΣ, Ε[ις τήν θείαν..., κεφ. 15ο, §3, σ. 90. 
3 Σχ.βλ. ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ,]  Ερμηνεία ε [ις τάς Ι∆΄... Β΄, σσ. 433-434. 



 114

καί τήν α[υτή σημασία καί {εννοια˙ παρομοίως καί ]η ο[υσία καί ]η ]υπόσταση, {οντας 
διαφορετικές κατά τόν @ηχο, [αλλά [επί μι~ας καί τ~ης α[υτ~ης [εννοίας καί πράγματος 
λέγονται, συγχώρησε καί στούς μέν καί στούς δέ νά λένε α[υτές τίς διάφορες 
λέξεις ]ως ]ενωμένες κατά τήν σημασία καί τό πρ~αγμα, [αφο~υ πρ~ωτον [αναθεμάτισαν 
τόν { Αρειο καί τόν Σαβέλλιο καί {ετσι τούς \ενωσε. Γιατί, ]η [αλήθεια δέν βρίσκεται 
στά [ονόματα, [αλλά στά πράγματα1. 
 ] Ο\ Οσιος Νικόδημος δέν ε @ιχε μίσος πρός τά πρόσωπα, [αλλά πρός τίς 
[αντορθόδοξες καί βλάσφημες πράξεις, [ενέργειες καί δηλώσεις τους.[ Αγαπο~υσε 
πολύ τούς α ]ιρετικούς, ]ως πρόσωπα, μισο~υσε, \ομως, πολύ τίς α]ιρέσεις τους. Μ~ας 
καλε~ι \ολους μας νά ε{ιμασθε πλήρεις γνώστες τ~ων [ Ορθοδόξων δογμάτων καί 
[ασυμβίβαστοι σέ κάθε νόθευση καί παραχάραξή τους. Τάσσεται ]υπέρ το ~υ 
διαλόγου μέ τούς α]ιρετικούς – {αλλωστε καί ]ο {ιδιος διαλέχθηκε μέ τούς Παπικούς 
– μέ τήν προϋπόθεση α[υτός νά στηρίζεται στήν πλούσια [εκκλησιαστική, 
ποιμαντική, δογματική, λειτουργική, [ασκητική, ]ησυχαστική, νηπτική, φιλοκαλική, 
παραδοσιακή, χριστοκεντρική, [αποστολική, πατερική καί ]ιεροκανονική θεολογία 
καί παράδοση τ ~ης [ Ορθοδόξου [ Εκκλησίας μας.\ Οταν δέν στηρίζεται πάνω 
σ’α[υτές τίς [αρχές, πρέπει νά διακόπτεται. ∆υστυχ~ως σήμερα ]ο θεολογικός 
διάλογος [ Ορθοδόξων καί α]ιρετικ~ων διεξάγεται {οχι μόνο [ερήμην α [υτ ~ων τ~ων 
[αρχ~ων, [αλλά καί μέ δογματικές ]υποχωρήσεις [εκ μέρους τ~ων [ Ορθοδόξων, [εν?~ω ο]ι 
α ]ιρετικοί μένουν ο[υσιαστικά [ανυποχώρητοι2.] Η θεολογία μπορε~ι νά [ασκε~ιται 
[ορθοδόξως, πατερικ~ως καί [ανατολικ~ως, πρ~ωτον, [από α[υτούς, πού {εχουν φθάσει 
στή νηπτική θεωρία-θεοπτία το~υ [ακτίστου Θείου Φωτός, δεύτερον, [από α[υτούς, 
πού {εχουν τόν φωτισμό το~υ ] Αγίου Πνεύματος καί τρίτον, [από α[υτούς, πού 
βρίσκονται στό στάδιο τ~ης καθάρσεως τ~ης καρδίας τό μετριώτατον.] Ο θεολόγος 
πρέπει νά [ακολουθε~ι τά στάδια τ~ης καθάρσεως, το~υ φωτισμο~υ καί τ ~ης [ελλάμψεως-
θεωρίας-θεοπτίας. ∆ιαφορετικά ]η θεολογία γίνεται δαιμονική. 
 Μ ~ας προκαλε~ι [εντύπωση \οτι, [εν?~ω {εγιναν καί γίνονται [επί [εκατό χρόνια 
περίπου ο]ι διάλογοι τ~ης [ Ορθοδόξου [ Εκκλησίας μέ τούς α]ιρετικούς, χωρίς κανένα 
[αποτέλεσμα, καμμία καρποφορία καί καμμία μεταστροφή α ]ιρετικο~υ σέ                         
[ Ορθόδοξο, δέν {εγινε καί δέν γίνεται κανένας [ενδοορθόδοξος διάλογος. Γιατί 
{αραγε; Μήπως πρέπει νά κάνουμε α[υτοκριτική, α [υτογνωσία, α[υτομεμψία, 
α [υτοκατηγορία καί νά μετανοήσουμε πρ~ωτα \ολοι μας καί [ Ορθόδοξοι καί 
α ]ιρετικοί καί νά [επαναπροσδιορίσουμε τίς θεολογικές καί ποιμαντικές μας [αρχές, 
στηριζόμενοι στήν [ Αποστολική, μαρτυρική, προφητική καί πατερική μας 
παράδοση; 
 Μέ τήν [εμπειρική του θεολογία ]ο ]αγιορείτης \αγιος, πρωταγωνιστής το~υ 
κινήματος τ ~ων Κολλυβάδων, [ανανέωσε τήν θεολογία το~υ ] Αγίου Γρηγορίου το ~υ 
Παλαμ~α μαζί μέ τούς {αλλους ] Αγίους Κολλυβάδες τόν 18ο α[ιώνα, μόνο καί μόνο 
γιά νά μήν περάσει ]ο ε [ισαγόμενος τότε δυτικός ∆ιαφωτισμός {η μ~αλλον 

                                                 
1 Σχ.βλ. ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, Πηδάλιον, σ. 582. 
2 Σχ.βλ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ, «Ο ]ι διάλογοι...», ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΟΥΡΑΤΙ∆ΗΣ,]  Η [αλή-  
  θεια... καί ] Ο Ο[ικουμενισμός, σσ. 12-16. 
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σκοταδισμός καί [εργάσθηκε γιά νά [αποτραπο~υν [εξ {ισου τόσο ο]ι [εξισλαμισμοί \οσο 
καί ο]ι [εκλατινισμοί. 
 ]  Η [ορθοδοξώτατη θεολογία το~υ ] Οσίου Νικοδήμου το~υ ] Αγιορείτου βρ~ηκε 
καί βρίσκει μεγάλο [αντίκρυσμα σέ πολλούς συγχρόνους [ορθοδόξους καί 
παραδοσιακούς θεολόγους.[ Εμε~ις, γιά νά συνδέσουμε τήν θεολογία το~υ ] Οσίου μέ 
τήν [εποχή μας, θά [αναφερθο~υμε σέ \ενα μόνον σύγχρονο θεολόγο, τόν πατέρα 
Γεώργιο Φλωρόφσκυ. Γράφει ]ο {ιδιος˙ «Σάν μέλος καί ]ιερεύς τ ~ης [ Ορθοδόξου             
[ Εκκλησίας πιστεύω \οτι ]η [ Εκκλησία, μέσα στήν ]οποία βαπτίσθηκα καί 
[ανατράφηκα, ε @ιναι ]η [ Εκκλησία, ]η [αληθινή [ Εκκλησία, ]η μόνη [αληθινή                           
[ Εκκλησία. Καί τό πιστεύω γιά πολλούς λόγους:\ Ενεκα τ ~ης προσωπικ~ης 
πεποιθήσεως καί \ενεκα τ~ης [εσωτάτης βεβαιώσεως το~υ ] Αγίου Πνεύματος, πού 
πνέει στά μυστήρια τ~ης [ Εκκλησίας καί \ενεκα τ ~ων \οσων ε@ιναι δυνατόν νά γνωρίζω 
[από τήν ] Αγία Γραφή καί [από τήν καθολική ([ορθόδοξο) παράδοση τ~ης                           
[ Εκκλησίας. Ε @ιμαι ]υποχρεωμένος, λοιπόν, νά θεωρ~ω \ολες τίς ]υπόλοιπες 
χριστιανικές [ Εκκλησίες ]ως [ελαττωματικές καί σέ πολλές περιπτώσεις μπορ~ω νά 
προσδιορίσω α[υτές τίς [ελλείψεις τ~ων {αλλων [ Εκκλησι~ων μέ [απόλυτη [ακρίβεια. 
Γι’α[υτό, λοιπόν, ]η \ενωσις τ~ων Χριστιαν~ων, γιά’μένα, σημαίνει [ακριβ~ως τήν 
παγκόσμια [επιστροφή στήν [ Ορθοδοξία. ∆έν {εχω καμμία [απολύτως ]ομολογιακή 
πεποίθηση˙ ]η πεποίθησίς μου [ανήκει [αποκλειστικά στήν Una Sancta (πιστεύω 
στήν Μίαν,] Αγίαν, Καθολικήν, [ Αποστολικήν [ Εκκλησίαν, τήν [ Ορθοδοξίαν)1. Μέ 
τό α[υτό Πνε ~υμα τ~ης πίστεως ]ομολογε~ι τήν πιστότητά του στην [ Ορθοδοξία καί ]ο 
\ετερος σύγχρονος ]ομολογητ~ης, ]ο [αρχιμανδρίτης [  Ιουστ ~ινος Πόποβιτς2.    
 [ Αλλά, στίς [αποκαλυπτικές καί {εσχατες ]ημέρες, πού ζο ~υμε, ]η [ανά τόν 
κόσμον ] Αγία [ Ορθοδοξία δέχεται καίρια πλήγματα [από τήν α\ιρεση το ~υ 
διαχριστιανικο ~υ καί διαθρησκειακο ~υ Ο[ικουμενισμο~υ, ]ο ]οπο~ιος προωθε ~ιται [από             
[ Ορθοδόξους λαϊκούς θεολόγους καί [από [ Ορθοδόξους κληρικούς, ]ιερε~ις, 
[αρχιμανδρίτες, [επισκόπους, [αρχιεπισκόπους καί πατριάρχες, ο]ι ]οπο~ιοι κανονικά 
πρέπει νά [ονομάζονται [ Ορθόδοξοι ο[ικουμενιστές καί ο]ι ]οπο~ιοι θέλουν νά 
]υποτάξουν καί νά παραδώσουν [αλυσοδεμένη καί [ατιμωμένη τήν [ Ορθοδοξία στήν 
παναίρεση το ~υ Παπισμο~υ. Γι’α [υτό καί τελευτα~ια γίνεται πολύς λόγος γιά τήν 
«\ενωση τ~ων [ Εκκλησι~ων», χωρίς \ομως νά λαμβάνονται ]υπόψιν ο]ι τεράστιες καί 
[ανυπέρβλητες δογματικές διαφορές. Τό κυριώτερο πρόβλημα τ ~ης [ Ορθοδοξίας δέν 
ε@ιναι α[υτές καθ’]εαυτές ο]ι α]ιρέσεις καί ο]ι α]ιρετικοί, [αλλά ο ]ι [ Ορθόδοξοι 
ο[ικουμενιστές, ο]ι [εσωτερικοί [εχθροί της. Πρός [αντιμετώπιση α[υτο ~υ το~υ 
προβλήματος τόν πρ~ωτο λόγο κατέχει ]η [ενημέρωση το~υ [ Ορδοδόξου πληρώματος 
περί τ~ων α ]ιρέσεων το~υ Παπισμο ~υ καί το~υ Ο[ικουμενισμο~υ. Παραλλήλως, 
[επικροτο~υμε καί [εμε~ις προσωπικά τήν πρόταση, πού {εχει {ηδη διατυπωθε~ι [από 
]αγιορείτες μοναχούς3, δηλαδή νά συγκληθε ~ι πανορθόδοξη σύνοδος, [αποτελουμένη 
[από παραδοσιακούς [ορθοδόξους λαϊκούς θεολόγους, κληρικούς, μοναχούς, ]ιερε~ις, 

                                                 
1 Σχ.βλ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ, Θέματα..., σ. 219. 
2 Σχ.βλ. ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ ΠΟΠΟΒΙΤΣ,[ Ορθόδοξος... 
3 Σχ.βλ. «[ Ανοικτή [επιστολή...». 
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[αρχιμανδρίτες, [επισκόπους καί [αρχιεπισκόπους, ]η ]οποία νά [αποφασίσει τήν 
διακοπή το~υ μνημοσύνου τ~ων ο[ικουμενιστ~ων [αρχιεπισκόπων καί πατριαρχ~ων, 
σύμφωνα {αλλωστε μέ τόν λα΄ [ Αποστολικό Κανόνα καί τόν ιε΄ Κανόνα τ~ης ΑΒ΄ 
Συνόδου [επί Μεγάλου Φωτίου. Ταπεινά, φρονο~υμε \οτι α[υτή θά @ηταν καί ]η θέση 
το~υ ] Οσίου Νικοδήμου μπροστά στόν κίνδυνο α[υτό.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

 ] Ο Παπισμός, κατά τόν \ Οσιο Νικόδημο, ε @ιναι κακόδοξος, βλάσφημος καί 
μισητός. Τό βάπτισμα τ ~ων Παπικ~ων ε @ιναι ψευδώνυμο καί μόλυσμα καί \οσοι 
βαπτίσθηκαν σ’α[υτό ε@ιναι μολυσμένοι.]  Η ]ιερωσύνη τους λογίζεται ]ως μιαροσύνη 
καί τά μυστήριά τους ε @ιναι κοινά καί {αμοιρα ]αγιαστικ~ης Χάριτος, {αρα {ακυρα.] Η 
προσθήκη τ~ης α ]ιρέσεως το~υ Filioque, δηλαδή ]η καί [εκ το ~υ Υ]ιο~υ [εκπόρευση το ~υ ] 
Αγίου Πνεύματος ε @ιναι παράνομη καί ]υπό [ανάθεμα, καί [αποτελε~ι τό πρ~ωτο καί 
{εσχατο τ~ων κακ~ων καί τό προκαταρκτικότατο α{ιτιο το~υ σχίσματος.\ Οσον [αφορά 
τό Πάσχα ο]ι Λατίνοι ε @ιναι σχισματικοί, [επειδή [εκαινοτόμησαν τό πασχάλιο καί τό 
καλαντάριο καί γι’α[υτό χωρίσθηκαν [από τήν [ Εκκλησία. Τά πρωτε~ια καί πρεσβε~ια 
το~υ ] Ρώμης καί τό ε [ιδικό προνόμιο [εξουσίας στήν καθόλου [ Εκκλησία, δηλαδή τό 
μοναρχικό καί [αναμάρτητο [αξίωμα, δέν στηρίζονται πουθενά, παρά μόνο σέ 
μύθους καί θρύλλους, \οπως τό θρυλλούμενο θέσπισμα το~υ Μεγάλου 
Κωνσταντίνου πρός τόν Σίλβεστρο ] Ρώμης.] Ο \ Οσιος [αποκαλε~ι τόν Πάπα ∆ίκερο 
Γίγα τ~ης ] Ρώμης, καί μίξη {αμικτη καί τέρας [αλλόκοτο τήν συγκέντρωση στό 
πρόσωπό του τόσο τ~ης κοσμικ~ης \οσο καί τ~ης πνευματικ~ης [εξουσίας. Ο]ι [ιδιότητες 
το~υ Πάπα ]ως [εσχάτου κριτο~υ τ ~ης [ Εκκλησίας, ]ως α[υθεντίας, ]ως μονάρχου, ]ως 
[εκκλήτου \ολης τ~ης ο[ικουμένης, ]ως [αναμαρτήτου καί ]ως {ακρου [αρχιερέως ε @ιναι 
ψευδεπίπλαστες φαντασιοπληξίες καί [εδράζονται μόνο στήν [οφρύ καί τό 
γαυρίαμα το~υ Πάπα.] Η ]υποχρεωτική [αγαμία το~υ κλήρου [αντιβαίνει στήν {ιδια τήν 
πράξη το~υ Χριστο~υ, πού ε [υλόγησε τόν γάμο, \οσο καί στά λεγόμενα το ~υ                           
[ Αποστόλου Παύλου καί τ~ων ] Ιερ~ων Κανόνων.] Η κατάντια τ~ων Παπικ~ων καί το~υ 
Πάπα φτάνει μέχρι καί τήν [εξωτερική τους [εμφάνιση, ο]ι ]οποίοι, κουρεμένοι καί 
ξυρισμένοι, μοιάζουν μέ καλούς γαμπρούς μέ τήν διαφορά \οτι φορο~υν πετραχήλι 
καί [ωμόφορο, [εν?~ω ]η παπαλήθρα, δηλαδή ]η στρογγυλοειδ~ης κουρά τ ~ων τριχ~ων τ~ης 
κορυφ~ης τ ~ης κεφαλ~ης τους, παρομοιάζεται μέ πορνικό στέφανο.] Η κατασκευή 
[αγαλμάτων [αντίκειται στήν Ζ΄ Ο[ικουμενική Σύνοδο καί ]η ε [υχή ]αγιασμο~υ, πού 
διαβάζεται στίς ε[ικόνες ε@ιναι νεωτερικ~ης παπικ~ης καί {οχι [ορθοδόξου 
προελεύσεως.] Ο δίκερος Πάπας τ ~ης ] Ρώμης πράττει [αντίχριστα, \οταν τυπώνει 
κάτω στό πόδι του τόν Ζωοποιό Σταυρό καί τόν δίνει στούς προσερχομένους νά 
τόν [ασπάζονται. Ο]ι Λατ~ινοι τρ~ωνε πνικτά {η θηριάλωτα {η θνησιμα~ια καί κρέας μέ 
α #ιμα καί τό χείριστο, μόνο α#ιμα, [εν?~ω ο]ι μοναχοί τους κρεωφαγο~υν. Ο]ι Παπιστές 
σφάλλουν, [επίσης, καί σέ λειτουργικά θέματα, \οταν λειτουργο~υν δύο φορές τήν 
{ιδια ]ημέρα, \οταν χρησιμοποιο~υν {αζυμα, \οταν δέν θερμαίνουν τό ζέον, \οταν 
κοινωνο~υν τούς πιστούς μόνο [από τό Σ~ωμα το~υ Χριστο~υ, [αλλά καί \οταν 
[ισχυρίζονται \οτι τά Τίμια ∆ώρα μεταβάλλονται σέ Σ~ωμα καί Α\ιμα Χριστο~υ μέ τά 
[ιδρυτικά λόγια το~υ Χριστο~υ καί {οχι μέ τήν [επίκληση το~υ ] Αγίου Πνεύματος. 
Σφάλλουν, [ακόμη, ]υποστηρίζοντας τήν {ηδη γενομένη [απόλαυση τ~ων [αγαθ~ων καί 
κακ~ων καί [αδίκως κατηγορο~υν τήν [ Ορθόδοξη [ Εκκλησία \οτι ε @ιναι στε~ιρα ]αγίων 
μετά τό σχίσμα. Τέλος, σαφ~ης θέση το ~υ ] Οσίου Νικοδήμου ε@ιναι καί ]η ]εξ~ης˙ \οτι τά 
κακόδοξα φρονήματα καί τά παράνομα {εθη τ~ων Λατίνων καί τ ~ων {αλλων 
α ]ιρετικ~ων πρέπει νά μισο~υμε καί νά [αποστρεφόμασθε˙ {αν, \ομως, βρίσκεται κάτι 
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σ’α[υτούς, πού [ορθ~ως {εχει καί βεβαιώνεται [από τούς Κανόνες τ ~ων ] Ιερ~ων 
Συνόδων, α[υτό δέν πρέπει νά μισο~υμε καί νά [αποστρεφόμασθε, γιά νά μήν 
λανθάσουμε καί α[υτούς τούς Κανόνες. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUMMARY 
 

 The Papacy, according to Saint Nicodemos the Hagiorite, is disreputable, 
blasphemous amd detestable. The baptism of the Papists is fictitious and a 
contamination, and they, who have been baptised in this baptism, are 
contaminated. Their priesthood is impure˙ their sacraments are without meaning 
and deprived of the Grace of God, so invalid. The addition of the heresy of the 
Filioque, that is the emanation of the Holy Spirit also from the Son, is a violation 
of the Church canons and so an excommunication, and constitutes the first and 
utmost of the damages and the primary cause of the schism. As for the Easter, the 
Latins are schismatical, because they innovated the Easter Canon and the Calendar 
and for this reason they seperated from the Orthodox Church. The Pope’s 
precedence and priority and the specific privilege of authority in the entire Church, 
that is the monarchical and sinless axiom, are based on nothing, but legends and 
rumors, like the legendary decree of Constantine the Great to Silvestre, bishop of 
Rome. Saint Nicodemos calls the Pope a two Horned Giant of Rome and unmixed 
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mixing and an odd monster, who concentrates the secular and spiritual authorities 
in his person. The Pope’s capacities, as the supreme judge of the Church, sole 
authority, monarch, summoned of the entire world, sinless human being and 
supreme prelate, are false fantasies and they are based only on the Pope’s pride 
and arrogance. The clergy’s obligatory celibacy goes against Christ’s action, who 
blessed the marriage and what the Apostle Paul and the Holy Canons say. The 
Papists’ and the Pope’s plight reaches even their appearance, by having short hair 
and being clean saved, who look like handsome grooms, with the difference that 
they wear a stole and a pallium, while the papalithra, that is the round haircut at 
the top of their head, resembles a prostitutes crown. The structure of statues is 
opposed to the seventh (7th) Ecumenical Synod and the sanctifying prayer, which 
is read to the icons, is of later-day pontifical and not Orthodox origin. The two 
Horned Pope of Rome acts in an antichristian way, when he places the Live-giving 
Cross on his foot and he asks the faithful to kiss It. The Latins eat freshly killed 
strangled or hunted or dead animals and meat with blood and, what is worst, drink 
only blood, while their monks eat meat. The Papists also make a mistake in 
liturgical matters, when they have mass twice a day, when they use unleavened 
bread, when they don’t boil the water for the Holy Communion, when the faithful 
receive Communion only with the Body of Christ, but also when they claim that 
the Holy Gifts are changed into Christ’s Body and Blood with the founding words 
of Christ and not with the invocation of the Holy Spirit. Also, they commit an 
error, when they support that the pleasure of what is considered bad and good has 
already passed and they unfairly accuse the Orthodox Church that she is sterile of 
Saints after the schism. Finally, Saint Nicodemos’ clear position is that we should 
hate and detest the Latins’ and other heretics’ disreputable opinions and unlawful 
customs˙ but, if there is something in them, which is right and confirmed by the 
Canons of the Holy Synods, we shouldn’t hate and detest it, so as not to mistake 
the Canons.  
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                                                                                          47                                           
 

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ,[  Επιστολή...                                 ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ,[  Επιστολή πρός Προκου- 
                                                                                        λιαννό, PL 32-47                     
 

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ, Περί α]ιρέσεων                            ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ, Περί α]ιρέσεων, α\ιρεσις 
                                                                                        40ή, 46η, PL 32-47                   
 

ΒΑΛΣΑΜΩΝ, ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ,                             ΒΑΛΣΑΜΩΝ, ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, Γιο ~υρις,  
                                   Γιο ~υρις                                         PG 138.  
 
 
 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΕΓΑΣ,                                            ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΕΓΑΣ, 25η [ασκητική διάτα-  
            25η [ασκητική...                                                  ξη, [εκδ. Γρηγόριος ]ο Παλαμ ~ας, ΕΠΕ, τ.9,  
                                                                                       Θεσσαλονίκη 1973, σσ. 394-547. 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΕΓΑΣ,                                            ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΕΓΑΣ, Θ΄ ]ομιλία προτρε- 
Θ΄ ]ομιλία προτρεπτική...                                               πτική ε[ις τό \αγιον βάπτισμα, [εκδ. Γρηγόρι- 
                                                                                       ος ]ο Παλαμ ~ας, ΕΠΕ, τ.6 , Θεσσαλονίκη     
                                                                                       1973, σσ. 246-281.                     
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΕΓΑΣ,                                            ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΕΓΑΣ, Λειτουργία ] Αγίου             
               Λειτουργία...                                                   Βασιλείου, PG 31, 1629-1658.  
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΕΓΑΣ,                                            ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΕΓΑΣ,] Ομιλία η΄ ε [ις τήν  
                 ] Ομιλία η΄...                                                 ]  Εξαήμερον, [εκδ. Γρηγόριος ]ο Παλαμ~ας,  
                                                                                        ΕΠΕ, τ.4, Θεσσαλονίκη 1973, σσ. 298- 
                                                                                        337.                                            
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΕΓΑΣ,                                            ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΕΓΑΣ, Περί ] Αγίου Πνεύ- 
              Περί ] Αγίου...                                                   ματος, [εκδ. Γρηγόριος ]ο Παλαμ~ας, ΕΠΕ,   
                                                                                        τ.10, Θεσσαλονίκη 1974, σσ. 278-503. 
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ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ,                                  ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ,]  Iερά Κατήχη- 
                                   ]  Iερά…                                        σις                                            
 

ΒΡΥΕΝΝΙΟΣ, ΙΩΣΗΦ,                                            ΒΡΥΕΝΝΙΟΣ, ΙΩΣΗΦ,]  Επιστολή τ?~ω ε [υλα- 
                ]  Επιστολή...                                                   βεστάτ?ω καί λογιωτάτ ?ω [εν ]ιερε ~υσι κυρ ?~ω   
                                                                                       Νικήτ?α τ?~ω Μυρσινιώτ ?η [εν ]  Ρόδ?ω,Τά πα-    
                                                                                       ραλειπόμενα, τ. γ΄, [εκδ. Β. Ρηγόπουλος,   
                                                                                       Θεσσαλονίκη 1991, σσ. 136-138 
 

ΒΡΥΕΝΝΙΟΣ, ΙΩΣΗΦ,                                            ΒΡΥΕΝΝΙΟΣ, ΙΩΣΗΦ, Κατά λατίνου Σκα-  
           Κατά λατίνου...                                                    ράνου,Τά ε ]υρεθέντα,τ. α΄-γ΄, [εκδ.Β. Ρηγό-       
                                                                                        πουλος, Θεσσαλονίκη 1990-1.                                                     
 

ΒΡΥΕΝΝΙΟΣ, ΙΩΣΗΦ,                                            ΒΡΥΕΝΝΙΟΣ, ΙΩΣΗΦ, Λόγος περί θείας 
       Λόγος περί θείας...                                                   [ενεργείας,Τά ε ]υρεθέντα,τ. α΄, [εκδ.Β. Ρη- 
                                                                                         γόπουλος, Θεσσαλονίκη 1991.                                                    
 

ΒΡΥΕΝΝΙΟΣ, ΙΩΣΗΦ,                                            ΒΡΥΕΝΝΙΟΣ, ΙΩΣΗΦ, Λόγος H΄ περί τ~ης 
                   Λόγος Η΄...                                                   θείας Τριάδος [εν τ ?~ω α[υτ ?~ω ]ρηθείς παλατί ?ω, 
                                                                                       παριστ~ων [εναργ~ως \οτι τούς τήν προσθήκην  
                                                                                        τολμήσαντας καί συνοδικ ~ως καί [ιδίως ο ]ι   
                                                                                        θείοι πατέρες τ ?~ω [αναθέματι καθυποβάλ-  
                                                                                        λουσι,Τά ε ]υρεθέντα, τ. α΄, [εκδ. Β.Ρηγό-   
                                                                                        πουλος, Θεσσαλονίκη 1991, σσ. 134-148.         
 
 
 
 
 
 
 

ΒΡΥΕΝΝΙΟΣ, ΙΩΣΗΦ,                                            ΒΡΥΕΝΝΙΟΣ, ΙΩΣΗΦ, Λόγος Θ΄ περί τ~ης 
                   Λόγος Θ΄...                                                   θείας Τριάδος λαληθείς [εν τ ?~ω βασιλικ ?~ω  
                                                                                         κοιτ~ωνι [αποδεικνύων σαφέστατα \οτι, τό 
                                                                                         [εκ Πατρός δι’Υ]ιο ~υ Πνε~υμα τό \αγιον λέγε-   
                                                                                         σθαι, ο [υχί τήν τ ~ης ]υποστάσεως πρόοδον,    
                                                                                         [αλλά τήν πρός ]ημ~ας χορηγίαν σημαίνει   
                                                                                        το~υ Πνεύματος,Τά ε ]υρεθέντα, τ. α΄, [εκδ.   
                                                                                         Β.Ρηγόπουλος, Θεσσαλονίκη 1991, σσ.   
                                                                                         149-163.                                    
 

ΒΡΥΕΝΝΙΟΣ, ΙΩΣΗΦ,                                            ΒΡΥΕΝΝΙΟΣ, ΙΩΣΗΦ, Τά ε]υρεθέντα,τ. α΄- 
            Τά ε]υρεθέντα...                                                    γ΄, [εκδ. Β.Ρηγόπουλος, Θεσσαλονίκη     
                                                                                         1990-1. 
 

ΓΕΡΜΑΝΟΣ, ΚΩΝ/ΛΕΩΣ,                                     ΓΕΡΜΑΝΟΣ, ΚΩΝ/ΛΕΩΣ, Περί μυστικ~ης 
                 Περί μυστικ ~ης...                                             θεωρίας, PG 98, 383-454. 
 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΘΕΟΛΟΓΟΣ,                                    ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΘΕΟΛΟΓΟΣ, ∆ίστιχες ]ηρωε- 
                            ∆ίστιχες...                                           λεγείες γνώμες, [εκδ. Γρηγόριος Παλαμ ~ας,   
                                                                                       ΕΠΕ, τ. 9 {η 10, Θεσσαλονίκη 1985 {η 1986. 
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ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΘΕΟΛΟΓΟΣ,                                    ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΘΕΟΛΟΓΟΣ,[  Επιστολή ρβ΄ 
                        [  Επιστολή...                                           πρός Κληδόνιον κατά το~υ [ Απολλιναρίου  
                                                                                       Β΄, [εκδ. Γρηγόριος ]ο Παλαμ ~ας, ΕΠΕ, τ.7,  
                                                                                       Θεσσαλονίκη 1986, σσ. 194-204.  
 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΘΕΟΛΟΓΟΣ,                               ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΘΕΟΛΟΓΟΣ, Λόγος Γ΄ περί 
                           Λόγος Γ΄...                                            [αρχ~ων, [εκδ. Γρηγόριος Παλαμ~ας,  ΕΠΕ, 
                                                                                         τ. 9 {η 10, Θεσσαλονίκη 1985 {η 1986. 

       
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΘΕΟΛΟΓΟΣ,                                    ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΘΕΟΛΟΓΟΣ, Λόγος δ΄ κατά  
                          Λόγος δ΄...                                          [  Ιουλιανο ~υ Βασιλέως˙ στηλιτευτικός πρ~ω-  
                                                                                       τος, [εκδ. Γρηγόριος ]ο Παλαμ~ας, ΕΠΕ, τ.3,  
                                                                                        Θεσσαλονίκη 1976, σσ. 18-181. 
 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΘΕΟΛΟΓΟΣ,                                    ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΘΕΟΛΟΓΟΣ, Λόγος κα΄ε[ις  
                        Λόγος κα΄...                                           τόν Μέγαν [ Αθανάσιον, [εκδ. Γρηγόριος ]ο    
                                                                                        Παλαμ~ας, ΕΠΕ, τ.6, Θεσσαλονίκη 1980,  
                                                                                        σσ. 40-95.                                  
 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΘΕΟΛΟΓΟΣ,                               ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΘΕΟΛΟΓΟΣ, Λόγος λα΄, Θε-              
                        Λόγος λα΄...                                             ολογικός περί ] Αγίου  Πνεύματος, [εκδ.  
                                                                                         Γρηγόριος ]ο Παλαμ~ας, ΕΠΕ, τ.4, Θεσ- 
                                                                                         σαλονίκη 1976, σσ. 196-255.  
 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΘΕΟΛΟΓΟΣ,                                    ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΘΕΟΛΟΓΟΣ, Λόγος μα΄ε [ις 
                        Λόγος μα΄...                                            τήν Πεντηκοστήν, [εκδ. Γρηγόριος ]ο   
                                                                                         Παλαμ ~ας, ΕΠΕ, τ.5, Θεσσαλονίκη 1977, 
                                                                                         σσ. 114-151.                             
 
 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΝΥΣΣΗΣ,                                          ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΝΥΣΣΗΣ, Λόγος κατηχητικός 
                         Λόγος...                                                 ]ο Μέγας, [εκδ. Γρηγόριος ]ο Παλαμ~ας, ΕΠΕ, 
                                                                                        τ.1, Θεσσαλονίκη 1979, σσ. 386-543.  
                                                                                                                                           
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΠΑΛΑΜΑΣ,                                     ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΠΑΛΑΜΑΣ, Α΄ λόγος ]υπέρ 
                         Α΄ λόγος...                                            τ ~ων ]ιερ ~ως ]ησυχαζόντων, [εκδ. Γρηγόριος ]ο   
                                                                                       Παλαμ~ας, ΕΠΕ, τ.2, Θεσσαλονίκη 1982,   
                                                                                       σσ. 60-259.                                 
 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΠΑΛΑΜΑΣ,                                     ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΠΑΛΑΜΑΣ, Λόγοι [αποδεικτι- 
                               Λόγοι...                                          κοί δύο περί [εκπορεύσεως το~υ ] Αγίου Πνεύ- 
                                                                                      ματος, [εκδ. Γρηγόριος Παλαμ~ας, ΕΠΕ, τ.1,     
                                                                                      Θεσσαλονίκη 1981, σσ. 68-337. 
 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΠΑΛΑΜΑΣ,                                     ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΠΑΛΑΜΑΣ,] Ομιλία ξ΄ ρηθε ~ι- 
                          ] Ομιλία ξ΄...                                         σα [εν τ ?~η ]αγί ?α ]εορτ?~η τ~ων φώτων, [εν ?#η καί 
                                                                                      κατά τό [εγχωρο ~υν {εκφανσις το~υ μυστηρίου 
                                                                                      το ~υ Χριστο~υ βαπτισθέντος, [εκδ. Γρηγόριος 
                                                                                       Παλαμ~ας, ΕΠΕ, τ.11, Θεσσαλονίκη 1986, 
                                                                                       σσ. 506-535.                               
 



 124

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΣΙΝΑÏΤΗΣ,                                       ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΣΙΝΑÏΤΗΣ, Κεφάλαια δι’[ακρο  
                       Κεφάλαια...                                            στιχίδος ρκγ΄, ΡG 150, 1288 ΑC.  
 
∆ιαταγαί...                                                                  ∆ιαταγαί τ ~ων [ Αποστόλων, [εκδ.[ Αποστολική 
                                                                                       ∆ιακονία τ ~ης [  Εκκλησίας τ ~ης ]  Ελλάδος,  
                                                                                       ΒΕΠΕΣ 2,[ Αθ~ηναι 1955, σσ. 118-138. 
 
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ,                              ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ, Περί θείων 
                             Περί θείων...                                      [ονομάτων˙Περί [αγαθο ~υ, φωτός καλο ~υ,{ερω 
                                                                                        τος, [εκστάσεως, ζήλου καί \οτι τό κακόν 
                                                                                        ο {υτε {ον ο {υτε [εξ ο [υκ {οντος ο {υτε [εν το~ις 
                                                                                        ο @υσι, Φιλοκαλία τ ~ων νηπτικ~ων καί [ασκη- 
                                                                                        τικ~ων, [εκδ. Γρηγόριος ]ο Παλαμ~ας, ΕΠΕ,  
                                                                                         τ.3, Θεσσαλονίκη 1986, σσ. 44-229,  
                                                                                         σσ. 120-148.   
 

∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ,                              ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ, Περί θείων 
                             Περί θείων...                                       [ονομάτων ˙ Περί ]ηνωμένης καί διακεκρι- 
                                                                                         μένης θεολογίας καί τίς ]η θεία \ενωσις καί 
                                                                                         διάκρισις, Φιλοκαλία τ ~ων νηπτικ ~ων καί  
                                                                                         [ασκητικ~ων, [εκδ. Γρηγόριος ]ο Παλαμ~ας, 
                                                                                         ΕΠΕ, τ.3, Θεσσαλονίκη 1986, σσ. 44-229, 
                                                                                          σσ. 62-83. 
 

∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ,                               ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ, Περί μυστι- 
                        Περί μυστικ ~ης...                                     κ~ης θεολογίας˙ Τίνες α]ι καταφατικαί θεο- 
                                                                                       λογίαι, τίνες α]ι [αποφατικαί, Φιλοκαλία  
                                                                                       τ ~ων νηπτικ ~ων καί [ασκητικ ~ων, [εκδ. Γρηγό- 
                                                                                       ριος ]ο Παλαμ ~ας, ΕΠΕ, τ.3, Θεσσαλονίκη 
                                                                                       1986, σσ. 476-489, σσ. 482-487. 
 

∆ΟΣΙΘΕΟΣ, ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ,                              ∆ΟΣΙΘΕΟΣ, ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ, ∆ωδεκάβι- 
                          ∆ωδεκάβιβλος                                     βλος, τ.α΄-στ΄, [εκδ. Β.Ρηγόπουλος, Θεσ-   
                                                                                       σαλονίκη 1982-3. 
 

∆ΟΣΙΘΕΟΣ, ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ,                              ∆ΟΣΙΘΕΟΣ, ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ, ∆ωδεκάβι- 
                          ∆ωδεκάβιβλος                                     βλος, βιβλίο 8ο, κεφ. 12ο, §δ΄ περί Συμεών 
                                                                                      καί [ Ιωάννου ] Ιεροσολύμων τ ~ων κατά [ Αζύ- 
                                                                                      μων γραψάντων καί μαρτυρι~ων Λατινικ ~ων 
                                                                                     τ~ης δι’[ενζύμου λειτουργίας α [υτ ~ων καί περί 
                                                                                     το~υ διά τούς [  Εβιωνίτας ]ρητο~υ το~υ ]αγίου  
                                                                                     [  Επιφανίου, ο #υ ο ]ι Λατίνοι ]ως [ισχυρο ~υ [επι- 
                                                                                      χειρήματος [επιλαμβάνονται, τ.δ΄, [εκδ.Β.Ρη- 
                                                                                      γόπουλος, Θεσσαλονίκη 1983. 
 

∆ΟΣΙΘΕΟΣ, ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ,                               ∆ΟΣΙΘΕΟΣ, ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ, ∆ωδεκάβι-  
   ∆ωδεκάβιβλος˙ περί τ ~ων [εν...                                    βλος˙ περί τ~ων [εν ]  Ιεροσολύμοις πατριαρ-  
                                                                                      χευσάντων, βιβλίο 12ο, κεφ. 2ο, §β΄ περί το~υ 
                                                                                      γεγονότος θαύματος [εν Βελεγραδί?ω κατά 
                                                                                      τ~ης προσθήκης τ ~ων δέκα ]ημερ ~ων παρά τ ~ων 
                                                                                      Λατίνων, παρόντος το~υ ] Ιεροσολύμων Παϊ- 
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                                                                                      σίου, τ.στ΄, [εκδ.Β.Ρηγόπουλος, Θεσσαλονί- 
                                                                                      κη 1983. 
 

∆ΟΣΙΘΕΟΣ, ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ,                               ∆ΟΣΙΘΕΟΣ, ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ, Τόμος [αγά- 
                                    Τόμος...                                       πης, φύλο 31ο.                     
 

∆ΩΡΟΘΕΟΣ, ΑΒΒΑΣ,{  Εργα...                                ∆ΩΡΟΘΕΟΣ, ΑΒΒΑΣ,{  Εργα [ασκητικά,  
                                                                                       [εκδ.]  Ετοιμασία,]  Ιερά Μονή Τιμίου Προ-   
                                                                                       δρόμου  Καρέας 1993. 
 

ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ, ΚΥΠΡΟΥ,                                         ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ, ΚΥΠΡΟΥ, Πανάριον, α \ιρεσις 
                    Πανάριον…                                                 50ή, PG 41                                
 

ΕΥΕΡΓΕΤΙΝΟΣ                                                         ΕΥΕΡΓΕΤΙΝΟΣ ΣΥΝΑΓΩΓΗ, [εκδ.[ Αντ.   
                                                                                         Γεωργίου, [ Αθήναι 1901.   
 

ΕΥΣΕΒΙΟΣ, ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ,                                     ΕΥΣΕΒΙΟΣ, ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ,] Εκκλησιαστική          
              ]  Εκκλησιαστική...                                            ]  Ιστορία˙ Περί το~υ τ ~ων α ]ιρετικ ~ων [αθέου   
                                                                                         βαπτίσματος, [εκδ. Γρηγόριος ]ο Παλαμ ~ας,   
                                                                                  ΕΠΕ, τ.3, Θεσσαλονίκη 1978, σσ. 20-23. 
 

ΘΕΟ∆ΩΡΗΤΟΣ, ΚΥΡΟΥ,                                 ΘΕΟ∆ΩΡΗΤΟΣ, ΚΥΡΟΥ, Ε[ις τά {απορα τ ~ης 
                 Ε[ις τά {απορα...                                                θείας Γραφ~ης κατ’[εκλογήν ε [ις [ερωτήσεις  
                                                                                         καί [αποκρίσεις, ΡG 80, 76-856. 
 

ΘΕΟ∆ΩΡΗΤΟΣ, ΚΥΡΟΥ,                                       ΘΕΟ∆ΩΡΗΤΟΣ, ΚΥΡΟΥ,[  Επιστολή πρός           
[  Επιστολή πρός [ Ιωάννην...                                            [ Ιωάννην [ Αντιοχείας, ΡG 83, 1484 ΑC. 
 

ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ,                        ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ,[ Επιστο- 
             [  Επιστολή πρός διάκονον...                               λή πρός διάκονον Νικόλαο, PG 123-126... 
 
 

ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ,                        ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Το~υ 
                         Το ~υ ]αγίου Παύλου...                               ]αγίου Παύλου πρός Γαλάτας [επιστολ~ης  
                                                                                         [εξήγησις, PG 124, 951-1032. 
 

ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ,                        ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ,]  Ερμη-       
                                    ]  Ερμηνεία...                                 νεία ε[ις τό κατά Λουκ ~αν Ε [υαγγέλιον,  PG  
                                                                                         123, 681-1126. 
 

ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ,                        ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Προσ- 
                                    Προσλαλιά...                               λαλιά τινι τ ~ων α[υτο~υ ]ομιλητ ~ων περί #ων [εγ- 
                                                                                        καλο ~υνται Λατίνοι , PG 126, 221-250. 
 

ΙΓΝΑΤΙΟΣ, ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ,                                   ΙΓΝΑΤΙΟΣ, ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ, Πρός Σμυρναί-                          
               Πρός Σμυρναίους                                            ους, PG 5, 643 ]ε. 
 

ΙΓΝΑΤΙΟΣ, ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ,                               ΙΓΝΑΤΙΟΣ, ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ, Πρός Φιλιππη- 
            Πρός Φιλιππησίους                                            σίους, [εκδ.[ Αποστολική ∆ιακονία τ ~ης [  Εκ- 
                                                                                        κλησίας τ ~ης ]  Ελλάδος, ΒΕΠΕΣ 2,[ Αθ~ηναι   
                                                                                        1955, σσ. 332-337. 
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ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ,[  Επιστολή...                                      ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ,[  Επιστολή πρός Α[υγουστ ~ινον, 
                                                                                        PL 32-47.                            
 

ΙΩΑΝΝΗΣ, ∆ΑΜΑΣΚΗΝΟΣ,                                 ΙΩΑΝΝΗΣ, ∆ΑΜΑΣΚΗΝΟΣ,{ Εκδοσις [ακρι- 
                             {  Εκδοσις…                                      β ~ης τ ~ης [ορθοδόξου πίστεως, κείμενο - μετά-  
                                                                                       φραση- ε[ισαγωγή - σχόλια Νίκου Ματσο ~υ-  
                                                                                       κα, [εκδ. Πουρναρ ~ας, Θεσσαλονίκη 2002.    
 

ΙΩΑΝΝΗΣ, ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ,                                ΙΩΑΝΝΗΣ, ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ, Κατά [αζύ- 
                         Κατά [αζύμων                                           μων                                    
 

ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΙΝΑΪΤΗΣ,                                           ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΙΝΑΪΤΗΣ, Κλίμαξ, [εκδ.]  Ι. Μ.  
                       Κλίμαξ...                                                 Παρακλήτου,[ Ωρωπός [ Αττικ ~ης 1999.                                      
 

ΙΩΑΝΝΗΣ, ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ,                                ΙΩΑΝΝΗΣ, ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Λόγος πα- 
              Λόγος παραινετικός...                                     ραινετικός ε [ις Θεόδωρον [εκπεσόντα, ΡG   
                                                                                      47, 277-308. 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ, ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ,                                ΙΩΑΝΝΗΣ, ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Λόγος ε[ις 
                                    Λόγος...                                      τούς τά πρ ~ωτα Πάσχα νηστεύοντας, ΡG 
                                                                                        47-64. 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ, ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ,                           ΙΩΑΝΝΗΣ, ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Λόγος δ΄ ε [ις 
                                Λόγος δ΄...                                       τόν ] Οζίαν, σ. 149, τ. Ε΄, ΡG 47-64.                                        
 

ΙΩΑΝΝΗΣ, ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ,                                ΙΩΑΝΝΗΣ, ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Λόγος Μ΄ε [ις   
                             Λόγος Μ΄...                                      τήν Α΄ πρός  Κορινθίους [επιστολήν, [εκδ. 
                                                                                       Γρηγόριος ]ο Παλαμ~ας, ΕΠΕ, τ.18Α, Θεσ- 
                                                                                σαλονίκη 1980, σσ.642-649. 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ, ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ,                                ΙΩΑΝΝΗΣ, ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ,] Ομιλία ε [ις 
                ] Ομιλία ε [ις τόν μδ΄...                                     τόν μδ΄ ψαλμόν, [εκδ. Γρηγόριος ]ο Παλα- 
                                                                                       μ~ας, ΕΠΕ, τ.6, Θεσσαλονίκη 1982, σσ. 6- 
                                                                                       85.  
 

ΙΩΑΝΝΗΣ, ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ,                                ΙΩΑΝΝΗΣ, ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ,] Ομιλία 5ηε[ις  
                              ] Ομιλία 5η...                                      τήν Α΄ πρός Τιμόθεον [επιστολήν, [εκδ. Γρη   
                                                                                        γόριος ]ο Παλαμ ~ας, ΕΠΕ, τ.23, Θεσσαλονί- 
                                                                                        κη 1986, σσ. 198-211.  
 

ΙΩΑΝΝΗΣ, ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ,                                ΙΩΑΝΝΗΣ, ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ,] Ομιλία 11η  
                            ] Ομιλία 11η...                                     ε [ις τήν Γένεσιν, [εκδ. Γρηγόριος ]ο Παλα- 
                                                                                μ~ας, ΕΠΕ, τ.2, Θεσσαλονίκη 1981, σσ. 
                                                                                       272-299. 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ, ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ,                                ΙΩΑΝΝΗΣ, ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ,] Ομιλία14η  
                            ] Ομιλία 14η...                                      ε [ις τήν Α΄ πρόςΤιμόθεον [επιστολήν, [εκδ. 
                                                                                        Γρηγόριος ]ο Παλαμ ~ας, ΕΠΕ, τ.23, Θεσ- 
                                                                                        σαλονίκη 1986, σσ. 352-379.  
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ΙΩΑΝΝΗΣ, ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ,                                ΙΩΑΝΝΗΣ, ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ,] Ομιλία 25η 
                            ] Ομιλία 25η...                                     ε [ις τόν [ Ιωάννην, [εκδ. Γρηγόριος ]ο Παλα- 
                                                                                       μ~ας, ΕΠΕ, τ.13, Θεσσαλονίκη 1978, σσ. 
                                                                                       110-129.  
 

ΙΩΑΝΝΗΣ, ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ,                                ΙΩΑΝΝΗΣ, ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ,] Ομιλία 39η  
                           ] Ομιλία 39η...                                       ε [ις τήν Α΄ πρός Κορινθίους [επιστολήν,  
                                                                                        [εκδ. Γρηγόριος ]ο Παλαμ~ας, ΕΠΕ, τ.18Α, 
                                                                                        Θεσσαλονίκη 1980, σσ.588-641. 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ, ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ,                                ΙΩΑΝΝΗΣ, ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ,] Ομιλία 44η  
                           ] Ομιλία 44η...                                      ε[ις τόν Ματθα ~ιον, [εκδ. Γρηγόριος ]ο Παλα- 
                                                                                μ~ας, ΕΠΕ, τ.10, Θεσσαλονίκη 1978, σσ. 
                                                                                       756-787.                                      
 

ΚΑΒΑΣΙΛΑΣ, ΝΕΙΛΟΣ,                                         ΚΑΒΑΣΙΛΑΣ, ΝΕΙΛΟΣ, Περί τ~ης διαστά- 
    Περί τ~ης διαστάσεως...                                              σεως τ ~ης Λατίνων [  Εκκλησίας˙ περί τ ~ης 
                                                                                       το~υ ] Αγίου Πνεύματος [εκπορεύσεως κατά   
                                                                                       Λατίνων, PG 149, 683-700. 
 

ΚΑΒΑΣΙΛΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ,                                   ΚΑΒΑΣΙΛΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Ε[ις τήν θείαν 
                      Ε [ις τήν θείαν...                                         Λειτουργίαν˙ Περί τ~ης παραθέσεως, Φιλο- 
                                                                                       καλία τ ~ων νηπτικ~ων καί [ασκητικ ~ων, [εκδ.  
                                                                                        Γρηγόριος ]ο Παλαμ ~ας, ΕΠΕ, τ. 22, Θεσ-  
                                                                                        σαλονίκη 1979, σσ. 88-93. 
 

ΚΑΛΜΕΤΗΣ,]  Υπόμνημα...                                      ΚΑΛΜΕΤΗΣ,]  Υπόμνημα ε [ις τόν Λουκ~α. 
 

ΚΟΡ∆ΕΡΙΟΣ, Λόγος...                                              ΚΟΡ∆ΕΡΙΟΣ, Λόγος περί βαπτίσματος. 
 

ΚΟΡΕΣΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ,                                          ΚΟΡΕΣΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ,]  Εν τα~ις [απορίαις 
         ]  Εν τα ~ις [απορίαις...                                              περί τ~ης [ενσάρκου ο[ικονομίας. 
 

ΚΥΡΙΛΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ,                             ΚΥΡΙΛΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ,[ Απολογη- 
                         [  Απολογητικός...                                  τικός κατά Θεοδώρητον, PG 76, 385-452. 
 

ΚΥΡΙΛΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ,                             ΚΥΡΙΛΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ,[  Επιστολή 
              [  Επιστολή ΧVII (17η)...                                  ΧVII (17η) πρός Νεστόριον, PG 77, 105-  
                                                                                       122. 
 

ΚΥΡΙΛΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ,                         ΚΥΡΙΛΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ,[  Επιστολή 
         [  Επιστολή XXXIV (34η)...                                   XXXIV (34η) πρός [  Ιωάννην [ Αντιοχείας,  
                                                                                        PG 77, 173-182. 
 

ΚΥΡΙΛΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ,                         ΚΥΡΙΛΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ,[  Επιστολή 
         [  Επιστολή XXXVII (37η)...                                  XXXVII (37η) πρός Ε[υλόγιον, PG 77, 223- 
                                                                                        228. 
 

ΚΥΡΙΛΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ,                             ΚΥΡΙΛΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ,[  Επιστολή 
                [  Επιστολή ΧL (40η)...                                    XL (40ή) πρός [ Ακάκιον [επίσκοπον Μελι-    
                                                                                       τιν~ης, [εξήγηση συμβόλου, PG 77, 181-202. 
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ΚΥΡΙΛΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ,                             ΚΥΡΙΛΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ,]  Ερμηνεία  
                                ]  Ερμηνεία...                                    συμβόλου, PG 77, 289-320. 
 

ΚΥΡΙΛΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ,                         ΚΥΡΙΛΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ, Πρός ] Ερ- 
                           Πρός ]  Ερμείαν                                    μείαν, PG 68-77                   
 

ΚΥΡΙΛΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ,                             ΚΥΡΙΛΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ, Συνοδική 
                                  Συνοδική...                                   [επιστολή πρός Νεστόριον, PG 84, 565-573. 
 

ΚΥΡΙΛΛΟΣ, ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ,                               ΚΥΡΙΛΛΟΣ, ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ, Κατηχή- 
                                Κατηχήσεις                                     σεις, [εκδ.]  Ετοιμασία,]  Ι. Μ.Τιμίου Προδ- 
                                                                                         ρόμου  Καρέα 1999. 
 

ΚΥΡΙΛΛΟΣ, ΙΕΡΟΣΟΛΟΥΜΩΝ,                          ΚΥΡΙΛΛΟΣ, ΙΕΡΟΣΟΛΟΥΜΩΝ, Κατήχη- 
                                    Κατήχησις                                   σις, PG 33. 
 

ΜΑΚΑΡΙΟΣ, ΚΟΡΙΝΘΟΥ -                                 ΜΑΚΑΡΙΟΣ, ΚΟΡΙΝΘΟΥ  -  
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ, ΧΙΟΥ -                                          ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ, ΧΙΟΥ- 
ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ, ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ-                              ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ, ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ - 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΠΑΡΙΟΣ,                                       ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΠΑΡΙΟΣ, 
                      Συναξαριστής...                                       Συναξαριστής Νεομαρτύρων, [εκδ. 
                                                                                        [ Ορθόδοξος Κυψέλη,Θεσσαλονίκη 1996. 
 

ΜΑΞΙΜΟΣ, ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ,                                 ΜΑΞΙΜΟΣ, ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ, Κεφάλαια 
         Κεφάλαια περί [αγάπης...                                         περί [αγάπης, Β΄ ]εκατοντάδα, Φιλοκαλία 
                                                                                         τ ~ων νηπτικ ~ων καί [ασκητικ~ων, [εκδ. Γρηγό-  
                                                                                          ριος ]ο Παλαμ~ας, ΕΠΕ, τ.14, Θεσσαλονί-   
                                                                                          κη 1985, σσ. 168-351, σσ. 210-261. 
 
 
 
 

ΜΑΞΙΜΟΣ, ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ,                                 ΜΑΞΙΜΟΣ, ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ, Κεφάλαια     
     Κεφάλαια περί θεολογίας...                                         περί θεολογίας καί τ ~ης [ενσάρκου ο [ικονο-      
                                                                                          μίας το ~υ Υ ]ιο ~υ το~υ Θεο~υ˙ β ΄ ]εκατοντάδα   
                                                                                          τ~ων θεολογικ~ων, Φιλοκαλία τ ~ων νηπτι- 
                                                                                          κ ~ων καί [ασκητικ ~ων, [εκδ. Γρηγόριος Πα- 
                                                                                          λαμ ~ας, ΕΠΕ, τ.14, Θεσσαλονίκη 1985, 
                                                                                           σσ. 446-565, σσ. 500-565. 
 

ΜΑΡΓΟΥΝΙΟΣ, ΜΑΞΙΜΟΣ,                              ΜΑΡΓΟΥΝΙΟΣ, ΜΑΞΙΜΟΣ,[ Αντιρρητι- 
                      [ Αντιρρητικός...                                          κός περί ]αγίου Μάρκου [  Εφέσου 
 

ΜΑΡΚΟΣ, ΕΦΕΣΟΥ,                                             ΜΑΡΚΟΣ, ΕΦΕΣΟΥ,[ Αντίρρησις τ~ων λατι- 
           [ Αντίρρησις...                                                    νικ ~ων κεφαλαίων, \απερ α[υτοί προέτεινον, 
                                                                                        περί το~υ περκατορίου πυρός, ΡΟ, τ. 15,    
                                                                                        Παρίσι 1903. 
 

ΜΑΡΚΟΣ, ΕΦΕΣΟΥ,                                                ΜΑΡΚΟΣ, ΕΦΕΣΟΥ,[ Απολογία πρός τούς  
              [ Απολογία...                                                       λατίνους δευτέρα, [εν #?η [εκτίθησι καί τ ~ης 
                                                                                         τ ~ων γραικ ~ων [εκκλησίας τήν [αληθή δόξαν, 
                                                                                          ΡΟ, τ. 15, Παρίσι 1903. 
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Μαρτύριον...                                                                Μαρτύριον Πολυκάρπου, PG 5, 1005 ]ε.  
 

ΜΕΛΕΤΙΟΣ, ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ,                                ΜΕΛΕΤΙΟΣ, ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ,[ Αλφαβητα- 
                [ Αλφαβηταλφάβητος                                        λφάβητος,\ Αγιον { Ορος 1928.  
 

ΜΕΛΕΤΙΟΣ, ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ,                                ΜΕΛΕΤΙΟΣ, ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ, Περί [αζύ- 
                            Περί [αζύμων                                         μων, ]υπόθεσις 7η.              
 

ΜΕΛΕΤΙΟΣ, ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ,                                ΜΕΛΕΤΙΟΣ, ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ, Περί [ηθ~ων 
                              Περί [ηθ~ων...                                       τ~ων [  Ιταλ~ων. 
 

ΜΗΝΙΑΤΗΣ, ΗΛΙΑΣ, Πέτρα...                                 ΜΗΝΙΑΤΗΣ, ΗΛΙΑΣ, Πέτρα σκανδάλου, 
                                                                                         [ Αθήνα 1840. 
 

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ, ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ,                              ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ, ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ,[ Αραβι- 
                                 [ Αραβικός...                                     κός χρονογράφος.              
      
ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ, ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ,                               ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ, ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ,[ Αόρατος 
                             [ Αόρατος...                                        πόλεμος, [εκδ. Ν. Παναγόπουλος,[ Αθ~ηναι 
                                                                                          2003. 
 

ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ, ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ,                                ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ, ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, Βίβλος 
                                   Βίβλος...                                         Βαρσανουφίου καί [  Ιωάννου, [εκδ. Β.Ρη- 
                                                                                           γόπουλος, Θεσσαλονίκη 1997. 
  

ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ, ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ,                               ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ, ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ,]  Εορτοδρό-   
              ]  Εορτοδρόμιον… Β΄                                         μιον {ητοι ]ερμηνεία ε[ις τούς [ασματικούς 
                                                                                          κανόνας τ ~ων ∆εσποτικ~ων καί Θεομητορι- 
                                                                                          κ ~ων ]εορτ~ων, τ. Β΄, [εκδ.[ Ορθόδοξος Κυ-  
                                                                                          ψέλη, Θεσσαλονίκη 1995. 
 

ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ, ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ,                               ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ, ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ,]  Εορτοδρό-           
               ]  Εορτοδρόμιον… Γ΄                                        μιον {ητοι ]ερμηνεία ε [ις τούς [ασματικούς 
                                                                                          κανόνας τ ~ων ∆εσποτικ~ων καί Θεομητορι- 
                                                                                          κ ~ων ]εορτ~ων, τ. Γ΄, [εκδ. [ Ορθόδοξος Κυ- 
                                                                                          ψέλη, Θεσσαλονίκη 1987.  
 

ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ, ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ,                                ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ, ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ,]  Ερμηνεία  
        ]  Ερμηνεία ε [ις τάς ]επτά...                                          ε[ις τάς ]επτά καθολικάς [επιστολάς τ ~ων  
                                                                                          ] Αγίων [ Αποστόλων [  Ιακώβου, Πέτρου, 
                                                                                          [ Ιωάννου καί [ Ιούδα, [εκδ.[ Ορθόδοξος Κυ-  
                                                                                           ψέλη, Θεσσαλονίκη 1986. 
 

ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ, ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ,                                 ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ, ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ,]  Ερμηνεία  
     ]  Ερμηνεία ε [ις τάς Ι∆΄... Α΄                                           ε[ις τάς Ι∆΄ [επιστολάς το~υ [ Αποστόλου 
                                                                                            Παύλου, τ. Α΄, [εκδ. [ Ορθόδοξος Κυψέ- 
                                                                                            λη, Θεσσαλονίκη 1989.   
 

ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ, ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ,                                 ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ, ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ,]  Ερμηνεία  
     ]  Ερμηνεία ε [ις τάς Ι∆΄... Β΄                                            ε[ις τάς Ι∆΄ [επιστολάς το~υ [ Αποστόλου 
                                                                                             Παύλου, τ. Β΄, [εκδ. [ Ορθόδοξος Κυψέ- 
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                                                                                             λη, Θεσσαλονίκη 1990. 
 

ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ, ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ,                                 ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ, ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ,]  Ερμηνεία  
     ]  Ερμηνεία ε [ις τάς Ι∆΄... Γ΄                                             ε[ις τάς Ι∆΄ [επιστολάς το~υ [ Αποστόλου 
                                                                                             Παύλου, τ. Γ΄, [εκδ.[ Ορθόδοξος Κυψέ- 
                                                                                             λη, Θεσσαλονίκη 1990. 
 
ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ, ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ,                                  ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ, ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, Νέα Κλί-  
                                    Νέα...                                            μαξ, [εκδ. Β. Ρηγόπουλος, Θεσσαλονίκη 
                                                                                             1976. 
 

ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ, ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ,                                  ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ, ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, Νέον [ Εκ 
                                      Νέον...                                            λόγιον, [εκδ.[ Αστήρ –[ Αλ. καί Ε. Παπα 
                                                                                              δημητρίου,[ Αθ~ηναι 1974. 
 

ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ, ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ,                                  ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ, ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ,Πηδάλιον  
                           Πηδάλιον…                                            τ~ης νοητ ~ης νηός τ ~ης Μι ~ας,] Αγίας, Κα- 
                                                                                             θολικ ~ης καί [ Αποστολικ~ης τ ~ων [ Ορθο- 
                                                                                             δόξων [  Εκκλησίας, {ητοι {απαντες ο ]ι ]ιε- 
                                                                                             ροί καί θε ~ιοι κανόνες, [εκδ. Β. Ρηγόπου- 
                                                                                             λος, Θεσσαλονίκη 2003. 
  

ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ, ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ,                                  ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ, ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, Πνευματι  
                        Πνευματικά...                                             κά Γυμνάσματα, [εκδ. Β. Ρηγόπουλος,  
                                                                                              Θεσσαλονίκη 2004. 
 

ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ, ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ,                                  ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ, ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, Συμβου- 
                 Συμβουλευτικόν...                                             λευτικόν [εγχειρίδιον, [εκδ. Ν. Παναγό- 
                                                                                             πουλος,[ Αθ~ηναι 2001.   
 

 
ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ, ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ,                                  ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ, ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, Συναξαρι                              
                  Συναξαριστής...Γ΄                                             στής τ~ων δώδεκα μην~ων το~υ  ]ενιαυτο ~υ, 
                                                                                               [εκδ.[ Ορθόδοξος Κυψέλη, τ. Γ΄, Θεσ- 
                                                                                               σαλονίκη 2002. 
 

ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ, ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ,                                  ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ, ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, Συναξαρι                              
                  Συναξαριστής...Ε΄                                             στής τ~ων δώδεκα μην~ων το~υ ]ενιαυτο ~υ, 
                                                                                               [εκδ.[ Ορθόδοξος Κυψέλη, τ. Ε΄, Θεσ- 
                                                                                               σαλονίκη 2003. 
 

ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ, ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ,                                  ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ, ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, Συναξαρι                              
                Συναξαριστής...ΣΤ΄                                             στής τ~ων δώδεκα μην~ων το ~υ ]ενιαυτο ~υ, 
                                                                                               [εκδ.[ Ορθόδοξος Κυψέλη, τ. ΣΤ΄, Θεσ- 
                                                                                               σαλονίκη 2003. 
 

ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ, ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ,                                   ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ, ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, Χρηστο- 
                      Χρηστοήθεια...                                              ήθεια τ~ων Χριστιαν~ων, [εκδ. Β. Ρηγό- 
                                                                                               πουλος, Θεσσαλονίκη 1999. 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Υ∆ΡΟΥΝΤΟΣ,                                         ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Υ∆ΡΟΥΝΤΟΣ, Κατά [αζύ- 
                         Κατά [αζύμων                                                 μων                              
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ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ,                            ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ, Πε- 
                           Περί φαντασίας...                                        ρί φαντασίας [απρεπο ~υς τε καί ε[υπρε- 
                                                                                               πο~υς καί \οπως χρ ?ή μετιέναι α [υτάς, Φι- 
                                                                                               λοκαλία τ ~ων νηπτικ ~ων καί [ασκητικ ~ων, 
                                                                                               [εκδ. Γρηγόριος ]ο Παλαμ~ας, ΕΠΕ, 
                                                                                               τ. 21, Θεσσαλονίκη 1977. 
 

ΠΕΤΡΟΣ, ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ,                                        ΠΕΤΡΟΣ, ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ,[  Επιστολή 
                     [  Επιστολή...                                                      πρός Κυρουλάριον, PG 120, 755-782. 
 

ΠΗΓΑΣ, ΜΕΛΕΤΙΟΣ,                                                     ΠΗΓΑΣ, ΜΕΛΕΤΙΟΣ,[  Εκκλησιαστική 
      [  Εκκλησιαστική...                                                           ]ιστορία, τ.β΄, Βιέννη 1783. 
 

ΠΗΓΑΣ, ΜΕΛΕΤΙΟΣ,                                                     ΠΗΓΑΣ, ΜΕΛΕΤΙΟΣ, Γ΄ βιβλίο περί 
                   Γ΄ βιβλίο...                                                          Χριστιανισμο ~υ, περί γονυκλισι ~ων,   
                                                                                                [εκδ. Βουκουρεστίου. 
 

ΣΥΜΕΩΝ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,                                       ΣΥΜΕΩΝ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Περί   
                      Περί [αναδόχου...                                               [αναδόχου το ~υ [εν τ ?~ω γάμ?ω, κεφ. 280ό,   
                                                                                                 PG 155, 509 D. 
 

ΣΩΖΟΜΕΝΟΣ,[  Εκκλησιαστική...                              ΣΩΖΟΜΕΝΟΣ,[  Εκκλησιαστική ]ιστορί- 
                                                                                                α, βιβλίο 3ο, κεφ. 13ο,\  Οτι μετά τήν 
                                                                                                σύνοδον ]η \  Εως καί ]η ]  Εσπέρα διέ-   
                                                                                                στη˙ καί ]η μέν ]  Εσπέρα καλ~ως τ ~ης [εν 
                                                                                                Νικαί?α πίστεως ε {ιχετο˙ ]η δέ \  Εως διά 
                                                                                                τήν {εριν περί τό δόγμα, \εν τισιν [εστα- 
                                                                                                σίαζε, PG 67, 844-1630. 
 
 

ΣΩΖΟΜΕΝΟΣ,[  Εκκλησιαστική...                              ΣΩΖΟΜΕΝΟΣ,[  Εκκλησιαστική ]ιστορί- 
                                                                                                 α, βιβλίο 1ο, κεφ. 23ο, Περί τ~ων κα- 
                                                                                                 νόνων ο \υς ]η σύνοδος {εθετο καί ]ως  
                                                                                                 Παφνούτιός τις ]ομολογητής διεκώ- 
                                                                                                λυσε τήν σύνοδον, βουλομένην θε ~ιναι 
                                                                                                κανόνα, παρθενίαν [ασκε~ιν πάντας  
                                                                                                τούς ]ιερωσύν?η τιμ ~ασθαι μέλλοντας, 
                                                                                                 PG 67, 844-1630. 
 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ,[  Εκκλησιαστική...                                      ΣΩΚΡΑΤΗΣ,[  Εκκλησιαστική ]ιστορία,  
                                                                                                βιβλίο 2ο, κεφ. 20ο, Περί τ~ης [εν    
                                                                                                Σάρδ?η συνόδου,  PG 67, 29-872. 
 

ΦΙΡΜΙΛΙΑΝΟΣ,[  Επιστολή...                                          ΦΙΡΜΙΛΙΑΝΟΣ,[  Επιστολή πρός Κυπρι-   
                                                                                               ανό Καρχηδόνος, CSEL 3, 2 (1871),  
                                                                                               810-827. 
                  
ΩΡΙΓΕΝΗΣ, Κατά Κέλσου.                                       ΩΡΙΓΕΝΗΣ, Κατά Κέλσου, [εκδ.[ Απο-   
                                                                                               στολική ∆ιακονία τ ~ης [  Εκκλησίας τ ~ης 
                                                                                             ]  Ελλάδος, ΒΕΠΕΣ 9 {η10,[ Αθ~ηναι 1956 
                                                                                               {η1957.                                 
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Β΄. ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 
 
 

ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ,                ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ, 
                                             «∆ιακοπή...»                      «∆ιακοπή μνημοσύνου˙ [απάντησις ε [ις τόν 
                                                                                        κ.[ Ιω. Παναγόπουλον. Α ]ι α]ιρετικαί διδα-  
                                                                                        σκαλίαι τ ~ης ∆ύσεως ε @ιναι κατεγνωσμέναι 
                                                                                        παρά Συνόδων καί Πατέρων»,Θεοδρομία 
                                                                                         Η3 (2006) 362-370. 
 
«[ Ανοικτή [επιστολή...»                                               «[ Ανοικτή [επιστολή ]αγιορειτ~ων μοναχ ~ων»,  
                                                                                       Θεοδρομία Η4 (2006) 565-572.   
 

ΑΡΓΕΝΤΗΣ, EΥΣΤΡΑΤΙΟΣ,                                   ΑΡΓΕΝΤΗΣ, EΥΣΤΡΑΤΙΟΣ, Περί μυστηρί- 
                  Περί μυστηρίων...                                         ων βιβλιάριον. 
 

ΑΡΓΕΝΤΗΣ, EΥΣΤΡΑΤΙΟΣ,                                   ΑΡΓΕΝΤΗΣ, EΥΣΤΡΑΤΙΟΣ, Ραντισμο ~υ 
                           Ραντισμο ~υ...                                         Στηλίτευσις, Κωνσταντινούπολις 1756. 
 

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,                   ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,] Ο 
                             ]  Ο Ο[ικουμενισμός...                         Ο[ικουμενισμός χωρίς μάσκα, [εκδ.[ Ορθό-  
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                                                                                        δοξος Τύπος,[ Αθ~ηναι 1988.   
 

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,                   ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,] Ο βι- 
                                                 ] Ο βίος...                        ος τ ~ης Παναγίας στή σειρά Βίοι ]αγίων,  
                                                                                         [εκδ. [ Ορθόδοξος Τύπος,[ Αθ~ηναι 2004. 
 

ΒΛΑΧΟΣ, ΙΕΡΟΘΕΟΣ,                                            ΒΛΑΧΟΣ, ΙΕΡΟΘΕΟΣ, «]  Η [αλλοίωσις το~υ 
          «]  Η [αλλοίωσις...»                                                 καθιερωμένου Συμβόλου τ ~ης Πίστεώς  
                                                                                        μας»,[ Ορθόδοξος Τύπος 1/8-12-2006,  
                                                                                        σσ. 1, 5. 
                                                
∆ΙΟΝΥΣΙΑΤΗΣ, ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ,                             ∆ΙΟΝΥΣΙΑΤΗΣ, ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ,] Ο \ Αγιος 
                   ] Ο \ Αγιος Νικόδημος…                               Νικόδημος ]ο \ Αγιορείτης˙ ]ο βίος καί τά 
                                                                                        {εργα του, [εκδ. Παπαδημητρίου,[ Αθήνα 
                                                                                        1990. 
 

∆ΙΟΝΥΣΙΑΤΗΣ, ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ,                             ∆ΙΟΝΥΣΙΑΤΗΣ, ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ,] Ο \ Αγιος 
                   ] Ο \ Αγιος Νικόδημος…                               Νικόδημος ]ο \ Αγιορείτης καί ]η Νικολαϊτι- 
                                                                                        κή Σχολή, [εκδ.] Ι. Κοινόβιον ] Οσίου Νικο-   
                                                                                         δήμου, Γουμένισσα 2002. 
 

ΖΗΣΗΣ, ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ,                                        ΖΗΣΗΣ, ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, Κολλυβαδικά˙ \ Αγι-  
            Κολλυβαδικά...                                                    ος Νικόδημος ]ο ] Αγιορείτης,\ Αγιος [ Αθα- 
                                                                                         νάσιος Πάριος, [εκδ. Βρυέννιος, Θεσσαλο- 
                                                                                          νίκη 2004. 
 

ΖΗΣΗΣ, ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ,                                        ΖΗΣΗΣ, ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, «Ο {υτε α\ιρεση ο {υτε 
          «Ο{υτε α\ιρεση...»                                                     σχίσμα ]ο Παπισμός˙ (πιό τολμηροί ο ]ι νέ-   
                                                                                          οι λατινόφρονες) Θεοδρομία  Η3 (2006)  
                                                                                          459-471. 
ΖΗΣΗΣ, ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ,                                        ΖΗΣΗΣ, ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, Ο[υνία˙ ]η καταδίκη 
                       Ο[υνία...                                                    καί ]η [αθώωση (στό Freising καί στό Bala- 
                                                                                        mand), [εκδ. Φίλη [ Ορθοδοξία, Θεσσαλονί- 
                                                                                        κη 2002. 
 

ΖΗΣΗΣ, ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ,                                        ΖΗΣΗΣ, ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, «Τό κίνημα τ ~ων    
              «Τό κίνημα...»                                                   κολλυβάδων καί ]η προσφορά του», Θεο- 
                                                                                         δρομία 7 (2000) 13-18. 
 
Θεοδρομία                                                                   Θεοδρομία, τριμηνιαία {εκδοση [ορθοδόξου 
                                                                                         διδαχ ~ης, [εκδ.] Εταιρεία [ Ορθοδόξων Σπου-  
                                                                                         δ~ων. 
 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ∆ΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ,                                 ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ∆ΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ,]  Η [εκπό- 
                        ]  Η [εκπόρευσις...                                     ρευσις το ~υ ] Αγίου Πνεύματος κατά τούς  
                                                                                        συγγραφε ~ις το ~υ ΙΓ΄ α[ι ~ωνος, [εκδ. Κυρομά- 
                                                                                        νος, Θεσσαλονίκη 1976. 
 

ΚΑΡΑΪΣΑΡΙ∆ΗΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ,                                    ΚΑΡΑΪΣΑΡΙ∆ΗΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ,] Ο \ Αγιος 
             ] Ο \ Αγιος Νικόδημος...                                         Νικόδημος καί τό λειτουργικό του {εργο, 
                                                                                           [εκδ.[ Ακρίτα,[ Αθήνα 1998. 
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ΚΑΨΑΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ,                                            ΚΑΨΑΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ,[ Ορθοδοξία καί 
                   [ Ορθοδοξία...                                                 Ρωμαιοκαθολικισμός (Παπισμός), {εκδ. 
                                                                                         ]  Ι. Μ.] Οσίου Γρηγορίου,\ Αγιον { Ορος 
                                                                                           2006. 
  

ΚΑΨΑΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ,                                            ΚΑΨΑΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ,[ Ορθοδοξία καί 
                   [ Ορθοδοξία...                                                 ο[υμανισμός˙ [ορθοδοξία καί παπισμός,  
                                                                                          {εκδ. ]  Ι. Μ.] Οσίου Γρηγορίου,\ Αγιον  
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ΚΟΚΟΡΗΣ, ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ,                                         ΚΟΚΟΡΗΣ, ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, Παπικές 
                            Παπικές...                                             πλάνες˙ σύντομος {ελεγχος καί [ανασκευή, 
                                                                                         [ Αθήνα 1996. 
 

LAURENT,V., - DARROUZES,J.,                        LAURENT,V., - DARROUZES,J., Dos- 
                                          Dossier…                                sier  Grec de l’union de Lyon, Paris, 
                                                                                          1976. 
 

ΜΑΝΤΖΑΡΙ∆ΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ,                                    ΜΑΝΤΖΑΡΙ∆ΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Κοινωνιο-  
                       Κοινωνιολογία...                                         λογία το ~υ Χριστιανισμο ~υ, [εκδ. Πουρνα-  
                                                                                            ρ~α, Θεσσαλονίκη 1999. 
 
ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ, ΝΙΚΟΣ,                                              ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ, ΝΙΚΟΣ, ∆ογματική καί 
                 ∆ογματική...Β΄                                                  συμβολική θεολογία Β΄˙ {εκθεση τ~ης 
                                                                                           [ορθόδοξης πίστης σέ [αντιπαράθεση μέ 
                                                                                           τήν δυτική χριστιανοσύνη, [εκδ. Πουρνα- 
                                                                                            ρ~α, Θεσσαλονίκη 2001.     
 

 
 
ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ,                                     ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, «Ο]ι διά- 
                         «Ο]ι διάλογοι...»                                          λογοι χωρίς προσωπε~ιον», Παρακατα-  
                                                                                             θήκη 25 ([ Ιούλιος-Α {υγουστος 2002). 
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