
Άγιες Οίχουμενίχές Σύνοδοί: 
^Ογδοη (879-880) ^Ενάτη (1351)*

Ε Π ΙΣΚΟ Π Ο Υ Α ΘΑΝΑΣΙΟΥ (Γ ΙΕ Β Τ ΙΤ Σ )*

1. Άναμφιβόλως οι Σύνοδοί είναι έκφραση καί φανέρωση της ίδιας της 
ύπάρξεως καί ζωης της Εκκλησίας, φανέρωση της Εκκλησιαστικής πιστεως 
στην πράξη. Σύνοδος -«Μεγάλη Βουλή»- είναι καί ή ίδια ή Άγια Τριάδα. 
^Οπως το είπε ήδη ο "Άγιος Φώτιος: προ των αιώνων ή Άγια Τριάδα έκκϊησίά- 
σατο καί αποφάσισε να σώσει τον πεσόντα άνθρωπο: «Προς Έαυτήν ή της 
(Άγιας) Τριάδος ένότης, εί θέμις είπεΐν, έκκλησιάσασα - θέμις δε τοΰτο λέγειν 
επί της αναπλάσεως, οτι καί το Ποίησωμεν άνθρωπον κατ' εικόνα Ήμετέραν 
καί όμοίωσιν (Γέν. 1,26), επί της (πρώτης) πλάσεως ειρηται - τω ένιαιω της 
γνώμης βουλήματι, τήν ανάπλασιν τοΰ συντριβέντος διετιθετο πλάσματος (δηλ. 
τοΰ ανθρώπου)»1. Το οποΐο σημαίνει οτι ο κόσμος καί το ανθρώπινο γένος 
άρχισαν να υπάρχουν, καί όντως υπάρχουν, χάριν Συνοδικης αποφάσεως της 
Άγιας Τριάδος. Σε μιαν άλλη Όμιλια ο αύτος "Άγιος Φώτιος λέει: «Τας συνό
δους, α"ι κατα καιρούς τήν οικουμένην των ζιζανίων (των αιρέσεων) έκάθαιρον, 
ή τού Παναγίου Πνεύματος χάρις συνήθροισεν -αλλ' έξ έτέρων καί αύται τήν 
γνωσιν ειλκύσαντο»- καί απαριθμεί: «"Εσχε ή Πρώτη (Οικουμενική Σύνοδος)

*. Κείμενο (ήμιτεϊές) γραμμένο έξ άφορμης της αναγγελίας συγκροτήσεως της μελλον- 
τικης 'Ορθοδόξου Ο ίκουμενικης Συνάόου, πού ονομάστηκε στίς προπαρασκευαστικές Πανορ
θόδοξες Δ ιασκέψεις «Ά γ ία  κα ί Μεγάλη Σύνοδος», οπως συνέβαινε μέσα στήν ιστορία της 'Ορ
θοδόξου 'Εκκλησίας, ή οποία Σύνοδος έπρόκειτο κατόπιν να προσληφθεΐ σαν Οικουμενική. 
Σκοπος αύτοϋ τοϋ άρθρου είναι ή υπόμνηση: οτι ή μελλοντική Σύνοδος θα πρέπει πρωτ' απ ' δλα 
να επικυρώσει τίς 'Άγ ιες Επ τά  Ο ικουμενικές Συνόδους της 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας κα ί σέ 
αύτές να προσαριθμήσει, έπικυρώνοντάς τες κα ί αναγνωρίζοντας σαν Οικουμενικές, τίς δύο 
αύτές Ά γ ίες  Συνόδους. - Βλέπε κα ί το Έτιμετρο στο τέλος τοϋ κειμένου.

** Ό  'Επίσκοπος πρ. Ζαχουμίου κα ί 'Ερζεγοβίνης Άθανάσιος (Γιέβτιτς) είναι 'Ομότιμος 
Καθηγητής της Θεολογικης Σχολης Βελιγραδίου (Σερβία).

1. Α ΓΙΟΣ Φ ΩΤΙΟΣ Ο Μ ΕΓΑΣ, Ό μ ι ϊά  9,9 είς το Γενέσιον της Θεοτόκου (κριτική έκδ. Β. Λα- 
ούρδα, Θεσσαλονίκη 1959, σ. 96).
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πολλών έν μέρει τάς πράξεις μιμήσασθαι* η Δευτέρα την Πρώτην υπογραμμόν 
καί τύπον έδέξατο»... χ.λπ.2.

2. Περί των Οικουμενικών Συνόδων έχουν πολλά κατά καιρούς γραφεί δια
μέσου της ιστορίας της 'Ορθοδόξου Εκκλησίας. Άς άναφέρουμε, γιά παρά
δειγμα, τό σύγγραμμα τού Αγίου Γερμανού Α' Κωνσταντινουπόλεως (715-730): 
«Λόγος δογματικός περί των Αγίων Συνόδων καί των κατά καιρούς άνέκαθεν 
τω Αποστολικω κηρύγματι άναφυεισων αιρέσεων», άπευθυνόμενο στόν Άνθι
μο, διάκονο της Καθολικής (=Συνοδικης= 'Ορθοδόξου) 'Εκκλησίας, τό ϊποίο 
περιγράφει τίς πρώτες έξι Οίκουμενικες Συνόδους, ένώ άπλώς άναφέρει την μό
λις έμφανισθείσα είκονομαχικη αίρεση3. Κατόπιν πρέπει νά άναφέρουμε την 
Επιοτολη τού Αγίου Φωτίου Κωνσταντινουπόλεως πρός τόν Μιχαήλ Βουλγα
ρίας, στην όποία άπαριθμεί καί με συντομία περιγράφει τίς έπτά Οίκουμενικες 
Συνόδους4. Ή 'Επιστολη αύτη είναι γραμμένη περί τό έτος 865-6.

3. Ό  ίδιος ϊ  Άγιος Φώτιος συγκρότησε έπειτα τη Μεγάλη Οίκουμενικη 
Σύνοδο στό Ναό της Αγίας Σοφίας τό 879-880 (άπό 14 Νοεμβρίου 879 μέχρι 13 
Μαρτίου 880), καί η 'ίδια στά πρακτικά της Συνόδου αύτης σε πλείστα χωρία 
άποκαλείται «η Αγια καί Οίκουμενικη Σύνοδος) καί συγκεκριμένα στόν 'ίδιο 
τόν δογματικό όρο (άπόφαση) περί άναλλοιώτου τού Συμβόλου της πίστεως, 
στην όποία άπόφαση έπικυρώνεται η Έβδόμη Οίκουμενικη Σύνοδος (πού 
έκτοτε καί η 'Εκκλησία της Ρώμης άναγνωρίζει σάν τέτοια, ένώ μέχρι τότε, ύπό 
την έπιρροη τών Φράγκων, ταλαντευόταν), καθώς καί στόν 1ο Κανόνα της Συν
όδου αύτης, με τόν όποίο άπαγορεύεται η διεύρυνση καί καινοτόμηση τού μέ
χρι τότε γνωστού πρωτείου τιμηςτού θρόνου της Ρώμης. Τά πρακτικά αύτης της 
Φωτιανης Συνόδου τού 879-880 έξέδωσε άπό χειρόγραφο πρώτη φορά ό Πα
τριάρχης Ιεροσολύμων Δοσίθεος στό έργο του Τόμος Καρας ('Ιάσιο 1705, σ. 
33-102)5, καί ό 'ίδιος ό Δοσίθεος θεωρούσε τη Σύνοδο αύτη Όγδόη Οίκουμενι- 
κ<, όπως θά δούμε λίγο παρακάτω.

Έπτίσχόπον lA0avactov fTte/STtTr)
0ΒΟΛΟΓΜ 1/2015------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ^

2. 'Ομ ιλ ία 18,4, έκφωνηθεΐσα κατά τό πέρας της Μεγάλης Συνόδου τοϋ 867 (στό δ ιο , σ. 177).
3. Σύνταγμα τών Θειων κα ί Τερών Κανόνων, Αθήνα 1852, τ. 1, 339-369' P G  98,39-88. - Από  

έδά πιθανόν νά προέρχεται τό ότι στην Ό μ ιλ ια  τοϋ Α γ ίο υ  Σ ά , , α  στη Ζ ιτσα  τό 1221 μνημονεύ
ονται μόνον ο ι 6 Ο ίκουμενικες Σύνοδοι.

4. 'Επιστολη 8. Σύνταγμα 1, 375-388 κα ί P G  102,632-656' δική μας σερβικη μετάφραση στό 
'Ιεροί Κανόνες της 'Εκκλησίας, Βελιγράδ ι 2005.

5. Κατόπιν τά πρακτικά έπανεκδόθηκαν πολλές φορές: MANSi 17, 373-524' Ι. Κ ΑΡΜΙΡΗΣ, 
Δ ΣΜ , τ. 1, 19602, σελ. 168-271. - Ο ι παραπομπες στόν Τόμο Κ α ρ α ς  στοιχοϋν στην έκδοση Βασ. 
Ρηγοπούλου, Θεσσαλονίκη 1985.
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Η  O r zSOH Χ Α ί Η  Ε ΝΑΤΗ Ο ίΧ Ο Υ Μ Β Ν ίΧ Β ί Ζ 'ΤΝΟΑΟί

4. Υπάρχει μίά συνοπτική ανασκόπηση όλων των ελασσονών καί μείζόνων 
Συνόδων, απο τήν Άποστολίκή στα Ιεροσόλυμα μέχρί καί τήν «Όγδόη Οικου
μενική», το κείμενο πού είναί γνωστό σαν Synod/coH Vefû *̂ . Το κείμενο γρά
φτηκε λίγο μετα τή δεύτερη απομάκρυνση τού Πατρίάρχου Φωτίου (887) καί 
είναί γραμμένο από κάποιον αντίφωτίανό (ως πρός τή γλώσσα παρόμοιο με 
τόν αντίφωτίανό Βίο ίγνατίου, γραμμένο από τόν Νίκήτα Δαβίδ Παφλαγόνα)' 
αναφέρεταί σ' αύτό ή Σύνοδος τού 869-870, ύπό τόν Πατρίάρχη Ίγνάτίο, στήν 
οποία καθαίρέθηκε καί αναθεματίστηκε ο "Άγίος Φώτίος, σάν «'Ογδόη Οίκου- 
μενίκή Συνοδος» (§162)! Ό συντάκτης τού Συνοδικού αύτού είναί ωστόσο ασυ
νεπής, δίότί παρακάτω στό κείμενο (§162) αναφέρεί, ότί ο πάπας 'Ιωάννης Η' 
μέσω των λεγάτων του, με τόν αύτοκράτορα Βασίλείο τόν Μακεδόνα «συμφί- 
λίωσε τή δίάσταση καί άφησε ήσυχο τόν Φώτίο», με τό οποίο στήν πραγματί- 
κότητα παραπέμπεί στή Φωτίανή Μεγάλη Σύνοδο τού 879-880, στήν οποία συμ- 
φίλίώθηκαν οί 'Εκκλησίες Κωνσταντίνουπόλεως καί Ρώμης, αλλά ή οποία Σύν
οδος ταυτόχρονα άποκήρυξε τήν άναφερθεΐσα Σύνοδο τού 869-870 καί άκύρω- 
σε όλες τίς αποφάσείς της, τά οποΐα πάντα αναγνώρίσε καί έπίκύρωσε ο πάπας 
'Ιωάννης ο Η'* πού σημαίνεί ότί αύτή ή, τώρα ακυρωθεΐσα, Σύνοδος δεν μπο
ρούσε νά είναί Όγδοη Οίκουμενίκή (όπως άλλωστε δεν ήταν ούτε καί στή Δύ
ση, παρά μόλίς από τόν 12° αίωνα, καθώς φαίνεταί έκ τής Έπίστολής τού πά
πα Δέοντος Θ' (1049-54) πρός τόν Πέτρο Άντίοχείας (PL 143,772-3) καί τού 
καρδίναλίου του Ούμβέρτου τής Σίλβα Κάνδίδα στό πίττάκίο τού αναθέματος 
πού άφησε πάνω στήν αγία τράπεζα τής Άγιας Σοφίας (PL 143,1004).

5. Επομένως, 'Ογδόη Οίκουμενίκή Σύνοδος μπορούσε νά είναί, καί είναί, 
μόνον ή Φωτίανή Σύνοδος τού 879-880. Άύτή μόνον ή Φωτίανή Σύνοδος (καί 
οχί ή 'Ιγνατίανή Σύνοδος τού 869-870, όπως έσφαλμένα γράφεταί στό αναφερ- 
θεν 5ynodicon Velu )̂ έπίκύρωσε τήν Άγια Έ,δόμη Σύνοδο τού 787 σάν 
Οίκουμενίκή, πού φαίνεταί καί από τό ότί στή Ρώμη μόλίς από τό 880 αρίθμούν 
Έπτά Οίκουμενίκες Συνόδους7, έστω καί άν αύτό δεν συμβαίνεί παντού, καθό- 
τί στή Φραγκίκή έκκλησία τή Δεύτερη Νίκαίανή τήν όνομάζουν „ευδο-Σύνοδο, 
έφ' όσον, δήθεν, «συγκροτήθηκε χωρίς τήν αύθεντία τής Άποστολίκής έδρας» 
καί έφ' όσον ή Σύνοδος Καρόλου τού Μεγάλου στή Φρανγκφούρτη τό 794 «τήν

6. Συνοόίκόν έό έπίτομή απασας από των ά γω ν  κα ί πανευφήμων τοϋ Δρ ίοτοΰ άποστόϊωv 
γεγονυίας όρθοόά ίους τε κα ί α ίρετίκάς περίέχον Συνόδους μέχρί τής 'Ογδοης Ο ίκουμενίκής 
Μ εγάλης Ά γ ια ς  Συνόδου, έκδ. J. Duffy - J. Parker, D O P , Washington 1979.

7. F. DVORNIK, Le  Schisme de Photius, Paris/Cerf 1950, p. 596.
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ακύρωσε καί παντελώς τήν έξάλειψε»8. Γι' αύτο ο "Άγιος Φώτιος στήν 5η συνε
δρία της Συνόδου τοΰ 880 (26 Ίανουαρίου) ζήτησε ή Σύνοδος αύτή να έπικυ- 
ρώσει τήν Β" της Νικαίας σαν Ε,όόμη Οικουμενική, διότι «ή καθ' ήμας (Άνα- 
τολική) 'Εκκλησία αεί μέν αύτήν Ε,όόμην Ονομάζει τε καί ανακηρύττει καί 
ταΐς λοιπαΐς Άγίαις καί Οίκουμενικαΐς εξ Συνόδοις ταΐς 'ίσαις αύτήν πρεσβεί- 
αις γεραίρει», απ' δ,τι δμως ακούγεται, προσθέτει ο Φώτιος, «ή των 'Ρωμαίων 
'Εκκλησία, ωσαύτως δέ καί οΙ της Άνατολης Θρόνοι, τα μέν δόγματα αύτης 
(=της Έβδομης Συνόδου) παραπλησίως αποδέχονται καί περιέπουσι, περί δέ 
τοΰ συναριθμεΐν αύτήν ταΐς λοιπαΐς Άγίαις καί Οίκουμενικαΐς εξ Συνόδοις καί 
Ε,όόμην αύτήν ανακηρύττειν, 'ίσως παρα τισίν έστιν αμφιβολία' φήμη μέν γαρ 
τοιαύτη περιαγγέλλεται (απο έκεΐ), το δέ αληθές (περί αύτης) οΰπω μέχρι καί 
νΰν έπιστάμεθα». Σ' αύτο οΙ παπικοί λεγάτοι συμφώνησαν καί απο κοινοΰ μέ 
δλη τήν Άγια Σύνοδο αναθεμάτισαν Οποιον δέν αποδέχεται τή Δεύτερη Σύνοδο 
της Νικαίας σαν Ε,όόμη Οικουμενική (Πρακτικό 5,3-8. Δοσίθεος, σελ. 363-4).

6. Άύτή άλλωστε ή Φωτιανή Σύνοδος τοΰ 879-880 Ονόμαζε καί αντιλαμβα
νόταν έαυτήν σάν « Άγια καί Οίκουμενική Σύνοδο», Οπως τήν Ονόμασαν οΙ 'ίδι
οι οΙ λεγάτοι τοΰ πάπα Ίωάννου Η ', καί δλη ή Σύνοδος, καί ο Φώτιος, καί Ολοι 
οΙ τοποτηρηταί των Άνατολικων Πατριαρχων, καί ο αύτοκράτορας Βασίλειος9. 
Στήν 6η συνεδρία, στίς 3 Μαρτίου 880, στο παλάτι τοΰ Χρυσοτρικλίνου, Οπου 
ήσαν παρόντες ο Φώτιος, οί Παπικοί καί οί Άνατολικοί λεγάτοι καί 18 ακόμα 
'Επίσκοποι, ο αύτοκράτορας Βασίλειος πρότεινε, αφοΰ καί αύτος υπογράφει 
τα πρακτικα της Συνόδου καί τίς αποφάσεις, γι' αύτό, Οπως Ολες οΙ προηγού
μενες Οίκουμενικές Σύνοδοι, έτσι καί αύτή «ή Άγια καί Οίκουμενική Σύνο
δος» να αποφανθεΐ περί τοΰ έκκλησιαστικοΰ φρονήματος: «'Άμεινον ήγοΰμαι, 
εί καί υμΐν συνδοκεΐ, πάντων έν ομονοία τε καί βαθεία είρήνη ένωθέντων, καί 
Χριστώ τη πάντων Κεφαλη συναφθέντων, καί όρον τινα τοΰ Έκκλησιαστικοΰ 
φρονήματος αναφωνηθηναι, ού καινόν τινα καί παρείσακτον, αλλ' δν ή Άγια 
καί Μεγάλη έν Νικαία Σύνοδος (τοΰ 325) έθεμελίωσε, καί αΙ λοιπαί "Άγιαι καί 
Οίκουμενικαί Σύνοδοι συνεκρότησάν τε καί συνεπωκοδόμησαν»10. "Ολα αύτα

Επισκόπου Άθανασιου (Τιε,τιτς)
ΘΒΟΛΟΓΜ 1/2015------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ^

8. Χ ιΝΚΜΑΡ ΑΡΧΙΕΠ . Ρ ΕίΜΩΝ, P L  126,360Α. 'Ο  καρδινάλιος Ούμβέρτος τον 11ο αίωνα κα ί 
ο πάπας Πασχάλης ο Β '  στή Σύνοδο τοΰ Λατερανοΰ το 1112 συνεχίζουν ακόμα να αριθμοΰν μό
νο «τίς τέσσερεις πρώτες (Ο ίκουμενικές) συνόδους»!

9. Πρακτικα  5, 19-20, 32, 34, 40-53' 6, 4. Δ ΟΣίΘΕΟΣ, Τόμος Χαρας, σελ. 367, 370-1, 373-5,
377.

10. Π ρακτικα  6, 5. Δ ΟΣΙΘΕΟΣ, σελ. 377.
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π  ΟΓΔΟ Π  ΚΑΙ Π  Ε ΝΑΤΠ ΟΤΚΟΥΜΒΝΤΚΕΣ Σ ΥΝΟΔΟΙ

δεικνύουν καί άποδεικνύουν ότι η 'Ορθόδοξος 'Εκκλησία στην Ανατολή, αύτη 
τη Φωτιανη Σύνοδο στην Αγία Σοφία τό 879-880 ήδη τότε τη θεωρούσε σάν 
Ογδοη Οίκουμενικη Σύνοδο, καί τούτο έπιβεβαιώνεται άπό τό ότι έτσι την 
έννοοΰσε καί πλειάδα μεταγενεστέρων Πατέρων της 'Εκκλησίας καί θεολόγων 
μέχρι των ήμερων μας, όπως θά δούμε παρακάτω.

7. 'Ο Πατριάρχης Αντιοχείας Θεόδωρος Βαλσαμών (12ος αίωνας), στην 
ερμηνεία του στόν 1ο Κανόνα της Φωτιανης Συνόδου στην Αγία Σοφία τό 879
880, ονομάζει τη Σύνοδο αύτή «Οίκουμενικη Σύνοδο» (της Οίκουμενικης ταύ- 
της Συνόδου - Σύνταγμα, τ. 2, 706), όπως άκριβως καί η ίδια η Σύνοδος ονομά
ζει έαυτην στόν 2ο Κανόνα της: «Ή Αγία καί Οίκουμενικη αΰτη Σύνοδος» (στό 
Ιδιο, σελ. 707).

8. 'Ο Νείϊος Μητροπολίτης Ρόδου11, στό σύγγραμμα: Διήγησις συνοπτικη 
περί τών Αγίων καί Οίκουμενικών Συνόδων12, μετά την περιγραφη των 1-7 Οί- 
κουμενικων Συνόδων, γράφει περί της Ογδόης Οίκουμενικης Συνόδου: «Ή 
Αγία καί Οίκουμενικη αΰτη 'Ογδόη Σύνοδος των 380 Αγίων Πατέρων γέγονεν 
έπί της βασιλείας Βασιλείου τοΰ Μακεδόνος (867-886), καθ' ήν Σύνοδον γέγο
νεν είρήνη μεταξύ της Δυτικης 'Εκκλησίας καί των άλλων Πατριαρχείων, φα- 
νερως όμολογησάντων (=άναγνωρισάντων) των δυτικών, ότι οΰτως άναγινώ- 
σκομεν καί πιστεύομεν, ως καί ύμείς, χωρίς προσθήκης τινός, τό Σύμβολον τό 
Άγιον, ως οΰτως έχον όντως Σύμβολον είναι της Αληθούς πίστεως* άλλά καί 
τούς προστιθέντας, ή έλλείποντας άναθεματίζομεν. "Οντος τηνικαΰτα 'Ιωάννου 
(τού Η )  πάπα 'Ρώμης, Φωτίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, καί τοποτη- 
ρητων της 'Ρωμαίων 'Εκκλησίας Παύλου καί Εύγενίου 'Επισκόπων καί Πέτρου 
πρεσβυτέρου καί καρδιναλίου, καί (έπίσης) των άλλων Πατριαρχων διά (δικών 
τους) τοποτηρητων. ^Ων συνελθόντων ύπερ της κοινης όμονοίας (=όμοφροσύ- 
νης) των 'Εκκλησιών, έβόησαν...» - καί άναφέρει στη συνέχεια τίς όμιλίες των 
Παπικών λεγάτων, τού Πατριάρχου Φωτίου, των άντιπροσώπων των Ανατο
λικών Πατριαρχείων καί μελών της Συνόδου* είδικά όμως άναφέρει την άπό
φαση της Συνόδου στην 6η συνεδρία: περί άκαινοτομήτου τού Συμβόλου της πί-

11. 'Ε κ  τού 14ου αίωνος, περί τό 1360 (όπως φαίνεται άπό τη μνεία «τού μακαρίτου κα ί άοι- 
δίμου βασιλέως», δηλ. τού προσφάτως άποθανόντος Ανδρονίκου Γ '  Παλαιολόγου). 'Ο  Δ κΜ Η - 
ΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ( 'Ορθόόοίος Ελλάς, 88) φρονεί ότι ό Μητροπολίτης αύτός ήταν στην πραγματι
κότητα ό Νείλος Δαμαλ&ς (τόν 15ο αίωνα).

12. Σύνταγμα, τ. 1, σελ. 392-4.
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στεως, καί, έν τέλεί, αναφέρεί τήν Έπίστολή τού πάπα 'Ιωάννου Η' πρός τόν 
Πατρίάρχη Φώτίο.

'Εν συνεχεία ϊ  Νείλος Ρόδου γράφεί καί περί τής Ενάτης Οίκουμενίκής Συν
όδου, δηλ. τής Παλαμίκής Συνόδου τόν 14ο αίωνα: «Ή Άγια καί Οίκουμενίκή 
αυτη Ενάτη Σύνοδοςγέγονεν έπί τής βασίλείας τού μακαρίτου καί αοίδιμου βα- 
σίλέως Άνδρονίκου (Γ') τού Παλαίολόγου (1328-41), καί 'Ιωάννου τού υίοΰ 
αύτοΰ (1341-91), κατά Βαρλαάμ καί Άκίνδύνου. 'Εδογμάτίσαν (=δίδασκαν) 
γάρ ούτοί νΰν μεν ούδεμίαν δίάκρίσίν είναί έπί τής Θείας φύσεως (μεταξύ) 
ούσίας καί ένεργείας, αλλά ταύτόν είναί καί αδίάφορον νΰν δε δίάκρίσίν μεν 
είναί έλεγον πλήν τήν μεν ούσίαν άκτίστον, τάς δε αύτής ούσίώδείς καί φυσίκάς 
ένεργείας συγχωροΰντες έτέρας είναί, πλήν ούκ ακτίστους, αλλά κτίστάς* καί έτί 
τό έν τω Θαβωρίω έκλάμ„αν θεΐον έκεΐνο φως φάσμα άπλως καί κτίσμα, γίνό- 
μενον καί απογίνόμενον, αλλ' ούτε Θείας φύσεως φυσίκήν αΐγλην, καί Θεότητα 
καί Φως απρόσίτον καί καΐον λεγόμενον. Κατά τούτων οΰν ουτω λεγόντων συ- 
νήχθη ή Άγια Σύνοδος αυτη, έλέγξασα τούτους ανοηταίνοντας καί „ευδομένους 
κατά παν είδος λόγου, καί ασεβοΰντας μάλλον των άλλων αίρετίκων. Παρήσαν 
δε τή Συνόδω ταύτη 'Ισίδωρος Κωνσταντίνουπόλεως, Δάζαρος Ιεροσολύμων, 
καί ϊ  Άντίοχείας (Πατρίάρχης) δίά δύο τοποτηρητων, Γρηγόρίος ϊ  Παλαμας, 
Φίλόθεος ϊ  Κόκκίνος καί έτεροί μοναχοί πολλοί, ένάρετοί καί λογάδες, οΐ καί 
αύτούς ανεθεμάτίσαν. Παρελάβομεν (νά πίστεύουμε) ότί Θεόν ένεργοΰντα δη- 
λοΐ Θεότητος ένέργείαν, ούδεν δε των Τρίών (Προσώπων είναί) ένέργεία* πα
ρελάβομεν ότί τό μηδεμίαν δύναμίν j  ένέργείαν έχον ούτε έστίν, ούτε τί έστίν 
ούδέ έστίν αύτοΰ θέσίς j  αφαίρεσίς* τό δε έχον (δύναμη j  ένέργεία), έτερόν 
έστί πάντως ού (δυνάμεως/ένεργείας) έχεί» (οτό ίδίο, σελ. 394-5).

9. Ό  'Άγίος Συμεών Θεσσαλονίκης (1416-1429) μνημονεύεί τή Φωτίανή Σύ
νοδο του 879-880 ως «ή Ογδοη (Οίκουμενίκή) λεγομένη, καί λέεί ότί τή μνημο
νεύουν καί οί Δατΐνοί, καί τά Πρακτίκά ταύτης τυγχάνουσίν έμφανή, έν οίς καί 
περί τής καίνοτομίας των Δατίνων έστί μαθεΐν ακρίβέστερον καί όπως ή Σύνο
δος αυτη, τούς καί έκ του Υίοΰ (δηλ. Filioque) τό Θεΐον Πνεύμα έκπορεύεσθαί 
τολμώντας λέγείν, αναθέματί καθυπέβαλε* τηρεΐν τε τά του Ίεροΰ Συμβόλου 
αμείωτα παντί τρόπω παρέδωκεν (ήμΐν ή Σύνοδος αύτή)»13.

'Επίσης ϊ  Μανουήλ Καλέκας (αντίησυχαστής, προσχώρησε στή Ρωμαϊκή 
'Εκκλησία καί έγίνε δομίνίκανός, ή!410) μαρτυρεΐ ότί «πολλοί αύτή τή (Φωτία-

Έπίσκοπου Αθανασίου (Τίέ,τίτς)
ΘΕΟΔΟΤΙΑ 1/2015------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ^

13. Δ ίά ϊο γ ο ς  περί αίρέσεων, 19. P G  155,97.
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νή) Σύνοδο τήν αποκαλοΰν όγδοη» (quam etiam synodum quidam octavam 
appellant)14.

10. 'Ο "Άγιος Μάρκος Εφέοου στή Σύνοδο Φερράρας-Φλωρεντίας, το 
1438/39, στήν 6η συνεδρία, σέ διάλογο μέ τον καρδινάλιο 'Ιουλιανο Καισαρίνι, 
ο οποΐος τοΰ ζητοΰσε να δείξει «τα πρακτικα της 'Ογδόης συνόδου», έννοώντας 
έν προκειμένω τήν 'Ιγνατιανή Σύνοδο τοΰ 869/70, απάντησε ως έξης: «Άυτη ή 
Σύνοδος ην λέγεις έχει πράξεις κατα τοΰ Φωτίου, έν τω καιρω τοΰ πάπα Νικο
λάου καί τοΰ πάπα Άδριανοΰ* μετα ταΰτα έγένετο άλλη Σύνοδος (879-880) έπί 
τοΰ πάπα 'Ιωάννου (Η ') καί ανώρθωσε τον Φώτιον καί ήκύρωσε τήν πρώτην 
Σύνοδον (τοΰ 'Ιγνατίου, 869/70)' ού τινος πάπα 'Ιωάννου εύρίσκονται Έπιστο- 
λαί υπέρ τοΰ Φωτίου, ητις (Σύνοδος) καί άνομάσθη Όγδόη Σύνοδος»15. 'Επί
σης ο "Άγιος Μάρκος 'Εφέσου στή δική του "Ομολογία π^οτεως γράφει: «Άπο- 
δέχομαι καί ασπάζομαι προς ταΐς είρημέναις 'Επτα Συνόδοις καί τήν μετ' 
αύτας αθροισθεΐσαν έπί τοΰ εύσεβοΰς βασιλέως 'Ρωμαίων Βασιλείου (τοΰ Μα- 
κεδόνος) καί τοΰ άγιωτάτου Πατριάρχου Φωτίου, τήν καί Οίκουμενικήν 
Όγδόην όvομαο'θε ο̂'αv, παρόντων καί των τοποτηρητων 'Ιωάννου τοΰ μακαρί
ου πάπα της πρεσβυτέρας 'Ρώμης»16.

11. 'Ο Γεννάδιος Σχολάριος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, ο πρώτος 
μετα τήν άλωση (1454-1456), σέ δύο έργα του κατα των Λατίνων καί των ένω- 
τικων, ονομάζει τή Φωτιανή Άγια καί Μεγάλη Σύνοδο «Όγδόη Οίκουμενική». 
Έτσι, στο έκτεταμένο έργο του Περί της έκπορεύσεως τοΰ Άγιου Πνεύματος 
(2,4,7), απαριθμώντας τίς έπτα Οίκουμενικές Συνόδους, καταλήγει: «Ταύταις 
ταΐς Οίκουμενικαΐς 'Επτα Συνόδοις καί ή έπί Φωτίου (συγκροτηθεΐσα) Ογδόη 
Οίκουμενική συνάδει Σύνοδος, έν Κωνσταντινουπόλει συναθροισθεΐσα, παρό
ντων τοποτηρητων τοΰ της Ρώμης Άρχιερέως -καί τούς απαριθμεΐ-, έν ή τοΰ 
ήμετέρου Συμβόλου (της πίστεως) αναγνωσθέντος, αύτοί οΙ τοποτηρηταί τοΰ 
πάπα πολλα έβόησαν υπέρ τοΰ μή καινοτομεΐσθαι μηδενί τρόπω το Σύμβο- 
λον»17. 'Επίσης ο Πατριάρχης Γεννάδιος στο σύγγραμμα Άπολογία σύντομος 
υπέρ τοΰ μή δέχεο'θαι τήν έν Φλωρεντία Σύνοδον καί τήν (έκεΐ) κακώς όρι-

14. Contra Graecorum errores, 4. P G  152,206C.
15. Mansi 31,551-553. Cf. Actorum  Graecorum Conc ii' E io ren tin i pars I, ed. J. Gitt, Roma 

1953, p. 90-91.
16. Δ ΟΣΙΘΕΟΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ, Γάμος Χαράς, 418-419' έπίσης στο Ά Γ . Ά ΘΆΝΆΣΙΟΥ ΤΟΥ Π ΆΡΙ- 

ΟΥ, 'Ο 'Άντίπαπας, έκδ. 'Ορθόδοξος Κυψέλη, Θεσσαλονίκη 1981, σελ. 394.
17. Oeuvres completes de Gennade ScAolan'os, t. 2, Paris, 1929, p. 423.
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σθείσαν ένωσιν, μνημονεύει «την Ογδόην καί Οίκουμενικην Σύνοδον, ητις την 
Έβδόμην (Οίκουμενικη Σύνοδο) έκύρωσε, κατά την των Οίκουμενικών Συνό
δων συνήθειαν, καί τόν μακάριον άνεστήλωσε Φώτιον, καί πάσης προσθήκης 
(στό Σύμβολο), ή κατά διάνοιαν, ή κατά λέξιν, κατε„ηφίσατο»18. Στό ίδιο σύγ
γραμμα καί στην ίδια συνάφεια ό Σχολάριος μνημονεύει καί τίς συναντήσεις 
καί τούς διαλόγους με τούς Λατίνους έπί Θεοδώρου Α' τού Λασκάρεως (1204
1222) καί τού Πατριάρχου Γερμανού Β' τό 1234, όπως καί κατόπιν έπί Ανδρο
νίκου Β' Παλαιολόγου, όπότε «Σύνοδος Οίκουμενικη συνέστη -τό 1285- κατά 
της καινοτομίας (=προσθήκης τού Filioque, πού είχε άποδεχθεί ό 'Ιωάννης 
Βέκκος καί ό αύτοκράτορας Μιχαηλ Η' Παλαιολόγος), ήν (καινοτομίαν) ό πα
τήρ (τού αύτοκράτορος, Μιχαηλ ό Η )  έπενόησε καί πολλοίς έσπούδασεν ίδρύ- 
σασθαι τρόποις, άλλ' ούκ ΐσχυσε».

Είναι σημαντικό νά άναφέρουμε καί τη συλλογιστικη τού Σχολαρίου, με την 
όποία στη συνέχεια άσκεί κριτικη στό ότι οί Λατίνοι έννοοΰν νά ονομάζουν 
«οίκουμενικές» δικές τους συνόδους πού συγκροτήθηκαν μετά τό σχίσμα, «καί- 
τοι των τεσσάρων Πατριαρχων (άπό την Ανατολή) ού παρόντων ούδέ (έκ των 
ύστέρων αύτάς) συνεπι„ηφιζομένων τω πάπα. Ούκοΰν, συμπεραίνει εύλόγως ό 
Γεννάδιος, καί ημίν -τοίς 'Ορθοδόξοις- σχισματικών οντων δηλαδη των Λατί
νων, η οίκουμενικη προσηγορία προσην (γιά τη Σύνοδο τού 1285 πού καταδί
κασε τόν 'Ιωάννη Βέκκο), διά την αύτην ταύτην αίτίαν. Εί δ' ό πάπας, τά των 
Πατριαρχων έχων είδωλα συγκαθέμενα (δηλ. τούς άπό αύτόν διορισθέντες το- 
ποτηρητές), την οίκουμενικην άρπάζει προσηγορίαν, διά τ> μη τάς Συνόδους 
ημών οίκουμενικάς νομιοΰμεν καί ονομάσομεν, αίς η των Πατριαρχων προσην 
έν πασιν Αλήθεια;... Τό γάρ τούς ορθά φρονοΰντας περί άπάντων, τούτους 
είναι μόνον ως 'Εκκλησίαν Χριστού, καν όποσοιοΰν ωσιν οί τούτων άπερρωγό- 
τες, τούτ' άληθες μεν λέγουσιν, αύτοίς δε ού προσηκον, άλλά μαλλον ημίν. Οΰτε 
γάρ άπερρώγειμεν, άλλ' αύτοί τούτο πεπόνθασιν οΰτε χείρον ημείς φρονοΰμεν 
έκείνων, εΐ γε μηδ' αύτοί ποτε χείρον έφρόνουν καί ωμολόγουν ή νΰν πεφρονή- 
κασιν ΰστερον μετά τόν της προσθήκης (στό Σύμβολο της πίστεως) καιρόν... 
Καί πολλοίς άλλοις τρόποις άληθεστάτοις, οίκουμενικην έκείνην την Σύνοδον 
γεγονέναι πιστεύομεν την κατά τού Βέκκου -τό 1285- γεγενημένην. Την δ' έν 
Φλωρεντία ταυτηνί την ύστέραν (Σύνοδον) ούδ' έξην ημίν πράττειν, κωλυομέ- 
νοις ύπό της Συνόδου έκείνης (της δικης μας πού προηγήθηκε), καί των πραγ

Επισκόπου Αθανασίου (Γιέ,τιτς)
ΘBΌΛΌΓM 1/2015------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ^

18. Oeuvres cornpleles de Gennade ScAolarios, t. 3, Paris, 1930, p. 85.
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μάτων φανερως πείθόντων ήσυχάζείν ήμας, καί τοΰ Θεοΰ σημεΐα πολλά κατα- 
πέμποντος, ωστε νοΰν ήμας λαβεΐν καί τής μελλούσης αίσχύνης καί βλάβης 
έαυτούς άπαλλάττείν»19.

12. Ό  Πατρίάρχης Κωνσταντίνουπόλεως Συμεών ϊ  Τραπεζούντιος (1472-75 
καί 1482-86) συγκρότησε τό 1484, στή δίάρκεία τής δεύτερης πατρίαρχείας του, 
«Άγια καί Μεγάλη Σύνοδο» στήν Κωνσταντίνούπολη, στήν έκκλησία τής Παμ- 
μακαρίστου, ή ϊποία όνόμαζε έαυτήν «Οίκουμενίκή Σύνοδο» (ή Σύνοδος αυτη 
οίκουμενίκή ονοα), ή ϊποία καί ακύρωσε τή Φλωρεντίανή Σύνοδο καί συνέθε
σε Άκολουθία γιά τούς έπ^οτpέφοvτ·ς στήν 'Ορθοδοξία έκ τοϋ Δατινικού σχί- 
σματος20.

13. Ό Πατρίάρχης 'ίεpοοολύμωv Δοσίθεος, ϊ  ϊποΐος έξέδωσε τά πρακτίκά 
τής Φωτίανής Συνόδου στήν Άγια Σοφία τό 879-880, καθώς ήδη αναφέραμε, 
πλείστάκίς όνομάζεί τή Φωτίανή αύτή Σύνοδο Όγδοη Οίκουμενίκή, καί στόν Το- 
μο Χαράς (όπου δημοσίεύονταί τά πρακτίκά), καί στή Δωδεκά,ι,λό του21, όπου 
αναφέρεί ότί καί ϊ  Νίκήτας ϊ  Νίκαεύς (11ος αί.) καί ϊ  Νεΐλος Θεσσαλονίκης 
(14ος αί.), καί ϊ  'Ιωσήφ ϊ  Βρυέννίος (15ος αί.) καί ϊ  Μάρκος 'Εφέσου μνημονεύ
ουν αύτή τή Φωτίανή Σύνοδο καί τήν όνομάζουν Όγδοη Οίκουμενίκή22.

14. Οί Πατριάρχες τής Άνατοϊής, στή γνωστή τους 'Επ^οτολή τοϋ 1848, 
γράφουν (§6) ότί ϊ  πάπας 'Ιωάννης Η ', «δίά τής είς τήν Η ' Οίκουμενικήν Σύν
οδον πρός τόν Ιερόν Φώτίον Έπίστολής αύτοΰ έκηρύχθη οίκουμενίκως κατά 
τοΰ νεωτερίσμοΰ τής όρθοδόξου θεολογίας περί τοΰ Άγιου Πνεύματος» (δηλ. 
κατά τοΰ Filioque στό Σύμβολο τής πίστεως)23.

15. Ό  'Επίσκοπος Δαλματίας Νικόδημος (Μίλας), στό έμπερίστατωμένο 
άρθρο του «Ή 'Ογδόη Οίκουμενίκή Σύνοδος»24, αφοΰ έξέθεσε με συντομία τό

19. Στό δ ιο , σελ. 86.
20. Δ οΣίΘ ΕΟ Σ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ, Τόμος αγάπης, 'Ιάσίο 1698, σελ. 568' Σύνταγμα, 5, 143-7.
21. Π ερ ί τών έν Τεροσολύμοίς Πατρίαρχευσάντων, βίβλ. 7, κεφ. 15. // έκδ. Βασ. Ρηγοπού- 

λου, Θεσσαλονίκη 1983, σελ. 227-229.
22. Γ ίά  τόν Ν ίκήτα Ν ίκαέα  βλ. P G  120,717' γ ίά  τόν Νεΐλο Θεσσαλονίκης βλ. P G  149, 677

680' γ ίά  τόν 'Ιωσήφ Βρυέννίο βλ. Τά εύρεθέντα, τ. 1, έκδ. Βασ. Ρηγοπούλου, Θεσσαλονίκη 1991, 
σ. 136-40.

23. Ι. Κ ΑΡΜίΡΗΣ, Δογματίκά κα ί Συμβολίκά Μνημεΐα, τ. 2 (έκδ. 1953), σελ. 909.
24. 'Άρθρο γραμμένο τό 1914, δημοσίευμένο μετά θάνατον στό περίοδίκό Χρ ίστ ίαν ίκή  ζω<, 

αρ. 3/1925, σελ. 97-114, στό ϊπ ο ΐο  ύπεύθυνος σύνταξης ήταν ϊ  π. 'Ιουστΐνος Πόποβίτς. Πρέπεί 
νά παρατηρήσουμε ότί ή δημοσίευση αύτοϋ τοϋ άρθρου έγίνε λίγο μετά τήν αναγγελία προπα- 
ρασκευής τής μελλοντίκής Ο ίκουμενίκής Συνόδου τής 'Ορθοδοξίας στό Πανορθόδοξο Συνέδρίο 
τής Κωνσταντίνουπόλεως τό 1923.
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έργο καί τίς αποφάσεις της Φωτιανης Μεγάλης Συνόδου τοΰ 879-880, καταλή
γει: «Καθώς ή Σύνοδος αύτή της Κωνσταντινουπόλεως τοΰ 879-880 σέ τίποτε 
δέν διαφέρει απο τίς γενόμενες 'Επτα Οίκουμενικές Συνόδους, συνεπάγεται 
Οτι ή Σύνοδος αύτή, σύμφωνα μέ τον χαρακτηρα της, πρέπει να άvαyvωp̂ ο'θε̂  
οαν Σύνοδος Οίκουμενική, Οπως καί οΙ προηγηθεΐσες Οίκουμενικές Σύνοδοι* 
έπειδή δέ ή Σύνοδος αύτή είναι ή πρώτη μέ τέτοιο χαρακτηρα μετα τίς γενόμε
νες έπτά, αύτή συνεπώς είναι αριθμούμενη ή 'Ογδοη Οίκουμενική Σύνοδος>. 
'Ο 'Επίσκοπος Μίλας αναφέρει παρακάτω έκ των πρακτικών της Συνόδου τίς 
αναγορεύσεις αύτης της ίδιας σάν «ή Άγια Οίκουμενική Σύνοδος» καί «ή Άγια 
Οίκουμενική 'Ογδόη Σύνοδος» (σελ. 107). Καί προσθέτει: «Μετα τή Σύνοδο 
αύτή της Κωνσταντινουπόλεως τοΰ 879-880 δέν έγινε καμμία Οίκουμενική Σύ
νοδος, ή οποία τή Σύνοδο αύτή καί τυπικα θα τήν ανακήρυττε σαν 'Ογδόη 
Οίκουμενική, Οπως ακριβώς ή Σύνοδος αύτή το έκανε για τή Δεύτερη της Νι- 
καίας (τοΰ 787) ανακηρύσσοντας τήν Έβδόμη. Άλλα Οπως ακριβώς στή συνεί
δηση της 'Εκκλησίας ΐσχυε αύτή ή τελευταία σαν Έβδόμη Οίκουμενική για κο- 
ντα έκατο χρόνια, χωρίς τήν τυπική περί τούτου ανακήρυξη, το ίδιο συνέβη καί 
μ' αύτή τήν 'Ογδόη μας Οίκουμενική Σύνοδο στήν Άνατολική της Εκκλησία, 
απο τον καιρο πού έγινε ή Σύνοδος καί διαμέσου Ολων των έπερχομένων χρό
νων». Καί παρακάτω ο Έπ. Νικόδημος αναφέρει Ολους Οσοι αναγνωρίζουν τή 
Φωτιανή αύτή Σύνοδο σαν Οίκουμενική: «'Ο Πατριάρχης Άντιοχείας Θεόδω
ρος Βαλσαμών τον 12° αίωνα, στο σχόλιό του στον 1° κανόνα της Συνόδου 
αύτης τή μνημονεύει σαν Οίκουμενική». Κατόπιν αναφέρει τον "Άγιο Μάρκο 
'Εφέσου καί τή δήλωσή του στή σύνοδο της Φλωρεντίας περί της Φωτιανης 
Συνόδου ώς 'Ογδόης Οίκουμενικης, καί τον Δοσίθεο 'Ιεροσολύμων, «ο οποΐος 
Πατριάρχης σέ αρκετα των βιβλίων του αναφέρει τή Σύνοδο τοΰ 879-880 σαν 
όγδοη οίκουμενική, συγκρίσιμη καί ίσόκυρη μέ τίς πρώτες Έπτα Οίκουμενικές 
Συνόδους» (σελ. 108). Στο τέλος τοΰ άρθρου ο Έπ. Μίλας συμπεραίνει: «Ε'ίδα- 
με τί λογης ήταν κατα τή σύνθεσή της καί κατα το έργο της ή Σύνοδος της Κων
σταντινουπόλεως στο Ναο της Άγιας Σοφίας το 879-880, καί Οτι ώς προς αύτα 
δέν διαφέρει απο τίς αναγνωρισμένες Έπτα Οίκουμενικές Συνόδους* είδαμε 
Οτι ή 'ίδια ή Σύνοδος δικαίως ονομάζει έαυτήν Οίκουμενική καί Οτι αύτον τον 
χαρακτηρα της αναγνωρίζει Ολη ή 'Ορθόδοξος Εκκλησία στήν Άνατολή, 
καθώς είδαμε καί το Οτι οΙ πλέον σθεναροί πρόμαχοι της Εκκλησίας τήν ανα
γνωρίζουν σαν Όγδοη Οίκουμενική. Έφ' Οσον τα γνωρίζουμε αύτά, τότε μας 
είναι σαφές τι πρέπει έμεις οι ορθοδοξοι τοΰ αιωνος μας να φρονοΰμε καί πως 
να κρίνουμε καί πως να δεχόμαστε αύτή τή Σύνοδο. 'Η Σύνοδος αύτή για κάθε

Επισκόπου Άόανασ/ου (Γιε,τιτς)
ΘΒΟΛΟΓΙΆ 1/2015------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ^
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συνειδητό ορθόδοξο χριστιανό είναι η 'Ογδόη Οίκουμενικη Σύνοδος. ^Οποιος 
διαφορετικά φρονεί καί κρίνει περί αύτης της Συνόδου, αύτός άμαρτάνει ένα
ντι τού Αγίου Πνεύματος, τό 'Οποίο ένέπνεε τούς Πατέρες της ίδιας της Συνό
δου» (σελ. 114).

16. 'Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών ΧpυοόοτΌμoς (Παπαδόπουλος) έπίσης ονο
μάζει τη Φωτιανη Σύνοδο τού 879-880: «Ή Αγία καί οντως Οίκουμενικη Σύνο-
δος»25.

17. 'Ο Ιωάννης Καρμίρης, καθηγητης της δογματικης στην Αθήνα καί άκα- 
δημαΐκός, γράφοντας περί αύτης της Φωτιανης «Μεγάλης Συνόδου», λέει ότι η 
Σύνοδος αύτή «φέρει τά έξωτερικά καί έσωτερικά γνωρίσματα Οίκουμενικης 
Συνόδου καί γι' αύτό δεν είναι παράξενο, ότι ως Ογδόην Οίκουμενικην Σύνο
δον έθεώρουν αύτην οί Θεόδωρος Βαλσαμών, Νείλος Θεσσαλονίκης, Νείλος 
Ρόδου, Συμεών Θεσσαλονίκης, Μάρκος 'Εφέσου, Γεννάδιος Σχολάριος, Δοσί
θεος 'Ιεροσολύμων, Κωνσταντίνος Οίκονόμος -"Αγιος Νεκτάριος Αίγίνης 
(προσθέτουμε έμείς)- καί άλλοι. Αλλά καί η ίδια Σύνοδος έχαρακτήρισεν 
έαυτην ως Οίκουμενικην πολλαχοΰ έν τοΐς πρακτικοίς αύτης, έτι δε ό Πατριάρ
χης Εύθύμιος (10ος αί.) καί πολλοί άλλοι μέχρι των συγχρόνων Χρυσοστόμου 
Παπαδοπούλου, Φράντς Ντβόρνικ καί άλλων. Παρά ταύτα δ' όμως η 'Ορθόδο
ξος Καθολικη 'Εκκλησία έπισήμως δεν άνεκήρυξεν αύτην είσέτι ως ογδόην 
Οίκουμενικήν, θεωρούσα ως θεμέλιον της 'Ορθοδοξίας τάς έπτά άρχαίας 
Οίκουμενικάς Συνόδους. Αλλ' άναμφισβητήτως η Σύνοδος τού 879/80, συνελ- 
θοΰσα έν τω Ναω της τού Θεού Σοφίας, ύπό την προεδρίαν τού μεγάλου καί 
σοφωτάτου Πατριάρχου Φωτίου, συμπαραστατουμένου ύπό έπισήμων τοποτη- 
ρητων όλων των άλλων Πατριαρχων, καί έλευθέρως διασκε„αμένη καί άπο- 
φανθείσα κατά τά παραδεδομένα έπί σπουδαιοτάτων ζητημάτων, φέρει "ού 
μόνον τά έξωτερικά, άλλά καί τά έσωτερικά γνωρίσματα Οίκουμενικης Συνό
δου" (Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, Το πρωτείον, 155 έξ.), έκδούσα, ως προ- 
είρηται σημαντικωτάτας άποφάσεις διά την καθόλου 'Εκκλησίαν» (ΔΣΜ, τ. 1, 
262). 'Ο Καθηγ. Καρμίρης άναφέρει παρακάτω ότι η Παλαμικη Σύνοδος τού 
1351 «έχαρακτηρίσθη ύπό τού Νείλου Ρόδου ως έόάτη Οίκουμενική», καί πα
ραθέτει τά λόγια του: «Ή Αγία καί Οίκουμενικη αΰτη (ένάτη) Σύνοδος γέγο
νεν έπί της βασιλείας τού μακαρίτου καί άοιδίμου βασιλέως Ανδρονίκου τού 
Παλαιολόγου καί 'Ιωάννου τού υίοΰ αύτού, κατά Βαρλαάμ καί Ακινδύνου» 
(άπό τό ΡΠ Σύνταγμα, 1, 394. Καρμίρης, ΔΣΜ, 1, 351, σημ. 1).

25. Τό πρωτείον τού έπισκόπου 'Ρώμης, Αθήνα 19642, σελ. 195 κα ί 184.
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18. Ό  Άρχίεπίσκοπος Βρυξελλών καί Βελγίου Βασίλειος (Κρίβοσσέίν), σε 
έκτενες άρθρο - μελέτη του, γραμμένο έξ αφορμής τής Πανορθοδόξου Δίασκέ- 
„εως στή Ρόδο τό 1961 (24 Σεπτ. - 1 'Οκτ.)26, γίά τήν έτοιμασία τής μελλοντικής 
Οίκουμενίκής Προσυνόδου, μιλάει κατά πλάτος γίά τή δυνατότητα τής 'Ορθο
δόξου 'Εκκλησίας νά συγκαλέσεί καί νά συγκροτήσει νέα Οίκουμενίκή Σύνο
δο, καθ' ότί αύτή είναι ή απευθείας συνέχεια τής αρχαίας Άποστολίκής 'Εκκλη
σίας των Άγιων Άποστόλων, Πατέρων καί Συνόδων, έφ' όσον κατέχει τό πλή
ρωμα των χαρισμάτων τοΰ Άγιου Πνεύματος. 'Ορθως θεωρεΐ, μαζί με τόν 'Άγιο 
Συμεών τόν Νέο Θεολόγο, σάν βλασφημία στό 'Άγιο Πνεΰμα τήν άπο„η -στήν 
ούσία προτεσταντική- ότι έχουμε φθάσεί σε μίά κάποια "υφεση" τής παρου
σίας καί ένεργείας των χαρισμάτων τοΰ Άγιου Πνεύματος στήν 'Εκκλησία, είτε 
σε κάποια πτώση κατά τόν ροΰν τής ίστορίας τής 'Εκκλησίας. Άσκεΐ έπίσης 
κριτική στήν άπο„η κάποιων, ότι οί Επτά Οίκουμενικες Σύνοδοί είναι δήθεν 
κάποιο πλήρωμα καί τέλος, καί απορρίπτει τό ότι αύτοί έπικαλοΰνταί τό λεγό
μενο στήν Άκολουθία τής Ε,δομης Συνόδου περί "τελείότητος τοΰ άpιθμού 
έπτά", ύπενθυμίζοντας ότι παρομοίως, στήν έποχή μετά τήν 4η Οίκουμενίκή 
Σύνοδο, κάποιοι έπικαλοΰνταν τά "τέσσερα Εύαγγέλια". Κατόπιν έλέγχει τήν 
άπο„η ϊρισμένων ότι, δήθεν, ή 'Ορθόδοξος 'Εκκλησία δεν έχει δικαίωμα νά 
συγκαλέσεί καί νά συγκροτήσει Οίκουμενίκή Σύνοδο μετά τό σχίσμα, δηλ. 
χωρίς τήν 'Εκκλησία τής Ρώμης (τέτοια γνώμη διατύπωσε ϊ  καθηγ. Ν. Νησιώ
της, αλλά καί τώρα ύπάρχουν κάποιοι από τό Πατριαρχεΐο Κωνσταντινουπόλε
ως πού λένε τό ίδιο), διότι αύτό δεν έχει νόημα καί είναι ίστορικά ανακριβές, 
αφοΰ άλλωστε οί Οίκουμενικες Σύνοδοι έγιναν όλες στήν Άνατολή, οί δε 'Επί
σκοποι Ρώμης άπλως έπισυνάπτονταν, καί έάν οχι, ήταν κρινόμενοι από τίς 
Οίκουμενικες Συνόδους. 'Επιπλέον, άς προσθέσουμε καί τοΰτο, ότι ή 'Εκκλη
σία τής Ρώμης μετά τήν απόσχισή της από τά Άνατολικά Πατριαρχεΐα, αφειδώς 
συγκαλοΰσε καί συγκροτούσε τίς δικές της Οίκουμενικες Συνόδους (μέχρι σή
μερα 20!), μολονότι γι' αύτό δεν ζητοΰσε τή συναίνεση καί συμμετοχή τάν Άνα- 
τολικών 'Εκκλησιών. Στή συνέχεια τοΰ άρθρου του ϊ  'Επ. Βασίλειος μνημονεύ
ει τή Φωτίανή Μεγάλη Σύνοδο τοΰ 879-880 σάν Ογδόη Οίκουμενίκή Σύνοδο 
τής 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας.

Ή Σύνοδος τής Κωνσταντινουπόλεως τοΰ 879-880, γράφει ϊ  'Επ. Βασίλειος, 
«τόσο κατά τή σύνθεσή της, όσο καί κατά τόν χαρακτήρα τών αποφάσεών της...

Επίοκόπου Αθαvαοtου (Τίέ,τίτς)
ΘΕΟΔΟΓΜ 1/2015------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ^

26. Συμβολικά κείμενα στήν 'Ορθόδοξο 'Εκκλησία, Θ εο ϊο γ ικά  έργα (έκδ. Πατριαρχείου 
Μ οσχαςλ Μ όσχα 1968, Σύμμεικτα 4, 1968, σελ. 5-36.
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φέρει Ολα τα διακριτικα Οίκουμενικης Συνόδου. 'Ομοίως προς τίς Οίκουμε- 
νικές Συνόδους, έξέδωσε σειρα αποφάσεων δογματικοΰ χαρακτηρος... Έτσι, 
ανακήρυξε το αναλλοίωτο τοΰ κειμένου τοΰ Συμβόλου της Πίστεως, χωρίς το 
Filioque, καί αναθεμάτισε Ολους Οσοι το αλλάζουν» (οτο ίδίο, σελ. 12-13). 
Προς βεβαίωση της γνώμης του αναφέρει τήν ταυτόσημη στάση περί της Φω- 
τιανης Συνόδου ως Ογδόης των Θεοδώρου Βαλσαμωνος (12ος αί.), Νείλου 
Θεσσαλονίκης καί Νείλου Ρόδου (14ος αί.), Άγιου Συμεών Θεσσαλονίκης καί 
Άγιου Μάρκου 'Εφέσου (15ος αί.), Γενναδίου Σχολαρίου (15ος αί.) καί Δοσιθέ- 
ου 'Ιεροσολύμων (17-18°ς αί.). Άναφέρει έπίσης έκεΐνο πού καί ο Φραντς 
Ντβόρνικ στή μελέτη του υποστηρίζει: Οτι στή Δύση μέχρι τον 12ο αίωνα αύτή ή 
Φωτιανή Σύνοδος θεωρεΐτο ως ή 'Ογδόη Οίκουμενική Σύνοδος. Γι' αύτο προ
τείνει, ή μελλοντική Οίκουμενική Σύνοδος της 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας αύτή τή 
Φωτιανή Σύνοδο να τήν «ανακηρύξη Ογδόη Οίκουμενική Σύνοδο». «Μάλιστα 
μέ αύτό», προσθέτει ο 'Επ. Βασίλειος, «ή μελλοντική Οίκουμενική Σύνοδος θα 
μποροΰσε να θεωρηθεΐ ή Ενάτη», καί ταυτόχρονα έτσι, ή ένότητά μας μέ τήν 
'Εκκλησία της Ρώμης ως προς τήν αρίθμηση καί αποδοχή των Οίκουμενικων 
Συνόδων, να παραταθεΐ για έναν ακόμη αίωνα, δηλ. απο τήν 7η στήν 8η Σύνο
δο, αν ή Ρωμαϊκή 'Εκκλησία δεχθεΐ να έπιστρέψει στήν πρωτύτερη απο 
πλευράς της αρίθμηση αύτης της Συνόδου ως 'Ογδόης27.

Παρακάτω ο Έπ. Βασίλειος κάνει λόγο για τή Σύνοδο τοΰ 1156-57, έπί 
αύτοκράτορος Μανουήλ Ά' τοΰ Κομνηνοΰ, καί έπαινώντας τίς περί Θείας 
Εύχαριστίας αποφάσεις της, λέει Οτι πρέπει να ένταχθοΰν στα συμβολικά-δογ- 
ματικα κείμενα της 'Ορθοδόξου Εκκλησίας, αλλα δέν λέει Οτι ή Σύνοδος αύτή 
πρέπει να θεωρηθεΐ Οίκουμενική (σελ. 14). Μιλάει έπειτα για τίς Παλαμικές 
Συνόδους τοΰ 1341, 1347 καί 1351, καί έξαίρει τήν Έκκλησιαστικο-θεολογική 
σημασία τους, ίδιαίτερα της Συνόδου τοΰ 1351, της οποίας οΙ δογματικές απο
φάσεις είναι πανεκκλησιαστικως αποδεκτές σαν σωτηριώδεις αλήθειες της πί
στεως στήν Άγια Τριάδα καί της ζωης δια των χαρισματικών ένεργειων Της. 
Άναφέρει Οτι τή Σύνοδο αύτή τοΰ 1351 ο Μητροπολίτης Ρόδου Νεΐλος, γνωστος 
έκκλησιαστικος συγγραφέας καί κανονολόγος, στο έργο του Συνοπτική Ιοτ'ό- 
ύηση τάν Οίκουμενικων Συνόδων, τήν ονομάζει Ενάτη, καί χωρίς να παίρνει

27. Στο ίδίο, σελ. 13' κα ί στή σελ. 31 έπαναλαμβάνει: « 'Η  Σύνοδος της Κωνσταντινουπόλε
ως τοΰ 879-880 πρέπει στή μελλοντική Οίκουμενική Σύνοδο να ανακηρυχθεΐ Ο '/δοη Ο ικουμε
νική, οΰτως ωστε ή μελλοντική Οίκουμενική Σύνοδος θα είναι ή Ένάτη».
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θέση έπ' αύτού λέει πιό κάτω, ότι η μελλοντικη Οίκουμενικη Σύνοδος πρέπει 
καθηκόντως «νά καθορίσει τη σχέση της όλης ('Ορθοδόξου) 'Εκκλησίας ένα
ντι των άποφάσεων αύτων των Τοπικών Συνόδων τού 14ου αίωνος, νά κυρώσει 
τη σημασία τους καί νά τίς άναγνωρίσει ίσες ή όμοιες με τίς δογματικες άπο- 
φάσεις των άρχαίων Οίκουμενικών Συνόδων» (στό ίδιο, σελ. 15-16). 'Ο λόγος 
γιά την έπιφυλακτικότητα τού 'Επ. Βασιλείου πρός τη Σύνοδο τού 1351: «είναι 
δύσκολο μ' αύτό -την άπο„η τού Νείλου Ρόδου- νά συμφωνήσουμε λόγω της 
είς αύτην έλλειποΰς άντιπροσωπεύσεως της 'Ορθοδόξου Εκκλησίας», είναι η 
σύνθεση της Συνόδου αύτης, διότι συμμετείχαν σ' αύτην σχεδόν μόνο 'Επίσκο
ποι της 'Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως, άπό 20 μέχρι 50 'Επίσκοποι (σύμφω
να με τίς ύπογραφες στά πρακτικά της Συνόδου), μολονότι τά πρακτικά της 
Συνόδου ύπέγρα„αν ό Πατριάρχης Αντιοχείας 'Ιγνάτιος καί έκ των ύστέρων ό 
Πατριάρχης 'Ιεροσολύμων Λάζαρος, ένω τό 1360 την άναγνώρισε η Σύνοδος 
της Βουλγαρικης 'Εκκλησίας στό Τύρνοβο, όπως καί ό Μητροπολίτης Μόσχας 
Άγιος Αλέξιος, με την εύκαιρία της έπικυρώσεως τού μητροπολιτικοΰ βαθμού 
του στην Κωνσταντινούπολη τό 1354. Αναφέρει έπίσης σάν σπουδαία άναγνώ- 
ριση της Συνόδου αύτης καί των άποφάσεών της, τούς πολυχρονισμούς καί τά 
άναθέματα, τά όποία ήδη τό έπόμενο έτος 1352 ένέταξε στό Τριώδιο, στην Κυ
ριακή της 'Ορθοδοξίας, ό Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Κάλλιστος. Τό ότι 
η Σύνοδος αύτη καί οί άποφάσεις της είχαν σχεδόν λησμονηθεί έπί μακρούς 
αίωνες στην 'Ορθόδοξο άκαδημαΐκη θεολογία, σχεδόν μέχρι καί αύτόν τόν 20ό 
αίωνα, δεν τό θεωρεί τόσο ούσιαστικό, διότι έπρόκειτο γιά την έποχη της «δυ- 
τικης δουλείας» της ορθοδόξου θεολογίας. 'Ο 'Επ. Βασίλειος προβάλλει είδικά 
τη σημασία της Όμoϊoyt·ς πίστεως τού Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, πού διαβά
στηκε στη Σύνοδο τού 1351, καί η όποία «σε σύντομη καί όλοκληρωμένη μορ- 
φη έκφράζει την έν γένει έκκλησιαστικη διδασκαλία σε όλα τά θεμελιώδη θε- 
ολογικά ζητήματα, τόσο άρχαία όσο καί νέα, καί μέσα σ' αύτό τό πληθος καί 
περί της έκπορεύσεως τού Αγίου Πνεύματος (κατά τού Filioque), τό όποίο 
πρώτη φορά έξετάζεται σε μιά Σύνοδο» (σελ. 15). Στη συνέχεια έπαινεί καί την 
Όμoϊoyt· πίστεως τού Αγίου Μάρκου 'Εφέσου, γραμμένη γιά την „ευδοσύν- 
οδο της Φερράρας - Φλωρεντίας τού 1438-39, «την όποία έξάλλου „ευδοσύν- 
οδο δικαίως άπέρρι„ε η 'Ορθόδοξος Καθολικη 'Εκκλησία καί την προσαρίθ- 
μησε στό άθροισμα των κιβδήλων συνόδων» (σελ. 16). 'Η Όμoϊoyt· αύτή 
«έκφράζει τό θεμελιώδες φρόνημα της 'Εκκλησίας μας, είδικά γύρω άπό τά 
έπίμαχα θέματα πού μάς χωρίζουν άπό τη Ρώμη - έκπόρευση τού Αγίου Πνεύ
ματος, παπικό πρωτείο καί ά. -  καί μάλιστα άνευ περιττης πολεμικης καί με κυ-

Επισκόπου ΑθανασΜυ (Τίέ,τιτς)
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ριαρχοΰσα τή θετική έκθεση τών αληθειών τής πίστεως». Γι' αύτό θεωρεΐ ότι ή 
'Ομολογία «πρέπει νά προστεθεΐ στά βασικά συμβολικά κείμενα τής 'Ορθοδό
ξου 'Εκκλησίας» (σελ. 16-17).

19. 'Ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Μέγιεντορφ έγραψε περί Οίκουμενίκής 
Συνόδου δύο άρθρα (τό πρώτο στό Βέανικ ΡΧΚ, 1959, 1* τό δεύτερο «Τί είναι 
Οίκουμενίκή σύνοδος;», έπίσης στό Βέανικ ΡΧΚ, 121, 1977, σελ. 22-40), στά 
ϊποΐα λέει ότι «Οί 'Ορθόδοξες 'Εκκλησίες βαίνουν πρός έτοιμασία τής Μεγά
λης Συνόδου». Άύτό τό θεωρεΐ καλό, διότι οί όρθόδοξοι σήμερα, αλλά καί πολ
λοί από τούς δυτικούς χριστιανούς, βρίσκονται στά πρόθυρα τής έπιστροφής 
στό παραδοσιακό θέμα τής 'Εκκλησίας ως Μυστηρίου καί ναοΰ τοΰ Άγιου 
Πνεύματος. 'Εφ' όσον, προσθέτει ϊ  π. Μέγιεντορφ, τό ανικανοποίητο τοΰ έκκο- 
σμικευμένου Χριστιανισμού σήμερα κατανοεΐται καί συνειδητοποιεΐται αρκετά 
εύρέως -  είδικά στή μερίδα έκείνη τής νέας γενεάς πού αναζητά τήν έμπειρική 
(=άληθίvή) πίστη, τότε καί ή ανεπάρκεια καί ϊ  κίνδυνος τοΰ έξωεκκλησιαστι- 
κοΰ χαρισματισμοΰ γίνεται βαθμηδόν έπίσης προφανής. Μόνον ή ύγιής έκκλη- 
σιαστικότητα, προσθέτει ϊ  Μέγιεντορφ, μπορεΐ νά συμφιλιώσει μέσα στούς 
κόλπους της τήν αληθινή έμπειρία καί τήν ύπευθυνότητα, τήν κληρονομιά καί 
τήν αλλαγή, τήν αύθεντία καί τήν έλευθερία. Καί αύτή ή συμφιλίωση είναι διαρ
κής πρόοδος, ή ϊποία πραγματώνεται έν Πνεύματι Άγ>ω μέσα στήν 'Εκκλησία. 
(Γι' αύτό είναι απαραίτητη ή Σύνοδος τής 'Εκκλησίας)... Διότι ή Σύνοδος είναι 
προπάντων έκκληο ·̂οτ^κό γεγονός, καί μόνο σάν τέτοιο μπορεΐ νά έχει ίστο- 
ρική σημασία. 'Η λειτουργία καί αποστολή τών Συνόδων γίνεται κατανοητή μό
νο μέσα στά πλαίσια τής έκκλησιολογίας... Οί πρώιμες Σύνοδοι βλάστησαν μέ
σα από τήν ίδια τή φύση τής χριστιανικής πίστεως, όπως τήν αντιλαμβάνονταν 
οί πρώτοι χριστιανοί. Συνέπεια τής διακονίας τοΰ Χριστοΰ (στόν κόσμο) καί 
τής μαρτυρίας τών Άποστόλων περί τής διακονίας αύτής, ήταν ή ίδρυση τής 
μεσσιανικής κοινωνίας (= Εκκλησιαστικής κοινότητος), ή ϊποία έλαβε τό 
'Άγιο Πνεΰμα τήν Πεντηκοστή, καί κατανόησε καί φανέρωσε στόν κόσμο τή 
σημασία τοΰ έργου τοΰ Χριστοΰ. Μέσα στήν κοινωνία (='Bκκλησίαστίκή κοι
νότητα) καί γιά τήν κοινωνία αύτή σχηματίστηκαν καί τά Καινοδιαθηκικά συγ
γράμματα (ή Άγια Γραφή). 'Η ίδια αύτή κοινωνία, μετά από σειρά δογματικών 
κρίσεων καί διενέξεων, διαφύλαξε αύτό πού ϊ  'Άγιος Είρηναΐος όνομάζεί «κα
νόνα πίστεως».

Πρός τό τέλος τοΰ άρθρου, ϊ  συγγραφέας συνοψίζοντας διερωτάται: «τί θά 
γίνει στήν έποχή μας με τή σύνοδο;» Καί αποκρίνεται σε 3 σημεΐα. Στό τελευ- 
ταΐο, τό τρίτο, απορρίπτει τή θέση ϊρισμένων ότι, δήθεν, δεν μπορεΐ νά συγκρο-
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τηθεΐ Οίκουμενική Σύνοδος κατα τήν τωρινή διαίρεση τοΰ χριστιανικοΰ κό
σμου. Προς τοΰτο παραπέμπει στο γεγονός: «Πρέπει να θυμόμαστε Οτι καί ή 
ίδια ή διακονία τοΰ Χριστοΰ καί των μαθητών Του ύπηρξε αίτια σχίσματος με
ταξύ τοΰ 'Ισραήλ καί της 'Εκκλησίας, καί έπρόκειτο όντως γιά "διαμερισμόν" 
(Λκ. 12,51). 'Η έό Χρίοτώ ενότητα, καί οχι άπλώς ή ένότητα, είναι ή αληθινή 
βάση/θεμέλιο τών συνοδικών πράξεων... 'Η 'Ορθόδοξος 'Εκκλησία δέν μπορεΐ 
-έκτος έαν απαρνηθεΐ Ολη τήν Παράδοσή της- να συμφωνήσει μέ το Οτι ή 
αύθεντική καί αληθινή χριστιανική διδασκαλία είναι πλέον αδύνατο να έκφρα- 
σθεΐ (Οπως συνέβαινε συνήθως) σέ Συνόδους, μετα το σχίσμα τοΰ 5ου καί τοΰ 
11ου αίώνος. 'Εν τώ μεταξύ, ή 'Εκκλησία τοΰ Θεοΰ δέν μπορεΐ να παύσει να 
υπάρχει (αν υφίσταται σχίσμα, δηλ. απόσχιση απο αύτήν), καί συνεχίζει καί 
στο έξης να διατελεΐ έν τη κοινωνία τοΰ Άγιου Πνεύματος, το 'Οποΐο της δκ9ά- 
σκει πάντα ( Ιω. 14,26* Β" Κορ. 13,13)... Το Πνεΰμα τοΰ Θεοΰ ποτέ δέν γίνεται 
αίχμάλωτο της Ιστορίας, αλλα ώς αύρα, τό Πνεΰμα Οπου Ιέϊει πνεΐ» ('Ιω. 3,8). 
Καί κατακλείει ο π. 'Ιωάννης μέ λόγια τοΰ Άγιου Είρηναίου Λυώνος: «"Οπου 
'Εκκλησία, έκεΐ καί Πνεΰμα Θεοΰ* καί Οπου Πνεΰμα Θεοΰ, έκεΐ καί 'Εκκλησία 
καί παν χάρισμα» (Κατα αΙρέσεων, 3,24,1).

20. Στήν έργασία μας: Ιερομόναχος Άθανάσιος (Γιέβτιτς): «Οίκουμενικές 
Σύνοδοι καί Συνοδική Παράδοση της Εκκλησίας»28, γραμμένη μέ αφορμή τήν 
αναγγελία της μελλοντικης «Μεγάλης Συνόδου» της 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας, 
στίς σελ. 153-158, γράφαμε: «'Η ίστορίκο-εκκλησίολογίκή παράδοση μαρτυρεΐ 
Οτι ή σύνοδος καί συνοδικότητα εύθύς έξαρχης υφίσταται στήν ίδια τή δομή καί 
ζωή τοΰ σώματος της 'Εκκλησίας, σαν μία απο τίς βασικές λειτουργίες τοΰ σώ
ματος αύτοΰ, διότι ή 'Εκκλησία ήδη είναι, αύτή καθ' έαυτήν μία ούνοδος, σύν
αξη, καί κοινωνία»... Άφοΰ τονίστηκε παρακάτω ή 'Εκκλησία σαν Πεντηκοστή, 
καί σαν Εύχαριστιακή-Λειτουργική «σύναξη της "Ολης 'Εκκλησίας έπί το 
αύτό» (Ά" Κορ. 14,23), αναφέρονται ίστορίκα παραδείγματα, τα οποΐα σημει
ώνει ο Εύσέβιος Καισαρείας στήν Εκκϊηαίαοτική Ιοτορία κατα τον 2ο αίώνα, 
γύρω στο 160, μόλις έμφανίστηκε ή αίρεση τοΰ Μοντανοΰ: «ΟΙ κατα τήν Άσίαν 
πιστοί, γράφει ο Εύσέβιος, πολλάκις καί πολλαχη της Άσίας είς τοΰτο συνελ- 
θόντες, καί τούς προσφάτους λόγους (= τήν αίρεση τοΰ Μοντανοΰ) έξετάσα-

Επισκόπου Άόανασ/ου (Έιέ,τιτς)
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28. Σ τ ίς  όδούς τών Πατέρων, τ. 1, 9-61, Βελιγράδ ι 1991 (δημοσιεύτηκε πρώτα στα έλληνικα 
το 1972 στήν Άθήνα, μετα στα σερβικα το 1973, κα ί πάλι στα έλληνικα στή Γενεύη το 1976' έντά- 
χθηκε κατόπιν στον τόμο: Χρ ίστος αρχή κα ί τέϊος, έκδ. Ίδρ. Γουλανδρη-Χόρν, Άθήνα 1983, σ. 
149-199, Οπου κα ί παραπέμπουμε).
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ντες καί βεβήλους αποφήναντες, καί αποδοκιμάσαντες τήν αΐρεσιν (αύτοΰ), 
ουτω τής τε 'Εκκλησίας έξώθησαν (αύτόν) καί τής (μετ' αύτοΰ) κοινωνίας 
εΐρχθησαν» (ΕΙ 5,16,7.9.10). Δίγο αργότερα, γύρω στό 196, όταν προέκυψε ή 
αμφισβήτηση γιά τόν έορτασμό τοΰ Πάσχα, γράφει πιό κάτω ϊ  Εύσέβιος, καί 
πάλι στήν Άσία καί αλλοΰ «Σύνοδοι καί συγκροτήσεις 'Επισκόπων έπί ταύτόν 
έγίνοντο, πάντες τε μιά γνώμη δι' έπιστολών έκκλησιαστικόν δόγμα τοΐς παντα- 
χόσε διετυποΰντο» (ΕΙ 5,23,2). Παρομοίως συνέβη καί κατά τήν έμφάνιση τής 
αίρέσεως Παύλου τοΰ Σαμοσατέως, στά μέσα τοΰ 3"" αίώνος: «Πάντων οΰν 
κατά καιρούς διαφόρως καί πολλάκις έπί ταυτό συνιόντων, λόγοι καί ζητήσεις 
καθ' έκάστην ανεκινουντο σύνοδον», καί έν τέλει, τό 268, «συγκροτηθείσης 
πλείστων όσων Επισκόπων Συνόδου, φωραθείς καί πρός απάντων (= παρά 
πάντων) ήδη σαφώς καταγνωσθείς έτεροδοξίαν, ϊ  τής κατά Άντιόχειαν αίρέσε
ως αρχηγός (Παΰλος ϊ  Σαμοσατεύς) τής ύπό τόν ούρανόν Καθολικής 'Εκκλη
σίας αποκηρύττεται» (Ε Ι7,29,1).

'Η έκ μέρους τών ρωμαίων αύτοκρατόρων, κατά τόν 3ο καί 4ο αίώνα, απα
γόρευση συγκροτήσεως Συνόδων έβαζε έρωτηματικό στήν ίδια τήν υπαρξη καί 
ζωή τής 'Εκκλησίας, όπως μαρτυρεΐ πάλι ϊ  Εύσέβιος γιά τήν έποχή πού ϊ  Δι- 
κίνιος, αρχες τοΰ 4ου αίώνος, απαγόρευσε τίς συναθροίσεις Επισκόπων σε 
Συνόδους: ϊ  Δικίνιος «νόμον έκπέμπει διακελευόμενον μηδαμή μηδαμώς αλλή- 
λοις έπικοινωνεΐν τούς Επισκόπους, μηδ' έπιδημεΐν αύτών έξεΐναί τινι τή τοΰ 
πέλας Εκκλησία, μηδέ γε Συνόδους μηδε βουλάς καί διασκέψεις περί τών λυ
σιτελών ποιεΐσθαι». -  Τότε, «έχρήν j  παραβαίνοντας (τούς Επισκόπους) τόν 
νόμον (τοΰ αύτοκράτορος) ύποβάλλεσθαι τιμωρία, j  πειθαρχοΰντας τώ παραγ- 
γέλματι παραλύειν Εκκλησίας θεσμούς* άλλως γάρ ού δυνατόντά μεγάλα τών 
σκεμμάτων j  διά Συνόδων κατορθώσεως τυγχάνειν Επισκόπων γοΰν ούδ' έτέ- 
ρως j  μόνον ουτω (δηλ. σε Συνόδους) γίνεσθαι τάς χειροτονίας θεσμοί προδι- 
ειλήφασι θεΐοι»29.

Μετά τήν περιγραφή τών έπτά Οίκουμενικών Συνόδων, αναφερόμενοι έν συ
νεχεία στή Φωτίανή Μεγάλη Σύνοδο τοΰ 879/880 καί τίς Παλαμικες Συνόδους 
τοΰ 1341 καί 1351, γράφαμε τότε στό έν λόγω κείμενο (σ. 194), περί τής πρώτης: 
«Είναι γνωστό ότι ή Δατινική Εκκλησία θεωρεΐ σήμερα σάν δική της όγδόη

29. Ε ΥΣΕΒΙΟΣ Κ ΆΙΣΆΡΕΙΆΣ, Β ο ς  Κωvοταvτ^vου, 1,51' πρβλ. Α π ο Σ  Ιπ π ο Λ Υ Τ Ο Σ , Ά το ο το ϊίκ ή  
παράδοσις, 40-43. SCh 11, Paris 1968 (δική μας σερβική μετάφραση στό Έ ρ '/α  μαθητών τών 
Άποοτο ϊων, Μονή Χ ιλανδαρίου - Τρέμπινιε - Βρνιάτσκα Μ πάνια , 1999).
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Οίκουμενικη Σύνοδο τη σύνοδο τού 869/870, πού συγκροτήθηκε έπί πάπα 
Αδριανοΰ τού Β' καί Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως 'Ιγνατίου. Από ορθο
δόξου όμως πλευράς πολλοί προβάλλουν καί θεωρούν τη Μεγάλη Σύνοδο τού 
Φωτίου τό 879/880 σάν Ογδόη Οίκουμενικη Σύνοδο της 'Ορθοδόξου 'Εκκλη
σίας... η όποία έξάλλου άναίρεσε την προηγηθείσα παπική (=έπί 'Ιγνατίου) Σύ
νοδο τού 869/870 καί την άναίρεσή της άναγνώρισε καί έπικύρωσε ό πάπας 'Ιω
άννης Η ', γι' αύτό τη Σύνοδο έκείνη (869-870) οΰτε καί η ίδια η Δύση τη θεω
ρούσε Οίκουμενικη μέχρι καί τόν 12ο αίωνα... "'Οσον άφορά όμως στη Μεγάλη 
Σύνοδο τού Φωτίου τό 879/880, τά πράγματα έχουν έντελως διαφορετικά. Πρωτ' 
άπ' όλα στη Σύνοδο αύτη συμμετείχαν 383 'Επίσκοποι άπό κοινού με τούς άντι- 
προσώπους των Πατριαρχων της Ανατολης καί της Ρώμης, ωστε ως πρός τη σύν
θεσή της η Σύνοδος αύτη θά μπορούσε νά άναγνωρισθεί σάν Οίκουμενική. Τό 
δε θεολογικό έργο της Συνόδου συνίστατο στην άποκατάσταση της κοινωνίας 
μεταξύ των 'Εκκλησιών Κωνσταντινουπόλεως καί Ρώμης καί, τό ίδιαζόντως σο
βαρό, στην έκδοση άποφάσεως περί διαφυλάξεως άπαρατρώτου καί άναλλοιώ- 
του τού Συμβόλου της πίστεως, η όποία άπόφαση στην πραγματικότητα στόχευε 
κατ' εύθείαν στη δυτικη καινοτομία της περί τό Filioque διδασκαλίας. Ακριβώς 
λόγω αύτης της τελευταίας άποφάσεως πολλοί άπό τούς ορθοδόξους θεώρησαν 
τη Φωτιανη Μεγάλη Σύνοδο σάν οίκουμενική». Στη συνέχεια τού άρθρου έξη- 
γούσαμε ότι η, τότε διατυπούμενη, γνώμη μας είναι: «μολονότι η άπόφαση περί 
διαφυλάξεως άναλλοιώτου τού Συμβόλου της πίστεως, καθώς καί η έπισφράγι- 
ση της έκφρασθείσης στη Σύνοδο αύτη Παραδόσεως της 'Εκκλησίας, είναι άφ' 
έαυτοΰ μεγάλο καί πολύ σπουδαίο πράγμα, έντούτοις αύτη δεν θά μπορούσε νά 
τοποθετηθεί στό ίδιο έπίπεδο με τό σωτηριολογικό έργο τών Αγίων 'Επτά 
Οίκουμενικών Συνόδων. 'Επομένως, προσθέταμε τότε στό άρθρο, έφ' όσον η 
'Ορθόδοξος 'Εκκλησία δεν έχει συγκαταλέξει τη Σύνοδο αύτη στίς Οίκουμε- 
νικες Συνόδους, νομίζουμε ότι δεν πρέπει νά θεωρείται σάν 'Ογδόη Οίκουμενι
κή». Αύτη την τότε διατυπωθείσα γνώμη μας σήμερα τη διορθώνουμε θεωρώ
ντας ότι: αύτη την Αγία καί Μεγάλη Σύνοδο πού συγκροτήθηκε τό 879/880, έπί 
Αγίου Πατριάρχου Φωτίου καί πάπα 'Ιωάννου Η', πρέπει η 'Ορθόδοξος 'Εκ
κλησία, στη μελλοντικη Μεγάλη Σύνοδό της, νά τη συναριθμήσει με τίς Οίκου- 
μενικες Συνόδους σάν Ογδόη Οίκουμενική, διότι αύτό καί της άξίζει.

Στό ίδιο άρθρο γράφαμε στη συνέχεια καί τά έξης: «Ταπεινώς παρρησιαζό- 
μενοι νομίζουμε, ότι καί μιά δεύτερη Σύνοδος της 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας μπο
ρεί, με όλο τό δικαίωμα καί κατά πάντα νά συγκαταλεχθεί στίς Οίκουμενικες 
Συνόδους της 'Ορθοδοξίας. 'Ο λόγος είναι γιά τη Σύνοδο της Κωνσταντινουπό

Επισκόπου ΑθανασΜυ (Τιέ,τιτς)
ΘBΌΛΌΓΤΑ 1/2015------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ^
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λεως τήν έποχή τοΰ Άγιου Γρηγορίου τοΰ Παλαμα, το 1351, ή οποία κατα το μέ
γεθος καί τή σπουδαιότητα τοΰ θεολογικοΰ της έργου αναμφιβόλως έξισώνεται 
μέ τίς "Άγιες Έπτα Οίκουμενικές Συνόδους. 'Ως προς τή σωτηρίοϊογική σημα
σία τών θεολογικών της αποφάσεων: συνοδική καί πανεκκλησιαστική αναγνώ
ριση της θεολογίας τοΰ Άγιου Γρηγορίου Παλαμα περί διακρίσεως θείας 
ούσίας καί θείων ένεργειών, καί περί καθόδου τών ακτίστων Θείων ένεργειών, 
κοινών στήν ούσία καί τίς 'Υποστάσεις Πατρός, ΥΙοΰ καί Άγιου Πνεύματος, έπί 
τήν Εκκλησία καί τον κόσμο χάριν της σωτηρίας, χαριτώσεως καί θεώσεως τοΰ 
κόσμου καί τοΰ ανθρώπου* περί πραγματικης βιώσεως της ακτίοτου Θείας χά- 
ριτος -είτε φωτος είτε ένεργείας- στήν έκκλησιαστική λειτουργικο-ασκητική 
έμπειρία της ζώσης έν Χριστώ ζωης, καθώς καί ή απόρριψη της δυτικης σχο- 
λαστικης καί έν γένει φιλοσοφικης θεολογίας καί τών πλανών της (φιλοσοφική 
προσέγγιση τοΰ Θεοΰ καί της θεολογίας, διδασκαλία περί κτίστης χάριτος, 
Filioque καί ά.) -  σύμφωνα μέ Ολα αύτά, έπομένως, αύτή ή Σύνοδος της 'Ορ
θοδόξου Εκκλησίας δέν υπολείπεται απο τίς προηγούμενες Οίκουμενικές Συν
όδους. Καί παράλληλα, αύτή ή Άγια Σύνοδος μαρτυρεΐ καί τή συνέχιση καί 
διαρκη παρουσία της ουνοδικοτητος στήν 'Ορθόδοξο Εκκλησία, ή οποία καί 
ποτέ σ' αύτήν έν Πνεύματι Άγίω δέν διακόπηκε, καί τή ζώσα, στήν έμπειρία καί 
στήν πράξη, βίωση καί θεολογική ομολογία της ούσίας της Χριστιανίκης πίστε
ως: της έν Χρίστώ σωτηρίας. Συνεπώς, ή Σύνοδος αύτή μαρτυρεΐ σαφώς τή συν
έχεια καί διαρκη στήν 'Ορθόδοξο Εκκλησία έπέκταση της συνοδικης ζωης, της 
συνοδικης, έπί το θεμέλιο της έκκλησιαστικης έμπειρίας, ζώσης Παραδόσεως, 
καί τοΰ συνοδικού τρόπου θεοϊογήσεως καί μετα τήν Έβδόμη Οίκουμενική 
Σύνοδο» (οτ'ό ίδίο, σελ. 195).

"Οσον αφορα, λοιπόν, στίς Παϊαμικές Συνόδους τοΰ 1341 καί 1351, τα θεο- 
λογικο-δογματικά τους κείμενα, δηλ. οΙ άποφάσείς= Τομοι, μιλοΰν περί πρώ
της καί δευτέρας Συνόδου καί περί τών Τόμων τους σαν περί ένιαίων αποφά
σεων. Γι' αύτο καί πρέπει οΙ Σύνοδοι αύτές να θεωροΰνται σαν μία καί ή αύτή 
Σύνοδος. Τελικα Ομως, σαν ΈΝΆΤΗ Οίκουμενική Σύνοδος πρέπει να έκληφθεΐ 
ή Σύνοδος τοΰ 1351 (Οπως το κάνει καί ο παραπάνω αναφερθεΐς Νεΐλος Ρόδου 
τον 14ο αίώνα), ή οποία Σύνοδος στή δογματική της απόφαση θεωρεΐ έαυτήν 
«σαν ξετύλιγμα/έξέλίξη της Άγιας "Εκτης Οίκουμενικης Συνόδου» (ώς ανά- 
πτυξις ουσα της Άγιας καί Οίκουμενικης "Έκτης Συνόδου)3".

30. P G  151,722' Ι. ΚΑΡΜΙΡΗΣ, Δ Σ Μ 1, 378.

37



Με αύτό, λοιπόν, τό κείμενό μας, τώρα συμπληρωμένο, πολύ νωρίς ακόμα 
προσοικειωθήκαμε τήν προηγουμένως αναφερθεΐσα 'Ορθόδοξο Συνοδική 
αύτοσυνειδησία καί αίσθηση (όπως αγαπούσε νά λέει ϊ  Άγιος Πατήρ 'Ιου
στΐνος) περί ύπάρξεως Συνόδου καί Συνοδικότητος στήν 'Ορθόδοξο Εκκλη
σία καί μετά τήν Έβδόμη Οίκουμενίκή Σύνοδο διαμέσου τών αίώνων. Ταυτό
χρονα με αύτό θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο νά συγκροτηθεΐ μιά πανορθό
δοξος Άγια καί Μεγάλη Σύνοδος, αλλά φυσικά, από κανονικής πλευράς καλά 
προετοιμασμένη καί έκκλησιαστικο-κανονικά καί θεολογικά καλά συγκροτη
μένη.

Επισκόπου Άθανασιου (Γ'ίε,τίτς)
ΘΕΟΔΟΓΙΆ 1/2015------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ^

Επίμετρο:

Περί τής ανάγκης νέας Οίκουμενίκής Συνόδου γιά τήν 'Ορθοδοξία μόλις 
χρειάζεται καί νά μιλήσουμε, διότι ανέκαθεν οί 'Ορθόδοξοι αίσθάνονταν καί 
ζοΰσαν, κατά τήν 'Ιερά Παράδοση τών Πατέρων καί τών Συνόδων: ότι οί Άγιες 
Σύνοδοί είναι ϊ  τρόπος καί ή μέθοδος με τόν ϊποΐο τό Άγιο Πνεΰμα χειραγω- 
γεΐ τήν Εκκλησία διαμέσου τής ίστορίας, ίδιαίτερα σε περιόδους πού προκύ
πτουν έκκλησιαστικο-θεολογικά προβλήματα, εύρύτερα από τά όρια μιάς το
πικής Εκκλησίας, όποια καί άν ήταν τά προβλήματα τών αίρέσεων καί τών σχι
σμάτων. Άνέκαθεν, από τούς Άποστολικούς ακόμα χρόνους, τά μέλη τής Εκ
κλησίας, οί αληθινά έκκλησιοποιημένοι χριστιανοί (οί «έκκλησιαοτικοι», όπως 
έλεγε ϊ  Άγιος Είρηναΐος) αναζητούσαν τή λύση τών προκυπτόντων δογματικο- 
κανονικών προβλημάτων στή σύγκληση καί συγκρότηση Συνόδων, ως σωτη- 
ριωδών, άγιοπνευματικών γεγονότων, απαραιτήτων γιά τή σωτηρία μας. Καί 
μετά τήν απόσχιση ϊρισμένων Άνατολικών Εκκλησιαστικών έπαρχιών, καί κα
τόπιν τοΰ δυτικοΰ Πατριαρχείου τής Ρώμης, οί 'Ορθόδοξοι συχνότατα ζη
τούσαν σύγκληση καί συγκρότηση Οίκουμενίκής Συνόδου -  χάριν τοΰ διαλό
γου καί τής έπιλύσεως τών προκυψάντων προβλημάτων μεταξύ τής 'Ορθοδό
ξου Εκκλησίας καί τών αποσχισθέντων από αύτήν, κάποιων Άνατολικών καί 
τής Ρωμαϊκής Εκκλησίας.

Στό Βυζάντιο ύπήρξαν αρκετά τέτοια παραδείγματα. Έτσι, λόγου χάριν, ϊ  
Πατριάρχης -στή Νίκαια- Γερμανός ϊ  Β' (1222-1240) ζητοΰσε στή Σύνοδο τοΰ 
Νυμφαίου (τό 1234) τή συγκρότηση Οίκουμενίκής Συνόδου. Έπίσης συγκρότη
ση Οίκουμενίκής Συνόδου ζητοΰσε καί ϊ  Νεΐλος Θεσσαλονίκης (στά μέσα τοΰ 
14ου αίώνος). Δίγο μετά, ϊ  αύτοκράτορας 'Ιωάννης Καντακουζηνός (1347-1357)
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πρόβαλλε σχέδιο γιά συγκρότηση Οίκουμενικης Συνόδου31. Τό ίδιο ζητείτο άπό 
τούς 'Ορθοδόξους καί άργότερα, στά χρόνια πρίν τη Σύνοδο Φερράρας - Φλω
ρεντίας (1438-39)32, καί οΰτω καθεξης -  πάντοτε έπικαλείτο η συγκρότηση 
Οίκουμενικης Συνόδου σάν λύση γιά προκύ„αντα προβλήματα έσφαλμένης δι
δασκαλίας καί σχίσματος. 'Ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Νείλος έπιγράφει 
ένα έργο του: Λόγος άποδεικνύς μη άϊϊο τι τό της ό^·οτάοεως της Λατίνων 
Εκκλησίας καί ημών μέχρι τού παρόντος αίτιον είναι, ή τό μη ^ούλεσθαι τόν 
Πό;παν Οίκουμενικη Συνόδω την τού άμφισθητουμένου διάγνωσιν έπιτρέ„αι, 
άϊϊ' αύτόν μόνον διδάσκαλον έθέλειν τού ζητουμένου καΐέζεσίαι, τούς δε 
άλλους έν μαθητών μοίρα ύπακούοντας εχειν καί ότι τό τοιούτον άλλότριον 
τών Αποστολικών καί Πατρικών καί νόμων καί πράξεων33.

Σύμφωνα με αύτά, οί 'Ορθόδοξοι πάντοτε ήταν ύπερ της Οίκουμενικης 
Συνόδου. Καί σήμερα η 'Ορθοδοξία έχει άνάγκη νέας Οίκουμενικης Συνόδου. 
'Υπ' αύτη την έννοια είχε έκφρασθεί καί η γνωστη θέση τού Αγίου Πατρός 
'Ιουστίνου τού Νέου (τό 1971 καί τό 1977), μόνο πού έκείνος προφητικά καί 
προειδοποιούσε τότε ότι δεν είναι άκόμα ό κατάλληλος καιρός γιά μιά τέτοια 
Πανορθόδοξο Οίκουμενικη Σύνοδο, λόγω της άνελευθερίας σε πολλες 'Ορθό
δοξες 'Εκκλησίες, καί λόγω άνεπαρκοΰς προετοιμασίας της μελλοντικης Συνό
δου34.

Μετά τό έπίσημο δίπτυχο ύπόμνημα τού π. 'Ιουστίνου, γιά τό θέμα της μελε- 
τωμένης μελλοντικης Οίκουμενικης Συνόδου της 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας, στην 
'Ιερά Σύνοδο της Σερβικης 'Εκκλησίας, κατόπιν δε καί της δημοσιεύσεως δύο

31. Βλ. τό έλληνικό κείμενο κα ί τό περί αύτού άρθρο τού π. 'Ι. Μέγιεντορφ: Projets de 
Concite Oecumenique en 1367: U n  dialogue inedit entre Jean Cantacuzene e l te tegal Paut / 
D O P , 14, 1960, pp. 147-177.

32. Βλέπε λεπτομερέστερα στό Χρον ικό  της Φλωρεντιανης Συνόδου, γραμμένο άπό τόν συμ- 
μετασχόντα Σ. Σ ΥΡΟΠΟΥΛΟ, Απομνημονεύματα, έκδ. V . Laurent, Π αρ ίσ ι 1971' βλ. κα ί στη δική 
μας έργασία: «'Ο Ά γ ιο ς  Νεκτάριος Α ίγ ίνης σάν ίστορικός τής Εκκλησ ίας»  / Θεολογία (έκδ. 
Σερβικοΰ Πατριαρχείου), 1-2/1975 (= Ο  Θεός τών Πατέρων ημών, έκδ. 'Ι. Μ . Χ ιλανδαρίου 
2000, σελ. 256-315).

33. P G  149,683-5.
34. Στη Χρ ιοτ ιαv ική  ζωη, 1924 (άρ. 11, σελ. 501) η σύνταξη διατύπωσε τη γνώμη ότι «Οίκου- 

μενικη Σύνοδος δεν είναι τώρα πραγματοποιήσιμη». Αλλά  ό άρχισυντάκτης π. 'Ιουστίνος κα ί η 
σύνταξη αύτού τού φύλλου ήταν ύπερ της συγκροτήσεως Οίκουμενικης Συνόδου (Χριοτ. ζωη, 
1924, άρ. 1, σελ. 41).
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ανοικτών έπιστολών του περί αύτοΰ35, ϊ  νεαρός όρθόδοξος θεολόγος, τώρα 
πλέον μακαριστός Παναγιώτης Νέλλας, σε ένα δοκίμιό του36 έγραφε με συντο
μία γιά τήν ανάγκη συγκροτήσεως 'Ορθοδόξου Οίκουμενίκής Συνόδου καί τή 
δογματική καί κανονική σημασία της, αλλά, ακολουθώντας τόν π. 'Ιουστΐνο, 
έβαζε καί αύτός σοβαρά έρωτηματικά στόν λεγόμενο "κατάλογο θεμάτων τής 
Ρόδου" καί στόν τρόπο προπαρασκευής τής μελλοντικής Συνόδου, προσθέτο
ντας έπ' αύτοΰ καί χρήσιμες προτάσεις γιά τή Σύνοδο, πού θά έπρεπε νά λη- 
φθοΰν ύπ' οψιν. Δίγο μετά τή δημοσίευση τής ανοικτής έπίστολής τοΰ π. 'Ιου
στίνου, απάντησε καί ϊ  όρθόδοξος θεολόγος στό Παρίσι 'Ολιβιε Κλεμάν με δι
κές του παρατηρήσεις καί προτάσεις γιά τή μελλοντική Σύνοδο37. Έπίσης, τήν 
ίδια έποχή έγραψε καί ϊ  π. 'Ιωάννης Μέγιεντορφ τό κείμενο «Καθ' ϊδόν πρός 
Οίκουμενίκή Σύνοδο»38, στό ϊποΐο μνημονεύει τήν ανοικτή έπίστολή τοΰ π. 
'Ιουστίνου στή Σερβική 'Ιεραρχία: «ή φωνή τοΰ αρχιμανδρίτου 'Ιουστίνου Πό- 
ποβιτς, στερηθέντος μετά τόν πόλεμο τήν έδρα στή Θεολογική σχολή στό Βελι
γράδι, αλλά διατηρήσαντος τό μεγάλο προσωπικό κΰρος στή Σερβική Εκκλη
σία», καί παρουσιάζει συνοπτικά τίς θέσεις τοΰ Πατρός 'Ιουστίνου, καί προ
σθέτει: «με κάποιους περιορισμούς, ϊ  γράφων αύτες τίς αράδες συμμερίζεται 
τήν όπτική γωνία τοΰ αρχιμανδρίτου π. 'Ιουστίνου... Ούσιαστικά, λέει ϊ  Μέγιε- 
ντορφ, ϊ  π. 'Ιουστΐνος έχει δίκιο στό ότι ή Εκκλησία μας, είδικά ή πλειοψηφία 
τής 'Ιεραρχίας, δεν είναι έτοιμη -θεολογικά καί πνευματικά- γιά τή Σύνοδο, 
λόγω, προπαντός, τής μπολσεβικικής έξουσίας στίς κομμουνιστικες χώρες, 
είδικά στή Ρωσσία... Ενθουσιασμό γιά τή Σύνοδο έκδηλώνουν, σχεδόν απο
κλειστικά, οί έκπρόσωποι τής Κωνσταντινουπόλεως, έλπίζοντας, κατά τά φαι

Επισκόπου Άθανασιου (Γ'ίε,τίτς)
ΘΕΟΔΟΓΙΆ 1/2015------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ^

35. Π ερ ί τήν ούγκλησιν Πανορθοδόξου Συνόδου (στά ρωσσικά), Βέσν ικ  Ρ Χ Κ , Παρ ίσ ι, άρ. 
100/1970, σελ. 69-73' στά έλληνικά (είδικό τευχίδιο) Επ ικ ίνδυνος ή ούγκλησις Ο ίκουμενίκής 
Συνόδου. Επιστολή πρός τήν Ίεράν Σύνοδον τής έν Σ ε ρ , ία  Εκκλησ ίας, Άθήνα 1971, 16 σελί
δες- στά γαλλικά στό Contacts, αρ. 76/1971' έπανέκδοση, στά έλληνικά: Π ερ ί τήν μελετωμένην 
«Μεγάλην Σύνοδον» τής 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας, Άθήνα 1977' στά γαλλικά: A u  sujet de ta 
convocation du «Grand Concite» de t'Egtise Orthodoxe, Γενεύη 1977' στά αγγλικά: On the 
Summoning o f the «Great Council» o f the Orthodox Church, στό Orthodox Life, Jordanvitte- 
New York, αρ. 1/1978, σελ. 37-48. -  Άμφότερα τά κείμενα στά σερβικά, στά Απαντα , τ. 20: 
Σπορές κα ί θερισμοί, Μονή Τσέλιγιε - Βελιγράδ ι 2007, σελ. 622-627 κα ί 666-680.

36. Η  Ά-γία κα ί Με-γάλη Σύνοδος τής 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας. Σκέψ εις -γιά μ ιά  θεολο-γική 
θεώρηση κα ί προετοιμασία της. Θεσσαλονίκη 1972, 18 σελίδες.

37. Στό περιοδικό Contacts, αρ. 76/1971, σελ. 417-420.
38. Βέσνικ Ρ Χ Κ , 101-102/1971, 138-141.
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νόμενα, μέ αύτο να στηρίξουν το μειωμένο κΰρος τοΰ Οίκουμενικοΰ Πατριαρ
χείου... Στή σημερινή μορφή, ή έτοιμασία της Συνόδου είναι καταφανώς ανε
παρκής... Στήν τελευταία Πανορθόδοξο Διάσκεψη αποφασίστηκε ή αναθεώρη
ση Ολων τών θεμάτων της ήμερησίας διατάξεως της Συνόδου... Άλλα Ολα αύτα 
δέν σημαίνουν Οτι έμεΐς προτείνουμε τήν πλήρη παραίτηση απο τή συνοδικότη- 
τα καί απο κάθε απόπειρα να συνασπιστεΐ ή Οίκουμενική 'Ορθοδοξία (σέ μια 
Σύνοδο). 'Η αποστολή της 'Ορθοδοξίας στή Δύση χρειάζεται ίδιαζόντως τήν 
ορθόδοξο ένότητα, καί κανενος είδους άποκαλυπτίσμός δέν χωράει έδώ. Άλ- 
λά, λέει ο π. Μέγιεντορφ, ή ορθή συνοδικότητα, Οπως γράφει ο π.. 'Ιουστΐνος, 
απαιτεΐ φόβο Θεοΰ, πίστη καί αγάπη, καί έπίσης ταπείνωση καί άπλότητα 
πνεύματος... Φυσικά, είναι δυνατον έπίσης καί το θαΰμα τοΰ Κυρίου: ή αληθινα 
'Ορθόδοξος Οίκουμενική Σύνοδος, συνηγμένη έντελώς ανεξάρτητα απο τή Σο
βιετική έξουσία, απο τούς Τούρκους, απο τούς "Ελληνες "συνταγματάρχες", ή 
οποία θα διασκέδαζε Ολους τούς ανθρώπινους περιορισμούς τοΰ 'Ορθοδόξου 
κόσμου. Πρέπει να είμαστε πάντοτε έτοιμοι να δεχθοΰμε τα θαύματα τοΰ Θε
οΰ, να συλλάβουμε το νόημά τους καί να υπακούσουμε ταπεινα στο Θέλημα τοΰ 
Θεοΰ. Άλλα Ομως, δέν πρέπει νά "έκπειράζουμε Κύριον τον Θεόν" (Μτ. 4,7), 
έλπίζοντας στο θαΰμα ένόσω έμεΐς οΙ ίδιοι μόλις πού είμαστε έτοιμοι γι' αύτό».

'Εν τέλει, αναφέρουμε ακόμη καί το κείμενο τοΰ πρωτοπρεσβυτέρου Βλά- 
ντισλαβ Τσίπιν, καθηγητοΰ της Θεολογικης Άκαδημίας της Μόσχας39, στο 
οποΐο ο συγγραφέας καταλήγει ως έξης: «Παρ' Ολο πού ή τελευταία Ζ' Οίκου- 
μενική Σύνοδος συγκροτήθηκε πρίν απο 12 καί πλέον αίώνες, δέν υπάρχει κα- 
νενος είδους δογματικο έρεισμα για τον ίσχυρισμο περί της κατ' αρχήν αδυνα- 
τότητος συγκλήσεως -καί συγκροτήσεως- νέας Οίκουμενικης Συνόδου, j  ανα- 
γνωρίσεως μιας απο τίς γενόμενες ένωρίτερα Συνόδους σαν Οίκουμενικης».

Δέν είναι αποδεκτή ή θέση, έπαναλαμβάνουμε έμεΐς έδώ, πού υποστήριζε 
ο καθηγ. Ν. Νησιώτης, στα δέ νεώτερα χρόνια φαίνεται το ίδιο να υποστηρίζει 
(τουλάχιστον προφορικά) καί ο Μητροπολίτης Περγάμου 'Ιωάννης: Οτι ή 'Ορ
θόδοξος 'Εκκλησία μετα τήν 7η Σύνοδο δέν συγκρότησε καμμια Οίκουμενική 
Σύνοδο, διότι «δέν μποροΰσε», έπειδή «ή 'Εκκλησία ήταν διαιρεμένη»!; Κατ' 
αύτή τή "λογική", τήν έντελώς αντιπαραδοσίακή, δέν μποροΰσε ή 'Εκκλησία να 
συγκροτήσει ούτε τήν Άγια Δευτέρα Οίκουμενική Σύνοδο το 381, ούτε Ομως

39. Στο ϊημμα "Ο ίκουμενική Σύνοδος", 'Ορθόδοξος έγκυκ ϊοπαδε ια , τ. 9, 566-8, Μόσχα 
2005.
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καί τώρα μπορεί νά συγκροτήσει αύτη τη Μεγάλη Σύνοδο πού η 'Ορθόδοξος 
'Εκκλησία ήδη άρκετες δεκαετίες προετοιμάζει! 'Ο οίκουμενιστικός μύθος περί 
διαιρέσεως της 'Εκκλησίας δεν στέκει, διότι η 'Ορθόδοξος 'Εκκλησία διαμέ
σου των αίώνων πιστεύει καί βιώνει έαυτην έν Χριστώ, καί είναι έν Πνεύματι 
Αγ>ω, η Μία Αγία Συνοδικοκαθολικη καί Αποστολική, άδιαίρετος 'Εκκλησία. 
Τό Πατριαρχείο Ρώμης άποσχίστηκε καί έξέπεσε άπό την ένότητα των Αγίων 
Ανατολικών Πατριαρχείων, έπομένως άπό τη Μία Αγία Καθολικη καί Απο- 
στολικη 'Εκκλησία τού Θεανθρώπου Χριστού. Αύτη είναι η μέχρι σήμερα συν
αίσθηση καί συνείδηση τού 'Ορθοδόξου Αγιοτριαδικού, Χριστολογικο-έκκλη- 
σιολογικοΰ έκκλησιαστικοΰ φρονήματος, της λείτoυργίκo-καvovίKής πράξεως 
καί έν γένει της ζώσης Άπoστoλίκo-άγίoπατερίKής Παραδόσεως της 'Εκκλη
σίας της Αγίας 'Ομοουσίου καί Αδιαιρέτου Τριάδος.

Οί έκκλήσεις καί οί άνοιχτες 'Επιστολες πρός τη Σερβικη 'Ιεραρχία, καί 
λοιπούς 'Ορθοδόξους 'Εκκλησιαστικούς Πατέρες καί θεολόγους, τού Αγίου 
Πατρός 'Ιουστίνου τού Νέου, οί όποίες στά νεώτερα χρόνια "έθρόησαν" την 
'Ορθόδοξο συναίσθηση καί συνείδηση, άφύπνισαν τό 'Εκκλησιαστικό αίσθημα 
εύθύνης, ένώπιον τού Θεού καί της ίστορίας, σ' αύτη τη σύγχρονο θυελλώδη 
έποχή μας, άναμφιβόλως ήταν θετικες ως πρός τη δυνατότητα καί άνάγκη συγ
κροτήσεως 'Ορθοδόξου Οίκουμενικης Συνόδου. 'Οπωσδήποτε, άπαιτοΰν βα
θύτερη άνάλυση καί παρουσίαση, είσχώρηση σε βάθος καί έξοικείωση με την 
κινηθείσα προβληματική, έντούτοις μέσα στη συνάφεια συνόλου της περί 'Εκ
κλησίας θεολογίας, τόσο τού ίδιου τού Πατρός 'Ιουστίνου, όσο καί όλοκλήρου 
τού 'Ορθοδόξου πιστού λαού άπό 'Ιερουσαλημ μέχρι των περάτων της οίκου- 
μένης. 'Ο Πατηρ 'Ιουστίνος ό Νέος, θεολόγος καί πνευματικός καθολικών παν- 
ορθοδόξων διαστάσεων καί βαθών, δεν ήταν κατά της συγκροτήσεως νέας 
Οίκουμενικης Συνόδου της 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας. Κατέθεσε άπλώς νηφά
λιες καί ύπεύθυνες κριτικες παρατηρήσεις γύρω άπό τόν τρόπο, τίς προϋποθέ
σεις καί περιστάσεις της συγκλήσεως καί συγκροτήσεώς της. Θεωρούμε, εύλό
γως, ότι οί δύο 'Ιουστίνειες 'Επιστολές, οί κοινοποιηθείσες πρός την 'Ιερά Σύν
οδο της Σερβικης 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας, οί όποίες διά της όδού αύτης έφθα- 
σαν δημοσίως στην είδηση καί τη συνείδηση τών 'Ορθοδόξων θεολόγων, καί 
προπαντός τών 'Επισκόπων, άναμφιβόλως συνεισέφεραν προνοητικά καί 
έκκλησιοδομητικά, ωστε θεμελιωδέστερα νά έργασθεί στην προπαρασκευη της 
μελλοντικης Μεγάλης Συνόδου της 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας.

'Ολοκληρώνουμε αύτό τό, οΰτως είπείν, παρεμπιπτόντως προκΰ„αν καί 
άνευ άξίώσεων κείμενό μας, ύπενθυμίζοντας τη βασική του πρόταση: στη μελ

Bπιοκόπoυ ΑθανασΜυ ('Τιe,τιτr)
ΘBΌΛΌΤM 1/2015------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ^
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Η  ΟΓΔΟ Η  Κ Ά ΙΗ  Ε ΝΆΤΗ ΟΤΚΟΥΜΒΝΤΚΒΣ Σ ΥΝΟΔΟΙ

λοντική 'Ορθόδοξο Οίκουμενική Σύνοδο θα έπρεπε, σαν μια απο τίς πρώτες 
πράξεις της: να έπικυρωθεΐ καί προσληφθεΐ σαν ΟΓΔΟΗ Οίκουμενική Σύνο
δος ή Φωτιανή Σύνοδος τοΰ 879-880, καί σαν ΈΝΆΤΗ Οίκουμενική Σύνοδος ή 
'Ησυχαστική, Παλαμική Σύνοδος τοΰ 1351.
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