
 



 

 

 

 

 

«Είναι καθήκον του Επισκόπου να μεριμνά 

για το ποίμνιο που ο Θεός του εμπιστεύθηκε. 

Είναι όμως εξίσου βασική υποχρέωση να μεριμνά 

και για τους ποιμένες που εξ ονόματός του 

διακονούν αυτό το ποίμνιο. 

Έχουμε χρέος λοιπόν να σταθούμε έμπρακτα στο 

πλευρό των ποιμένων και των συνεργατών μας. 

Να τους προσφέρουμε δυνατότητες συνεχούς 

κατάρτισης, ενίσχυσης και υποστήριξης στο 

δύσκολο έργο τους. Να φροντίσουμε ώστε όσα 

έμαθαν θεωρητικά στις σπουδές τους, να τα εμπλουτίσουν 

εκμεταλλευόμενοι τη γνώση και την εμπειρία άλλων κληρικών ή λαϊκών 

που έχουν εξειδικευθεί σε συγκεκριμένους τομείς διακονίας. 

Και ακόμη, πρέπει να προσφέρουμε στήριξη στην ιερατική οικογένεια, στα λαϊκά 

στελέχη μας, στους υποψηφίους αλλά και στους «απόμαχους» κληρικούς μας. 

Κύριο έργο του Ιδρύματος η «ποιμαντική των ποιμένων» και εργάτες του ένα 

πλήθος κυρίως κληρικών, αλλά και λαϊκών, που πρόθυμα θέλησαν να διακονήσουν 

τους αδελφούς τους εξ ονόματος του Επισκόπου τους με τρόπο οργανωμένο 

και ανταποκρινόμενο στις επιταγές της σύγχρονης πραγματικότητας». 

 

 

Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος 

Ιερώνυμος Β΄ 
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ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 

ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 

 

Το «Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών» 

(Ι.Π.Ε.) είναι ένα αυτόνομο επιμορφωτικό και ερευνητικό εκκλησιαστικό ίδρυμα της 

Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, το οποίο συστάθηκε με απόφαση της Διαρκούς Ιεράς  

Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και λειτουργεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 

22/Διεκπ.128/14-1-2015 (ΦΕΚ Β΄ 269) απόφασή της και την τροποποίηση του 

Κανονισμού λειτουργίας, όπως ορίζεται στο Φ.Ε.Κ. τ. Β' 5152/31-12-2019 ως προς το 

άρθρο 1 παράγρ. 1., ενώ αποτελεί Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) σύμφωνα 

με τον Ν. 4763/2020, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 216 του Ν. 4823/2021. 

Ως εκπαιδευτικό και ερευνητικό κέντρο έχει σκοπό την εν γένει θεολογική και 

ποιμαντική επιμόρφωση των κληρικών, των λαϊκών μελών και εθελοντών της 

Εκκλησίας και τη συνεχή ενημέρωσή τους για τις κοινωνικές, πολιτισμικές, 

τεχνολογικές και πνευματικές εξελίξεις. Παράλληλα διοργανώνει μία σειρά από 

επιστημονικές – ερευνητικές δράσεις και μελέτες έχοντας ως στόχο τη διάσωση και 

ανάδειξη του πλούτου της Ορθοδόξου παραδόσεως και του Ελληνο-χριστιανικού 

πολιτισμού χρησιμοποιώντας όλα τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. 

Κατά την περίοδο 2013-2015 το Ι.Π.Ε. υλοποίησε την Πράξη «Προγράμματα Δια 

Βίου Εκπαίδευσης για την Ανάπτυξη των Κοινωνικών Δεξιοτήτων των Κληρικών και 

των Λαϊκών Στελεχών της Εκκλησίας», κατά την οποία επιμορφώθηκαν 1.000 

κληρικοί και λαϊκά στελέχη της Εκκλησίας, ενώ κατά την περίοδο 2017-2021 στο 

πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη Ικανοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού σε Υπηρεσίες 

Κοινωνικής Πρόνοιας με Έμφαση στις Δομές της Εκκλησίας» υλοποιήθηκαν 241 

τμήματα (64 εξ αποστάσεως) σε όλη την Ελλάδα, στα οποία συμμετείχαν 4.300 

κληρικοί και 1.700 λαϊκοί. 

Σήμερα το Ι.Π.Ε. υλοποιεί την Πράξη «Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης του 

Ανθρώπινου Δυναμικού της Εκκλησίας – Ανάπτυξη Ανοιχτών Διαδικτυακών 

Μαθημάτων» με Κωδικό ΟΠΣ 5073422 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020». Η Πράξη 

αυτή έχει ως αντικείμενο την υλοποίηση 140 επιμορφωτικών προγραμμάτων που 

απευθύνονται σε κληρικούς, λαϊκά στελέχη, συνεργάτες και εθελοντές της Εκκλησίας 



 
2 

και των φορέων της, αλλά και στο ανθρώπινο δυναμικό μη εκκλησιαστικών φορέων 

και υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας (3.000 συμμετοχές) σε 20 θεματικές ενότητες, οι 

οποίες σχεδιάστηκαν με βάση έρευνα ανίχνευσης επιμορφωτικών αναγκών κατά την 

οποία συγκεντρώθηκαν περισσότερα από 4.500 φύλλα αξιολόγησης προγραμμάτων 

(ανώνυμα ερωτηματολόγια) μέσω των οποίων αποτυπώθηκαν στατιστικά και 

αναδείχτηκαν πλήρως οι ποιμαντικές και επιμορφωτικές ανάγκες και οι σχετικές 

προτάσεις των κληρικών και των λαϊκών στελεχών της Εκκλησίας, αλλά και του 

ανθρώπινου δυναμικού άλλων φορέων.  

Οι 20 θεματικές επιμορφωτικές ενότητες είναι:  

1. Λατρεία και πολιτισμός στη σύγχρονη ζωή (Λειτουργική – Τελετουργική) 

2. Συμβουλευτική σε σύγχρονα ζητήματα (Εξομολογητική) 

3. Κανονικό – εκκλησιαστικό δίκαιο: προεκτάσεις και εφαρμογή στον σύγχρονο 

τρόπο ζωής 

4. Οικουμενικές Σύνοδοι και σύγχρονη πραγματικότητα 

5. Η αισθητική της λατρείας 

6. Παιδαγωγική αξιοποίηση βιβλικών κειμένων 

7. Σύγχρονα προβλήματα και ζητήματα αιχμής υπό την οπτική των πατέρων της 

Εκκλησίας 

8. Οργάνωση και διοίκηση της ενορίας – προσφορά προς τον άνθρωπο 

9. Επιμόρφωση νέων στελεχών και εθελοντών εκκλησίας σε ζητήματα αιχμής 

(Υποψηφίων- νέων κληρικών και λαϊκών στελεχών) 

10. Θεωρία οργάνωσης και ανάπτυξης της εκκλησιαστικής αποστολής 

11. Οι άγιοι των Αθηνών. Πρόσωπα και πολιτιστικά μνημεία της εκκλησιαστικής 

ιστορίας της Αθήνας και τα μηνύματα τους στη σύγχρονη κοινωνία 

12. Ο άνθρωπος και το περιβάλλον στην προοπτική μιας πράσινης οικουμένης 

13. Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και Εκκλησία 

14. Η επίδραση και οι επιπτώσεις της τεχνολογίας στον σύγχρονο άνθρωπο 

15. Πτυχές της ελληνικής επανάστασης του 1821 

16. Ισλαμικό πανόραμα: Κόσμος, Ευρώπη, Ελλάδα από τις απαρχές έως σήμερα 

17. Ολοκαυτώματα και αντισημιτισμός 

18. Επιμόρφωση εμπειροτεχνών ψαλτών και παραδοσιακών μουσικών 

19. Εμβάθυνση στη βυζαντινή και παραδοσιακή μουσική 
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20. Ελληνικός και ευρωπαϊκός μουσικός πολιτισμός με έμφαση στην 

εκκλησιαστική μουσική 

Τα προγράμματα υλοποιούνται με τη μέθοδο της δια ζώσης και της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης, ενώ για την υποστήριξη των εξ αποστάσεως προγραμμάτων 

δημιουργείται ένα σύστημα σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, μία 

ηλεκτρονική πλατφόρμα moodle, αποκλειστικά για τις ανάγκες του Ι.Π.Ε., στην 

οποία φιλοξενείται το σύνολο των θεματικών ενοτήτων και πλούσιο πρωτότυπο 

πολυμεσικό εκπαιδευτικό υλικό σε ένα προηγμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον. 

Για την επιτυχή ολοκλήρωση των προγραμμάτων ως επιμορφούμενοι θα πρέπει να 

επιλέξετε ένα θέμα από τα προτεινόμενα που υπάρχουν σε κάθε υποενότητα του 

εκπαιδευτικού υλικού και να εκπονήσετε μία γραπτή ερευνητική εργασία, 

συμβουλευόμενοι και τη σχετική βιβλιογραφία που παρατίθεται. Ως όριο απουσιών 

ορίζεται το 10% των συνολικών ωρών του προγράμματος, όσον αφορά τα διά ζώσης 

και τα εξ αποστάσεως με σύγχρονη μορφή εκπαίδευσης προγράμματα. 

Στη λήξη του προγράμματος καλείστε να διαθέσετε λίγα λεπτά και να 

συμπληρώσετε ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης. Οι απόψεις σας για την 

αποτελεσματικότητα της επιμορφωτικής διαδικασίας, οι πιθανές δυσκολίες που 

αντιμετωπίσατε, όπως και οι προτάσεις σας είναι πολύ σημαντικές για την 

ανατροφοδότηση και βελτίωση του προγράμματος, αλλά και τον μελλοντικό 

σχεδιασμό νέων θεματικών ενοτήτων. 

Η παρούσα Θεματική Ενότητα έχει τίτλο  ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΟΔΟΙ ΚΑΙ 

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και διαρκεί 28 ώρες. Στόχος της είναι να 

ενισχύσει το γνωστικό υπόβαθρο των επιμορφουμένων σχετικά με την ιστορία, τη 

θεολογία και την καθοδηγητική των Οικουμενικών Συνόδων, να καταδείξει τη 

θεμελιώδη σημασία του συνοδικού θεσμού για τη ζωή της Εκκλησίας και να 

καταστήσει σαφές ότι η αξιοποίηση αυτής της πνευματικής παρακαταθήκης των 

Οικουμενικών Συνόδων από κληρικούς και λαϊκούς, είναι αναγκαία για την 

αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων, τόσο σε διαπροσωπικό όσο και σε 

κοινωνικό επίπεδο. 

Αποτελείται από τις εξής επιμέρους θεματικές ενότητες:  

Α/Α Τίτλος Επιμέρους Θεματικής Ενότητας Ώρες 
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1.1.  
Έναρξη – περιεχόμενο και στόχοι προγράμματος – Εισαγωγή στο 

πρόγραμμα 
1 

1.2.  Ιστορία και Θεολογία των Οικουμενικών Συνόδων  3 

2. Οικουμενική συνοδική συνείδηση. Ορισμός και χαρακτηριστικά. 4 

3. 
Οικουμενική συνοδική συνείδηση, χριστιανική ανθρωπολογία και 

ψυχοκοινωνική θεραπευτική 
4 

4. Οικουμενική συνοδική συνείδηση και σύγχρονες ποιμαντικές εφαρμογές 4 

5. Οικουμενική συνοδική συνείδηση και ανθρώπινα δικαιώματα 4 

6. Οικουμενική συνοδική συνείδηση και βιοηθική 4 

7.1. Οικουμενική συνοδική συνείδηση και ανθρωπιστική κρίση 2 

7.2. 
Αξιολόγηση εκπαιδευομένων – Παρουσίαση εργασιών – Ανατροφοδότηση 

στόχων 
2 

 

Για την υλοποίηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων του Ι.Π.Ε. θα θέλαμε να 

εκφράσουμε θερμές ευχαριστίες προς τον Πρόεδρό του, Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο 

Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο Β΄, για την πατρική αγάπη και το άοκνο 

ενδιαφέρον με το οποίο περιβάλλει το έργο του Ι.Π.Ε. Εγκάρδιες ευχαριστίες 

αρμόζουν και προς τα Μέλη του Δ.Σ. του Ι.Π.Ε., τους εργαζομένους και τους 

συνεργάτες του, τους κ. Καθηγητές και τους Εκπαιδευτές που διδάσκουν στα 

προγράμματά του και κυρίως προς τον κ. Αθανάσιο Γλάρο,  Αναπληρ. Καθηγητή της 

Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ, για τη σύνταξη του παρόντος πρωτότυπου 

εκπαιδευτικού υλικού. Τέλος ευχαριστούμε πολύ και όλους εσάς για τη συμμετοχή 

σας στο παρόν πρόγραμμα, καθώς η παρουσία σας μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε 

τη διακονία μας. 

 

 

  Αρχιμ. Θεολόγος Αλεξανδράκης 

Αν. Διευθυντής Ι.Π.Ε. 
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1.1. Έναρξη – Περιεχόμενο και στόχοι προγράμματος – Εισαγωγή 

στο πρόγραμμα 

 

Το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως με το Πρόγραμμα Ιστορία και Θεολογία 

των Οικουμενικών Συνόδων απευθύνεται κυρίως στον Ποιμένα, αλλά και σε όποιον 

επιβοηθεί το ποιμαντικό έργο της Εκκλησίας είτε ως θεολόγος, είτε ως στέλεχος της 

εκκλησιαστικής αποστολής, είτε ως απλό μέλος του εκκλησιαστικού σώματος και της 

κοινωνίας.  

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα αποσκοπεί να βοηθήσει τους εκπαιδευομένους στην 

αξιοποίηση γνώσεων που αφορούν την ιστορία και τη θεολογία των Οικουμενικών 

Συνόδων, με κύρια στόχευση την αντιμετώπιση σύγχρονων προκλήσεων που 

απασχολούν το ορθόδοξο ποίμνιο και, γενικότερα, τις ανθρώπινες κοινωνίες. 

Στοχεύει: α) στη διδασκαλία και εμπέδωση ενός σταθερού αξιολογικού 

περιγράμματος της ορθόδοξης προοπτικής και στάσης ζωής απέναντι στα ζητήματα 

που καλείται να αντιμετωπίσει ο σύγχρονος άνθρωπος ως πρόσωπο και ως κοινωνία· 

β) στην επικαιροποίηση του καθοδηγητικού ποιμαντικού λόγου με οδηγό την 

πατερική και την εν γένει θεολογική γραμματεία που εκφράζει την Οικουμενική 

Συνοδική Συνείδηση· γ) στην ανάπτυξη της ικανότητας ασφαλούς συγχρονισμού της 

ποιμαντικής αποστολής μέσω της πολύτιμης γνώσης που παρέχουν πηγές καθολικής 

αυθεντίας και οικουμενικού κύρους. 

H σύγχρονη πραγματικότητα στην Ελλάδα και σε όλη εν γένει την Υφήλιο είναι 

κατά πολύ πιο σύνθετη σε σχέση με παλαιότερες εποχές. Η αναζήτηση των 

παραγόντων που διαμορφώνουν τη σύγχρονη πραγματικότητας δεν εξαντλείται πλέον 

μόνο στον χώρο της κοινωνικής, της πολιτικής και της οικονομικής επιστήμης, αλλά 

όσο περισσότερο εντείνεται ο ρόλος της τεχνολογίας και των θετικών επιστημών, 

τόσο περισσότερο ανακτούν το νόημά τους η φιλοσοφία και η θεολογία ως 

καθοδηγητικές, δηλαδή πρακτικές επιστήμες που κατευθύνουν τον άνθρωπο και τις 

κοινωνίες του στις πλέον επωφελείς, χρηστικές  και χρήσιμες επιλογές. Ειδικότερα 

στον χώρο της ορθόδοξης θεολογίας απαντά ο όρος πρακτική φιλοσοφία. Ο εν λόγω 

όρος έχει συγκεκριμένο περιεχόμενο και συγκεφαλαιώνει την ορθόδοξη πρόταση 

ζωής και στάσης απέναντι στα πράγματα. Το ιστορικό παράδειγμα των Οικουμενικών 

Συνόδων, δύναται να αποτελέσει ρεαλιστικό πρότυπο εφαρμοσμένης πρακτικής 
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φιλοσοφίας που στηρίζει στη βάση την ανθρώπινη οντότητα. Αυτό συμβαίνει, διότι οι 

Οικουμενικές Σύνοδοι εκφράζουν τη βούληση μιας συλλογικότητας = της Εκκλησίας, 

η οποία συνέχεται και συναρμόζεται ως κοινωνία ανθρώπινων οντοτήτων, που 

βιώνουν την ύπαρξή τους ως πρόσωπα και όχι ως άτομα, ώστε η ανάληψη της 

προσωπικής ευθύνης να καθίσταται ρεαλιστικά εφικτή. Από τη στιγμή που είναι 

δυνατή η ανάληψη της προσωπικής ευθύνης, είναι δυνατή και η αναγωγή στα αίτια 

που διαμορφώνουν την πραγματικότητα και η αντιμετώπισή τους. Η ανάγνωση των 

Οικουμενικών Συνόδων υπό αυτήν την οπτική αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την 

ενίσχυση του ποιμένα, ο οποίος καλείται σήμερα να αναλωθεί ως ανθρώπινη 

οντότητα στον άνισο αγώνα για τη θεραπεία και, κυρίως, για την αντιμετώπιση 

υπαρξιακών αδιεξόδων, όπως: του ανθρώπινου πόνου, της αλλοτρίωσης του 

εσωτερικού κόσμου του ανθρώπου, της αδυναμίας οικοδομήσεως αυθεντικών 

σχέσεων και άντλησης ευτυχίας, της κοινωνικής παθολογίας, των συνεπειών της 

μεγάλης ανθρωπιστικής και οικολογικής-περιβαλλοντικής κρίσης, ερχόμενος 

“πρόσωπο με πρόσωπο” με τις προκλήσεις της σύγχρονης παγκόσμιας 

πραγματικότητας, όντας ασφαλώς και ο ίδιος εντός της φυγόκεντρης δίνης της.  

Ο σύγχρονος ποιμένας, εφόσον είναι ενήμερος της εννοιοδοτήσεως της σύγχρονης 

πραγματικότητας μέσα από το δομικό παιδαγωγικό (ποιμαντικό) πρότυπο που 

δημιουργεί το ιστορικό παράδειγμα των Οικουμενικών Συνόδων, θα μπορέσει να 

βοηθήσει ουσιαστικότερα στην αντιμετώπιση των προκλήσεων κάθε ανθρώπινης 

οντότητας και πάντα, βεβαίως, με βάση το ανθρώπινο πρόσωπο. Αυτό, γιατί οι 

Οικουμενικές Σύνοδοι αποτελούν πρότυπο επεξεργασίας και αξιοποίησης 

ανθρωπολογικών δεδομένων, με σταθερή προοπτική τη συνάρμοση μιας συλλογικής 

οντότητας (εν προκειμένω της Εκκλησίας) μέσα από την ενίσχυση της μετοχής ενός 

εκάστου μέλους αυτής. Το δομικό πρότυπο των Οικουμενικών Συνόδων έχει 

διαχρονικά ως αφετηρία και τέρμα το ανθρώπινο πρόσωπο, ως ζωντανή, πραγματική 

και αληθινή ύπαρξη και όχι ως ιδεατή, θεωρητική, ομογενοποιημένη και 

μονοδιάστατη εκδοχή της ανθρώπινης οντότητας. Η διαπίστωση αυτή έχει πάρα 

πολλές πρακτικές εφαρμογές και είναι η λυδία λίθος κάθε ποιμαντικού 

οικοδομήματος. Αυτό συμβαίνει γιατί οι Οικουμενικές Σύνοδοι εκφράζουν ένα 

σμπαγές “πλήρωμα” προσώπων ως προσωπικοτήτων, κάτι που μπορεί να αποτελέσει 

το κλειδί για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του σύγχρονου ανθρώπου και των 

κοινωνιών του, όχι μόνο στο απλό επιδερμικό κοινωνικοπολιτικό και οικονομικό 

επίπεδο, αλλά κυρίως στο διαπροσωπικό, στο σημείο που καθορίζεται η προσωπική 
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ευτυχία. 

Η μεθοδολογία του Προγράμματος πρωτοτυπεί ως προς το σημείο της συνεκτικής 

γενίκευσης των ποιμαντικών πορισμάτων: α) της θεολογικής έρευνας, β) των 

ακαδημαϊκών διαλέξεων που βρίσκονται στην αιχμή των σύγχρονων προκλήσεων, 

αλλά και γ) όσων συνάγονται από την κριτική παρατήρηση της σύγχρονης 

πραγματικότητας υπό την διήκουσα έννοια της γνήσιας Οικουμενικής Συνοδικής 

Συνείδησης. Η έννοια αυτή, λόγω της διαχρονίας και της καθολικότητας στην οποία 

παραπέμπει, προσφέρει το αυθεντικό εκκλησιαστικό φρόνημα και επιτυγχάνει να 

καταστήσει ορατά τα μεγέθη του πάνω στο σκοτεινό νεφέλωμα της σύγχρονης 

πραγματικότητας. Η σύγχρονη πραγματικότητα χαρακτηρίζεται, ως γνωστόν, από το 

πλήθος των παθογενών ερεθισμάτων, πολύπλοκες δομές και συγκρουσιακές 

σταθμίσεις, που διαχέουν ασαφή και συγκεχυμένα μηνύματα ως προς την 

αυθεντικότητα του καλού ή του κακού. Επειδή το κακό και το καλό συμβαίνουν γύρω 

μας και μέσα μας, οι αμφιβολίες σε ό,τι αφορά την ποιμαντική αντιμετώπιση των 

σύγχρονων προκλήσεων δεν είναι θεωρητικό αλλά ζωτικό ζήτημα τόσο για την 

Εκκλησία ως όλο, όδο και για κάθε μέλος της ως ίδιο πρόσωπο. Η ειδητική μέθοδος, 

δηλαδή η θεώρηση του παιδαγωγικού υλικού υπό την οπτική ενός είδους που δεν 

αποτελεί έτερον του γένους, όπως στην περίπτωσή μας υπό την οπτική της 

Οικουμενικής Συνοδικής Συνείδησης, που δεν αποτελεί έτερο της εκκλησιαστικής 

συνείδησης, προσφέρει το “δίχτυ ασφαλείας” που χρειάζεται ο Ποιμένας, για να 

μπορέσει τουλάχιστον να θέσει σωστά τα ερωτήματα που γεννά η σύγχρονη 

πραγματικότητα, αν δεν μπορεί να δώσει τελικές και οριστικές απαντήσεις, λόγω του, 

εν στενή εννοία, νομοθετικού κενού της κανονικής νομοθεσίας οικουμενικού κύρους. 

 

 

1.1.2 Διάγραμμα του Προγράμματος  

 

To Πρόγραμμα διαρθώνεται στις ακόλουθες Θεματικές Ενότητες: 

 

1.1.2.1 Περιεχόμενο και στόχοι του προγράμματος. Εισαγωγή στο Πρόγραμμα 

Ιστορία και Θεολογία των Οικουμενικών Συνόδων (παρούσα Ενότητα)  

 

1.1.2.2 Οικουμενική Συνοδική Συνείδηση. Ορισμός και χαρακτηριστικά 

Στόχοι: Οι επιμορφωνόμενοι θα είναι σε θέση: 
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 Να γνωρίζουν την έννοια και τα χαρακτηριστικά της Οικουμενικής Συνοδικής 

Συνείδησης. 

 Να κατανοούν την Οικουμενική Συλλογική Συνείδηση ως στοιχείο συνάρμοσης του 

σώματος της Εκκλησίας. 

Περιεχόμενο: Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιαστούν, θα αναλυθούν και θα 

συζητηθούν:  

  Οι βασικές θεολογικές έννοιες περί Οικουμενικής Συνοδικής Συνείδησης και των 

χαρακτηριστικών της. 

  Η σημασία της Οικουμενικής Συνοδικής Συνείδησης ως συλλογικής συνείδησης της 

οντότητας της Εκκλησίας και ως μέσο συνάρμοσης της σε διακριτό σώμα που μετέχει 

στη σύγχρονη πραγματικότητα. 

 

1.1.2.3 Οικουμενική Συνοδική Συνείδηση, Χριστιανική Ανθρωπολογία και 

Ψυχοκοινωνική Θεραπευτική  

Στόχοι: Οι επιμορφωνόμενοι θα είναι σε θέση: 

 Να κατανοούν την ανθρωπολογική διδασκαλία των Οικουμενικών Συνόδων. 

 Να κατανοούν το ανθρώπινο πρόσωπο ως λειτουργία της ανθρώπινης συμπεριφοράς.  

 Να αντιλαμβάνονται το μοντέλο της ψυχοκοινωνικής θεραπευτικής, όπως αναδύεται 

από το σύστημα αξιών και δικαίου της καθόλου Εκκλησίας. 

 Να γνωρίζουν τους Ιερούς Κανόνες και την επιτιμική και κυρωτική λειτουργία τους. 

 Να κατανοούν την ευεργετική επίδραση της επιτιμικής και κυρωτικής λειτουργίας 

προς όφελος των μελών της Εκκλησίας αλλά και των “εκτός”. 

Περιεχόμενο: Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιαστούν, θα αναλυθούν και θα 

συζητηθούν: 

  Οι βασικές θεολογικές έννοιες περί ανθρώπινης φύσης και ανθρώπινου προσώπου.  

  Η σημασία της λειτουργίας του ανθρώπινου προσώπου στη φυσιολογία και την 

παθολογία της ανθρώπινης συμπεριφοράς. 

  Η επιτιμική αγωγή ως αγωγή ελευθερίας του προσώπου και ευαισθητοποίησης της 

κοινότητας.  

  Οι τρόποι και μέθοδοι ορθόδοξης ποιμαντικής συμβουλευτικής προς διαμόρφωση 

ελεύθερων, ηθικών και κοινωνικά αφυπνισμένων προσωπικοτήτων. 

 

1.1.2.4 Οικουμενική Συνοδική Συνείδηση και σύγχρονες ποιμαντικές εφαρμογές  
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Στόχοι: Οι επιμορφωνόμενοι θα είναι σε θέση: 

 Να γνωρίσουν τα ιστορικά παραδείγματα κοινωνικού ελέγχου και κοινωνικής 

αλληλεγγύης στην ιστορία των Οικουμενικών Συνόδων. 

 Να κατανοούν τη λειτουργική διάσταση των παραπάνω παραδειγμάτων ως προτύπων 

στάσεων και συμπεριφορών στη ζωή της Εκκλησίας.  

 Να κατανοούν τη διαφορά της ορθόδοξης συμβουλευτικής θεραπευτικής των 

διαπροσωπικών σχέσεων και της οικογένειας στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες. 

Περιεχόμενο: Σε αυτήν την ενότητα θα παρουσιαστούν, θα αναλυθούν και θα 

συζητηθούν:  

  Η προσέγγιση των Ιερών Κανόνων για τη σχέση αμαρτίας-τιμωρίας και την για την 

αντιμετώπιση του σκανδάλου των εντός και εκτός Εκκλησίας. 

  Η καθοδηγητική των Ιερών Κανόνων, όσον αφορά την ανάληψη της ευθύνης ως 

λυδία λίθο της κοινωνικής θεραπευτικής. 

  Η αξιοποίηση των παραπάνω γνώσεων στα προβλήματα της αλλοτρίωσης, της 

αποξένωσης, της ψυχικής καταπόνησης, της κρίσης στις διαπροσωπικές, 

οικογενειακές σχέσεις και της κοινωνικής συνύπαρξης σε διάφορα περιβάλλοντα. 

 

1.1.2.5 Οικουμενική Συνοδική Συνείδηση, και Ανθρώπινα Δικαιώματα  

Στόχοι: Οι επιμορφωνόμενοι θα είναι σε θέση: 

  Να γνωρίσουν την έννοια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως τα εννοούν οι 

σύγχρονες δυτικές κοινωνίες  

 Να γνωρίσουν την στάση των Οικουμενικών Συνόδων απέναντι στις πανανθρώπινες 

και απαράγραπτες αξίες  

 Να κατανοήσουν τη διαφορά του τρόπου προσέγγισης των πανανθρώπινων και 

απαράγραπτων αξιών από την Οικουμενική Συνοδική Συνείδηση σε σχέση με την 

σύγχρονη αντίληψη του δυτικού κόσμου απέναντι σε αυτές.  

Περιεχόμενο: Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιαστούν, θα αναλυθούν και θα 

συζητηθούν:  

  Πώς ορίζονται και ποια είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα και πώς προστατεύονται 

στο σύγχρονο κόσμο. 

  Ποια είναι η διαχρονική στάση της Οικουμενικής Συνοδικής Συνείδησης απέναντι 

στα ανθρώπινα δικαιώματα. 

  Ποιος είναι ο ρόλος της Εκκλησίας στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
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1.1.2.6 Οικουμενική Συνοδική Συνείδηση και Βιοηθική  

Στόχοι: Οι επιμορφωνόμενοι θα είναι σε θέση: 

 Να γνωρίσουν το διαχρονικό ήθος των Οικουμενικών Συνόδων. 

 Να γνωρίσουν τις βασικές έννοιες, ορολογίες και θεματολογίες της σύγχρονης 

Βιοηθικής.  

 Να κατανοήσουν το ήθος της Εκκλησίας στο πλαίσιο των σύγχρονων προκλήσεων της 

Βιοηθικής. 

Περιεχόμενο: Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιαστούν, θα αναλυθούν και θα 

συζητηθούν:  

  Η συστηματική έκθεση του διαχρονικού ήθους των Οικουμενικών Συνόδων σε σχέση 

με τα κεφάλαια της Βιοηθική επιστήμης  

  Η αξιοποίηση των παραπάνω γνώσεων και δεδομένων στη σύγχρονη ποιμαντική 

πραγματικότητα και τα σύγχρονα βιοηθικά διλήμματα  

 

1.1.2.7 Οικουμενική Συνοδική Συνείδηση και Ανθρωπιστική κρίση 

Στόχοι: Οι επιμορφωνόμενοι θα είναι σε θέση: 

 Να κατανοούν την σημασία του Κανονικού Δικαίου της Εκκλησίας για τη σύγχρονη 

στάση της απέναντι στην ανθρωπιστική κρίση.  

 Να κατανοούν την έννοια της ανθρωπιστικής κρίσης ως θεολογικού και ποιμαντικού 

ζητήματος παγκόσμιας εμβέλειας. 

Περιεχόμενο: Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιαστούν, θα αναλυθούν και θα 

συζητηθούν:  

  Οι Οικουμενικές Σύνοδοι απέναντι στη συσσώρευση του ανθρώπινου πλούτου στα 

χέρια των λίγων και την εκμετάλλευση του ανθρώπου από τον άνθρωπο. 

  Η διαχρονική στάση της Εκκλησίας απέναντι στις ανθρωπιστικές κρίσεις.  

  Ο ρόλος και οι μέθοδοι της Εκκλησίας στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής 

κρίσης. 

 

1.1.2.8 Παρουσίαση και συζήτηση στην ολομέλεια των εργασιών των 

εκπαιδευομένων - Αξιολόγηση εκπαιδευομένων 
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Στόχος: Η θεματική ενότητα αποσκοπεί στο να αξιολογηθεί ο βαθμός αφομοίωσης των 

γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν οι συμμετέχοντες κατά την παρακολούθηση 

του προγράμματος 

Περιεχόμενο: Σε αυτήν την ενότητα θα παρουσιαστούν, θα αναλυθούν και θα 

συζητηθούν: 

 Οι εργασίες των Εκπαιδευομένων αφενός προσφέροντας περαιτέρω πληροφορίες και 

γνώσεις αλληλοδιδακτικά, αφετέρου εμβαθύνοντας στις ποικίλες πρακτικές εφαρμογές 

όσων αναπτύχθηκαν στις προηγούμενες ενότητες. 
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1.2. Ιστορία και Θεολογία των Οικουμενικών Συνόδων 

 

Λέξεις κλειδιά: Οικουμενική Σύνοδος, Ορθοδοξία, Αρειανισμός. Νεστοριανισμός, 

Μονοφυσιτισμός, Μονοενεργητισμός, Εικονομαχία. 

 

Εισαγωγή 

Στη συγκεκριμένη ενότητα καταχωρίζεται σύντομη παρουσίαση των επτά 

Οικουμενικών Συνόδων, όσον αφορά το ιστορικό τους πλαίσιο και τη θεολογία τους. 

1.2.1. Α´ Οικουμενική Σύνοδος 

1.2.1.1 Ιστορικό Πλαίσιο  

Λόγω των θεολογικών συγκρούσεων στους κόλπους της Εκκλησίας, οφειλομένων 

ως επί το πλείστον στη δυναμική δράση των Αρειανιστών1, ο Μέγας Κωνσταντίνος 

συγκάλεσε την Α´ Οικουμενική Σύνοδο, ώστε, πέρα από την αποκατάσταση της 

ορθής διδασκαλίας της Εκκλησίας, να ενισχύσει και την εύθραυστη ειρήνη και 

ενότητα του κράτους2. Έτσι, έστειλε επιστολές στους εκκλησιαστικούς ηγέτες 

τονίζοντας αφενός την αξία της ειρήνης και αφετέρου το ανυπέρβλητης σημασίας 

πεδίο της διαμάχης τους. Με απλά λόγια, προσπάθησε να τους πείσει ότι επρόκειτο 

για διαφωνίες σε επίπεδο γλωσσικό περισσότερο και λιγότερο ουσιαστικό, 

ενδεχομένως, βεβαίως, και φιλοσοφικού ενδιαφέροντος που όμως δεν απασχολούν 

τον απλό λαό3. Εν τέλει ο αυτοκράτορας κατανόησε, και μάλιστα ορθώς, ότι το 

ζήτημα δεν ήταν τόσο απλό. Γιατί εκτός των δοξασιών του Αρείου, έπρεπε να 

αντιμετωπιστεί τόσο το γνωστό ως Μελιτιανό Σχίσμα, που ταλάνιζε την 

Αλεξάνδρεια, όσο και το ζήτημα της ημερομηνίας του εορτασμού του Πάσχα4. Έτσι, 

τον Δεκέμβριο του 324 μετά την εκδημία του Φιλογόνου Αντιοχείας, ο οποίος 

υποστήριζε τον Αλέξανδρο Αλεξανδρείας, συγκεντρώθηκαν στην Αντιόχεια 56 

επίσκοποι από την Παλαιστίνη και τη Συρία, οι οποίοι εξέλεξαν επίσκοπο Αντιοχείας 

                                                 
1 Ο Άρειος (256-336) είναι θεμελιωτής της ριζοσπαστικότερης αίρεσης του χριστιανισμού. Για τον 

Άρειος ο Υιός είναι κτίσμα και όχι φύσει Θεός. Η διδασκαλία του Αρείου κατέστη πρόδρομος αυτής 

του Απολιναρίου. Για τον βίο, τα έργα και τη διδασκαλία του Αρείου βλ. ενδεικτικά Σ. Παπαδόπουλος, 

Πατρολογία Β´, σσ. 114-118.   
2 Β. Στεφανίδης, Εκκλησιαστική, σ. 175. Β. Φειδάς, Εκκλησιαστική Α´, σ. 414. 
3 Β. Φειδάς, Εκκλησιαστική Α´, σ. 421, Ι. Αναστασίου, Εκκλησιαστική Α´, σ. 257, Β. Στεφανίδης, 

Εκκλησιαστική, σ. 175. 
4 Ι. Αναστασίου, Εκκλησιαστική Α´, σ. 257. 
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τον Βερροίας Ευστάθιο5. Οι επίσκοποι αυτοί στις αρχές του 325 συνέταξαν 

αντιαρειανικό Σύμβολο και το απέστειλαν στους άλλους επισκόπους, όσο και στον 

επίσκοπο Ρώμης. Ο Ευσέβιος Καισαρείας και άλλοι δύο επίσκοποι δεν το υπέγραψαν 

με αποτέλεσμα την επιφώνησή τους, δηλαδή την προσωρινή αποκοπή τους από την 

εκκλησιαστική κοινωνία μέχρι να μετανοήσουν6. Εν τέλει, ο Μέγας Κωνσταντίνος 

κατόπιν παροτρύνσεως του Όσιου Κορδούης, συγκάλεσε όλους τους επισκόπους της 

αυτοκρατορίας στη Νίκαια της Βιθυνίας, πόλη πλησίον της Νικομήδειας7. Ο Μ. 

Κωνσταντίνος προσκάλεσε τους επισκόπους να πάνε στη Νίκαια της Βιθυνίας που 

ήταν κοντά στη Νικομήδεια και για την ταχύτερη και ασφαλέστερη άφιξη τους εκεί, 

έθεσε στη διάθεση τους μεταφορικά μέσα για το ταξίδι8. Μετείχαν ως επί το πλείστον 

οι επίσκοποι της Ανατολής9 και από Δύση μόνο πέντε επίσκοποι και δύο 

πρεσβύτεροι, αντιπρόσωποι του γηραιού πάπα Ρώμης Σιλβέστρου. Δεν σώζονται 

Πρακτικά της Α´ Οικουμενικής10 και γι᾽ αυτό δεν γνωρίζουμε με βεβαιότητα πόσοι 

επίσκοποι συμμετείχαν. Ο παριστάμενος Ευσέβιος Καισαρείας αναφέρει ότι 

παρέστησαν περίπου 250 επίσκοποι, ο Ευστάθιος Αντιοχείας μαρτυρεί ότι 

συμμετείχαν περίπου 270 και ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος περισσότεροι από 300. 

Η κρατούσα άποψη στην ιστορική επιστήμη ερείδεται στην αναφορά του Μεγάλου 

Αθανασίου, ο οποίος μας πληροφορεί ότι στην Α´ Οικουμενική Σύνοδος μετείχαν 318 

σύνεδροι11. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι ο αριθμός είναι συμβολικός, και ότι ο Μέγας 

Αθανάσιος παραλληλίζει το γεγονός με τις 318 οικογένειες, οι οποίες υπό τον 

Αβραάμ, νίκησαν τη συμμαχία των πέντε βασιλείων12. Από τα Πρακτικά σώζονται 

μόνο το Σύμβολο της Πίστεως και οι Ιεροί Κανόνες που θεσπίστηκαν13.  

Η έναρξη των εργασιών της Συνόδου τοποθετείται στις 14 Ιουνίου του 325 και η 

λήξη στις 25 Αυγούστου του ιδίου έτους14. Η Σύνοδος απαρτιζόταν από μέλη που 

διακρίνονταν για την αγιότητά τους, από ομολογητές με νωπά τα σημάδια των 

βασανιστηρίων στο σώμα τους, καθώς δεν απείχαν πολύ οι απηνείς διωγμοί του 

                                                 
5 Β. Φειδάς, Εκκλησιαστική Α´, σ. 415. 
6 Ι. Αναστασίου, Εκκλησιαστική Α´, σ. 257. 
7 Β. Στεφανίδης, Εκκλησιαστική, σ. 175. 
8 Σ. Παπαδόπουλος, Πατρολογία Β´, σ. 91. 
9 Π. Χρήστου, Πατρολογία Γ΄, σ. 22. 
10 Β. Στεφανίδης, Εκκλησιαστική, σ. 181. 
11 Ι. Αναστασίου, Εκκλησιαστική Α´, σ. 258. 
12 Γέν. 14, 14-15: «ἀκούσας δὲ Ἄβραμ ὅτι ᾐχμαλώτευται Λὼτ ὁ ἀδελφιδοῦς αὐτοῦ, ἠρίθμησε τοὺς 

ἰδίους οἰκογενεῖς αὐτοῦ, τριακοσίους δέκα καὶ ὀκτώ, καὶ κατεδίωξεν ὀπίσω αὐτῶν ἕως Δάν. Καὶ 

ἐπέπεσεν ἐπ᾿ αὐτοὺς τὴν νύκτα αὐτὸς καὶ οἱ παῖδες αὐτοῦ, καὶ ἐπάταξεν αὐτοὺς καὶ κατεδίωξεν αὐτοὺς 

ἕως Χοβά, ἥ ἐστιν ἐν ἀριστερᾷ Δαμασκοῦ». 
13 Π. Χρήστου, Πατρολογία Γ´, σ. 22. 
14 Β. Φειδάς, Εκκλησιαστική Α´, σ. 424. 
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Διοκλητιανού και του Λικινίου15 και από αρκετούς λόγιους κληρικούς. Γενικώς 

ειπείν, το σύνολο των μελών της Συνόδου παρουσίαζε πολυσυλλεκτικότητα όσον 

αφορά τις ηλικίες, τη μόρφωση και τη στάση τους απέναντι στα τρέχοντα γεγονότα16. 

Της Συνόδου προήδρευσαν: ο Αλέξανδρος Αλεξανδρείας, ο Ευστάθιος Αντιοχείας 

και ο Όσιος Κορδούης. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο ίδιος ο Αυτοκράτορας, πέραν 

της προσφωνήσεώς του κατά την έναρξη της Συνόδου, συμμετείχε στη συζήτηση 

μόνο για να κατευνάσει τις ενδεχόμενες εντάσεις17.  

1.2.1.2 Δογματική διδασκαλία της Συνόδου 

Κατά τη διάρκεια της Συνόδου ο ίδιος ο Άρειος δεν υπερασπίστηκε τα δόγματά 

του. Το έργο αυτό ανέλαβαν 17 επίσκοποι υπό τον Ευσέβιο Νικομηδείας, οι οποίοι 

ανέγνωσαν αποσπάσματα από το αρειανικό σύγγραμμα «Θάλεια»18. Οι Αρειανοί 

πίστευαν ότι ο Χριστός ήταν κτίσμα του Πατρός και όχι ομοούσιος με τον Πατέρα. 

Το σύνθημά τους για τον Υιό και Λόγο του Θεού ήταν ότι «ἦν ποτε ὅτε οὐκ ἦν», 

δηλαδή κάποτε υπήρξε ο χρόνος που ο Υιός και Λόγος δεν υπήρχε19. Αυτή η δοξασία 

καταλύει την πίστη στη θεότητα του Χριστού. Αν πιστεύσουμε ότι ο Ένσαρκος 

Λόγος δεν έχει την ίδια θεία φύση με τον Πατέρα, τότε πρέπει να αποδεχθούμε ότι 

κατά την Ενανθρώπηση η ανθρώπινη φύση δεν προσέλαβε τη θεότητα. Συνεπώς, 

είμαστε αναγκασμένοι να παραδεχθούμε ότι η Ανάσταση του Χριστού, αφορά μόνον 

Αυτόν, και όχι το ανθρώπινο γένος. Ο Χριστός του Αρείου δεν μπορεί να λυτρώσει 

την ανθρωπότητα από τη μοίρα του θανάτου. 

Εν τέλει ο Άρειος καταδικάστηκε και αναθεματίστηκε τόσο ο ίδιος όσο και όσοι 

θα επέμεναν να υποστηρίζουν τις διδασκαλίες του20. Η Σύνοδος απέρριψε 

προηγούμενα Σύμβολα και συνέταξε δικό της Σύμβολο Πίστεως, το σημαντικότερο 

στην ιστορία του Χριστιανισμού21. Δεν ήταν απολύτως πρωτότυπο, αλλά αποτελούσε 

επεξεργασμένη μορφή των βαπτιστηρίων Συμβόλων της Παλαιστίνης και της 

Συρίας22. Στο Σύμβολο της Νικαίας προστέθηκαν οι κάτωθι διατυπώσεις που 

αντιμετώπιζαν οριστικά την αρειανική κακοδοξία: «ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ πατρός», 

                                                 
15 Β. Φειδάς, Εκκλησιαστική Α´, σ. 423. 
16 Ι. Αναστασίου, Εκκλησιαστική Α´, σ. 258. 
17 Π. Χρήστου, Πατρολογία Γ΄, σ. 22, Β. Φειδάς, Εκκλησιαστική Α´, σ. 431. 
18 Π. Χρήστου, Πατρολογία Γ΄, σ. 24. Υπάρχει και η γραφή Θαλία. Οι Πατέρες χρησιμοποιούν τη 

γραφή Θάλεια. Ήταν τόσο σημαντικό ποίημα, ώστε η Οκτώηχος του Δαμασκηνού ονομάστηκε Θάλεια 

των Ορθοδόξων.   
19 Σ. Παπαδόπουλος, Πατρολογία Β´, σ. 115.  
20 Ι. Αναστασίου, Εκκλησιαστική Α´, σ. 259. 
21 Π. Χρήστου, Πατρολογία Γ΄, σ. 24. 
22 Δ. Μόσχος, Συνοπτική Ιστορία Α´, σ. 103. 
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«γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα», «ὁμοούσιον τῷ πατρί»23. Το κείμενο του Συμβόλου 

περιέχει τα εξής άρθρα:  

«Πιστεύομεν εἰς ἕνα Θεόν, πατέρα, παντοκράτορα, πάντων, ὁρατῶν τε καὶ 

ἀοράτων ποιητήν. 

Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ, γεννηθέντα ἐκ τοῦ 

Πατρὸς μονογενῆ, τουτέστιν ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ Πατρός. Θεὸν ἐκ Θεοῦ, φῶς ἐκ 

φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ 

Πατρί, δι' οὗ τὰ πάντα ἐγένετο, τά τε ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ τὰ ἐν τῇ γῇ˙ τὸν δι' ἡμᾶς τοὺς 

ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα καὶ σαρκωθέντα, <και> 

ἐνανθρωπήσαντα, παθόντα καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρα, ἀνελθόντα εἰς τοὺς 

οὐρανοὺς καὶ ἐρχόμενον κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς. 

Καὶ εἰς τὸ ἅγιον Πνεῦμα»24. 

Το δεύτερο άρθρο αναφέρεται στη Θεία φύση του Υιού και είναι εκτενέστερο, 

διότι αντιμετωπίζει τις αρειανικές δοξασίες25. Οι αρειανικές κακοδοξίες, όμως, 

καταδικάστηκαν ρητά με τον εξής αναθεματισμό:  

«Τοὺς δὲ λέγοντας, ″ἦν ποτε ὅτε οὐκ ἦν″, καὶ ″πρὶν γεννηθῆναι οὐκ ἦν″, καὶ ὅτι ″ἐξ 

οὐκ ὄντων″ ἐγένετο, ἢ ″ἐξ ἑτέρας ὑποστάσεως″ ἢ ″οὐσίας″ φάσκοντας εἶναι, ἢ 

″κτιστὸν″ ἢ ″τρεπτὸν″ ἢ ″ἀλλοιωτὸν″ τὸν Υἱόν τοῦ Θεοῦ, ἀναθεματίζει ἡ Καθολικὴ καὶ 

Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία»26. 

Το Σύμβολο δεν υπέγραψαν μόνον τρεις: ο Άρειος, ο Θεωνάς Μαρμαρικής και ο 

Σεκούνδος Πτολεμαΐδος, οι οποίοι καταδικάστηκαν με την εκκλησιαστική ποινή του 

αναθεματισμού και την αυτοκρατορική ποινή της εξορίας στην Ιλλυρία. Ο Ευσέβιος 

Νικομηδείας, ο Θέογνις Νικαίας και ο Μάρις Χαλκηδόνος, υπέγραψαν το Σύμβολο, 

όχι όμως και τον αφορισμό των τριών27. Επειδή συνέχισαν να έχουν εκκλησιαστική 

κοινωνία μαζί τους εξορίστηκαν, εν τέλει, και αυτοί στη Γαλλία28. 

Η διδασκαλία της Α´ Οικουμενικής Συνόδου, ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού είναι 

ομοούσιος τω Πατρί, δηλαδή έχει την ίδια ουσία με τον Πατέρα, λόγω της σημασίας 

που έχει για τη σωτηρία του ανθρώπου και τη νίκη επί του θανάτου, αποτέλεσε τη 

μεγαλύτερη συμβολή της στην ορθόδοξη θεολογία. Αποσαφηνίστηκε ότι το   

ομοούσιον του Υιού με τον Πατέρα, έχει την έννοια της αυτής ουσίας δύο 

                                                 
23 Β. Στεφανίδης, Εκκλησιαστική, σ. 178. 
24 Ι. Καρμίρης, Τα Δογματικά και Συμβολικά Α´, σσ. 87-88. 
25 Π. Χρήστου, Πατρολογία Γ΄, σ. 24. 
26 Ι. Καρμίρης, Τα Δογματικά και Συμβολικά Α´, σ. 88. 
27 Β. Στεφανίδης, Εκκλησιαστική, σ. 180. 
28 Ι. Αναστασίου, Εκκλησιαστική Α´, σ. 260. 
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διαφορετικών υποστάσεων, οι οποίες δεν συγχέονται μεταξύ τους. Το γεγονός, ότι 

είχε χρησιμοποιηθεί ο όρος του ομοουσίου από τον αιρετικό Σαβέλλιο, αλλά και από 

τους Γνωστικούς και τον Παύλο Σαμοσατέα, προκάλεσε κάποιους προβληματισμούς 

στην αρχή, επειδή ο όρος “ομοούσιος” δεν υπάρχει στην Αγία Γραφή29. Ο Σαβέλιος 

υποστήριζε ότι ο Υιός και ο Λόγος του Θεού είναι μια άλλη εκδοχή του ίδιου 

προσώπου30. Ο Παύλος ο Σαμοσατεύς  δίδασκε ότι Θεός είναι μόνο ο Πατήρ, ενώ ο 

Λόγος και το Πνεύμα είναι απρόσωπες δυνάμεις του Πατρός31. Το ρεύμα των 

Γνωστικών της πρωτοχριστιανικής περιόδου, το οποίο αρνείται την τριαδικότητα του 

Θεού χρησιμοποιεί τον όρο για να δηλώσει τη θεία υιότητα του Χριστού και όχι την 

ισοθεΐα Πατρός και Υιού32. Ωστόσο, το Σύμβολο της Νίκαιας επικράτησε και 

εκφωνείται μέχρι και σήμερα στη Θεία Λειτουργία των Ορθοδόξων Εκκλησιών ως η 

Ομολογία Πίστεως33. Το γεγονός ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού είναι ομοούσιος με 

τον Πατέρα, αυτό δεν σημαίνει ότι τα πρόσωπά τους συγχέονται, ότι αποτελούν δύο 

όψεις ή δύο εκδοχές του ίδιου προσώπου. Το ομοούσιο δηλώνει ότι η διάκριση των 

δύο προσώπων πρέπει να βασίζεται στα υποστατικά ιδιώματά τους και όχι στη 

διαφορετική τους φύση. 

1.2.1.3 Κανόνες εκκλησιαστικής τάξης 

Η Σύνοδος όρισε να εορτάζεται το χριστιανικό Πάσχα την πρώτη Κυριακή μετά 

την πανσέληνο της εαρινής ισημερίας (21 Μαρτίου), ώστε να μη συμπίπτει με το 

εβραϊκό Πάσχα. Επίσης, αντιμετώπισε δια παντός το Μελιτιανό σχίσμα της 

Αλεξάνδρειας34. Ο Μελίτιος θα διατηρούσε τον τίτλο του χωρίς όμως να έχει επαρχία, 

ενώ αναγνωρίστηκαν και οι χειροτονίες που είχε κάνει, οι δε κληρικοί θα υπάγονταν 

στον Αλέξανδρο Αλεξανδρείας35. Επίσης, θέσπισε 20 Ιερούς Κανόνες 

εκκλησιαστικής τάξεως και ακριβείας36. Με τον Κανόνα 8 κανονίζεται η επιστροφή 

των οπαδών του Μελιτίου στην εκκλησία της Αιγύπτου. Ο Κανόνας 19 αναφέρεται 

στην επιστροφή των Παυλιανών και στη χειροθεσία των διακονισσών. Ορισμένοι 

Κανόνες διαμορφώνουν το δίκαιο των χειροτονιών. Ο Κανόνας 2 απαγορεύει τη 

                                                 
29 Ι. Αναστασίου, Εκκλησιαστική Α´, σ. 260. Π. Χρήστου, Πατρολογία Γ΄, σ. 25. Β. Στεφανίδης, 

Εκκλησιαστική, σ. 183. Β. Φειδάς, Εκκλησιαστική Α´, σ. 466. 
30 Σ. Παπαδόπουλος, Πατρολογία Α´, σ. 383-384.  
31 Σ. Παπαδόπουλος, Πατρολογία Α´, σ. 461-464. 
32 Για τον γνωστικισμό βλ. ενδεικτικά Π. Παπαδόπουλος, Πατρολογία Α´, σσ. 145-150. Π. 

Χρήστου, Πατρολογία B΄, σσ. 205 επ. 
33 Π. Χρήστου, Πατρολογία Γ΄, σ. 26. 
34 Π. Χρήστου, Πατρολογία Γ΄, σ. 24. 
35 Ι. Αναστασίου, Εκκλησιαστική Α´, σ. 261. 
36 Σ. Παπαδόπουλος, Πατρολογία Β´, σ. 94. 



Ιστορία και Θεολογία των Οικουμενικών Συνόδων 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών  

18 

χειροτονία όσων είχαν λάβει πρόσφατο βάπτισμα, ο 10ος τη χειροτονία των 

πεπτωκότων και ο 9ος όσων δεν εξετάστηκαν πριν από τη χειροτονία τους, ώστε να 

διαπιστωθεί αν έχουν ηθικό κώλυμα ιερωσύνης, το οποίο, μάλιστα, αν διαπιστωθεί 

μετά τη χειροτονία, οδηγεί σε καθαίρεση. Επίσης, οι Κανόνες 11, 12 και 14 

κανονίζουν τη μετάνοια των πεπτωκότων, ενώ, εξ αφορμής του ισόβιου επιτιμίου της 

ακοινωνησίας, ορίζεται ότι αυτό αναστέλλεται όταν επίκειται ο θάνατος του 

ανθρώπου. Ο Κανόνας 1 καταδικάζει τον οικειοθελή ευνουχισμό και ο Κανόνας 3 τη 

συνήθεια των κληρικών να συγκατοικούν με γυναίκες (τις λεγόμενες «συνείσακτες»). 

Επίσης, ο Κανόνας 16 κανονίζει τους κληρικούς που επιδιώκουν τη μετάθεσή τους 

από ιδιοτελή κίνητρα, ο Κανόνας 17 καταδικάζει τους κληρικούς που παρέχουν τον 

έντοκο δανεισμό, και ο Κανόνας 18 καταδικάζει τους διακόνους που δεν τηρούν την 

τάξη και κοινωνούν πριν από τους πρεσβυτέρους. Οι Κανόνες 4 και 5 εισάγουν το 

μητροπολιτικό σύστημα στην χειροτονία των επισκόπων. Αρμόδια για την εκλογή 

τους είναι η επαρχιακή σύνοδος, σύμφωνα με τα πρότυπα οργάνωσης της ρωμαϊκής 

αυτοκρατορίας. Με τους Κανόνες 6 και 7 αναγνωρίζεται η δικαιοδοσία του 

Αλεξανδρείας στις εκκλησίες της Αιγύπτου και του Αιλίας (Ιεροσολύμων) ως 

επόμενου στα πρεσβεία τιμής αντίστοιχα. Με τον Κανόνα 6 εξαιρείται η Ρώμη και η 

Αντιόχεια από το μητροπολιτικό σύστημα. Τέλος, ο Κανόνας 20 απαγορεύει να 

γίνονται γονυκλισίες την Κυριακή και την ημέρα της Πεντηκοστής37. 

1.2.2. Β´ Οικουμενική Σύνοδος 

1.2.2.1 Ιστορικό Πλαίσιο  

Η Β´ Οικουμενική Σύνοδος είναι γνωστή και ως πρώτη Σύνοδος της 

Κωνσταντινουπόλεως. Συγκλήθηκε αρχικά ως τοπική από τον αυτοκράτορα 

Θεοδόσιο Α´ (379-395) μετά από προτροπή του Μελετίου Αντιοχείας κυρίως για την 

αντιμετώπιση των πνευματομαχικών ερίδων. Οι αρειανίζουσες δοξασίες επιβίωσαν 

μέσω τριών κυρίως παρατάξεων: των ομοίων, των ομοιουσιανών και των ανομοίων, 

με αποτέλεσμα μετά το 360 μ.Χ. να εμφανιστούν θέσεις και κατά της θεότητας του 

Αγίου Πνεύματος. Οι λεγόμενοι Μακεδονιανοί και Απολιναριστές, έχοντας λάβει το 

όνομά τους από τους αιρεσιάρχες οι οποίοι απέρριπταν τη θεότητα του Αγίου 

Πνεύματος (Μακεδόνιο και Απολινάριο) καταδικάστηκαν από τη Β´ Οικουμενική 

Σύνοδο. Δεν τηρήθηκαν Πρακτικά αλλά εκδόθηκε Τόμος Πίστεως, ο οποίος και 

σώζεται. Στη Σύνοδο δεν μετείχαν δυτικοί επίσκοποι, διότι ο στόχος συγκλήσεώς της 

                                                 
37 Ράλλης – Ποτλής, Σύνταγμα Β΄, σσ. 124-125.  
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δεν ήταν η οικουμενικότητα, αλλά η αντιμετώπιση των προβλημάτων της Ανατολής. 

Ανάμεσα στα θέματα που είχε να αντιμετωπίσει ήταν και η διευθέτηση του 

ζητήματος της αντικανονικής χειροτονίας Μαξίμου του Κυνικού από τον Πέτρο 

Αλεξανδρείας και οι αυθαίρετες, και εκτός των κανονικών δικαιοδοτικών ορίων, 

χειροτονίες του Μακεδονίου. Μετείχαν 150 ανατολικοί επίσκοποι, μεταξύ των 

οποίων και οι: Μελέτιος Αντιοχείας, Γρηγόριος Θεολόγος, Γρηγόριος Νύσσης, 

Αμφιλόχιος Ικονίου, Κύριλλος Ιεροσολύμων, Νεκτάριος Κωνσταντινουπόλεως, 

Τιμόθεος Αλεξανδρείας και Διόδωρος Ταρσού. Ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος κήρυξε 

την έναρξη των εργασιών της. Ο Μελέτιος Αντιοχείας, πρόεδρος της Συνόδου, 

απεβίωσε κατά τη διάρκεια των εργασιών της Συνόδου. Εξελέγη στη θέση του ο 

Γρηγόριος ο Θεολόγος. Ο Γρηγόριος αποσκοπώντας στην ειρήνευση της Εκκλησία 

πρότεινε την αναγνώριση του Παυλίνου ως Πατριάρχη Αντιοχείας. Οι Αιγύπτιοι και 

οι Μακεδόνες Επίσκοποι, οι οποίοι υποστήριξαν τον Μάξιμο τον Κυνικό, αν και 

έφτασαν αργοπορημένοι στη Σύνοδο αμφισβήτησαν την εκλογή του Γρηγορίου. Ο 

Γρηγόριος επέλεξε την οδό της παραίτησης παρά της αντιπαράθεσης. Ανέλαβε την 

προεδρία ο Νεκτάριος Κωνσταντινουπόλεως. Οι εργασίες της Συνόδου διήρκεσαν 

από τον Μάιο του 381 μέχρι το τέλος Ιουλίου του ιδίου χρόνου. Οι Δυτικοί 

προσυπέγραψαν τις αποφάσεις της Συνόδου ένα χρόνο αργότερο σε Σύνοδο της 

Ρώμης, στην οποία είχαν λάβει πρόσκληση να συμμετέχουν και οι Ανατολικοί. Οι 

Ανατολικοί χαρακτηρίζοντας τη σύνοδο Οικουμενική είχαν ήδη εκδώσει «τόμο» με 

την πίστη των ρν΄ πατέρων, τον οποίο και αποδέχθηκε η Σύνοδος της Ρώμης.  

 

1.2.2.2 Δογματική διδασκαλία της Συνόδου 

Η Σύνοδος πρόσθεσε στο Σύμβολο της Πίστεως τα πέντε τελευταία άρθρα, ώστε 

να διαμορφωθεί το Σύμβολο Νικαίας - Κωνσταντινουπόλεως, το οποίο εκφωνείται 

μέχρι σήμερα στη Θεία Λειτουργία των Ορθοδόξων. Συγκεκριμένα προστέθηκαν οι 

εκφράσεις: «σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου», 

«σταυρωθέντα ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου», «καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ 

Πατρός», «οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος». Η χριστολογική φράση «σαρκωθέντα ἐκ 

Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου» αντιμετωπίζει τους Απολιναριστές, οι 

οποίοι ομολογούσαν τον Θεό Λόγο εγκατοικημένο στον Χριστό, αντί της λογικής 

ψυχής. Στόχος, επίσης, και της διατύπωσης «Σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου 

Πιλάτου, καὶ παθόντα καὶ ταφέντα» είναι η καταπολέμηση του Απολιναρισμού. Η 
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φράση «ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς» στρέφεται κατά των Μαρκιωνιτών, των Μανιχαίων 

και του Ερμογένους, ενώ το «ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων» κατά των Αρειανών. 

Το «πρὸ πάντων τῶν αἰώνων» βάλλει κατά Αρειανών, Μαρκέλλου Άγκυρας, 

Φωτεινού Σιρμίου και Ευνομίου, οι οποίοι κήρυτταν την εν χρόνω γέννηση του Υιού 

και Λόγου του Θεού. Οι διατυπώσεις: «καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός καὶ 

πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης» και «οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος» αντιμετωπίζουν 

τον Μάρκελλο Άγκυρας και τον Φωτεινό Σιρμίου, ώστε να μην τίθεται εν αμφιβόλω 

η αιώνια διάκριση των προσώπων Πατρός και Υιού και η αιώνια ύπαρξη του Ιησού 

Χριστού ως δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος. 

Επίσης, στο Σύμβολο της Νικαίας προστέθηκαν και τα άρθρα: «καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα 

τὸ Ἅγιον, τὸ κύριον, τὸ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν Πατρὶ 

καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν», 

«εἰς μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν», «ὁμολογῶ ἓν βάπτισμα 

εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν», «προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν», «καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος 

αἰῶνος». Από το σύμβολο της Νίκαιας οι εκφράσεις που δεν περιελήφθησαν, είναι οι 

«τουτέστιν ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ πατρός», «Θεὸν ἐκ Θεοῦ», «τά τε ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ τὰ ἐν 

τῇ γῆ». Οι τρεις αυτές εκφράσεις θεωρήθηκαν περιττές επαναλήψεις. Έτσι, η αίρεση 

του Μακεδονίου και των λοιπών πνευματομάχων αντιμετωπίστηκε με το 8ο άρθρο 

«Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, τὸ κύριον, τὸ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς 

ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ 

λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν». Η λέξη «κύριον» προτάθηκε από τον Γρηγόριο τον 

Θεολόγο και ελήφθη από την B΄ Κορ. 3, 17-18. Η λέξη «ζωοποιόν» ελήφθη από το 

Ιωαν. 6, 63 και τα Παύλεια χωρία: Ρωμ. 8, 12, Β΄ Κορ. 3, 6. Η φράση «τὸ ἐκ τοῦ 

Πατρὸς ἐκπορευόμενον» ελήφθη από το Ιωάν. 15, 26. Η Σύνοδος θέλησε να αποφύγει 

τον όρο «ομοούσιος» για το Άγιο Πνεύμα, για να καταστεί ευκολότερη η επιστροφή 

των πνευματομάχων, και χρησιμοποίησε τον σημειολογικά ισοδύναμο όρο «τὸ σὺν 

Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον». Τέλος, η διατύπωση «τὸ 

λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν» ελήφθη από το Πέτρ. 1, 21, ώστε να διδάσκεται η 

θεολογική προπαρασκευή της ανθρωπότητας για το γεγονός της Ενανθρώπησης. Από 

όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι η Β´ Οικουμενική Σύνοδος μεταβαίνοντας από τη 

Χριστολογία στην Πνευματολογία προσήγγισε και άλλα δογματικά κεφάλαια, όπως 

την εκκλησιολογία, τη μυστηριολογία, την εσχατολογία και τη σωτηριολογία. Η Μία, 

Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία είναι η περιοχή της ενεργείας του Αγίου 

Πνεύματος. Στην Εκκλησία εισέρχεται κάποιος μέσω του μυστηρίου του 
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βαπτίσματος. Το μυστήριο του βαπτίσματος αποτελεί σωτηριολογικό γεγονός. Δεν 

απαλλάσσει απλώς τον άνθρωπο από την αμαρτία αλλά τον εισάγει στο 

«εσχατολογικό παρόν», στην προσδοκία της ανάστασης των νεκρών, στην ελπίδα της 

ζωής του «Μέλλοντος Αιώνος».  

 

1.2.2.3 Κανόνες εκκλησιαστικής τάξης 

Οι αποφάσεις της Β´ Οικουμενικής επικυρώθηκαν με αυτοκρατορικό διάταγμα. Οι 

Ιεροί Κανόνες που στόχευαν στην ενότητα της Πίστεως και την ειρήνη των 

εκκλησιών ήταν οι Κανόνες 1, 5, 6 (α), 7. Ο Κανόνας 1 αναγνωρίζει την καθολική 

ισχύ των δογμάτων της Α´ Οικουμενικής Συνόδου και με αυτό το δεδομένο 

καταδικάζει τις αναφυόμενες αιρετικές δοξασίες των Ευνομιανών, των 

Πνευματομάχων, των Ημιαρειανών και κάθε άλλης αίρεσης που αντίκειται στο 

Σύμβολο της Νικαίας. Ο Κανόνας 5 κυρώνει τον Τόμο Πίστεως των Δυτικών, ο 

οποίος αναγνωρίζει το Σύμβολο της Νικαίας, ώστε να μην υπάρξει στο μέλλον 

αμφιβολία περι την οικουμενικότητα της Α´ Οικουμενικής Συνόδου. Ο Κανόνας 6 

εξαιρεί από μάρτυρες κατηγορίας επισκόπων τους αιρετικούς και ο Κανόνας 7 ορίζει 

τον τρόπο επιστροφής των αιρετικών στην ορθοδοξία. Οι τρόποι είναι τρεις: η 

παράδοση λιβέλλου πίστης, η επανάληψη του χρίσματος και ο αναβαπτισμός.  

Οι Κανόνες 2, 3, 4 και 6 κανονίζουν το πρόβλημα της εισπήδησης σε 

εκκλησιαστική περιφέρεια άλλης δικαιοδοσίας. Ο Κανόνας 2 είναι γενικός, και 

καταδικάζει τις υπερόριες χειροτονίες, ενώ ο Κανόνας 4 επιλαμβάνεται ειδικώς της 

χειροτονίας του Πέτρου Κυνικού και ορίζει ως αντικανονική όχι μόνον αυτή, αλλά 

και όλες τις χειροτονίες που ο ίδιος διενήργησε. Ο Κανόνας 6 προστατεύει και την 

απονομή της εκκλησιαστικής δικαιοσύνης από την υπερόρια επέμβαση, ορίζοντας ότι 

οι κατηγορίες κατά των επισκόπων εξετάζονται ενώπιον τοπικής Συνόδου. 

Σημαντικός είναι ο Κανόνας 3, ο οποίος αποδίδει στην Εκκλησία της 

Κωνσταντινουπόλεως τα δεύτερα μετά τη Ρώμη πρεσβεία τιμής. Η 

Κωνσταντινούπολη ονομάζεται Νέα Ρώμη. Δεν πρόκειται για τη δημιουργία 

ιεραρχίας διοικητικής ή πνευματικής εξουσίας, το αντίθετο μάλιστα. Επειδή υφίστατο 

ισοτιμία μεταξύ των Εκκλησιών ορίστηκε η σειρά της τάξης της τιμής, ώστε να μη 

δημιουργείται κάθε φορά συζήτηση στις συνοδικές συνεδρίες. 

1.2.3. Γ´ Οικουμενική Σύνοδος 
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1.2.3.1 Ιστορικό Πλαίσιο  

Η Γ΄ Οικουμενική Σύνοδος συγκλήθηκε στην ΄Εφεσο. Οι εργασίες της Συνόδου 

έλαβαν χώρα στον Μητροπολιτικό ναό της πόλεως που έφερε το όνομα «Μαρία»38 

(συνεδρίες 1η, 4η, 5η και 7η) και στο επισκοπείο του επισκόπου Εφέσου Μέμνονος 

(συνεδρίες 2η, 3η και 6η)39. Η σύγκληση της Συνόδου έγινε από τον Θεοδόσιο Β΄ τον 

Μικρό (408-450) με τη σύμφωνη γνώμη και του αυτοκράτορα του Δυτικού Ρωμαϊκού 

Κράτους Ουαλεντινιανού του Γ΄ (425-455)40. Σύμφωνα με το από 19ης Νοεμβρίου 

430 γράμμα του Αυτοκράτορα ορίστηκε ως ημέρα σύγκλησης της Συνόδου η Πεντη-

κοστή του επομένου έτους, δηλαδή η 7η Ιουνίου 43141. Τελικά, επειδή καθυστέρησαν 

να φθάσουν στην ΄Εφεσο οι επίσκοποι της Ανατολής, του Ιλλυρικού και της Δύσεως 

(έγκαιρα έφθασε στην ΄Εφεσο ο Νεστόριος με δεκαέξι επισκόπους και με συνοδία α-

νακτορικής φρουράς και ο Κύριλλος Αλεξανδρείας με πενήντα επισκόπους της δι-

καιοδοσίας του και με συνοδία πολλών μοναχών, παραβολάνων και ναυτικών προς 

περιφρούρηση του Κυρίλλου και των μετ’ αυτού), οι εργασίες της Συνόδου άρχισαν 

με καθυστέρηση δεκαέξι ημερών στις 22 Ιουνίου 43142, ενώ στις 31 Ιουλίου του ιδίου 

έτους έλαβε χώρα η έβδομη και τελευταία Συνεδρία, της οποίας σώζονται τα πρα-

κτικά43.  

Η Γ΄ Οικουμενική Σύνοδος συναθροίστηκε, σύμφωνα με το προοίμιο των ιερών 

κανόνων κατά το χειρόγραφο της Τραπεζούντος44, για να καταδικάσει τις δοξασίες 

του  Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Νεστορίου (428-431)45, ο οποίος δίδασκε ότι ο 

                                                 
38. Mansi 4, 1232, ACO 1,1,3, σελ. 4 
39. Βλ. και Π. Μενεβίσογλου, Εἰσαγωγή, σελ. 206-207. 
40. Π. Μενεβίσογλου, Εἰσαγωγή, σελ. 205. 
41. Π. Μενεβίσογλου, Εἰσαγωγή, σελ. 205. 
42. Βλ. σχετικά αντί άλλων Β. Φειδάς, Εκκλησιαστική Α´, σσ. 581-619 και την βιβλιογραφία στη 

σελ. 611επ., Π. Μενεβίσογλου, Εἰσαγωγή, σελ. 202 επ., Γ. Μπεμπής, «Νεστόριος», στήλ. 429-430. 
43. Β. Φειδάς, Εκκλησιαστική Α´, σσ. 611-612, Π. Μενεβίσογλου, Εἰσαγωγή, σσ. 213-217 και η εκεί 

βιβλιογραφία. 
44. Προοίμιο στους ιερούς κανόνες της Γ΄ Οικουμενικής Συνόδου κατά το χειρ. Τραπεζούντος (Γ. 

Ράλλης – Μ. Ποτλής, Σύνταγμα, τ. Β΄, σελ. 192:  «κατὰ Νεστορίου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, 

ὅς ψιλὸν ἄνθρωπον ἔλεγε τὸν Χριστόν, ἑνωθῆναι δὲ αὐτῷ κατὰ σχέσιν τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ ἐδογμάτιζε. Διὸ 

οὐδὲ Θεοτόκον τὴν ἁγίαν παρθένον ἠνείχετο λέγειν Χριστοτόκον» (κατά Νεστορίου Πατριάρχη 

Κωνσταντινουπόλεως, ο οποίος ονόμαζε τον Χριστό ψιλό άνθρωπο [ ψιλός=δεν ειχε προσλάβει 

πλήρως  την ανθρώπινη φύση] και κήρυττε το δόγμα ότι είχε ενωθεί κατά σχέση [και όχι κατά φύση] 

με τον Υιό του Θεού [δηλαδή το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος]. Γι᾽ αυτό και δεν αποδεχόταν 

το όνομα Θεοτόκος για την Παρθένο Μαρία, αλλά την ονόμαζε Χριστοτόκο).   
45. Περί του Νεστορίου βλ. αντί άλλων την ad hoc έρευνα (διδ. διατριβή) του Γ. Μπεμπῆ, Συμβολαὶ 

εἰς τὴν περὶ Νεστορίου ἔρευναν (ἐξ ἐπόψεως ὀρθοδόξου), Ἀθῆναι 1964, και την σε αυτήν πλούσια 

βιβλιογραφία για το μέχρι τότε (1964) διάστημα. Ενδεικτικά για τη μετά το 1964 διάστημα 

βιβλιογραφία βλ. Γ. Φλορόφσκυ, «Νεστοριανοί», ΘΗΕ 9 (1966) 418-426, Γ. Μπεμπῆς, «Νεστόριος», 

ΘΗΕ 9 (1966) 426-435, V. Grumel, Regestes, L. Scipioni, Nestorio, Β. Φειδάς, Εκκλησιαστική Α´, σσ. 

581-619. 
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Ιησούς Χριστός είχε δύο φύσεις, τη θεία και την ανθρώπινη εντελώς χωριστές, χωρίς 

υποστατική ένωση αυτών στο ένα πρόσωπό Του, και ότι η Παρθένος Μαρία δεν εγέν-

νησε Θεόν αλλά ψιλόν άνθρωπο και γι’ αυτό έπρεπε να λέγεται όχι Θεοτόκος αλλά 

Χριστοτόκος46. Αυτή η διδασκαλία, παρά τη διαφορετική αφετηρία σε σχέση με τη 

διδασκαλία του Αρείου, έθετε και πάλι σε δοκιμασία το σωτηριολογικό δόγμα της 

Εκκλησίας. Αν ο Υιός του Θεού δεν είχε προσλάβει την ανθρώπινη φύση και απλώς 

ενοίκησε σε αυτήν τότε και πάλι η Ανάσταση του Χριστού αφορά μόνον Εκείνον και 

δεν μπορεί να λυτρώσει το ανθρώπινο γένος.  

 Η διδασκαλία του Νεστορίου προκάλεσε σοβαρές αντιδράσεις στην Κωνστα-

ντινούπολη, την Αλεξάνδρεια, τη Ρώμη και αλλού, διαταράσσοντας την ευταξία και 

ενότητα της Εκκλησίας47. Επικεφαλής αυτής της αντίδρασης υπήρξε ο Κύριλλος Αλε-

ξανδρείας (412-444) και στη συνέχεια η Εκκλησία της Ρώμης48. Η ταραχή οφειλόταν 

στην ανατροπή της.  

Σκοπός της σύγκλησης ήταν η διάλυση της «ταραχής» που είχε προκληθεί από την 

ανωτέρω αμφισβήτηση του Νεστορίου και η διόρθωση των όσων ο τελευταίος 

έπραξε. Ο σκοπός αυτός προβάλλεται σε πολλά σημεία των πρακτικών της Γ´ Οικου-

μενικής Συνόδου, από τα οποία χαρακτηριστικό είναι η Επιστολή συγκλήσεως της 

Συνόδου του αυτοκράτορα, στην οποία ρητά τονίζει ότι συγκάλεσε τη Σύνοδο, «ὥστε 

τούτου γενομένου τήν τε ἐκ τῶν ἀμφισβητουμένων συμβαίνουσαν ταραχὴν κατὰ τοὺς 

ἐκκλησιαστικοὺς κανόνας διαλυθῆναι καὶ τὴν ἐπὶ τοῖς οὐ δεόντως γενομένοις δοθῆναι 

διόρθωσιν»49. Μέλη της Συνόδου ήταν διακόσιοι άγιοι Πατέρες, γι’ αυτό και οι ιεροί 

κανόνες αυτής της Συνόδου φέρονται ως κανόνες των διακοσίων αγίων Πατέρων 

«ἀθροισθέντων ἐν Εφέσῳ»50. Σε ορισμένα όμως χειρόγραφα και άλλες πληροφορίες 

τα μέλη της Συνόδου φέρονται πάνω από διακόσια51.  

1.2.3.2 Δογματική διδασκαλία της Συνόδου 

Η Γ´ Οικουμενική Σύνοδος (431) καταδίκασε κυρίως τον Νεστοριανισμό. 

Συγκλήθηκε εξαρχής ως Οικουμενική με αυτοκρατορικό διάταγμα, το οποίο καλούσε 

τους επισκόπους στην Έφεσο. Ο Θεοδόσιος Β´, παρά το γεγονός ότι είχε αναπτύξει 

                                                 
46. Β. Φειδάς, Εκκλησιαστική Α´, σ. 596.  
47. Γ. Μπεμπής, «Νεστόριος», στήλ. 428. 
48. Γ. Μπεμπής, «Νεστόριος», στήλ. 428, Β. Φειδάς, Εκκλησιαστική Α´, σ. 607. 
49. Mansi 4, 1113, ACO 1,1,1, σελ. 115. 
50. Γ. Ράλλης – Μ. Ποτλής, Σύνταγμα Β΄, σελ. 192. 
51. Mansi 4,1225DΕ, όπου αναγράφεται ότι μετά την καθαίρεση του Νεστορίου προσήλθαν στη σύ-

νοδο και άλλοι επίσκοποι που υπέγραψαν την απόφαση της καθαιρέσεως και έτσι «εἰσὶν οὖν οἱ καθελό-

ντες αὐτὸν τὸν Νεστόριον ἐπίσκοποι ὑπὲρ τοὺς διακοσίους». 
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φιλία με τον Νεστόριο, πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, εν τέλει επικύρωσε τις 

αποφάσεις της Συνόδου της Εφέσου, η οποία καταδίκασε τον Νεστόριο και την 

νεστοριανική πίστη. Ο αυτοκράτορας έκρινε ποιές από τις δύο συνόδους θα 

αποκτούσε οικουμενικό κύρος, καθώς απέναντι στη Σύνοδο της Εφέσου, 

τοποθετήθηκε το φιλονεστοριανικό Συνέδριο των Ανατολικών υπό τον Ιωάννη 

Αντιοχείας. Η Αντισύνοδος τού Ιωάννη καταδίκασε τις αποφάσεις της Συνόδου της 

Εφέσου και τον πρωτεργάτη της Κύριλλο Αλεξανδρείας. Ο αυτοκράτορας μετά από 

δίκη σχετιζόμενη με τη νομιμότητα των συνεδρίων δικαίωσε την Σύνοδο της Εφέσου. 

Η Γ΄ Οικουμενική Σύνοδος έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις: 

α) Καταδίκασε το Νεστόριο σε καθαίρεση και αναθεματισμό52 καθώς και τις αιρε-

τικές του δοξασίες. Τούτο έγινε κατά την πρώτη (1η) Συνεδρία, στην οποία δεν 

παρέστη ο Νεστόριος, αν και ήταν στην ΄Εφεσο και κλήθηκε τρεις φορές για να α-

πολογηθεί53. 

β) Καταδίκασε τον Πελαγιανισμό και ρητά τον Κελέστιο και τα δόγματά του, 

γ) Καταδίκασε τους Μεσσαλιανούς, οι οποίοι είχαν καταδικαστεί προηγουμένως 

από τη Σύνοδο της Σίδης το 39054 και 

δ) Επικύρωσε την πίστη της Συνόδου της Νικαίας55. 

1.2.3.3 Κανόνες εκκλησιαστικής τάξης 

Η Γ´ Οικουμενική Σύνοδος έλαβε κανονικής φύσεως αποφάσεις για την καταδίκη 

του Νεστορίου και όσων επιμένουν να υποστηρίζουν τα νεστοριανικά δόγματα. Οι 

αποφάσεις αυτές συμπεριλήφθηκαν σε εγκύκλιο γράμμα, το οποίο στη συνέχεια 

διαιρέθηκε σε επτά κεφάλαια (Ιεροί Κανόνες 1-7). Οι Κανόνες 1, 2, 4 και 5 

καταδικάζουν τους πρωτεργάτες, εκκλησιαστικούς ηγήτορες και κληρικούς του 

νεστοριανικού δόγματος, ενώ ο Κανόνας 3 αποκαθιστά τους «καθῃρημένους» 

ορθοδόξους από τον Νεστόριο. Οι Κανόνες 1 και 4 καταδικάζουν και τον 

Πελαγιανισμό. Ο Κανόνας 6 προβλέπει την ποινή της ακοινωνησίας για όσους 

εναντιωθούν στις αποφάσεις της Γ´ Οικουμενικής Συνόδου. Σημαντικός είναι ο 

Κανόνας 7, ο οποίος απαγορεύει οποιαδήποτε προσθήκη ή αφαίρεση στο Σύμβολο 

Νικαίας - Κωνσταντινουπόλεως. Επίσης, στους Ιερούς Κανόνες της Γ´ Οικουμενικής 

Συνόδου συγκαταλέγεται στις κανονικές συλλογές και ο Κανόνας 8, ο οποίος επιλύει 

                                                 
52. Προοίμιον στους ιερούς κανόνες της Γ΄ Οικουμενικής Συνόδου κατά το χειρ. Τραπεζούντος (Γ. 

Ράλλης – Μ. Ποτλής, Σύνταγμα Β΄, σ. 192). 
53. Π. Μενεβίσογλου, Εἰσαγωγή, σ. 209.  
54. Mansi 4,1477-1478, ACO 1,1,7, σελ. 117-118. Πρβλ. Π. Μενεβίσογλου, Εἰσαγωγή, σελ. 209.  
55Mansi 4, 1344, ACO 1,1,7, σελ. 117-118.  
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το ζήτημα του Ευσταθίου, Μητροπολίτου της Εκκλησίας της Παμφυλίας, που 

αφορούσε στις συνέπειες της παραιτήσεώς του. Η απόφαση αυτή ιδρύει το 

Αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Κύπρου56.  

1.2.4. Δ´ Οικουμενική Σύνοδος 

1.2.4.1 Ιστορικό Πλαίσιο  

 Ο αρχιμανδρίτης Ευτυχής, επηρεασμένος από τον Διόσκορο Αλαξανδρείας, 

δίδασκε ότι η ανθρώπινη φύση του Χριστού απορροφήθηκε από τη θεία Του φύση. 

Μετά την καταδίκη του αιρετικού Ευτυχή από τη Σύνοδο της Κωνσταντινουπόλεως, 

8 Νοεμβρίου 448 υπό τον Κωνσταντινουπόλεως Φλαβιανό, και την επικύρωση αυτής 

της καταδίκης από τον Ρώμης με τον Τόμο του 449, ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος Β´, 

φίλα προσκείμενος προς τον Ευτυχή και θέλοντας να δυσαρεστήσει τον Φλαβιανό, ο 

οποίος αρνήθηκε να χειροθετήσει την αυτοκράτειρα Πουλχερία σε διακόνισσα, 

συγκάλεσε Οικουμενική Σύνοδο στην Έφεσο την 1η Αυγούστου του 44957. Η 

Σύνοδος με πρόεδρο της Διόσκορο Αλεξανδρείας αθώωσε τον Ευτυχή, καταδίκασε 

τον Δόμνο Αντιοχείας, τον Θεοδώρητο Κύρου, τον Ίβα Εδέσσης, τον Ευσέβιο 

Δορυλαίου και τον Φλαβιανό και επιδοκίμασε τη διδασκαλία για την απορρόφηση 

της ανθρώπινης φύσης από την θεία μετά την Ενανθρώπηση58. Ο Ρώμης Λέων Α´ 

αντέδρασε άμεσα και συγκάλεσε το Σεπτέμβριο του 449 Σύνοδο, η οποία καταδίκασε 

τη φερόμενη ως Οικουμενική Σύνοδο της Εφέσου. Το 450 ο διάδοχος τού Φλαβιανού 

πατριάρχης Ανατόλιος καταδίκασε εν Συνόδω τον Ευτυχή και τους οπαδούς του. 

Αυτή η διχαστική κατάσταση αντιμετωπίστηκε το 451 από τους διαδόχους του 

Θεοδοσίου του Β´, Μαρκιανό και Πουλχερία δια της σύγκλησης Οικουμενικής 

Συνόδου στη Χαλκηδόνα. Η Σύνοδος αυτή είναι η πολυπληθέστερη των 

Οικουμενικών Συνόδων με συμμετοχή 630 επισκόπων. Πρόεδροι της Συνόδου ήταν ο 

Ανατόλιος και κάποια μέλη της αντιπροσωπείας του Πάπα. Παρόντες ήταν και 

αντιπρόσωποι του αυτοκράτορα. Οι εργασίες της Συνόδου άρχισαν στις 8 Οκτωβρίου 

451 στον ναό της αγίας Ευφημίας Χαλκηδόνος και έληξαν την 1η Νοεμβρίου του 

ίδιου έτους59. 

                                                 
56Βλ. Π. Μενεβίσογλου, Εἰσαγωγή, σελ. 223 επ. 
57 Α. Αλιβιζάτος, Οι Ιεροί Κανόνες, σ. 47. 
58 Οι βιαιότητες και οι βαναυσότητες που έγιναν κατά τη διάρκεια της, είχαν ως αποτέλεσμα να 

ονομαστεί η σύνοδος «Ληστρική». Βλ. Δ. Κοντοστεργίου, Οικουμενικαί Σύνοδοι, σ. 89. Β. 

Γιαννόπουλος, Ιστορία και Θεολογία των Οικουμενικών Συνόδων, σ. 205. 
59 Δ. Κοντοστεργίου, Οικουμενικαί Σύνοδοι, σ. 84. 



Ιστορία και Θεολογία των Οικουμενικών Συνόδων 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών  

26 

Η Δ´ Οικουμενική αποκήρυξε επισήμως τη Σύνοδο στην Εφεσο, αποκαλώντας την 

«Ληστρική» και καθαίρεσε τον Διόσκουρο Αλεξανδρείας όχι μόνο για τις κακοδοξίες 

του αλλά και ως αίτιο βιαιοπραγιών60. Η Σύνοδος αποκατέστησε τους 

«καθῃρημένους»  από τον Διόσκορο ανατολικούς επισκόπους και δικαίωσε τον 

Φλαβιανό και την υπ᾽αυτόν Σύνοδο του 448. 

1.2.4.2 Δογματική διδασκαλία της Συνόδου 

Η Δ´ Οικουμενική Σύνοδος καταδίκασε τον Μονοφυσιτισμό του Ευτυχούς, τον 

δυοφυσιτισμό του Νεστορίου και συμπλήρωσε τη χριστολογία της Γ´ Οικουμενικής 

Συνόδου61. Αν η θεία φύση απορρόφησε την ανθρώπινη, όπως δίδασκε ο Ευτυχής, 

τότε και πάλι η Ανάσταση του Χριστού δεν αφορά την ανθρώπινη φύση και δεν 

μπορεί να λυτρώσει το ανθρώπινο γένος. Ο Όρος της Συνόδου, αντιμετωπίζει στη 

ρίζα του τον Μονοφυσιτισμό και ορίζει: «Ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν Χριστὸν υἱόν, Κύριον, 

μονογενῆ, ἐν δύο φύσεσιν ἀσυγχύτως, ἀτρέπτως, ἀδιαιρέτως, ἀχωρίστως γνωριζόμενον, 

οὐδαμοῦ τῆς τῶν φύσεων διαφορᾶς ἀνῃρημένης διὰ τὴν ἕνωσιν, σῳζομένης δὲ μᾶλλον 

τῆς ἰδιότητος ἑκατέρας φύσεως καὶ εἰς ἓν πρόσωπον καὶ μίαν ὑπόστασιν..., ἀλλ’ ἕνα καὶ 

τὸν αὐτὸν υἱόν μονογενῆ, τὸν Θεὸν Λόγον» (Ο Χριστός αναγνωρίζεται ως ο ένας και ο 

αυτός Υιός, Κύριος, μονογενής, με δύο φύσεις, οι οποίες χωρίς να συγχέονται, να 

μετατρέπονται ή να μερίζονται παραμένουν διαφορετικές, και παρά την ένωσή τους 

σε ένα πρόσωπο και μία υπόσταση διατηρεί η καθεμία την ιδιαιτερότητά της, δίχως 

να διαιρείται σε δύο πρόσωπα, … αλλά ο Θεός Λόγος αναγνωρίζεται ως ο ένας και ο 

αυτός υιός μονογενής)62. Η Σύνοδος αυτή διακήρυξε το θεμελιώδες δόγμα σε σχέση 

με την υποστατική ένωση των δύο φύσεων, της θείας και της ανθρώπινης, στον 

Χριστό, ασυγχύτως, ατρέπτως αχωρίστως και αδιαιρέτως63. 

1.2.4.3 Κανόνες εκκλησιαστικής τάξης 

Η Δ´ Οικουμενική Σύνοδος έλαβε σημαντικές αποφάσεις εκκλησιαστικής ευταξίας 

και διοίκησης. Ανύψωσε χάριν τιμής την επισκοπή Χαλκηδόνος σε μητρόπολη και 

την Εκκλησία Ιεροσολύμων στο πέμπτο κατά την τάξη Πατριαρχείο. Η Σύνοδος 

εξέδωσε 30 Ιερούς Κανόνες. Ο Κανόνας 1 επικυρώνει τους κανόνες των 

                                                 
60 Α. Αλιβιζάτος, Οι Ιεροί Κανόνες, σ. 47. 
61 Δ. Κοντοστεργίου, Οικουμενικαί Σύνοδοι, σ. 90. 
62 Γ. Κονιδάρης, Εκκλησιαστική Ιστορία, σ. 317. 
63 Α. Αλιβιζάτος, Οι Ιεροί Κανόνες, σ. 48, όπου τονίζεται ότι η δογματική ορολογία της Δ´ 

Οικουμενικής Συνόδου δεν έγινε αποδεκτή από όλους γι᾽ αυτό και ακολούθησαν και νέες έριδες για το 

θέμα των δυο φύσεων του Χριστού. 
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προηγούμενων Συνόδων64, ο Κανόνας 28 επικυρώνει και ολοκληρώνει και εξειδικεύει 

τον Κανόνα 3 της Β´ Οικουμενικής αποδίδοντας στον Κωνσταντινουπόλεως ίσα 

πρεσβεία τιμής και όμοια προνόμια με εκείνα του Πάπα Ρώμης. Ο Κανόνας 28 υπάγει 

τις μητροπόλεις και εξαρχίες Πόντου (Καισαρείας), Μ. Ασίας (Εφέσου) και Θράκης 

(Ηρακλείας) στον Κωνσταντινουπόλεως65. Ο Κανόνας 28 ερμηνεύεται συνδυαστικά 

με τους Κανόνες 9 και 17. Ακολούθως, ο Κανόνας 14 αφορά τους μικτούς γάμους και 

ο 19 τις Συνόδους66. Η Δ´ Οικουμενική Σύνοδος διαμόρφωσε τον θεσμό της 

Πενταρχίας, διοικητικό σύστημα που βασίστηκε στο αυτοδιοίκητο των πέντε 

παλαιφάτων Πατριαρχείων. Ο Κανόνας 2 καταδικάζει τις σιμωνιακές χειροτονίες, 

ενώ πολλοί κανόνες ρυθμίζουν ζητήματα τάξεως και συμπεριφοράς του κλήρου, 

εκκλησιαστικής διοίκησης και θέματα που αφορούν στην απονομή της 

εκκλησιαστικής δικαιοσύνης. 

1.2.5. Ε´ Οικουμενική Σύνοδος 

1.2.5.1 Ιστορικό Πλαίσιο  

 Η Ε΄ Οικουμενική Σύνοδος συγκλήθηκε το 553 από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό 

στην Κωνσταντινούπολη. Οι εργασίες της διήρκεσαν από τις 5 Μαΐου έως τις 21 

Ιουνίου του ιδίου έτους, υπό την προεδρία του Κωνσταντινουπόλεως Ευτυχίου και τη 

συμμετοχή των Απολιναρίου Αλεξανδρείας, Δόμνου Αντιοχείας και τριών 

εκπροσώπων του Ιεροσολύμων Ευστοχίου. Ο Πάπας Ρώμης Βιγίλιος δεν παρέστη, 

ούτε έστειλε αντιπροσώπους, αλλά σε σύντομο χρονικό διάστημα αναγνώρισε τις 

αποφάσεις της Συνόδου και υπέγραψε τα Πρακτικά της. Για πρώτη φορά ο 

αυτοκράτορας δεν έλαβε μέρος στη Σύνοδο, ούτε αυτοπροσώπως ούτε δι᾽ 

εκπροσώπων. Ο Ιουστινιανός συγκάλεσε την Σύνοδο αυτή για να καταδικάσει εκ 

νέου τους νεστοριανίζοντες και να κατευνάσει το μένος των Μονοφυσιτών, οι οποίοι 

λόγω της επιβίωσης των νεστοριανικών θέσεων ενεργούσαν εις βάρος της ενότητας 

της αυτοκρατορίας. Πράγματι, η Σύνοδος καταδίκασε, ασκώντας όμως οικονομία, 

τους Μονοφυσίτες Διόσκορο και Σεβήρο και τα «Τρία Κεφάλαια», δηλαδή το 

πρόσωπο, τα συγγράμματα και τη διδασκαλία του Θεοδώρου Μοψουεστίας, τα 

συγγράμματα του Θεοδωρήτου Κύρου και μία επιστολή του Ίβα Εδέσσης. Η Ε΄ 

Οικουμενική Σύνοδος διακήρυξε την προσήλωσή της στα δόγματα των 

                                                 
64 Γ. Ράλλης – Μ. Ποτλής, Σύνταγμα Β´, σσ. 216-217: «Τοὺς παρὰ τῶν ἁγίων Πατέρων καθ’ 

ἑκάστην σύνοδον ἄχρι τοῦ νῦν ἐκτεθέντας κανόνας κρατεῖν ἐδικαιώσαμεν». 
65 Γ. Κονιδάρης, Εκκλησιαστική Ιστορία, σ. 318. 
66 Δ. Κοντοστεργίου, Οικουμενικαί Σύνοδοι, σ. 91. 
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προηγούμενων τεσσάρων Οικουμενικών Συνόδων και εμπλούτισε τον Όρο της 

Χαλκηδόνος με βάση τη χριστολογία του Κυρίλλου Αλεξανδρείας και τη 

μεταχαλκηδόνιο θεολογία. Έτσι, από τη μία πλευρά το οικουμενικό κύρος της Δ´ 

Οικουμενικής Συνόδου ενισχύθηκε, από την άλλη, όμως, οι ενωτικές προσπάθειες 

του Ιουστινιανού απέναντι στους Μονοφυσίτες δεν ευοδώθηκαν.  

1.2.5.2 Η δογματική διδασκαλία της Συνόδου  

Η Ε´ Οικουμενική Σύνοδος αποσαφήνισε τα ρήματα της Δ´ Οικουμενικής 

Συνόδου. Εξήγησε ότι οι θεολογικός όρος «ὑπόστασις» ανάγεται στο «πρόσωπον» 

και ο όρος «φύσις» ανάγεται στην «οὐσία». Συνεπώς, η χαλκηδόνιος χριστολογική 

διδασκαλία του «ἑνὸς προσώπου καὶ μιᾶς ὑποστάσεως», δεν εννοούσε το «κατὰ τὴν 

προσηγορίαν καὶ τιμὴν καὶ ἀξίαν καὶ προσκύνησιν» ένα πρόσωπο, για το οποίο 

μιλούσαν ο Θεόδωρος και ο Νεστόριος, αλλά «τὸν τοῦ Θεοῦ Λόγον σαρκὶ καθ΄ 

ὑπόστασιν ἑνωθέντα καὶ διὰ τοῦτο μίαν αὐτοῦ (είναι) τὴν ὑπόστασιν, ἤτοι ἓν 

πρόσωπον»67. Η Δ΄ Οικουμενική Σύνοδος δεν δογμάτισε υπέρ του ιδιοϋποστάτου και 

κεχωρισμένου των δύο φύσεων του Χριστού, αλλά υπέρ της διαφοράς των δύο 

φύσεων «ἐξ ὧν ἀσυγχύτως ἡ ἄφραστος ἕνωσις γέγονε». Με άλλα λόγια, ούτε ο Λόγος 

μεταποιήθηκε στη φύση της σάρκας, ούτε η σάρκα του αλλοιώθηκε «πρὸς τὴν τοῦ 

Λόγου φύσιν», καθόσον «μένει ἑκάτερον, ὅπερ ἐστί τῇ φύσει καὶ γενομένης τῆς 

ἑνώσεως καθ᾽ ὑπόστασιν»68. Οι διατυπώσεις του Κυρίλλου Αλεξανδρείας «ἐκ δύο 

φύσεων» και «μία φύσις τοῦ Θεοῦ Λόγου σεσαρκωμένη» δεν σημαίνουν «μίαν φύσιν, 

ἤτοι οὐσίαν, θεότητος καὶ σαρκὸς τοῦ Χριστοῦ» κατά «σύγχυσιν» ή «ἀνάχυσιν τινα 

εἰς ἀλλήλας τῶν φύσεων», αλλά την ένωση των δύο φύσεων σε μία υπόσταση («ἐκ 

τῆς θείας φύσεως καὶ τῆς ἀνθρωπίνης τῆς ἑνώσεως καθ΄ ὑπόστασιν γενομένης εἷς 

Χριστὸς ἀπετελέσθη»)69. Ομοίως και οι Κυρίλλειες εκφράσεις «κατὰ σύνθεσιν» και 

«καθ᾽ ὑπόστασιν», που αναφέρονται στο μυστήριο της ενώσεως του Λόγου και της 

σαρκός αυτού, αποκλείουν τόσο την κατά διαίρεσιν «σχετικὴν ένωσιν» του 

Θεοδώρου και του Νεστορίου, αλλά και την «κατὰ σύγχυσιν ἕνωσιν» του 

Απολιναρίου και του Ευτυχούς70. 

                                                 
67 Κεφάλαιον ε΄. Βλ. Β. Γιαννόπουλος, Οικουμενικές Σύνοδοι, σ. 39. Βλ. και Του Ιδίου, Iστορία και 

Θεολογία των Οικουμενικών Συνόδων, σσ. 314-315. 
68 Β. Γιαννόπουλος, Οικουμενικές Σύνοδοι, Ἀθήνα 2002, σ. 39. 
69 Β. Γιαννόπουλος, Οικουμενικές Σύνοδοι, σ. 40. Βλ. και Του Ιδίου, Iστορία και Θεολογία των 

Οικουμενικών Συνόδων, σσ. 330 επ. 
70 Β. Γιαννόπουλος, Οικουμενικές Σύνοδοι, σ. 39: «Χριστὸν μυστηρίου, οὐ μόνον ἀσύγχυτα τὰ 

συνελθόντα διαφυλάττει ἀλλ᾽ οὐδέ διαίρεσιν ἐπιδέχεται». 
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1.2.6. ΣΤ´ και Πενθέκτη Οικουμενικές Σύνοδοι 

1.2.6.1 Η ΣΤ´ Οικουμενική Σύνοδος  

 Η ΣΤ΄ Οικουμενική Σύνοδος συγκλήθηκε το 680 μ.Χ. από τον αυτοκράτορα 

Κωνσταντίνο τον Δ´ και συμμετείχαν σ᾽ αυτήν αυτοπροσώπως: α) οι πατριάρχες 

Κωνσταντινουπόλεως και Αντιοχείας, β) ο Ρώμης, ο Αλεξανδρείας και ο 

Ιεροσολύμων με αντιπροσώπους, και γ) συνολικώς 151 επίσκοποι. Ο αυτοκράτορας 

συμμετείχε και προήδρευσε στις πρώτες ένδεκα και στην τελευταία συνεδρία. Τα 

γεγονότα που οδήγησαν στην σύγκληση της Συνόδου βρίσκουν την απαρχή τους στις 

αντιπαραθέσεις επί Ηρακλείου (610-641) και Κώνστα Β´ (641-668). Ο Ηράκλειος, 

προσπαθώντας να γεφυρώσει τις αντιπαραθέσεις των μονοφυσιτών της Ανατολής, 

πρότεινε μια έκθεση πίστης (Έκθεσις), με μετριοπαθείς εκφράσεις ερειδόμενες στην 

πατερική παράδοση. Ο εγγονός του Ηρακλείου Κώνστας Β´ απαγόρευσε τη 

συζήτηση υπέρ ή κατά του μονοθελητικού δόγματος (Τύπος). Ο πάπας Μαρτίνος Α´ 

συγκρότησε Σύνοδο στη Ρώμη (649) και με πρωτεργάτη τον μοναχό Μάξιμο 

καταδίκασε ως αιρέσεις τον μονοενεργητισμό και τον μονοθελητισμό. Γύρω στο 653 

η Κωνσταντινούπολη κατηγόρησε τον Μαρτίνο για υποκίνηση εξεγέρσεως και πέτυχε 

την εξορία του. Ο Μάξιμος, επίσης, δικάστηκε και βασανίστηκε μέχρι θανάτου και 

αναδείχθηκε σε Ομολογητή της ορθόδοξης πίστης. Η ΣΤ´ Οικουμενική Σύνοδος 

αποκατάστησε την ορθή πίστη. Ανέγνωσε την επιστολή του Αγάθωνος Ρώμης, η 

οποία επικεντρώθηκε στην διδασκαλία για τις δύο θελήσεις του Χριστού. Ο 

Μακάριος Κωνσταντινουπόλεως υπερασπίστηκε τον μονοθελητισμό, αλλά εν τέλει 

καταδικάστηκε και καθαιρέθηκε μαζί με δύο ομοϊδεάτες του. Η Σύνοδος απέφυγε να 

στηριχθεί ρητά στον Μάξιμο τον Ομολογητή, αλλά επί της ουσίας εξέφρασε τη 

διδασκαλία του για τις δύο ενέργειες και τις δύο θελήσεις του Χριστού και την 

υποταγή της ανθρώπινης βούλησης στη Θεία. Καταδικάστηκαν, επίσης, οι πρώην 

τέσσερεις μονοθελήτες Πατριάρχες της Κωνσταντινούπολης και ο Ονώριος Α´ 

Ρώμης. Οι αποφάσεις της Συνόδου έτυχαν της αποδοχής του πάπα Λέοντος Β´. 

Χαρακτηριστικό είναι και το περιστατικό του Πολυχρονίου, οπαδού του 

Μονοθελητισμού, ο οποίος ενώπιον όλων προσπάθησε να αναστήσει νεκρό, για να 

αποδείξει την αλήθεια του μονοθελητικού δόγματος, και έμεινε στην ιστορία ως 

νηπιόφρων.  

1.2.6.2 Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος  
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Συγκλήθηκε από τον Ιουστινιανό Β´τον Ρινότμητο το 691 στην ίδια αίθουσα του 

Μεγάλου Παλατίου (στον Τρούλλο), όπου είχε συγκληθεί και η ΣΤ´ Οικουμενική 

Σύνοδος. Δεν πρέπει να συγχέεται με τη Σύνοδο του 686, όπου και επικυρώθηκαν τα 

Πρακτικά της Έκτης Οικουμενικής Συνόδου. Η Πενθέκτη δεν λαμβάνει ξεχωριστή 

αρίθμηση στις επτά Οικουμενικές Συνόδου, διότι παρήγαγε μόνον κανονικό έργο 

ολοκληρώνοντας το έργο της Πέμπτης και της Έκτης Οικουμενικής Συνόδου, οι 

οποίες δεν παρήγαγαν κανόνες. Ορισμένοι ερευνητές την αποκαλούν Έκτη 

Οικουμενική Σύνοδο, διότι την θεωρούν συνέχεια της επί Πωγωνάτου Έκτης 

Οικουμενικής. Άλλοι πάλι την αποκαλούν εν Τρούλλω, παρόλο που και η Έκτη 

συνεκλήθη στην ίδια τοποθεσία και θα μπορούσε να προκληθεί σύγχυση. Τα 

Πρακτικά της αποτελούνται από τον Προσφωνητικό Λόγο προς τον Αυτοκράτορα, 

τους 102 Κανόνες και τις υπογραφές των μελών της Συνόδου, τα οποία ανέρχονταν 

σε 240. Ο αυτοκράτορας παρέστη στην πρώτη και την τελευταία συνεδρία.  

Η Πενθέκτη θέσπισε Κανόνες που διακρίνονται σε:  

 δογματικούς (1, 79, 81, 82, 84, 102)  

 κανονικής διοικήσεως (2, 8, 37, 38)  

 εκκλησιαστικής οργανώσεως (36, 39)  

 εκκλησιαστικής ευταξίας (3-7, 9, 10, 12-27, 30, 33, 34, 63, 64, 68, 76, 80, 88, 

97)  

 εκκλησιαστικής περιουσίας (35)  

 θείας λατρείας και λειτουργικής (28, 29, 31, 32, 52, 55-59, 66, 69, 70, 73-75, 

78, 83, 89, 90, 99, 101) 

 γαμικού δικαίου (53, 54, 72, 87, 98)  

 χριστιανικού βίου (50, 51, 60, 61, 62, 65, 71, 77, 85, 86, 91, 92, 93, 94, 96, 

100)  

 προσελεύσεως στην ορθόδοξη Εκκλησία (95)  

 επικοινωνίας με τους ετεροδόξους (11) 

Η Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος είναι πολύ σημαντική για το Κανονικό Δίκαιο 

διότι με τον Β΄ Κανόνα της επικύρωσε τους Ιερούς Κανόνες των προηγούμενων 

Οικουμενικών Συνόδων, ορισμένων εκ των Τοπικών και ορισμένων εκ των Πατέρων 

της Εκκλησίας, με αποτέλεσμα να διενεργήσει την πρώτη νομοθετική κωδικοποίηση 

των Κανονικών Διατάξεων στην ιστορία του Κανονικού Δικαίου. Επίσης, προσέδωσε 

κυρωτικές συνέπειες σε όλους του Ιερούς Κανόνες, ακόμη και αυτούς που 
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πρωτογενώς δεν προέβλεπαν κύρωση, μέσω της γενικής ρήτρας, ότι κάθε παραβίαση 

των Κανόνων, που περιλαμβάνονται στο κωδικοποιητικό της έργο, επισύρει 

κυρωτικές συνέπειες. 

1.2.7. Ζ´ Οικουμενική Σύνοδος 

1.2.7.1 Ιστορικό Πλαίσιο 

Ο Κωνσταντίνος Ε´ (741-775), γιος και διάδοχος του αυτοκράτορα Λέοντα Γ´ του 

Ισαύρου (685-741), ανέβηκε στον θρόνο αφού κατέπνιξε την επανάσταση των 

εικονοφίλων με επικεφαλής τον στρατηγό του θέματος του Οψικίου Αρτάβασδο71. 

Στη συνέχεια ο αυτοκράτορας έδωσε έμφαση στη θεολογική τεκμηρίωση της 

εικονομαχικής πολιτικής72, προσπαθώντας με τρόπο συστηματικό να επιβάλει το 

εικονομαχικό δόγμα73. Συνέγραψε πραγματείες επιχειρώντας να αποδείξει ότι η Αγία 

Γραφή και η λοιπή Ιερά Παράδοση δεν στηρίζουν το εικονόφιλο δόγμα, το οποίο, 

κατά το σκεπτικό του, ισοδυναμεί με ειδωλολατρία και οδηγεί στον Νεστοριανισμό ή 

τον Μονοφυσιτισμό. Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξε επηρεασμένος από την ιδέα της 

πλήρους ταύτισης του πρωτοτύπου με την εικόνα των ανατολικών μαγικών δοξασιών 

και την αριστοτελική σκέψη. Εν τέλει, δεν απέφυγε να δημιουργήσει ισχυρή 

συνάφεια με τον Μονοφυσιτισμό74. Ο Κωνσταντίνος Ε´, αφού τοποθέτησε 

εικονομάχους αρχιερείς σε μητροπολιτικούς θρόνους75, μετά από συστηματική 

προπαγάνδα συγκάλεσε τη Σύνοδο της Ιερείας, με τη διαδικασία της σύγκλησης μιας 

Οικουμενικής Συνόδου, η οποία διήρκεσε από 10 Φεβρουαρίου μέχρι 8 Αυγούστου 

του έτους 754. Συμμετείχαν 338 επίσκοποι με επικεφαλής τον Εφέσου Θεοδόσιο και 

τον επίσκοπο Πέργης76. Επειδή δεν παρέστησαν εκπρόσωποι των άλλων 

Πατριαρχείων, η σύνοδος ονομάστηκε από τους ορθοδόξους «ακέφαλος». Παρά τον 

αυτοχαρακτηρισμό της ως Οικουμενικής77, προκάλεσε σφοδρές εναντιώσεις των 

εικονοφίλων και ιδίως των μοναχών, οι οποίοι ανέπτυξαν και κανονικά επιχειρήματα 

κατά της οικουμενικότητάς της, αλλά και θεολογικά επιχειρήματα κατά των 

μονοφυσιτικών δοξασιών της. Για την αντιμετώπιση των θεολογικών θέσεων των 

εικονόφιλων μοναχών, ότι δηλαδή λόγω της Ενανθρώπησης είναι δυνατή η 

                                                 
71 Θεoφάνης, Χρονογραφία, PG 108, 836BC. G. Ostrogorsky, Ιστορία Β´, σσ. 32-33. 
72 Β. Φειδάς, «Εικονομαχία», σ. 167. 
73 Α. Ηλιάδη, Εικονομαχία, σ. 63. 
74 Α. Ηλιάδη, Εικονομαχία, σ. 65. 
75 Α. Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινή Ιστορία, σ. 112.  
76 Θεφάνης, Χρονογραφία, PG 108, 861AB. 
77 Α. Ηλιάδη, Εικονομαχία, σ. 67. 
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απεικόνιση του Χριστού, η οποία καθαγιάζει την ύλη επί της οποίας απεικονίζεται ο 

Χριστός, ώστε το πραγματικό νόημα της προσκύνησης της εικόνας Του να μην είναι 

κάτι άλλο από την άλεκτη ομολογία αυτού του καθαγιασμού78, ο αυτοκράτορας 

αξίωσε την εκ μέρους τους έγγραφη αποδοχή των δογμάτων της Ιερείας. Η σθεναρή 

άρνηση των μοναχών προκάλεσε διωγμό και διασπορά των αντιφρονούντων σε μέρη 

εκτός των ορίων του Βυζαντινού κράτους79. Ο διάδοχος του Κωνσταντίνου του Ε´ 

Λέων Δ´ (775-780), ήταν μετριοπαθέστερος εικονομάχος, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι 

έλλειψαν οι διώξεις και οι βασανισμοί εικονόφιλων αξιωματούχων80. Τον Σεπτέμβριο 

του 780, την εξουσία αναλαμβάνει ως επίτροπος του ανήλικου γιου της 

Κωνσταντίνου ΣΤ´ η εικονόφιλη Ειρήνη η Αθηναία, η οποία αντικατέστησε τους 

εικονόμαχους αξιωματούχους με εικονόφιλους81. Το 784 παραιτήθηκε λόγω 

ασθένειας ο πατριάρχης Παύλος και στον πατριαρχικό θρόνο αναρρήθηκε μετά από 

την εις αθρόον χειροτονία του ο πρωτασηκρήτης Ταράσιος82. Ο Ταράσιος έγραψε 

αμέσως στον πάπα Αδριανό Α´ (771-795) και στους πατριάρχες της Ανατολής, 

προσκαλώντας τους σε Σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη, προς διακανονισμό του 

ζητήματος των εικόνων. Με την εκλογή του ο Ταράσιος προσάρμοσε τη στάση του 

στις επιθυμίες των κρατούντων και αγωνιζόταν για σύγκληση Συνόδου και μάλιστα 

Οικουμενικής. Για να γίνει αυτό έπρεπε να αποκατασταθεί η ενότητα της Εκκλησίας. 

Ο Ταράσιος απέστειλε στον πάπα Αδριανό συνοδικά γράμματα με επίσημο λίβελλο 

αποκήρυξης της εικονομαχικής κακοδοξίας και ομολογίας της ορθής πίστης και έτσι 

η Εκκλησία της Ρώμης και η Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως αποκατέστησαν 

την μεταξύ τους κοινωνία. Μετά από αυτό η βασίλισσα Ειρήνη συγκάλεσε 

Οικουμενική Σύνοδο στέλνοντας προσκλήσεις στα Πατριαρχεία Ρώμης, Αντιοχείας 

κα Αλεξανδρείας83. Με τον τρόπον αυτόν θα μπορούσαν να ανατραπούν οι αποφάσεις 

κατά των ιερών εικόνων που είχαν επικυρωθεί από τη Σύνοδο της Ιερείας84. Η 

Ειρήνη, πέραν της μέριμνάς της για την εκλογή του Ταρασίου, ενίσχυσε τα ερείσματά 

της στην πολιτική αριστοκρατία, περιόρισε κατά το δυνατόν την επιρροή τής 

στρατιωτικής αριστοκρατίας στα δημόσια πράγματα και προετοίμασε τη σύγκληση 

                                                 
78 Α. Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινή Ιστορία, σ. 114. 
79 Α. Ηλιάδη, Εικονομαχία, σ. 71. G. Ostrogorsky, Ιστορία Β´, σσ. 41-42. 
80 Θεφάνης, Χρονογραφία, PG 108, 905BC S. Runciman, Βυζαντινή θεοκρατία, σ. 79. 
81 Β. Φειδάς, «Εικονομαχία», σ.168. 
82 S. Runciman, Βυζαντινή θεοκρατία, σ. 82. B. Φειδάς, «Εικονομαχία», σ. 168. 
83 Θεφάνης, Χρονογραφία, PG 108, 928C-929A:. 
84 Α. Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινή Ιστορία, σ. 137. 
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Οικουμενικής Συνόδου για την αποκατάσταση της τιμής των εικόνων85. Σημειωτέον, 

ότι η αντίδραση των εικονομαχικών κύκλων ήταν μάλλον χαλαρή και σπασμωδική, 

γεγονός που φάνηκε και στη προσπάθειά τους να διαλύσουν τη Σύνοδο του 786. 

Έτσι, όταν στις 17 μηνός Αυγούστου του έτους 786, άρχισαν στον ναό των Αγίων 

Αποστόλων στην Κωνσταντινούπολη οι εργασίες της Συνόδου, η εικονομάχος 

στρατιωτική ηγεσία επενέβη άμεσα. Η αυτοκρατορική φρουρά και τμήματα των 

ταγμάτων, που είχαν τη βάση τους στην Κωνσταντινούπολη και τις γύρω επαρχίες, 

εισέβαλαν στον ναό και απείλησαν ότι θα σκότωναν όσους δεν έφευγαν από αυτόν86.  

Ο Πατριάρχης Ταράσιος και οι άλλοι εικονόφιλοι αποσύρθηκαν στο ιερό, αλλά οι 

εικονομάχοι αρχιερείς ενώθηκαν με τους στρατιώτες και πανηγύριζαν για τη διάλυση 

της Συνόδου87. Όντως, εν τέλει η Σύνοδος, παρά τις διπλωματικές ενέργειες της 

Ειρήνης, διαλύθηκε και τα διάφορα μέλη της ετοιμάστηκαν να αναχωρήσουν από την 

Κωνσταντινούπολη88. Μετά από αυτήν την εξέλιξη, η Ειρήνη προέβη σε αλλαγή στη 

σύνθεση του στρατού της Κωνσταντινουπόλεως· προφασίστηκε ότι υπήρχε 

στρατιωτική ανάγκη στα ανατολικά σύνορα της Αυτοκρατορίας, μετέφερε στη Μ. 

Ασία τις μονάδες που αντέδρασαν και έφερε στην πρωτεύουσα στρατεύματα από την 

εικονόφιλο Θράκη89. Επιπλέον, για μεγαλύτερη ασφάλεια μετέφερε την έδρα της 

Συνόδου στην Νίκαια της Βιθυνίας, δηλαδή στην πόλη όπου είχε συγκληθεί από τον 

Μ. Κωνσταντίνο και η Α´ Οικουμενική Σύνοδος90. Τελικά συγκλήθηκε η Ζ´ 

Οικουμενική Σύνοδος από τις 24 Σεπτεμβρίου μέχρι 13 Οκτωβρίου του έτους 787 στο 

ναό της Αγίας Σοφίας στη Νίκαια91.  

Στη Σύνοδο μετείχαν ο Πατριάρχης, τριακόσιοι πενήντα επίσκοποι και 

μητροπολίτες, δύο παπικοί αποκρισάριοι, δύο κληρικοί των πατριαρχείων Αντιοχείας 

και Αλεξανδρείας, πλήθος μοναχών και, τέλος, πάρα πολλοί αξιωματούχοι του 

Κράτους. Η τελική συνεδρία της Συνόδου έλαβε χώρα στις 23 Οκτωβρίου 787 στην 

Κωνσταντινούπολη στο ανάκτορο της Μαγναύρας, παρουσία της Ειρήνης και του 

υιού της, οι οποίοι και υπέγραψαν τον Όρο της Συνόδου92. 

1.2.7.2 Η δογματική διδασκαλία της Συνόδου 

                                                 
85 Β. Φειδάς, «Εικονομαχία», σ. 168.  
86 Θεoφάνους, Χρονογραφία, PG 108, 928D-929A.  
87 Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινή Ιστορία, σ. 137. 
88 S. Runciman, Βυζαντινή θεοκρατία, σ. 83. 
89 Θεφάνης, Χρονογραφία, PG 108, 929B.  
90 A. Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινή Ιστορία, σ. 138. 
91 Θεφάνης, Χρονογραφία, PG 108, 932A. 
92 B. Φειδάς, «Εικονομαχία», σ. 168. 
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Η Ζ´ Οικουμενική Σύνοδος αποκήρυξε τη Σύνοδο και τις αποφάσεις της συνόδου 

της Ιερείας, έκρινε και δίκασε τους εικονομάχους επισκόπους και Πατριάρχες και 

απομάκρυνε από τους θρόνους τους μόνον όσους δεν αποκήρυξαν τις εικονομαχικές 

τους πεποιθήσεις93. Επίσης, αποκατάστησε τις εικόνες, καταδίκασε την εικονομαχία 

ως αίρεση και αποφάσισε την καταστροφή των εικονομαχικών συγγραμμάτων94. 

Σημειωτέον, ότι οι αποφάσεις της Ζ´ Οικουμενικής θεμελιώθηκαν με βάση τη 

θεολογία του Ιωάννη Δαμασκηνού95. Σύμφωνα με τον Θεοφάνη, η Ζ´ Οικουμενική 

Σύνοδος ήταν καθοριστική για την Εκκλησία, είναι δε χαρακτηριστική η θέση του: 

«καὶ ἐκροτήθη ἡ ἁγία καὶ οἰκουμενικὴ ζ´ σύνοδος τν´ ἐπισκόπων· καὶ ἀπέλαβεν ἡ 

καθολικὴ ἐκκλησία τὸν ἀρχαῖον κόσμον αὐτῆς, οὐδὲν καινὸν δογματίσασα, ἀλλὰ τὰ τῶν 

ἁγίων καὶ μακαρίων πατέρων δόγματα ἀσάλευτα φυλάξασα καὶ τὴν νέαν αἵρεσιν 

ἀποκηρύξασα τούς τε τρεῖς ψευδωνύμους πατριάρχας ἀναθεματίσασα, Ἀναστάσιον, 

φημί, καὶ Κωνσταντῖνον καὶ Νικήταν καὶ πάντας τοὺς ὁμόφρονας αὐτῶν… Καὶ 

εἰρήνευσεν ἡ τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησία, εἰ καὶ ὁ ἐχθρὸς τὰ ἑαυτοῦ ζιζάνια ἐν τοῖς ἰδίοις 

ἐργάταις σπείρειν οὐ παύεται· ἀλλ’ ἡ τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησία πάντοτε πολεμουμένη νικᾷ»96 

(Και συγκροτήθηκε η Αγία και Οικουμενική Έβδομη Σύνοδος των 350 Επισκόπων· 

και ανέκτησε η καθολική Εκκλησία την αρχαία της ωραιότητα, χωρίς να διδάξει το 

παραμικρό νέο δόγμα, αλλά τηρώντας απαρασάλευτα τα δόγματα των αγίων και 

μακαρίων Πατέρων, και αφού αποκήρυξε τη νέα αίρεση, αναθεμάτισε τους τρείς 

ψευδώνυμους Πατριάρχες, τον Αναστάσιο, τον Κωνσταντίνο και τον Νικήτα, και 

όλους τους ομόφρονές τους, … και έτσι, ειρήνευσε η Εκκλησία του Θεού , αν και ο 

εχθρός δεν έχει σταματήσεις να σπέρνει τα ζιζάνια του. Όμως, η Εκκλησια του Θεού 

πάντοτε νικά όταν την πολεμούν). 

Ειδικότερα, η Σύνοδος καθόρισε τη διάκριση μεταξύ λατρείας που προσφέρεται 

στον Θεό και προσκυνήσεως που απευθύνεται στις εικόνες του Χριστού και των 

Αγίων, ώστε η τιμή αυτή να διαβαίνει στο πρωτότυπο97, δηλαδή στο εικονιζόμενο 

πρόσωπο. Η προσκύνηση της εικόνας των Αγίων είναι τιμητική και μόνο του 

Χριστού λατρευτική. Κατά την προσκύνηση των εικόνων των Αγίων δεν λατρεύεται 

ο Άγιος αλλά η αιτία της αγιότητάς του, δηλαδή η ένωση της θείας και της 

ανθρώπινης φύσης στο πρόσωπο του Χριστού. Η προσκύνηση των εικόνων των 

                                                 
93 Ν. Νικολαΐδης, Η εἰκονομαχία, σσ. 155 επ. Βλ. και Β. Γιαννόπουλος, Iστορία και Θεολογία των 

Οικουμενικών Συνόδων, σ. 441.  
94 Α. Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινή Ιστορία, σ. 138. 
95 Β. Φειδάς, «Εικονομαχία», σ. 168.  
96 Θεφάνους, Χρονογραφία, PG 108, 932AB. 
97 Ι. Αναστασίου, Εκκλησιαστική Α´ σ. 416. 
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Αγίων ουσιαστικά αποτελεί στοιχείο λατρείας του Χριστού, της θεωμένης 

ανθρώπινης φύσης Του, χάρις στην οποία θεώνεται και όποιος ενώνεται μαζί Του. Η 

προσκύνηση της εικόνας του Αγίου, αποδίδει τιμή στο πρόσωπο του Αγίου που 

θριαμβεύει στη Βασιλεία και λατρεύει τον Βασιλέα. Έτσι, η Σύνοδος καταδεικνύει 

ότι αυτοί που υποστήριζαν ότι δεν είναι αναγκαία η λατρεία των εικόνων, ρέπουν 

προς τον Νεστοριανισμό, δηλαδή τη διάκριση μεταξύ ανθρωπίνου και Θείου. Επίσης, 

καταδεικνύει ότι οδηγείται στον μονοφυτισμό, και συγχέει το Θείο με το ανθρώπινο 

όποιος υποστηρίζει ότι η προσκύνηση των εικόνων είναι ειδωλολατρία. Επιπλέον, η 

Σύνοδος έλαβε νομοθετικά μέτρα και προέβλεψε την ποινή του αφορισμού για όποιον 

καταστρέφει ή παρεμποδίζει την προσκύνηση των εικόνων. Τις αποφάσεις της 

Συνόδου υπέγραψαν τόσο οι δυτικοί απεσταλμένοι, όσοι και οι ανατολικοί, μαζί 

βέβαια με τους βυζαντινούς. Με τον τρόπον αυτόν η Σύνοδος ήταν Οικουμενική και 

υπολογίζεται ως η έβδομη98. 

1.2.7.3 Κανόνες εκκλησιαστικής τάξης  

Η Ζ´ Οικουμενική Σύνοδος θέσπισε 22 Ιερούς Κανόνες. Οι Κανόνες 1, 3, 6, 10, 

13, 15, 17 αναφέρονται σε θέματα εκκλησιαστικής διοικήσεως. Οι Κανόνες 2, 4, 5, 9, 

14, 15 κανονίζουν ζητήματα εκκλησιαστικής ευταξίας. Τα της εκκλησιαστικής 

περιουσίας ρυθμίζουν οι Κανόνες 11 και 12. Ρυθμίσεις που αφορούν τον μοναχικό 

βίο περιέχουν οι Κανόνες 18 έως 22. Ο Κανόνας 7 ορίζει ότι τα θυσιαστήρια θα 

εγκαινιάζονται με λείψανα μαρτύρων και ο Κανόνας 8 αντιμετωπίζει το πρόβλημα 

της επιστροφής των ιουδαϊζόντων θέτοντας ως προϋπόθεση την ειλικρίνεια της 

πίστεως. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

1) Τι κατανοήσατε σχετικά με τις αφορμές και τον τρόπο σύγκλησης των 

Οικουμενικών Συνόδων; 

2) Ποια δογματικά ζητήματα κλήθηκαν να επιλύσουν οι Πατέρες των 

Οικουμενικών Συνόδων; 

3) Να παρουσιάσετε εν συντομία τους Κανόνες της Α´ Οικουμενικής Συνόδου 

που παράγουν ποιμαντικές κατευθύνσεις  

4) Να παρουσιάσετε εν συντομία τους Κανόνες της Β´ Οικουμενικής Συνόδου 

που παράγουν ποιμαντικές κατευθύνσεις  

5) Να παρουσιάσετε εν συντομία τους Κανόνες της Γ´ Οικουμενικής Συνόδου 

που παράγουν ποιμαντικές κατευθύνσεις 

6) Να παρουσιάσετε εν συντομία τους Κανόνες της Δ´ Οικουμενικής Συνόδου 

που παράγουν ποιμαντικές κατευθύνσεις  
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7)  Να παρουσιάσετε εν συντομία τους Κανόνες της Πενθέκτης Οικουμενικής 

Συνόδου που παράγουν ποιμαντικές κατευθύνσεις  

8) Ποια η σημασία της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου για το Κανονικό 

Δίκαιο; 

9) Πώς παραλληλίζετε το ιστορικό πλαίσιο της Ζ´ Οικουμενικής Συνόδου με 

καταστάσεις σύγχρονης (νεωτερικής) εποχής; 
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2. Οικουμενική Συνοδική Συνείδηση. 

Ορισμός και χαρακτηριστικά 

 

Λέξεις κλειδιά: Οικουμενική Σύνοδος, Συνοδικότητα, Εκκλησιαστική Συνείδηση.  

 

Εισαγωγή 

Στη συγκεκριμένη ενότητα προσφέρεται ο ορισμός της Οικουμενικής Συνοδικής 

Συνείδησης και τα στοιχεία που τη χαρακτηρίζουν. 

2.1. Τα θεμέλια της Οικουμενικής Συνοδικής Συνείδησης  

2.1.1. Η γέννηση της Συνοδικότητας 

Το «πλήρωμα της Αληθείας» είναι ο ίδιος Χριστός και η Διδασκαλία του, την 

οποία κήρυξε τόσο ο Ίδιος όσο και οι Απόστολοί Του μετά, κυρίως, το θαύμα της 

Πεντηκοστής. Τα δόγματα της Εκκλησίας διατυπώθηκαν πρώτα από τους 

Αποστόλους και τηρούνταν αλώβητα στην πρώτη Εκκλησία. Όμως, ήδη από τους 

αποστολικούς χρόνους, και καθώς η Εκκλησία αύξανε και δεχόταν στους κόλπους 

της μέλη από διαφορετικές θρησκευτικές και φιλοσοφικές παραδόσεις, από ιουδαίους 

και ιουδαΐζοντες, εθνικούς και παγανιστές, γνωστικούς, νεοπλατωνίζοντες στωϊκούς 

και επικούρειους, ήλθε αντιμέτωπη με πολλές προκλήσεις γύρω από το ερώτημα της 

Θείας αλήθειας. Οι δύο μεγάλες θάλασσες, όπως αναφέρει ο άγιος Νεκτάριος 

Πενταπόλεως, που έπρεπε να διαβεί η ευαγγελική διδασκαλία και να παραμείνει 

αλώβητη, ήταν ο Ιουδαϊσμός και ο Εθνισμός, οι οποίοι δεν ήταν απλά θεωρητικά 

σχήματα. Για να παρέλθει η προ Χριστού εποχή, ο νέος αιώνας του Χριστιανισμού ως 

η εξ Αποκαλύψεως διδασκαλία του Χριστού έπρεπε όχι μόνο να αντιπαρατεθεί προς 

τα δόγματα των επικρατουσών θρησκειών της εποχής και της εν γένει θύραθεν 

σοφίας, αλλά κυρίως να εκριζώσει ειρηνικά τις «παλαιές έξεις» του απερχόμενου 

αιώνα. Από την αποστολική εποχή άρχισαν να εμφανίζονται στο εσωτερικό της 

Εκκλησίας διαφωνίες σε σχέση με τα χριστιανικά δόγματα. Διακρίνονται 

διαγραμματικά δύο κυρίως ομάδες αιρέσεων. Η πρώτη, υποτιμούσε τη θεότητα του 

Χριστούη δεύτερη την ανθρωπότητά Του. Συγκεκριμένα: οι Εβιωναίοι, οι Ναζηραίοι 

και οι οπαδοί του Κηρίνθου αρνούνταν τη θεότητα του Χριστού. Αντίθετα, οι 

Δοκητές και οι Γνωστικοί αρνούνταν την ανθρώπινη φύση Του. Ο Απόστολος 
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Παύλος στην προς Κολοσσαείς επιστολή του αντιμετωπίζει τη μεσσιανική 

διδασκαλία των Εσσαίων (2, 18). Στην Αποστολική Εποχή εμφανίζονται και 

ιουδαιοχριστιανικές αιρέσεις, όπως αυτή των Σιμωνιανών, οι οποίοι προήλθαν από 

τους Εσσαίους και ανέμιξαν τη χριστιανική διδασκαλία με στοιχεία της ανατολικής 

και της ελληνικής φιλοσοφίας. Ανάλογες στάσεις απαντούν και στους Νικολαΐτες. 

Γύρω στο 200 μ.Χ. ιδρύθηκε στην Αλεξάνδρεια η Εκλεκτική ή Νεοπλατωνική Σχολή, 

η οποία προσπάθησε να συμβιβάσει το ανατολικό και ελληνικό πνεύμα με το 

μονοθεϊστικό πρότυπο του χριστιανισμού, αναπτύσσοντας μια νέα υψηλή θεωρία περί 

Θεού και Κόσμου. Η σύγκραση αυτών των στοιχείων ανέπτυξε μυστικισμό «μέχρι 

θεουργίας και μέχρι μαγείας», κατά τον λόγο του Νεκταρίου Πενταπόλεως. Οι 

διάδοχοί της Πλωτίνος, Πορφύριος και Πρόκλος κατακρήμνισαν αυτή την τάση. Για 

την αντιμετώπιση όλων των παραπάνω εκδοχών η Εκκλησία εξαρχής ακολούθησε 

την οδό της Συνοδικότητας. Η πρώιμη Συνοδικότητα, λόγω και των δυσκολιών στις 

μετακινήσεις, λειτούργησε με την ανταλλαγή επιστολών μεταξύ των προεστώτων των 

Εκκλησιών. Οι Πράξεις των Αποστόλων διασώζουν μαρτυρία για τη Σύνοδο των 

Αποστόλων του έτους 49 μ.Χ. (15, 1-29). Επειδή είναι καταγεγραμμένη στο ιερό 

βιβλίο της Καινής Διαθήκης, αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν η μόνη Σύνοδος των 

Αποστόλων. Στη μεταποστολική εποχή, επίσης, καταγράφονται κυρίως από το 

δεύτερο ήμισυ του δευτέρου αιώνα, διάφορες Σύνοδοι για την αντιμετώπιση 

αιρετικών δοξασιών, ενώ ζητήματα ποιμαντικά συζητώνται κυρίως μέσω της 

επιστολογραφίας. Οι πρώτες Σύνοδοι συγκροτήθηκαν κατά των Μοντανιστών με 

αφορμή την έριδα που ξέσπασε στην Μικρά Ασία. Στον Ελλαδικό χώρο απαντούν 

ετήσιες Σύνοδοι των επισκόπων μιας επαρχίας, ενώ στα μέσα του 3ου αιώνα οι 

αιρέσεις των Νουάτου και του Ναυατιανού αντιμετωπίστηκαν με Συνόδους. 

Υπήρχαν, λοιπόν, από τότε και οι δύο πρακτικές, δηλαδή της τακτικής και της 

έκτακτης Συνόδου.  

Ο Αποστολικός Κανόνας 37 ορίζει να συνέρχονται οι επίσκοποι μιας 

εκκλησιαστικής περιφέρειας (επαρχίας) δύο φορές το έτος την 4η εβδομάδα της 

Πεντηκοστής και περί τον Οκτώβριο. Η συγκροτηθείσα στη Νίκαια Α´ Οικουμενική 

Σύνοδος όρισε να γίνεται η τακτική επαρχιακή σύνοδος πριν από την Τεσσαρακοστή 

και όχι μετά την Πεντηκοστή. Ο Κανόνας 9 της Δ´ Οικουμενικής Συνόδου ορίζει τον 

κανόνα σύγκλησης της Επαρχιακής Συνόδου δύο φορές εντός του έτους, χωρίς να 

προσδιορίζει τον μήνα ή την περίοδο του ετήσιου εορτολογικού κύκλου. Ο Κανόνας 

8 της Πενθέκτης επαναλαμβάνει τον ίδιο κανόνα, αλλά προβλέπει και την εξαίρεση, 



Οικουμενική Συνοδική Συνείδηση. Ορισμός και χαρακτηριστικά 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών  

45 

Έτσι ορίζει ότι σε περίπτωση βαρβαρικών επιδρομών η σύνοδος μπορεί να γίνεται 

μια φορά τον χρόνο. Συνεπώς, ο συνοδικός θεσμός είναι συνυφασμένος με τον θεσμό 

της Εκκλησίας. Ο Πρόεδρος της Επαρχιακής Συνόδου των επισκόπων ονομαζόταν 

Μητροπολίτης, με εξαίρεση τη Μαυριτανία και τη Νουμιδία, όπου Πρόεδρος αρχικώς 

ήταν ο γηραιότερος Επίσκοπος (senex). Αργότερα ο Επίσκοπος Καρχηδόντος 

επεξέτεινε τις μητροπολιτικές του αξιώσεις και σε αυτές τις περιοχές. 

Η ωφέλεια της αρχαίας Εκκλησίας από τον θεσμό της Συνοδικότητας υπήρξε 

μεγίστη, διότι όλες οι σποραδικές και μεμονωμένες γνώμες αντιμετωπίζονταν με 

κοινή σύσκεψη και διάλογο, με αποτέλεσμα τον φραστικό εμπλουτισμό των 

δογματικών διατυπώσεων και την εναρμόνιση των διοικητικών και οργανωτικών 

δομών των κατά τόπον Εκκλησιών. Χάρη στη Συνοδικότητα η διεξαγωγή του 

διαλόγου εντός των κόλπων της Εκκλησίας απέκτησε κανόνες και θεσμικό κύρος, 

χωρίς να απολέσει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της αυθορμησίας, της ειλικρίνειας και 

της φιλαδελφίας που υπαγορεύει το χριστιανικό ήθος. Το κύρος των Συνοδικών 

αποφάσεων ενίσχυσε την ομοιογένεια της εκκλησιαστικής θεσμολογίας και των 

δικαίων των τοπικών Εκκλησιών, ώστε να διαμορφωθεί σταδιακά μια κοινή δικαιική 

συνείδηση, μια καθολική αντίληψη περί δικαίου στην καθόλου Εκκλησία.  

2.1.2 Το δογματικό και κανονικό υπόβαθρο της Συνοδικότητας  

2.1.2.1 Η Σύνοδος ως Σύναξη   

Το συνοδικό σύστημα είναι το δημοκρατικό σύστημα διακυβέρνησης της Μίας, 

Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας του Συμβόλου Νικαίας-

Kωνσταντινουπόλεως (325, 381). Η ευχαριστιακή κοινότητα της ενορίας είναι το 

πρώτο κύτταρο της σύναξης της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής 

Εκκλησίας. Το εκκλησίασμα συνάγεται υπό τον επίσκοπο, οι επίσκοποι συνάγονται 

σε Σύνοδο υπό τον Μητροπολίτη, ενώ οι Μητροπολίτες των κατά τόπον Εκκλησιών 

συνάγονται σε Μείζονες, Γενικές και Οικουμενικές Συνόδους. Είτε τοπική, είτε 

ευρύτερη, είτε Οικουμενική, κάθε σύναξη, είναι η σύναξη της Μίας, Αγίας, 

Αποστολικής και Καθολικής Εκκλησίας. Ανεξάρτητα από τη μορφή της, στη σύναξη 

είναι παρών ο όλος Χριστός, διότι ο Χριστός είναι εκεί όπου «εἰσί δύο ἢ τρεῖς 

συνηγμένοι» στο όνομά Του (Ματ. 18, 20).  

2.1.2.2 Διακρίσεις Συνόδων  
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Οι Σύνοδοι διακρίνονται σε μερικές και σε γενικές. Οι μερικές ορίζονται από το 

κριτήριο της αυτής, έστω και διευρυμένης, εδαφικότητας και διακρίνονται σε 

μείζονες ή ελάσσονες τοπικές, πατριαρχικές, ενδημούσες και επαρχιακές-

μητροπολιτικές. Γενικές είναι όσες υπερβαίνουν αυτό το κριτήριο και για τον λόγον 

αυτόν είναι πάντοτε έκτακτες. Αφορούν το καθολικό σώμα της Εκκλησίας και γι᾽ 

αυτό συγκαλούνται με πρόσκληση όλων των κατά τόπον Εκκλησιών, και ανάλογα με 

το εύρος της αναγνώρισης της δεσμευτικής ισχύος των αποφάσεών τους 

κατατάσσονται στις Οικουμενικές, μετά δε το Σχίσμα (1054 μ.Χ.) σε Πανορθόδοξες ή 

Μείζονες ή Γενικές.  

2.1.2.3 Συνοδική Οικουμενικότητα και Καθολικότητα 

Κοινό χαρακτηριστικό όλων των συνόδων, ανεξάρτητα από το εύρος της 

δεσμευτικής ισχύος των αποφάσεών τους, είναι ότι το συνοδικό σώμα εμφορείται από 

την πίστη ότι εν μέσω αυτού είναι παρών ο Χριστός και ότι οι αποφάσεις 

λαμβάνονται με αγιοπνευματικό φωτισμό. Η Σύνοδος δεν είναι απλώς η συλλογική 

περίσκεψη του εκκλησιαστικού σώματος, ούτε απλώς ένα δημοκρατικό 

αποφασιστικό όργανο, αλλά η δια της Χάριτος επίτευξη ομογνωμίας και ομοθυμίας 

όλων. Η ομογνωμία και ομοθυμία πάντων των συμμετεχόντων στη Σύνοδο είναι μια 

δυναμική έννοια. Σε ζητήματα δογματικά δεν χωρεί οικονομία. Είναι δυνατόν το 

καθολικό σώμα της Εκκλησίας, κατά την ελεύθερη κρίση του, να εξακολουθεί να 

συμπεριλαμβάνει στους κόλπους του και εκείνους, των οποίων η άποψη παρεκκλίνει 

σε δευτερεύοντα ζητήματα διοίκησης, ευταξίας, εθιμοτυπίας ή/και χριστιανικού βίου. 

Όταν όμως το ζήτημα είναι δογματικό ή ανάγεται στο δόγμα, τότε δεν χωρεί 

οικονομία. Σε αυτήν την περίπτωση η μόνη λύση για την επίτευξη της ομογνωμίας 

και της ομοθυμίας είναι η αποκοπή των διαφωνούντων αιρετικών από το σώμα της 

Εκκλησίας. Η αποκοπή αυτή έχει τον χαρακτήρα ποινής λόγω του δημόσιου 

χαρακτήρα της, αλλά από πλευράς ουσίας είναι μια διαπιστωτική πράξη που παράγει 

την κανονική συνέπεια της τελείας και εις το διηνεκές ακοινωνησίας. Παρόλο που η 

αποκοπή από το σώμα της Εκκλησίας είναι η αυστηρότερη κανονική μεταχείριση, 

δεν είναι οριστική και αμετάκλητη, αλλά δύναται ανά πάσα στιγμή να ανακληθεί δια 

της μετάνοιας. Εφόσον διαπιστωθεί ότι ο μετανοών αυθεντικώς και όχι υποκριτικώς 

ομογνωμεί και όντως ομοθυμεί προς το σώμα της εκκλησιαστικής κοινότητας, γίνεται 

και πάλι δεκτός στο σώμα της Εκκλησίας. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι 

με βάση τη διδασκαλία για το τρισσό αξίωμα του Χριστού: του Αρχιερέως, του 
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Προφήτου και του Βασιλέως, η Οικουμενική Σύνοδος είναι ο αυθεντικός εκφραστής 

της ευχαριστιακής ενότητας και των δογμάτων της Εκκλησίας και το ανώτατο 

Διοικητικό, Νομοθετικό και Δικαστικό σώμα της Εκκλησίας. Οι Οικουμενικές 

Σύνοδοι είναι οι αυθεντικοί ερμηνευτές της Ιεράς Παράδοσης, επειδή είναι σύναξη 

του καθολικού σώματος της Εκκλησίας, του οποίου κεφαλή είναι ο Χριστός. 

2.1.3 Ορισμός της Οικουμενικής Συνοδικής Συνείδησης  

Ο όρος Οικουμενική Συνοδική Συνείδηση αναφέρεται στη συνείδηση της 

Εκκλησίας, όπως αυτή ορίζεται μέσα από τα μνημεία της ορθόδοξης δογματικής 

θεολογίας. Τα μνημεία αυτά είναι οι Όροι, τα Σύμβολα της Πίστεως, τα δόγματα και 

οι λοιπές διδασκαλίες που απαντούν στα κείμενα της Αγίας Γραφής και της Ιεράς 

Παράδοσης της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας.  

Για να προσδιορισθεί η έννοια της Οικουμενικής Συνοδικής Συνείδησης πρέπει να 

αναλυθεί το σημασιολογικό περιεχόμενο του τρίλεκτου σχήματος που τη δηλώνει 

εντός του πλαισίου της θεολογικής ορολογίας. Το τρίλεκτο αυτό σχήμα αποτελείται 

από ένα ουσιαστικό (τη λέξη Συνείδηση) και δύο επίθετα, τα οποία συνιστούν ένα 

διακριτό δίλεκτο σχήμα που αποτελεί επιθετικό προσδιορισμό στο ουσιαστικό. Είναι 

τα επίθετα: οικουμενικός και συνοδικός.  

Κατά την αυτοσυνειδησία της, η Ανατολική Ορθόδοξος Εκκλησία είναι η Μία, 

Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Συμβόλου Νίκαιας - 

Κωνσταντινουπόλεως, η Οποία συνιστά, κατά την Παύλειο διδασκαλία σώμα 

Χριστού με κεφαλή τον ίδιο τον Χριστό. Το ιερό γράμμα της Παύλειας 

εκκλησιολογίας μέσα από το σχήμα σώμα-κεφαλή, κηρύττει: α) το θεανθρώπινο της 

καθόλου Εκκλησίας και β) την υποστατική εξάρτηση της καθόλου Εκκλησίας από 

την κεφαλή Της (η ίδια η Εκκλησία δεν έχει υποστατική αυτοτέλεια, όπως το σώμα 

δεν έχει υποστατική αυτοτέλεια αν αποκοπεί από την κεφαλή του). Σύμφωνα με την 

ορθόδοξη εκκλησιολογία, ο Χριστός, ως κεφαλή Της είναι το συνειδός της καθόλου 

Εκκλησίας, άρα αυθεντική εκκλησιαστική συνείδηση είναι η συνείδηση του 

πληρώματός Της.  

Η εκκλησιαστική συνείδηση αφορά όλες τις πτυχές του ιστορικού βίου της 

Εκκλησίας και όχι μόνο τα δόγματα και τους κανόνες Της. Απλώς, όταν γίνεται λόγος 

στα δόγματα και τους Κανόνες της Εκκλησίας, η χρήση του όρου Οικουμενική 

Συνοδική Συνείδηση δηλώνει ακριβέστερα το περιεχόμενό της. Για τον λόγον αυτόν, 

η Οικουμενική Συνοδική Συνείδηση δεν περιλαμβάνει μόνο τα δόγματα και τους 
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Κανόνες που θέσπισαν οι Οικουμενικές Σύνοδοι, αλλά το σύνολο της Ιεράς 

Παραδόσεως, ό,τι επηρέασε τη λήψη των αποφάσεων των Συνόδων και τη θέσπιση 

των Ιερών Κανόνων.  

Με βάση τα ανωτέρω κατανοείται και ερμηνεύεται ο μάλλον περιγραφικός 

ορισμός της Οικουμενικής Συνοδικής Συνείδησης ως η αναγνώριση του θελήματος 

του Χριστού από το πλήρωμα της Εκκλησίας μέσω των αποφάσεων των 

Οικουμενικών Συνόδων. 

2.1.4 Χαρακτηριστικά της Οικουμενικής Συνοδικής Συνείδησης  

2.1.4.1 Ο οντολογικός χαρακτήρας της Οικουμενικής Συνοδικής 

Συνείδησης 

Η Οικουμενική Συνοδική Συνείδηση δεν είναι κάτι άλλο από τη συνείδηση του 

καθόλου σώματος της Εκκλησίας, το οποίο γνωρίζει ως κεφαλή του τον όντα Χριστό. 

Ως όρος (Οικουμενική Συνοδική Συνείδηση) δηλώνει ένα συγκεκριμένο τρόπο 

φανερώσεως του πραγματικού θελήματος του Χριστού στο αληθινό σώμα Του. Είναι 

ο τρόπος της εν Συνόδω συναγόμενης και βουλευόμενης Εκκλησίας. Εκείνος που 

βούλεται δεν είναι το σώμα αλλά η κεφαλή. Ο Χριστός είναι η Οδός, η Αλήθεια και η 

Ζωή (Ιωαν. 14, 6). Εἰναι ο ων. Οπότε, η οικουμενικότητα της Συνοδικής Συνείδησης 

συνδέει την οντολογία με την ιστορία, με την Παράδοση της Εκκλησίας, ως σώματος 

Χριστού. 

2.1.4.2 Το αμεθόδευτο και ατεχνολόγητο της Οικουμενικής Συνοδικής 

Συνείδησης  

Η καθολικότητα της εκκλησιαστικής συνειδήσεως ασφαλώς αφορά όλους τους 

τρόπους φανερώσεως του θελήματος του Χριστού και όχι μόνο εκείνον της 

Οικουμενικής Συνόδου. Κοινό χαρακτηριστικό όλων των τρόπων φανερώσεως του 

θελήματος του Χριστού ενττηςτης ιστορίας, είναι ότι αποτελούν, ότι είναι 

χαρισματικά γεγονότα. Τούτο συμβαίνει, διότι η Εκκλησία είναι θεανθρώπινος 

οργανισμός. Δια του Παρακλήτου, η Εκκλησία λαμβάνει τον φωτισμό και 

προσλαμβάνει το θέλημα του Χριστού. Ο Χριστός είναι ο «ἔμψυχος Νόμος». Έτσι 

και οι αποφάσεις και το εν γένει έργο των Οικουμενικών Συνόδων λαμβάνονται με τη 

μέθοδο του αμεθόδευτου αγιοπνευματικού μυστηρίου, κατά το «ἀπὸ Θεοῦ ἄρχεσθαι 

καὶ εἰς Θεὸν ἀναπαύεσθαι» του Κανόνας 1 της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου. 

Στην Εκκλησία τα πάντα ανάγονται στο Άγιο Πνεύμα, το οποίο δεν χειραγωγείται 
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από τα ανθρώπινα, κατά το ευαγγελικό ρητό «τὸ πνεῦμα ὅπου θέλει πνεῖ» (Ιωαν. 3, 

8). Λόγω της θεολογίας του κατ᾽εικόνα, όχι μόνον ο Τριαδικός Θεός είναι 

αχειραγώγητος αλλά και η ανθρώπινη ψυχή είναι ατεχνολόγητη. Αμεθόδευτο, λοιπόν, 

και ατεχνολόγητο είναι και ό,τι αποτελεί προϊόν συνέργιας θείου και ανθρώπινου 

συνειδότος. Συνεπώς, αμεθόδευτη και ατεχνολόγητη είναι και η Οικουμενικής 

Συνοδική Συνείδηση, διότι, σύμφωνα με τον Κανόνα 1 της Ζ´ Οικουμενικής Συνόδου, 

οι Πατέρες των Οικουμενικών Συνόδων αποφάσισαν αυγασθέντες υπό του 

Πνεύματος (Κανόνας 1 Ζ´ Οικουμενικής Συνόδου). 

2.1.4.3 Το προφητικό χάρισμα της Οικουμενικής Συνοδικής Συνείδησης  

 Κάθε αποτύπωμα του ιστορικού βίου της Εκκλησίας έχει και ένα θεολογικό 

νόημα. Επειδή μάλιστα η εκκλησιαστική Αποστολή έχει εσχατολογικό χαρακτήρα, 

είναι αυτονόητο ότι δεν μπορεί να αποκλεισθεί από τα θεολογικά νοήματα το 

προφητικό στοιχείο, όταν η εκκλησιαστική συνείδηση εκφράζεται θεολογικά. Το 

μετά Χριστόν προφητικό στοιχείο δεν έχει την έννοια μιας νέας Αποκάλυψης ή της 

προφητικής διόρασης μελλοντικών γεγονότων, αλλά μιας θεολογίας που υποδέχεται 

τον αγιοπνευματικό φωτισμό, χειραγωγείται από τη Θεία Χάρη και βιώνει την 

ιστορικότητα, ώστε το ιστορικό αποτύπωμα να λειτουργεί εν τέλει επαληθευτικά ως 

προς το θεολογικό νόημα. Ωστόσο, στο σημείο αυτό η Εκκλησία είναι ιδιαίτερα 

προσεκτική, ώστε να μην αναιρείται η Ιερά Παράδοση από την ψευδο-προφητεία. Για 

τον λόγον αυτόν αναγνωρίζει ως απλανές και αλάθητο μόνο το ιστορικό αποτύπωμα 

του έργου των Οικουμενικών Συνόδων. Ό,τι δεν έχει λάβει οικουμενικό κύρος δεν 

μπορεί να έχει καθολική ισχύ, ώστε να ισχύει διαχρονικά και άρα και στο παρελθόν, 

και στο παρόν και στο μέλλον. 

2.1.4.4 Οικουμενική Συνοδική Συνείδηση και Ιερά Παράδοση 

Κρίσιμο στοιχείο για να ενταχθεί ο,τιδήποτε στο περιεχόμενο της Οικουμενικής 

Συνοδικής Συνείδησης, δεν είναι η αριθμητική ή και η γεωγραφική 

αντιπροσωπευτικότητα κατά τη στιγμή της συγκλήσεως μιας Συνόδου, αλλά η 

καθολική αναγνώριση της σύμπνοιας και της εναρμονίσεώς των αποφάσεών της με 

την Ιερά Παράδοση, και ιδιαιτέρως με «ό,τι παντοῦ, πάντοτε καὶ ὑπὸ πάντων 

ἐπιστεύθη», κατά την έκφραση του Βικεντίου του εκ Λειρίνου ή Λερίνης (5ος αι.). 

Στο λεξιλόγιο των Οικουμενικών Συνόδων η λέξη καινοτομία έχει αρνητικό 

περιεχόμενο και σημαίνει την ανεπίτρεπτη αλλοίωση των εκκλησιαστικών δογμάτων 
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και του εκκλησιαστικού ήθους, ή με απλά λόγια ο,τιδήποτε διασπά τη συνέχεια, την 

εντελέχεια της Ιεράς Παραδόσεως. 

Κάθε Οικουμενική Σύνοδος είναι ένα εμφανές στο σώμα της Εκκλησίας ιστορικό 

αποτύπωμα της συγκεκριμένης σύναξης της Μίας, Αγίας, Καθολικής και 

Αποστολικής Εκκλησίας. Κύριο χαρακτηριστικό της Οικουμενικής Συνόδου είναι η 

καθολικότητα της ισχύος των αποφάσεών της στο σώμα της Εκκλησίας. Η 

καθολικότητα του κύρους μιας απόφασης ενδέχεται να εντοπίζεται και σε μια ενορία, 

μια επισκοπή, μια μητρόπολη, μια κατά τόπον Εκκλησία, διότι η Αλήθεια είναι 

πάντοτε μία και μοναδική και μπορεί να φανερώνεται οπουδήποτε στο σώμα της 

Εκκλησίας, διότι σε κάθε κύτταρο του σώματός της υπάρχει ο Όλος Χριστός. Όμως 

καθολική ισχύ μπορεί να αποκτήσει ένας κανόνας ή μια απόφαση μόνο μέσω της 

αναγνωρίσεως αυτής της ισχύος από το Όλον του εκκλησιαστικού σώματος. 

Ο,τιδήποτε αποτελεί γνήσιο στοιχείο της Ιεράς Παράδοσης της Εκκλησίας, είναι 

αναγνωριμένο από την καθόλου Εκκλησία. Άρα, επαναλαμβάνουμε: «ὅ,τι πάντοτε, 

πανταχοῦ καὶ ὑπὸ πάντων ἐπιστεύθη», κατά την πασίγνωση ρήση του Βικεντίου 

επισκόπου Λειρίνου ή Λερίνης, αποτελεί στοιχείο της Ιεράς Παράδοσης. Η 

Οικουμενική Σύνοδος είναι το συνοδικό σώμα της καθόλου Εκκλησίας, η οποία 

αποφαίνεται τι αποτελεί στοιχείο της Ιεράς Παράδοσης και τι μπορεί να ισχύσει, 

επειδή εναρμονίζεται και είναι σύμφωνο με την Ιερά Παράδοση. Η οικουμενική 

συνοδικότητα, επομένως, είναι ο ιστορικός ιστός, ο οποίος διατηρεί τη συνοχή της 

όψης της Ιεράς Παράδοσης στους εντός και στους εκτός Εκκλησίας. Η όψη αυτή 

καθορίζει όχι μόνο την αυτοσυνειδησία του εκκλησιαστικού σώματος, ως σώματος 

με κεφαλή τον Χριστό, αλλά και τον τρόπο που οράται η Εκκλησία από τους εκτός 

Αυτής, πώς δηλαδή Εκείνη τοποθετείται απέναντι στον κόσμο, αλλά και πώς ο 

κόσμος την ερμηνεύει και την κρίνει μέσα από τη δική του σκοπιά με βάση τα δικά 

της λεγόμενα, τα δικά της θέσφατα και, βεβαίως, τις δικές της πράξεις.  
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

1) Τί κατανοήσατε σε σχέση με τη γέννηση του θεσμού της Συνοδικότητας;  

2) Τι γνωρίζετε για το δογματικό και κανονικό υπόβαθρο της Συνοδικότητας και 

της σχέσης της με τη καθολικότητα;  
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3) Πώς ορίζεται η Οικουμενική Συνοδική Συνείδηση και ποια η σχέση της με την 

Ιερά Παράδοση;  

4) Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της Οικουμενικής Συνοδικής 

Συνείδησης; 

5) Πώς έχετε κατανοήσει τις διακρίσεις των Συνόδων με βάση το κριτήριο της 

Οικουμενικότητας; 
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3. Οικουμενική Συνοδική Συνείδηση, Χριστιανική Ανθρωπολογία 

και Ψυχοκοινωνική Θεραπευτική  

 

Λέξεις κλειδιά: Οικουμενική Σύνοδος, Χριστιανική Ανθρωπολογία, 

Ψυχοκοινωνική Θεραπευτική  

 

Εισαγωγή 

Στη συγκεκριμένη ενότητα προσφέρεται η ορθόδοξη διδασκαλία για τον Άνθρωπο 

και τις κοινωνίες που δημιουργεί, όπως αυτό διαγράφεται από την Οικουμενική 

Συνοδική Συνείδηση. 

3.1. Το μυστήριο του ανθρώπινου προσώπου 

Κατά τον χρόνο σύγκλησης της Οικουμενικής Συνόδου, η Εκκλησία επιδιώκει την 

αποκρυστάλλωση των δηλωτικών διατυπώσεων της Αλήθειας Της, και καλεί τα μέλη 

Της να συνταχθούν με το σημασιολογικό περιεχόμενο αυτών των διατυπώσεων. Η 

Εκκλησία ομολογεί τα θεία δόγματά Της ενώπιον της Οικουμένης και καλεί τα μέλη 

Της και τις εκκλησιαστικές κοινότητες που αυτά απαρτίζουν να τα ενστερνισθούν και 

να τα συνομολογήσουν ομόθυμα και ομόψυχα, ανενδοίαστα και ειλικρινά. Συνεπώς, 

η Οικουμενική Σύνοδος, όσον αφορά την ομολογία των εκκλησιαστικών δογμάτων, 

απευθύνεται σε πρόσωπα και όχι σε συλλογικότητες, διότι εξαρτά τις συλλογικότητες 

από τα πρόσωπα και όχι τα πρόσωπα από τις συλλογικότητες. Η στόχευση των 

Οικουμενικών Συνόδων ερείδεται σε αυτήν την προσέγγιση. Τα μέλη της Εκκλησίας, 

παρασυρόμενα από τους αιρεσιάρχες, πολλές φορές ανεπίγνωστα και με καλή πίστη, 

απλά και μόνο επειδή ακολούθησαν τον Ποιμένα της εκκλησιαστικής περιφέρειας 

στην οποία κατοικούσαν, εμφορούμενα προφανώς από το εκκλησιαστικό φρόνημα 

της υπακοής, καλούνται ως πρόσωπα να υπακούσουν στην καθόλου Εκκλησία και να 

ομολογήσουν το ορθό δόγμα. Με την καθαίρεση του αιρεσιάρχη Ποιμένα δεν 

οφείλουν πλέον υπακοή σε αυτόν, αλλά μόνον στην Οικουμενική Σύνοδο. Συνεπώς, 

δια της ανάκλησης των προσώπων στην Αλήθεια, οι αιρετικές ομάδες οδηγούνται 

στην αποσύνθεση, τυχόν δεν παραμονή ενός μέλους της Εκκλησίας στις εν λόγω 

αιρετικές ομάδες, σημαίνει αποβολή του από το σώμα της Εκκλησίας.  

Εφόσον, ο τελικός αποδέκτης των εντολών και των διδασκαλιών της Οικουμενικής 

Συνόδου είναι τα ανθρώπινα μέλη του σώματος του Χριστού, τα οποία είναι 
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πρόσωπα, δηλαδή διακριτές ανθρώπινες οντότητες με δική τους βούληση, το 

πλήρωμα της Εκκλησίας εξαρτά την ολότητά του από το κάθε μέλος της Εκκλησίας 

χωριστά. Είναι εύλογο ότι αυτή η διάσταση θα δημιουργούσε μια χαώδη κατάσταση 

λόγω της ποικιλότητας και της μοναδικότητας των ανθρώπινων προσώπων, τα οποία 

προσλαμβάνουν την πραγματικότητα που βρίσκεται έξω από αυτά, π.χ. τον Θεό, την 

κτίση, τους άλλους ανθρώπους με τον δικό τους υποκειμενικό τρόπο, συγκροτώντας 

ο καθένας μια δική του επίσης μοναδική και ανεπανάληπτη προσωπικότητα και 

κυρίως μια μοναδική και ανεπανάληπτη αντίληψη του εσωτερικού εαυτού του. Αυτή 

η εσωτερική αντίληψη τού εαυτού κάθε ανθρώπου επηρεάζει την εξωτερίκευσή του, 

και άρα και τον τρόπο που οι άλλοι αντιλαμβάνονται την ατομική προσωπικότητα και 

διοσυγκρασία του καθενός. Όμως, εν τελει ο αληθινός εαυτός τού καθενός δεν είναι 

ούτε ο εξωτερικευμένος, αλλά ούτε και η υποκειμενική αντίληψη της εσωτερικής 

εικόνας του από το ίδιο το εγώ. Για την Εκκλησία και την ορθόδοξη ανθρωπολογία, η 

εικόνα του αληθινού εαυτού μας είναι μόνον εκείνη που θεάται ο Χριστός. Το 

ανθρώπινο πρόσωπο αποκτά συνείδηση της θέασής του από τον Χριστό στη 

Βασιλεία. Συνεπώς, η εικόνα του αληθινού εαυτού μας είναι αγαθό που το προσφέρει 

η μετοχή μας στη Βασιλεία.  

Περαιτέρω, λόγω της Ενανθρώπησης, τα μέλη της Εκκλησίας, μέσω της 

πνευματικής ζωής και κυρίως μέσω του ευχαριστιακού μυστηρίου και της προσευχής, 

μπορούν πλέον να προγεύονται τα πνευματικά αγαθά της Βασιλείας. Ενώ όμως δια 

της βρώσεως και της πόσεως του σώματος και του αίματος του Χριστού ο χριστιανός 

μπορεί να κοινωνεί με τον Χριστό σε κάθε Θεία Λειτουργία, το βίωμα της θεάσεως 

του αληθινού εαυτού μας από τον Χριστό, είναι ένα σπάνιο χαρισματικό γεγονός, που 

οφείλεται στην έκτακτη παρουσία του Αγίου Πνεύματος και περιγράφεται στη 

φιλοκαλική γραμματεία ως μέθεξη του Ακτίστου Φωτός. Βεβαίως, ο βίος της εν 

Χριστώ αγιότητας παράγει αγιοπνευματικούς καρπούς φωτισμού, αυτογνωσίας και 

διακρίσεως, αλλά στο πλαίσιο της ορθόδοξης ανθρωπολογίας και σωτηριολογίας 

μόνον ο Θεός είναι η Αυτοζωή, η Αυτοσοφία και άρα και η Αυτοθέαση.  

 Η ανθρώπινη αδυναμία για τη σύλληψη της αληθινής εικόνας του εαυτού 

μετατοπίζεται και στη σύλληψη του περιβάλλοντος κόσμου, στη σύλληψη των ιδεών 

και των αξιών, όπως διατυπώθηκε στον χώρο της φυσικής με την αρχή της 

αβεβαιότητας πολλούς αιώνες μετά τις αγνωστικιστικές διαπιστώσεις της φιλοσοφίας 

και τις αποφατικές προσεγγίσεις της θεολογίας.  
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Οι Οικουμενικές Σύνοδοι αποτελούν μάρτυρες της χριστιανικής αντίληψης περί 

Θεογνωσίας. Εφόσον ο άνθρωπος είναι πλασμένος κατ᾽ εικόνα Θεού, ό,τι ισχύει για 

τη γνώση του εαυτού του ισχύει και για τη γνώση του Θεού. Η γνώση της ύπαρξης 

του Θεού βασίζεται στην φυσική Αποκάλυψη. Όμως, ότι γνωρίζουμε για τον Θεό 

βασίζεται στην Θεία Αποκάλυψη. Άρα οποιαδήποτε άλλη γνώση που αφορά το πώς 

βούλεται και πώς ενεργεί το Θείο, χάνεται μέσα στον γνόφο του Θείου μυστηρίου.  

Ο θεσμός των Οικουμενικών Συνόδων λαμβάνει υπόψη τα ανωτέρω. Γνωρίζει ότι 

η ομολογία της Αλήθειας, απαιτεί τη γνώση της Αλήθειας, κάτι που γίνεται εφικτό 

μόνο μέσω της Αγιοπνευματικής Χάριτος. Επειδή ο θεμέλιος λίθος της Εκκλησίας 

είναι ο Χριστός, η εύρεση του θελήματός Του δεν μπορεί να βασιστεί στις 

μεμονωμένες ανθρώπινες θελήσεις ούτε στη σύμπτωσή τους, αλλά στην επενέργεια 

του Αγίου Πνεύματος. Η ομοφωνία είναι καρπός του Πνεύματος και όχι οποιαδήποτε 

μαιευτική μέθοδος, διότι το Άγιο Πνεύμα δεν χειραγωγείται. Με τη διδασκαλία τής 

Ζ´ Οικουμενικής Συνόδου, ότι οι αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων είναι 

«μαρτύρια» του Θεού και προϊόντα της Θείας Χάριτος, προσφέρεται στον άνθρωπο η 

Αλήθεια και του ζητείται να την ομολογήσει με ειλικρίνεια. Δεν επιζητείται μια 

επιφανειακή, φραστική Ομολογία. Ζητείται αληθινή Ομολογία από ένα πλάσμα, το 

οποίο, ενώ έχει συνείδηση της ύπαρξής του, δεν είναι ικανό να προσλάβει την εικόνα 

του αληθινού του εαυτού και όσα γνωρίζει για τον εαυτό του, αποτελούν στην 

καλύτερη περίπτωση ψήγματα αληθείας, οφειλόμενα στον Αγιοπνευματικό φωτισμό 

που προσφέρει στον ανθρώπινο νου η μετοχή του στο μυστήριο της Εκκλησίας.  

 Συνεπώς, η Οικουμενική Συνοδική Συνείδηση, η συνείδηση της καθόλου 

Εκκλησίας ικανοποιείται μόνο με το αληθές της Ομολογίας του μέλους της 

Εκκλησίας, δηλαδή με τον πραγματικό ενστερνισμό της πίστης στο δόγμα που 

ομολογείται και πιστεύεται, διότι μόνον όταν το μέλος της Εκκλησίας αποδέχεται 

γνωμικά, βουλητικά και θυμικά, δηλαδή ομόγνωμα, ομόψυχα και ομόθυμα τις 

αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων, μόνον τότε προσμετιέται στο πλήρωμα της 

Εκκλησίας. 

3.2. Η φυσιολογία και η παθολογία του ανθρώπινου προσώπου 

Η Ιερά Παράδοση έχει διαμορφώσει την Οικουμενική Συνοδική Συνείδηση, σε 

σχέση με τη φυσιολογία και την παθολογία του ανθρώπινου προσώπου, όπως αυτή 

εκφράζεται μέσα από τις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων, είτε με τη 

διατύπωση αρχών και διδασκαλιών, είτε έμμεσα μέσα από τη μελέτη και την 
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ερμηνεία των Ιερών Κανόνων. Οι Ιεροί Κανόνες, τους οποίους θέσπισαν οι 

Οικουμενικές Σύνοδοι εκφράζουν το εκκλησιαστικό ήθος, το οποίο εξαρτάται και 

συναρτάται άμεσα προς το εκκλησιαστικό δόγμα. Προβλέπουν επιτίμια και ποινές για 

πράξεις που απάδουν του εκκλησιαστικού ήθους, και μέσω του εντοπισμού αυτών 

των πράξεων, καταδικάζονται οι έξεις, οι συμπεριφορές, οι στάσεις και οι νοοτροπίες 

που διαγράφουν την παθολογία της ανθρώπινης προσωπικότητας, όπως βεβαίως την 

εννοεί και την καταδικαζει ο χριστιανισμός.  

Το πρόσωπο του Χριστού προσφέρει το ενοποιητικό πρότυπο, όσον αφορά τη 

φυσιολογία του ανθρώπινου προσώπου. Ο Χριστός φέρει στον απόλυτο βαθμό όλα τα 

υγιή στοιχεία της ανθρώπινης προσωπικότητας, όλες τις αρετές στην απόλυτη 

πληρότητά τους. Στο πρόσωπό Του δεν υπάρχει το ρήγμα, για να χωρέσει το πάθος 

και η κακία. Το πρότυπο είναι ενοποιητικό όχι μόνο γιατί συγκεντρώνει όλες τις 

αρετές, αλλά και λόγω της χριστολογικής διδασκαλίας των Οικουμενικών Συνόδων, η 

οποία διδάσκει την ένωση της θείας και ανθρώπινης φύσης στο ενιαίο πρόσωπο του 

Χριστού. Ο Χριστός είναι το οντολογικό πρότυπο, το οποίο λόγω της ανθρώπινης 

φύσεώς Του προσέλαβε ιστορικότητα. Έτσι, δεν προσφέρεται ιδεαλιστικώς, ώστε να 

μετριάζεται η πίστη στο εφικτό της φυσικής (απτής) μιμήσεώς του. Είναι πρότυπο, το 

οποίο προσφέρεται ως ιστορικό και όχι ως θεωρητικό υπόδειγμα της όποιας 

φυσιολογίας. Η θεία και η ανθρώπινη φύση, καθώς και η αντίστοιχη θέληση και 

ενέργεια ενυπάρχουν ασυγχύτως, ατρέπτως αχωρίστως και αδιαιρέτως στο ενιαίο 

πρόσωπο του Χριστού. Για την Ορθοδοξία, ο ιστορικός Ιησούς δεν είναι άλλος από 

τον Ιησού των Ευαγγελίων και ο Χριστός δεν είναι άλλο πρόσωπο από τον 

ενανθρωπήσαντα Υιό και Λόγο του Θεού. Εφόσον, σύμφωνα με τη διδασκαλία των 

Οικουμενικών Συνόδων και των Πατέρων, στο πρόσωπο του Χριστού όχι μόνο 

ενοποιούνται όλες οι αρετές, όχι μόνο καταλαμβάνεται η ανθρώπινη φύση απολύτως 

από το αγαθό, αλλά (η ανθρώπινη φύση) επιστρέφει στην αγαθή προπτωτική φύση 

της και μετέχει υποστατικά στο γίγνεσθαι του αγαθού. Δηλαδή η Οικουμενική 

Συνοδική Συνείδηση αποδέχεται την ύπαρξη ενοποιητικού προτύπου φυσιολογίας του 

ανθρώπινου προσώπου.  

 Από την άλλη πλευρά, από την Οικουμενική Συνοδική Συνείδηση απουσιάζει 

οποιαδήποτε νύξη για ύπαρξη ενοποιητικού προτύπου παθολογίας του ανθρωπίνου 

προσώπου. Το πρότυπο παθολογίας δεν μπορεί να αναζητηθεί εκτός της ανθρώπινης 

φύσης και υπόστασης, διότι δεν είναι εφικτή η φυσική μίμηση μεταξύ εκείνων που 

δεν μετέχουν στην ίδια φύση. Η Οικουμενική Συνοδική Συνείδηση έχει απορρίψει 
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την οντολογική ύπαρξη του Κακού. Οι Οικουμενικές Σύνοδοι καταδίκασαν τις 

μανιχαϊστικές αιρέσεις και τις όποιες δυαλιστικές δοξασίες. Εφόσον δεν υπάρχει 

οντολογικά το Κακό, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ενοποιητικό πρότυπο κακότητας. 

Το μόνο ενοποιητικό στοιχείο στο Κακό είναι η οντολογική ανυπαρξία του. Το 

πρότυπο παθολογίας δεν μπορεί να αντληθεί ούτε και από τον Μισόκαλο, διότι ο 

εκπεσών όχι μόνον απέχει και στερείται της ανθρώπινης φύσης, αλλά λόγω της 

ατρέπτου κακότητάς του στερείται προσώπου. Δεν είναι τυχαίο ότι στο Ευαγγέλιο 

καλείται «λεγεών». Συνεπώς, δεν υπάρχει οντότητα, ούτε ανθρώπινη ούτε άλλη στο 

πρόσωπο τής οποίας να ενοποιούνται όλα τα ανθρώπινα πάθη και κακίες. Το 

χαρακτηριστικό της παθολογίας του ανθρώπινου προσώπου είναι ο κατακερματισμός 

των αγαθών στοιχείων και των αρετών μέσω του πολυκερματισμού των παθών και 

των κακιών. Βεβαίως, η παγκόσμια ηθικοδιδακτική, σοφιολογική και θρησκευτική 

λογοτεχνία χρησιμοποιεί ιστορικούς και φαντασιακούς αντι-ήρωες του ανθρώπινου 

γένους ως πρότυπα παθολογίας, που αναφέρονται σε ένα η περισσότερα πάθη και 

κακίες. Σε κανένα, όμως, ανθρώπινο ον δεν καταλογίζεται το καθολικό και απόλυτο 

της κακότητας. Τούτο αποδίδεται μόνον σε θεούς και δαίμονες. 

3.3. Ιεροί Κανόνες και ψυχοκοινωνική θεραπευτική  

Κατ᾽ αρχάς σημειώνουμε ότι η εξέλιξη των κοινωνιών θέτει πολλά ερωτήματα 

γύρω από την εξελιξιμότητα του ιεροκανονικού δικαίου της Εκκλησίας. Τα 

ερωτήματα αυτά έχουν απαντηθεί από την Κανονική Επιστήμη με τις εξής καίριες 

παρατηρήσεις:  

Οι εντολές και οι απαγορεύσεις της Αγίας Γραφής και των Ιερών Κανόνων 

αντιμετωπίζουν τη διαχρονική μεταπτωτική φύση του ανθρώπου και άρα 

απευθύνονται στον άνθρωπο κάθε εποχής. Αυτός είναι και ο λόγος που διαθέτουν τη 

γενικότητα που χαρακτηρίζει τον Δεκάλογο και τους Μακαρισμούς. Επί της ουσίας, ο 

Δεκάλογος και οι Μακαρισμοί αποτελούν λεκτικές αποδόσεις των αξιωμάτων του 

Φυσικού Δικαίου, διότι αναφέρονται σε απαράγραπτα και πανανθρώπινα αγαθά και 

αξίες.  

Οι Ιεροί Κανόνες, παρά τον περιπτωσιολογικό χαρακτήρα τους και τη φαινομενική 

ποικιλία των αμαρτημάτων και ζητημάτων που αντιμετωπίζουν, όταν αναλυθούν με 

βάση το αγαθό που προστατεύουν, αναδεικνύονται ως προστάτες των απαράγραπτων 

και πανανθρώπινων αξιών. Οι Ιεροί Κανόνες αφήνουν πολλές ανοίκειες προς το 

χριστιανικό ήθος πράξεις και συμπεριφορές εκτός του πεδίου των εκκλησιαστικών 
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ποινών, και παραπέμπουν τον υπαίτιο στο Μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως, εκεί 

δηλαδή που παραπέμπουν και όποιον έχει υποπέσει στα λεγόμενα κατά διάνοια 

αμαρτήματα, τα οποία υποστασιοποιούνται μόνο στον εσωτερικό εαυτό και δεν 

εξωτερικεύονται. Συνεπώς, σχεδόν το σύνολο της ανθρώπινης αστοχίας, αμαρτίας και 

αδυναμίας αντιμετωπίζεται στο Ιερό Μυστήριο της Εξομολογήσεως, το οποίο έχει 

αμιγώς θεραπευτικό χαρακτήρα και εξασφαλίζει τη μυστικότητα, απαγορεύοντας 

στον Εξομολόγο να κοινοποιήσει στο σώμα την εφάμαρτη σκέψη ή την αμαρτωλή 

πράξη. Στο πλαισιο της Ιεράς Εξομολογήσεως δίδεται θεραπευτικά η λεγόμενη 

επιτιμική αγωγή.  

Η επιτιμική αγωγή διέπεται από τις εξής αρχές:  

1. Από το αυτόβουλο της προσέλευσης στο Μυστήριο της Εξομολογήσεως, το οποίο 

προϋποθέτει το αυτόβουλο της προαίρεσης για συμμόρφωση και παύση της 

επιτιμώμενης συμπεριφοράς  

2. Από τον άτυπο και μυστικό χαρακτήρα της επιτιμικής θεραπείας και 

3. Από την ελευθερία κρίσης του Πνευματικού πατέρα. Ο Πνευματικός δεν 

υποχρεούται να αποδείξει την ενοχή του εξομολογουμένου ακόμη και αν ο 

ίδιος ομολογεί το αμάρτημα, ούτε είναι υποχρεωμένος, εφόσον διαγνώσει το 

αμάρτημα, να επιβάλλει οπωσδήποτε επιτίμιο.  

Η διάκριση του Πνευματικού οφείλει να είναι προϊόν ορθολογικής σκέψης η οποία 

βασίζει τις αξιωματικές της αρχές στο «ρῆμα τοῦ Θεοῦ», κατά την έκφραση του 

Προσφωνητικού Λόγου της Πενθέκτης. Αυτό δεν σημαίνει ότι η επιτιμική διάγνωση 

και αγωγή είναι χειραφετημένη από τον αγιοπνευματικό φωτισμό, διότι τίποτε εντός 

της Εκκλησίας δεν χειραφετείται από τη Χάρη του Πνεύματος. Ωστόσο, στην 

Εκκλησία υπάρχει διάκριση μεταξύ υπερλόγου και παραλόγου. Για να γίνει αυτό 

κατανοητό είναι χρήσιμο το παράδειγμα του Πολυχρονίου, ο οποίος έμεινε στην 

ιστορία ως νηπιόφρων. Ο Πολυχρόνιος προκάλεσε τους Πατέρες της ΣΤ´ 

Οικουμενικής Συνόδου σε ένα πείραμα αληθείας. Θέλησε να αποδείξει την ορθότητα 

της αίρεσής του τοποθετώντας πάνω σε σώμα νεκρού το σύγγραμμα με τις αιρετικές 

δοξασίες του, ισχυριζόμενος ότι ο νεκρός θα αναστηθεί. Το χάρισμα της διάκρισης, 

όπως και κάθε χάρισμα εντός της Εκκλησίας, έχει το στοιχείο του αυταπόδεικτου. 

Συνεπώς, δεν μπορεί να λειτουργήσει εις βάρος του εξομολογουμένου μια 

πληροφορία την οποία ο εξομολογούμενος δεν ομολογεί, καίτοι ο Πνευματικός τού 

αποκαλύπτει ότι έλαβε γνώση αυτής κατά τρόπο χαρισματικό.  

Από τον ωκεανό των ανθρώπινων αμαρτιών, ελάχιστες πράξεις, οι πλέον ειδεχθείς 
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και αντικοινωνικές αντιμετωπίζονται με εκκλησιαστική ποινή. Δεν μπορεί η 

Εκκλησία να αγνοήσει την οδυνηρή πραγματικότητα της αμαρτίας, αλλά την τιμωρεί 

διακριτικά. 

Υπάρχουν, όμως, και βαρύτατα εκκλησιαστικά εγκλήματα, τα οποία δεν 

αντιμετωπίζονται μόνο στο πλαίσιο της Ιεράς Εξομολογήσεως αλλά κοινοποιούνται 

στο σώμα της Εκκλησίας. Τα εγκλήματα αυτά διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:  

Α) Σε εκείνα που προσβάλλουν πανανθρώπινα αγαθά και αξίες, όπως: τη ζωή, την 

υγεία, την ελευθερία, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια κ.λπ. και κοινοποιούνται στο σώμα, 

διότι αυτός που τα τέλεσε έχει ιεροτελεστικό και κηρυκτικό ρόλο στο σώμα της 

Εκκλησίας. Τέτοια είναι τα εγκλήματα που προδιαγράφει το Φυσικό Δίκαιο, όπως: η 

ιεροσυλία, η τυμβωρυχία, ο φόνος, η βλάβη της υγείας, ο βιασμός, η ληστεία, η 

κλοπή, η ψευδομαρτυρία, η επιορκία κ.ά.  

Β) Σε εκείνα που προσβάλλουν τον θεσμό της Εκκλησίας και κοινοποιούνται στο 

σώμα κατά την τέλεσή τους, διότι προσβάλλουν το ίδιο το σώμα της Εκκλησίας και 

ειδικότερα: τη ζωή, την υγεία, τη συνοχή, την ελευθερία και την έξωθεν καλή 

μαρτυρία (το ευυπόληπτο) των εκκλησιαστικών κοινοτήτων. Τέτοια εγκλήματα είναι 

η σιμωνία, η αίρεση, το σχίσμα, η παρασυναγωγή, η ασέβεια, η πρόκληση σκανδάλου 

κ.ά.  

Οι ιεροκανονικές εκκλησιαστικές ποινές δεν έχουν τα χαρακτηριστικά του 

κοσμικού ποινικού συστήματος. Επί της ουσίας είναι ό,τι και τα επιτίμια, δηλαδή 

μορφές ακοινωνησίας. Η διαφορά τους από τα επιτίμια είναι ότι επιβάλλονται 

δημόσια και κοινοποιούνται στο σώμα. Η εκκλησιαστική ποινή, η οποία επιβάλλεται 

σε λαϊκούς, κληρικούς και μοναχούς, δηλαδή ο Μεγάλος Αφορισμός και η στέρηση 

εκκλησιαστικής κηδεύσεως, έχει δημόσιο χαρακτήρα. Οι λοιπές εκκλησιαστικές 

ποινές είναι αυτές που επιβάλλονται σε κληρικούς. Υπάρχει μάλιστα λειτουργική 

ισοδυναμία στις ποινές που επιβάλλονται κατά τάξη. Π.χ. η αργία των κληρικών 

ισοδυναμεί με το δημόσιο επιτίμιο της ευχαριστιακής ακοινωνησίας των λαϊκών και 

των μοναχών. Η εκκλησιαστική ποινή της απαγόρευσης προαγωγής στον κλήρο του 

κληρικού και του μοναχού, ισοδυναμεί με την ποινή της καθαιρέσεως που 

επιβάλλεται στους κληρικούς.  

Όσον αφορά το ζήτημα της δημοσιότητας του επιτιμίου της ευχαριστιακής 

ακοινωνησίας, δημιουργεί κάποιους προβληματισμούς, διότι, παρόλο που 

επιβάλλεται μυστικώς και πλήρως εξατομικευμένα, ο πιστός δεν δύναται να υποστεί 

το επιτίμιο αυτό εντός της ιδιωτικής του σφαίρας, καθώς το ευχαριστιακό μυστήριο 
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τελείται δημόσια στη Θεία Λειτουργία και η Θεία Λειτουργία είναι πάντοτε σύμφωνα 

με τους Ιερούς Κανόνες εκδήλωση δημόσιας λατρείας. Εκείνο που παραμένει 

μυστικό στο σώμα της Εκκλησίας είναι το αμάρτημα που επέβαλε το επιτίμιο.  

Κατά την επιβολή των επιτιμίων αλλά και των εκκλησιαστικών ποινών ισχύουν οι 

εξής αρχές:  

α) «οὐκ ἔστιν ἁμαρτία νικῶσα τὴν τοῦ Θεοῦ φιλανθρωπίαν» (Δεν υπάρχει αμαρτία 

η οποία μπορεί να νικήσει τη φιλανθρωπία του Θεού)1. Πρόκειται για Πατερικό 

χωρίο, που χρησιμοποιεί ο Βαλσαμών στην ερμηνεία του Αποστ. 52. Ο κανόνας 

αυτός διακρίνει την άφεση στον μετανοούντα και την αποσυνδέει από την έκτιση του 

επιτιμίου. Ο κριτής οφείλει να παράσχει την άφεση ασχέτως της βαρύτητας της 

πράξης και να επιδείξει φιλάνθρωπη στάση στον ορισμό του επιτιμίου ή της ποινής. 

Αντίθετα, υπονοείται ότι η αμετανοησία, εμποδίζει τη θεία φιλανθρωπία από το 

σωτηριώδες έργο της. Τούτο σημαίνει ότι η επιβολή ποινής σε αμετανόητο, έχει 

ευργετικό αποτέλεσμα στην αντιμετώπιση της αμαρτίας ως κοινωνικής νόσου όχι 

όμως στον ίδιο τον νοσούντα.  

Το βαθύτερο αξιακό νόημα της διατύπωσης εντοπίζεται στην κατάργηση της 

διαβάθμισης του ηθικού στίγματος στον χώρο της σωφρονιστικής. Πράγματι, στις 

ανθρώπινες κοινωνίες, ορισμένα εγκλήματα ως ειδεχθέστερα άλλων, με βάση την 

κοινωνική ηθική, στιγματίζουν εντονότερα την τιμή και την υπόληψη του 

σωφρονιζομένου. Η διατύπωση καταργεί αυτήν τη διαβάθμιση με μία θετική για τον 

άνθρωπο σκέψη. Η μετάνοια καταργεί το στίγμα γενικώς, ανεξάρτητα από τη 

βαρύτητα της πράξης. Η αντίστροφη πορεία σκέψης, ο εξισωτικός στιγματισμός κάθε 

αμετανοήτου, υπαίτιου ακόμη και της πιο ελαφράς αμαρτίας, απέναντι στη θεία 

δικαιοσύνη, είναι ευκόλως εννοούμενος. Δικονομικώς, η αρχή αυτή επιτρέπει την 

άσκηση εφέσεως στην περίπτωση που παρά τη δήλωση μετανοίας, ο κριτής δεν 

παρείχε την άφεση κατ᾽ εφαρμογήν του Αποστ. 52, ή ακόμη και αν την παρείχε 

τυπικώς, καταστρατήγησε τον νόμο, ευτελίζοντάς την ηθικώς και ουσιαστικώς, 

επιβάλλοντας υπέρμετρα αυστηρά επιτίμια. 

β) «οὐ μικρὸν τὸ παρὰ μικρόν» (και το πιο ασήμαντο πράγμα δεν είναι ασήμαντο), 

σύμφωνα με το ρητό ανώνυμου σοφού, το οποίο ενσωματώνεται στον πρώτο κανόνα 

του Διονυσίου Αλεξανδρείας. Η κανονική οικονομία μεταξύ ακριβείας, κατά την 

έννοια του διά 102ου κανόνα της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου, και συνήθειας 

                                                 
1 Βαλσαμών, Ερμηνεία στον 52ο κανόνα τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, Γ. Ράλλης – Μ. Ποτλής, τόμ. Β´, 

σελ. 69. 
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είναι ευχερής αλλά όχι πρόχειρη. Η ευχέρεια είναι διακριτική λέξη που αποκλείει την 

έλλειψη προσοχής. Ο κριτής ελέγχεται δημόσια, εφόσον διαπιστωθεί σφάλμα ορθής 

εκτιμήσεως λόγω αμελείας. Μπορεί να ελεγχθεί και η απόφασή του, όταν η αμέλεια 

του κατά τη δικανική κρίση, παρά το ασήμαντο μέγεθος του σφάλματος, καταλήγει 

σε άτοπο. Τούτο συμβαίνει διότι, ως γνωστόν, κάθε διαγνωστικός συλλογισμός 

βασίζεται σε στοιχεία που οικοδομούνται υπό τη διήκουσα έννοια της αιτιώδους 

συνάφειας και του αιτιώδους συνδέσμου. 

γ) «οὐ καλὸν τὸ καλὸν ὅταν μὴ καλῶς γίνηται» (δεν είναι καλό το καλό όταν δεν 

γίνεται με καλό τρόπο). Η σοφιολογική αυτή ρήση εισήχθη στην κανονική φιλοσοφία 

από τον «ὑπερφυέστατον»2 Ζωναρά ως μεθοδολογικό εργαλείο επιμέτρησης της 

εκκλησιαστικής ποινής. Χάριν της εν λόγω αρχής βρίσκουν πεδίο εφαρμογής γνωστές 

στη νομική θεωρία ερμηνευτικές αρχές και μέθοδοι, όπως η ιεράρχηση και στάθμιση 

των προστατευόμενων αγαθών, η δικανική επιείκια, ἡ ἀρχὴ summum jus summa 

injuria (η υπερβολική δικαιοσύνη σημαίνει υπερβολική αδικία) κ.ά.  

δ) «οὐχ ὁ ἄνθρωπος διὰ τὸ Σάββατον, εἰ μὴ τὸ Σάββατον διὰ τὸν ἄνθρωπον»3. 

Αυτό το ευαγγελικό ρήμα έχει καταστεί κανονική αρχή δικαίου διά του 88ου κανόνα 

της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου. Η αρχή αυτή σταθμίζει την αναγκαιότητα της 

επιτιμήσεως και ποινικής μεταχειρίσεως και δεν υποβάλλει την κινητική ενέργεια της 

σωφρονιστικής οικονομίας σε άσκοπες εκδαπανήσεις. Το επιτίμιο νοηματοδοτεί τη 

διόρθωση, όταν δίδεται κατά το «μέτρον τῆς ἐπιγνώσεως» του μυστηρίου της 

σωτηρίας. Ο Συμεών ο Νέος Θεολόγος διδάσκει ότι το μόνο ενδεδειγμένο επιτίμιο 

για τον βαπτισμένο μεν, ακατήχητο δε χριστιανό, είναι η μαθητεία στον λόγο της 

ευσεβείας4.  

Τα επιτίμια επιβάλλονται κατά το «μέτρον τῆς ἐπιγνώσεως» του πιστού. Στο μέτρο 

της επιγνώσεως περιλαμβάνονται και υποκειμενικά στοιχεία ηθικής συνειδητότητας, 

τα οποία εξαντικειμενικεύονται βάσει συγκεκριμένων εμπειρικών κριτηρίων. Τα 

κριτήρια αυτά είναι τα εξής: 

α) Η έμπρακτος μετάνοια, η αυτορρύθμιση και αυτοδιόρθωση, β) «τὸ ὑπερβάλλον 

τῆς ἐξομολογήσεως» μέγεθος της ενοχής που βιώνει και εκδηλώνει ο υπαίτιος σε 

σχέση με τη σοβαρότητα του αμαρτήματος, καθότι η υγιής συνείδηση έχει οξυμμένη 

ευαισθησία στην αμαρτία, και γ) ο μείζων πόνος που προκαλεί στον μετανοούντα η 

                                                 
2 Έτσι τον χαρακτηρίζει ο Βαλσαμών. Βλ. Πηδάλιον, σ. ιβ´, υποσ. 1. 
3 Μάρκ. 2, 27. Για την αρχή αυτή βλ. Ε. Χριστινάκη-Γλάρου, Το εκκλησιαστικό έγκλημα της 

εισαγωγής κτήνους σε ιερό ναό, σ. 251 επ. 
4 Συμεών Νέος Θεολόγος, Τὰ εὑρισκόμενα διῃρημένα εἰς δύω..., Λόγος ΛΖ´, ς´-ζ´, σσ. 177-178. 
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πράξη του και που σηματοδοτεί την πλήρη διόρθωση και ανάρρωση του πάσχοντος 

μέρους της ψυχής. Η ψυχική οδύνη του αισθήματος ενοχής είναι αποτρεπτικότερη 

της επανάληψης της πράξης, από οποιονδήποτε εξωτερικό καταναγκασμό5. Σε αυτήν 

την περίπτωση επιτρέπει ο κανονικός σωφρονισμός την άμεση παύση της ποινής, την 

υπό δοκιμή αναστολή της ή τη δόση χάρης. 

Ο 10ος κανόνας τῆς Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου θετικοποιεί τις εξής 

κατευθυντήριες γραμμές της μεθόδου επιμέτρησης των επιτιμίων:  

1. Τα επιτίμια, ως φάρμακα, δεν προκαλούν την ίδια πίκρα σε όλους. Η δυσκολία 

της ανεύρεσης του σωστού φαρμάκου, λόγω της υποκειμενικότητας της ψυχικής 

πρόσληψής του, αντιμετωπίζεται με τη χρήση του εξής αντικειμενικού κριτηρίου: Ο 

Πνευματικός παρέχει «τὰ ἐνάντια τοῖς ἐναντίοις ἰάματα». Στο Ἐξομολογητάριον του 

αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου προτείνονται η ελεημοσύνη ως φάρμακο κατά της 

φιλαργυρίας, η εγκράτεια ως ίαμα της φιληδονίας, η νηστεία ως αντίδοτο στη 

λαιμαργία κ.λπ. 

2. Η δυσανάλογη ένταση στη βίωση της ενοχής του εξομολογουμένου, σε σχέση 

με τη βαρύτητα της πράξης του, υπαγορεύει ελαφρύτερα επιτίμια, για να μην 

οδηγηθεί ο εξομολογούμενος στην απόγνωση, αλλά και διότι ήδη ο πάσχων «πρὸς 

τὴν ὑγείαν νεύει». Διαφορετικά, ἂν βιώνεται ἐπιδερμικὰ ἡ ἐνοχή, μὲ ἀπροθυμία ὡς 

πρὸς τὴν ἐγκατάλειψη τῆς ἁμαρτίας καὶ μὲ διάθεση αὐτοποιμάνσεως, θεραπείας 

δηλαδὴ «διὰ τῶν οἰκείων τρόπων», ο Πνευματικός καλείται «τὸν ἔλεον κατ᾽ ἀξίαν 

ἐπιμετρεῖν». 

3. Ο Πνευματικός εναλλάσσει τα «στυφότερα» ή «ἁπαλώτερα» επιτίμια και 

δοκιμάζει τους «καρποὺς τῆς μετανοίας» και αναλόγως αυξάνει ή μειώνει τη 

δοσολογία η αλλάζει αγωγή, αλλά πάντως πρέπει με οποιονδήποτε τρόπο να 

προσπαθεί να επιφέρει την ίαση με τη μέθοδο της δοκιμής. 

4. Η ίαση από την αμαρτία σχετίζεται άμεσα και εξαρτάται από την ίαση της 

παθολογικής ενοχής. Η υγιής ενοχή ωθεί τη βούληση σε αλλαγή νοός και διόρθωση. 

Η παθολογική ενοχή ακινητοποιεί τις βουλητικές δυνάμεις του ανθρώπου, είτε διά 

της απογνώσεως, όταν είναι υπέρμετρη, είτε διά της αδιαφορίας για τον κίνδυνο του 

πνευματικού θανάτου, όταν είναι υποτονική. 

Ο 102ος κανόνας της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου επιτάσσει και επιτρέπει 

στον Πνευματικό και στον εκκλησιαστικό δικαστή να πράξει ο,τι χρειάζεται και να 

                                                 
5 Μ. Βασίλειος, Ἐπιστολὴ CCXVII, 74, σελ. 2137-9 (PG 32,804Α): «τῆς ἐν ταῖς Γραφαῖς ἱστορίας 

γνωριζούσης ἡμῖν τοὺς μετὰ μείζονος πόνου ἐξομολογουμένους ταχέως τὴν τοῦ Θεοῦ φιλανθρωπίαν». 
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μεταχειριστεί κάθε μέσο, για να βιώσει ο πιστός στο κατάλληλο μέτρο την οδύνη της 

αμαρτίας και να δεχθεί να υποστεί τον έμπονο κάματο της θεραπευτικής επιτιμήσεως. 

Ο κριτής δεν αρκείται στις τυποποιημένες δοσολογίες των Kαταστατικών 

Nομοθεσιών, κανονικών εγχειριδίων και εξομολογηταρίων, αλλά, καλείται, επίσης, 

να αποφασίσει με ευρύχωρη ελευθερία και πλήρη ευθύνη να κινήσει τον πιστό προς 

την ηθική και πνευματική του ανύψωση, βασίζοντας τη δυναμική θεραπεία του στη 

μέθοδο της δοκιμής. Ο ρόλος του Πνευματικού δεν σταματά στην παροχή της 

αφέσεως, αλλά είναι θεραπευτικός της παθολογικής ενοχής, η οποία προκαλεί είτε 

την πνευματική «ἀναισθησία» ή τη βουλητική ακινησία του εξομολογουμένου. Ο 

εξομολογούμενος, αποκτώντας διά του κατάλληλου επιτιμίου ρεαλιστική αίσθηση 

της βαρύτητας της πράξης του, βιώνει την ενοχή στο μέτρο που απαιτείται, για να 

εξέλθει από τη συνειδησιακή ακαμψία. Υπό το βάρος της μεμετρημένης ασύμμετρης 

αυτής ενοχής, υποχωρεί η ενδοσκοπική ψυχραιμία που του επιτρέπει να δικαιολογεί 

τις πράξεις του και να φθάνει μέχρι σημείου αυτοδικαίωσης, και εισέρχεται σε 

κατάσταση συντριβής, δακρύων και ειλικρινούς μετάνοιας. 

Τα παραπάνω έχουν εφαρμογή κατά το μέτρο που δεν θίγεται η αρχή της 

τυπικότητας και στην εκκλησιαστική δίκη. Το κριτήριο της διόρθωσης της 

προαίρεσης είναι το ανώτατο ιεραρχικά τελεολογικό κριτήριο απονομής της 

εκκλησιαστικής δικαιοσύνης. 
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1) Πώς θα προσδιορίζατε το εννοιολογικό και θεολογικό περιεχόμενο του όρου 

«Χριστιανική Ανθρωπολογία»; 

2) Πώς νομίζετε ότι συνέβαλαν οι Οικουμενικές Σύνοδοι στην περί προσώπου  

χριστιανική διδασκαλία;  

3)  Πώς έχετε κατανοήσει τον όρο «επιτιμική αγωγή» καθώς και τα 

χαρακτηριστικά της; 

4) Πώς έχετε κατανοήσει τη χρησιμότητα των Ιερών Κανόνων στην 

ψυχοκοινωνική θεραπευτική; 

5) Είναι κατά τη γνώμη σας σύμφωνη η Οικουμενική Συνοδική Συνείδηση με το 

διδακτό της αρετής και τη βελτίωση της ανθρώπινης προσωπικότητας; 
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4. Οικουμενική Συνοδική Συνείδηση 

και Σύγχρονες Ποιμαντικές Εφαρμογές  

 

Λέξεις κλειδιά: Οικουμενική Σύνοδος, Εκκοσμίκευση, Παγκοσμιοποίηση, 

Οικολογία, 

 

Εισαγωγή 

Στη συγκεκριμένη ενότητα προσεγγίζονται τα σύγχρονα προβλήματα του 

ανθρώπου και των κοινωνιών του υπό την οπτική της Οικουμενικής Συνοδικής 

Συνείδησης. 

4.1. Οικουμενική Συνοδική Συνείδηση και Διαποίμανση 

4.1.1 Οι Οικουμενικές Σύνοδοι ως ποιμαντικό πρότυπο 

Στο επίκεντρο των Οικουμενικών Συνόδων υπήρχε πάντοτε ένα θεμελιώδες 

πρόβλημα, που ταλάνιζε σθεναρά την Εκκλησία και επέφερε σημαντικές κοινωνικές 

συγκρούσεις και αναταράξεις στην κοινωνική ειρήνη αλλά και την πολιτική 

σταθερότητα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Δεν είναι π.χ. άνευ σημασίας το 

γεγονός, ότι ο Αυτοκράτορας ήταν εκείνος που συγκαλούσε τις Οικουμενικές 

Συνόδους. Αν ακολουθήσει κανείς το «νήμα» που συνδέει την απόφαση του 

Αυτοκράτορα για την σύγκληση μιας Οικουμενικής Συνόδου με τα προς συζήτηση 

θέματα, θα διαπιστώσει με μεγάλη άνεση ότι τα αντικείμενα συζήτησης των 

Οικουμενικών Συνόδων, δεν ήταν απλώς θεωρητικής φύσης. Ο τελικός σκοπός της 

σύγκλησης των Οικουμενικών Συνόδων ήταν η ειρήνη της Αυτοκρατορίας, στόχος 

ανέφικτος χωρίς την ειρήνη της Εκκλησίας. Συνεπώς, μόνο με την επικράτηση μιας 

οριστικής, αμετάκλητης και τελικής για το σώμα της Εκκλησίας γνώμης περί 

Αληθείας, θα κατίσχυνε και η οριστική παύση των συγκρουσιακών φαινομένων μέσα 

στους κόλπους της. Για να είναι όμως οριστική και αμετάκλητη αυτή η γνώμη, θα 

έπρεπε να εκφράζει την Οικουμενική Συνοδική Συνείδηση. Είναι προφανές, λοιπόν, 

ότι το πρόβλημα που καλείται να λύσει η Οικουμενική Σύνοδος δεν είναι θεωρητικό, 

ούτε απρόκλητο. Δημιουργείται από εκκλησιαστικά πρόσωπα και κοινότητες και 

αφορούν το μέλλον και τη δυνατότητα μετοχής τους εντός του πληρώματος της 

Εκκλησίας. Η συγκράτησή τους και η μη αποβολή τους από το σώμα της Εκκλησία 



Οικουμενική Συνοδική Συνείδηση και Σύγχρονες Ποιμαντικές Εφαρμογές 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών  

74 

εξαρτάται από το κατά πόσο συντάσσονται ως μέλη με τον Χριστό, την κεφαλή της 

Εκκλησίας, και κατά πόσον αναγνωρίζουν στο πρόσωπό Του την Αλήθεια, όπως την 

έχει προσλάβει η Οικουμενική Συνοδική Συνείδηση.  

Η Εκκλησία κατανόησε από πολύ νωρίς ότι η λήψη των σημαντικών αποφάσεων 

για την ειρήνη εντός των κόλπων της και τη σθεναρότητα, τη συνεκτικότητα και τη 

ζωτικότητα του σώματός της βασίζεται στον άνθρωπο. Οι ευχαριαστιακές κοινότητες 

της Εκκλησίας είναι ανθρώπινες κοινότητες, όπου το καθένα, άρα όλα τα μέλη τους 

συσσωματώνονται με τον Χριστό. Όλες οι κανονικές οντότητες, οι ενορίες, οι 

επισκοπές, οι κατά τόπον Εκκλησίες είναι εν Χριστώ συνάξεις ανθρώπων και όχι 

συνάξεις αψύχων κεφαλαίων και περιουσιών. Το «πλήρωμα» της Εκκλησίας είναι 

πλήρωμα ανθρώπων, ασυγχύτως, αδιαιρέτως, αχωρίστως και ατρέπτως ενωμένο με 

τον Χριστό. 

Το ιεροκανονικό δίκαιο της Εκκλησίας, δηλαδή το σύστημα δικαιοσύνης που 

βασίζεται στην Ιερά Παράδοση, στην οποία ανήκει η Αγία Γραφή, οι Ιεροί Κανόνες 

που θέσπισαν ή επικύρωσαν οι Οικουμενικές Σύνοδοι και ό,τι πανταχού και πάντοτε 

και υπό πάντων επιστεύθη ως δίκαιο στην Εκκλησία, είναι το δίκαιο της Οικουμενικής 

Συνοδικής Συνείδησης. Αν η κανονική συνείδηση της Εκκλησίας, η οποία εκφράζει 

το θέλημα του νομοθέτη Χριστού, δεχόταν ότι το ιεροκανονικό Της δίκαιο δεν είναι 

απαράγραπτο και αμετάβλητο, θα σχετικοποιούσε το θέλημα του Χριστού, θα 

αντέφασκε δηλαδή προς τον εαυτό Της.  

4.1.2 Ιεροκανονικές Ποιμαντικές αρχές 

Οι Ιεροί Κανόνες που θέσπισαν οι Οικουμενικές Σύνοδοι υπαγορεύουν τις εξής 

ποιμαντικές αρχές:  

1. Ο Ποιμένας είναι πάντοτε κληρικός. Ο κληρικός δεν είναι ιδιώτης. Η ιερατική 

ιδιότητα δεν είναι επαγγελματική ιδιότητα, αλλά ταυτότητα και αποστολή. Ο 

κληρικός έχει αφιερωθεί και ανήκει εξολοκλήρου στην Εκκλησία. Κάθε του πράξη, 

ενέργεια ή συμπεριφορά, ακόμη και αν αυτή εντάσσεται στην προσωπική του ζωή, 

είναι βίος εκκλησιαστικός. Συνεπώς, δεν υπάρχει ούτε μία στιγμή εντός του 

εικοσιτετραώρου του νυχθημέρου για τον Ποιμένα, κατά την οποία να 

συμπεριφέρεται χωρίς να λαμβάνει υπόψη την ιερατική του ιδιότητα. 

2. Ο Ποιμένας οφείλει να λάβει την άδεια και την ευλογία του οικείου Επισκόπου, 

για να επικοινωνήσει ποιμαντικά άλλη εκκλησιαστική περιφέρεια ή ενορία. Συνεπώς, 

η ιντερνετική παρουσία και επικοινωνία του ιερέως με ποίμνια άλλων 
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εκκλησιαστικών περιφερειών και δικαιοδοσιών πρέπει να υπόκειται στον έλεγχο και 

να υπακούει στους κανόνες και τις επιταγές της Προϊσταμένης εκκλησιαστικής του 

αρχής, η οποία ευθύνεται για τη συνεννόηση με τους Ποιμενάρχες τής κατά τόπον 

Εκκλησίας ή και άλλων Εκκλησιών.  

3. Η ιντερνετική παρουσία δεν είναι εικονική αλλά πραγματική. Επηρεάζει την 

πραγματικότητα και έχει αληθινές συνέπειες. Δεν αίρεται ο άδικος χαρακτήρας μιας 

αντικανονικής πράξης μόνο από το γεγονός ότι διαπράχθηκε ιντερνετικά και όχι με 

φυσική παρουσία. Η ψευδομαρτυρία, η συκοφαντία, η βωμολοχία, ακόμη και η 

αυτουργία σε εγκλήματα κατά της ζωής, της υγείας, της περιουσίας κ.λπ., είναι 

δυνατόν να τελεστούν μέσω διαδικτύου σε ευθεία βολή κατά του Θεού. 

4.2. Η απειλή του ατομικισμού και το πρόβλημα της ιδιώτευσης  

Κατά τον χρόνο σύγκλησης της Οικουμενικής Συνόδου, η Εκκλησία επιδιώκει την 

αποκρυστάλλωση των δηλωτικών διατυπώσεων της αλήθειας Της και καλεί τα μέλη 

Της να συνταχθούν με το σημασιολογικό περιεχόμενο αυτών των διατυπώσεων. Η 

Εκκλησία ομολογεί τα θεία δόγματά Της ενώπιον της Οικουμένης και καλεί τα μέλη 

τους και τις εκκλησιαστικές κοινότητες που τα απαρτίζουν να τα ενστερνιστούν και 

να τα συνομολογήσουν ομόθυμα και ομόψυχα, ανενδοίαστα και ειλικρινά. Συνεπώς, 

η Οικουμενική Σύνοδος, όσον αφορά την ομολογία των εκκλησιαστικών δογμάτων, 

απευθύνεται σε πρόσωπα και όχι σε συλλογικότητες, διότι εξαρτά τη συλλογικότητα 

από τα πρόσωπα και όχι το αντίθετο. Η στόχευση των Οικουμενικών Συνόδων 

ερείδεται σε αυτήν την προσέγγιση. Τα μέλη της Εκκλησίας, παρασυρόμενα από τους 

αιρεσιάρχες, πολλές φορές ανεπίγνωστα και με καλή πίστη, απλά και μόνο επειδή 

ακολούθησαν τον Ποιμένα “δείνα” της εκκλησιαστικής περιφέρειας, στην οποία 

κατοικούσαν εμφορούμενα από το εκκλησιαστικό φρόνημα της υπακοής, καλούνται 

ως πρόσωπα να υπακούσουν στην καθόλου Εκκλησία και να ομολογήσουν το ορθό 

δόγμα. Μετά την καθαίρεση του αιρεσιάρχη Ποιμένα δεν οφείλουν πλέον υπακοή σε 

αυτόν, αλλά μόνον στην Οικουμενική Σύνοδο. Συνεπώς, δια της ανάκλησης των 

προσώπων στην Αλήθεια, οι αιρετικές ομάδες πρέπει να οδηγούνται στην 

αποσύνθεση, τυχόν δεν παραμονή ενός μέλους της Εκκλησίας σε αυτές, σημαίνει 

αποβολή από το σώμα της Εκκλησίας.  

Στην εποχή μας τα μέλη της Εκκλησίας γίνονται δέκτες πλήθους μεταφυσικών 

προτάσεων που άλλοτε προωθούνται ως καρποί της επιστημονικής έρευνας και 

άλλοτε προσφέρονται ως αξιωματικές αρχές και προτάσεις άλλων κοσμοθεωριών και 
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θρησκειών, χωρίς να είναι απαραίτητη πλέον η στεγανοποίηση των δύο αυτών 

προσεγγίσεων. Ο τεχνολογισμός και επιστημονισμός έχουν διεισδύσει στην 

καθημερινότητα των ευσεβών όλης της γης, ακόμη και των πιο παραδοσιακών 

θρησκειών. Η εμπορευματικοποίηση της θρησκείας έχει προσλάβει τις σύγχρονες 

μεθόδους της οικονομίας, η οποία έχει υπερβεί τις δυσκολίες που απορρέουν από τις 

πολιτισμικές διαφορές των θρησκειών μέσω δύο οδών: Η πρώτη οδός είναι η 

αποδοχή και αξιοποίηση των θρησκειών στον τομέα του μάρκετινγκ, της διαφήμισης 

και της προώθησης των αγαθών σε σύνολα καταναλωτών της ίδιας θρησκευτικής 

κουλτούρας. Η δεύτερη οδός είναι η προώθηση της ιδέας της ανεκτικότητας και της 

αποδοχής τής άλλης κουλτούρας, ώστε να μπορεί να λειτουργεί η προωθητική 

ενέργεια όσο το δυνατόν πιο γενικευμένα, προς όλους τους καταναλωτές και όχι 

μόνον στους πιστούς συγκεκριμένης πολιτιστικής θρησκευτικής παράδοσης.  

Συναφές προς τα ανωτέρω ζήτημα είναι το πρόβλημα της ιδιώτευσης του 

χριστιανού, ο οποίος στις δυτικές κοινωνίες απομακρύνεται από την εκκλησιαστική 

κοινότητα, ακόμη και όταν μετέχει στην κοινή λατρεία, η οποία είναι η κορωνίδα του 

εκκλησιαστικού βίου και αναπτύσσει την πνευματικότητά του εντός της αθέατης από 

το λοιπό εκκλησιαστικό σώμα ιδιωτικής σφαίρας. Ο θεσμός της ενορίας βάλλεται από 

τη δημιουργία νέων συλλογικοτήτων, όπως ομάδες κοινών ενδιαφερόντων 

σωματειακού χαρακτήρα, κοινωνικές δικτυώσεις ατόμων που συμμερίζονται μεταξύ 

τους ορισμένες απόψεις, συσσωματώσεις γύρω από τις διαδικτυακές εμφανίσεις και 

αναφορές ποιμένων από μέλη της Εκκλησίας που υπάγονται σε διαφορετικές 

εκκλησιαστικές περιφέρειες και ενορίες, υποκατάσταση του παραδοσιακού 

ποιμαντικού λόγου από τον άμεσο και αλληλεπιδραστικό διάλογο των πιστών στα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου ο ιερέας, ακόμη και αν διατηρεί την ποιμαντική 

ρητορική αντιμετωπίζεται εκ των πραγμάτων ως μια φωνή ανάμεσα στις άλλες φωνές 

και όχι ως πνευματικός καθοδηγητής των μετεχόντων στον διάλογο. Περαιτέρω, 

είναι, βεβαίως, εντελώς άγνωστα κατά την εποχή των Οικουμενικών Συνόδων όχι 

μόνον το διαδίκτυο και το πλήθος των μέσων που παρέχει η εποχή μας για κοινωνική 

επικοινωνία και πληροφόρηση (ιστοσελίδες, blogs, κανάλια μετάδοσης εικόνας και 

ήχου και ζωντανής επικοινωνίας κ.ά.) αλλά και ο καταιγιστικός ρυθμός 

συσσωμάτωσης. Εντός ολίγων λεπτών μπορούν να δημιουργηθούν ή να διαλυθούν 

ομάδες, των οποίων τα μέλη εισέρχονται και εξέρχονται από αυτές με απόλυτη 

ελευθερία και ευκολία. Η ποικιλότητα των ενδιαφερόντων και των ρόλων των 

ατόμων είναι τέτοιας έκτασης, ώστε ένα άτομο να μπορεί να εμφανίζεται πολλαπλώς 
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και ταυτόχρονα σε διαφορετικές τοποθεσίες του ιστολογίου. Ειδικά, μετά την 

πρόσφατη πανδημία του 2020, ο διαδικτυακός και ψηφιακός τρόπος επικοινωνίας 

έχει επιβληθεί, καλώς ή κακώς, ως τρόπος ζωής.  

Απέναντι σε όλες αυτές τις προκλήσεις, δεν είναι εύκολο η Εκκλησία να 

θωρακίσει το ποίμνιο από επιρροές ξένες προς το ορθόδοξο δόγμα και ήθος. Ωστόσο, 

οι Οικουμενικές Σύνοδοι παρέχουν τα εχέγγυα για την αντιμετώπισή τους, παρά το 

γεγονός ότι ανήκουν σε μια άλλη και μάλιστα παρωχημένη εποχή, όπου όλα τα 

παραπάνω ήταν παντελώς άγνωστα, και ο μόνος τρόπος για να επικοινωνήσει 

κάποιος εξ αποστάσεως ήταν η αλληλογραφία. Δεν υπάρχει ασφαλώς κανένας λόγος, 

για να αλλάξει η μέθοδος της αρχαίας Εκκλησίας, όσον αφορά την επίλυση των 

προβλημάτων. Αυτή η μέθοδος ορίζεται ως διάλογος και επικοινωνία μεταξύ των 

επικεφαλής των ποιμνίων των κατά τόπον Εκκλησιών. Και κατά την πρώτη χιλιετία 

και σήμερα η επικοινωνία μεταξύ των Ιεραρχών, η άτυπη και τυπική συνοδικότητα 

είναι η λυδία λίθος όσον αφορά τη συνεκτικότητα και συνοχή του σώματος της 

Εκκλησίας και τον συντονισμό των μελών της. Η παρούσα εποχή διακρίνεται από την 

ευχέρεια και την ταχύτητα της επικοινωνίας, πράγμα θετικό, διότι πολλά τοπικά 

προβλήματα αντιμετωπίζονται ταχύτατα πριν εξαπλωθούν. Ωστόσο, το νόμισμα αυτό 

έχει δύο όψεις, δοθέντος ότι λόγω της ευχέρειας διάχυσης των πληροφοριών, ένα 

πρόβλημα μπορεί πολύ γρήγορα να γενικευθεί.  

4.3. Το πρόβλημα της εκκοσμίκευσης 

 4.3.1 Η εκκοσμίκευση ως αποθεμελίωση (αποδόμηση)  

 Η εκκοσμίκευση του τρόπου ζωής των χριστιανών αντιμετωπίστηκε, και ορθώς, 

από την ορθόδοξη θεολογία των προηγούμενων αιώνων ως ασθένεια που πλήττει την 

Εκκλησία και ευθύνεται για την αποξένωση των χριστιανών από την παραδοσιακή 

ευσέβεια. Είναι βέβαιο ότι η αντιπαράθεση της Εκκλησίας με τον κόσμο έχει την 

αφετηρία της στην Αρχιερατική Προσευχή του Χριστού. Συνεπώς, η εκκοσμίκευση 

ως συνώνυμη της αποϊεροποίησης της Εκκλησίας και της αποεκκλησιαστικοποίησης 

των βαπτισμένων μελών της, είναι έννοιες αρνητικές και συμπτώματα σοβαρότατης 

πνευματικής νοσήσεως των ποιμνίων. Ωστόσο, τη νόσο αυτή την είχε υπόψη της η 

Εκκλησία από τα πρώτα βήματά της, όπως άλλωστε φαίνεται από τις Παύλειες και τις 

Καθολικές επιστολές της Καινής Διαθήκης. O Χριστός είναι ο «αἴρων τὴν ἁμαρτίαν 

τοῦ κόσμου» και όχι ο «αἴρων τὸν κόσμον». Η Αγία Γραφή, το γράμμα και το πνεύμα 

των Πατέρων και τα διδάγματα και οι επιταγές των Συνόδων έχουν δημιουργήσει στο 
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πεδίο της Οικουμενικής Συνοδικής Συνείδησης ισχυρά θεολογικά ερείσματα απέναντι 

στην αμαρτία, η οποία είναι γέννημα, θρέμμα και αποκύημα του «κόσμου» και 

απολύτως ξένη προς τη Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία.  

Η Εκκλησία γαλουχεί, διαφωτίζει και στηρίζει τα μέλη της στον πνευματικό τους 

αγώνα για την αντιμετώπιση της αμαρτίας του κόσμου και την καταπολέμηση 

φρονήματος της «σαρκός», δηλαδή του ευδαιμονιστικού και του προσκολλημένου 

αποκλειστικώς στα επίγεια οφέλη και συμφέροντα τρόπου ζωής. Ο πνευματικός 

αγώνας ενεργείται κατά του εμπαθούς και αμαρτωλού εαυτού και όχι εναντίον των 

άλλων, όσο αμαρτωλοί και αν είναι. Ωστόσο, η μετανεωτερική φιλοσοφία 

χαρακτηρίζεται από την άνθηση μηδενιστικών θεωριών που επιδιώκουν να 

αποδομήσουν όχι μόνο τα ιερά δόγματα, αλλά και κάθε παραδεδομένη αξία, 

παρουσιάζοντάς τες ως κοινωνικά φαινόμενα χωρίς οντολογική βάση. Η ποιμαντική 

θεολογία δεν θα μπορούσε να αντιπαρατεθεί φιλοσοφικά ενάντια των μηδενιστικών 

θεωριών, διότι η περί αλήθειας συζήτηση αφορά το έσχατο ερώτημα του Είναι, το 

οποίο εκείνες (οι θεωρίες) a priori απορρίπτουν. Ἡ Ἐκκλησία δια της ποιμαντικής 

θεολογίας διαλέγεται μαζί τους λόγω του φαινομένου της εκκοσμίκευσης.  

 Ο ποιμαντικός λόγος αναδεικνύει το μηδενιστικό στοιχείο της εκκοσμίκευσης. 

Εκείνος που προσκολλάται στις κοσμικές φροντίδες, τα συμφέροντα και τα 

ενδιαφέροντα των επιγείων, αμελώντας την πνευματική του ζωή, αποξενώνεται από 

τον Χριστό και την Εκκλησία. Όποιος δεν διάγει εκκλησιαστικό βίο είναι εν τοις 

πράγμασι μηδενιστής, ακόμη και αν δηλώνει ότι απορρίπτει τον μηδενισμό ως 

θεωρία. Ο εκκοσμισκευμένος χριστιανός όχι μόνο δικαιολογεί την αμαρτία του, αλλά, 

δυστυχώς, επιχειρεί να εκλογικεύσει και το παράλογο. Διότι για τον χριστιανό η 

αμαρτία είναι μια αντίφαση, είναι η επίσκεψη του θανάτου στον αναγεννημένο δια 

του Βαπτίσματος στην εν Χριστώ ζωή. Ο Παύλος υπό το πρίσμα της μεταπτωτικής 

φύσης του ανθρώπου εξηγεί και αντιμετωπίζει αυτή την αντίφαση με το βάπτισμα της 

Μετανοίας. Για την Οικουμενική Συνοδική Συνείδηση η αμαρτία στη ζωή του 

χριστιανού είναι μια συγκρουσιακή κατάσταση. Μπορεί να είναι αντίφαση, αλλά δεν 

είναι παραλογισμός. Παραλογισμός είναι η αμετανοησία του χριστιανού. Η χειρότερη 

μορφή αμετανοησίας δεν είναι η αποφυγή της ομολογίας της πράξης, αλλά η άρνηση 

της απαξίας της. Εκείνος που βιώνει την ενοχή ακόμη και αν αποφεύγει ή 

δυσκολεύεται να ομολογήσει την πράξη του λόγω φόβου, αδυναμίας ή αιδούς, παρά 

την πνευματική του ανωριμότητα, δεν έχει απολέσει την εκκλησιαστική του 

συνείδηση. Διατηρείται η ελπίδα ότι η συνείδηση της απαξίας της πράξης θα 
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συνεχίσει να προκαλεί το αίσθημα της ενοχής, το οποίο ωθεί στη μετάνοια και τη 

διόρθωση. Όμως, δεν μπορεί να γεννηθεί κάτι από το μηδέν. Εκείνος που αρνείται 

την απαξία της πράξης του, δεν θα νιώσει ενοχή, δεν θα μετανοήσει και δεν θα 

επιδιώξει ούτε τη διόρθωση ούτε τη θεραπεία των συνεπειών της.  

Το δίκαιο των Οικουμενικών Συνόδων προωθεί την ιδέα ανάληψης της 

προσωπικής ευθύνης, της ομολογίας του σφάλματος, της θεραπείας και της 

αποκατάστασης των συνεπειών του. Αυτό το ήθος υπάρχει σε όλες τις παραδοσιακές 

θρησκείες και στο Φυσικό Δίκαιο. Όμως, το περιεχόμενο και η κλίμακα των Αξιών 

διαφοροποιείται στις θρησκείες και στις κοσμοθεωρίες. Η Οικουμενική Συνοδική 

Συνείδηση δεν έχει χρεία δανεισμού από τις καιρικές και ευμετάβλητες αξίες των 

κοσμοειδώλων. Ο Χριστός είναι η μόνη Αυταξία, από την οποία αντλούν την αξία 

τους τα αγαθά που προστατεύει ο Νόμος Του. Η προστασία του Νόμου του Χριστού 

περικλείει όλη τη Δημιουργία, όλα τα κτιστά όντα και άπαντα τα εγκόσμια και 

υπερκόσμια αγαθά. Ως εκκοσμίκευση η Οικουμενική Συνοδική Συνείδηση 

εκλαμβάνει την μηδενιστική (μη-εσχατολογική) νοηματοδότητση των αξιών. Υπό 

αυτήν την οπτική το σημαινόμενο της εκκοσμίκευσης, στο πλαίσιο της ποιμαντικής 

θεολογίας, περιορίζεται σε ό,τι συντείνει στο μηδέν. Γίνεται αντιληπτό πόσο 

περιορισμένο είναι αυτό είναι το σημαινόμενο, όταν συγκρίνεται με το σημαινόμενο 

της Εκκλησίας. Τούτο συμβαίνει, διότι η Εκκλησία είναι ο αγιασμός του σύμπαντος 

Κόσμου. Λόγω της Ενανθρώπησης, όλη η Δημιουργία, ο,τιδήποτε κτιστό, είτε 

εγκόσμιο, είτε υπερβατικό, προσλαμβάνει εσχατολογική προοπτική.  

 4.3.2 Η εκκοσμίκευση ως εκθεμελίωση (φονταμενταλισμός) 

Σήμερα, ιδιαίτερα μετά την 11η Σεπτεμβρίου του 2009, οι χριστιανικές κοινωνίες, 

είτε εκκοσμικευμένες είτε όχι, έχοντας αναγκασθεί λόγω των καταστάσεων που 

επικρατούν παγκοσμίως να έλθουν αντιμέτωπες με τον φονταμενταλιστικό τρόπο 

αντίδρασης που έχει επιβληθεί σε χώρες κυρίως της Μέσης Ανατολής, 

αντιλαμβάνονται πλέον με διαφορετικό τρόπο την έννοια της εκκοσμίκευσης, από 

ό,τι αυτό σήμαινε τους προηγούμενους αιώνες. Η ορθόδοξη θεολογία των τελευταίων 

δεκαετιών έχει επικεντρώσει το ενδιαφέρον της στη στηλίτευση του ζηλωτισμού, της 

ευσεβιστικής αρτηριοσκλήρυνσης, του θρησκευτικού μίσους, των θρησκευτικών 

διακρίσεων και του θρησκευτικού φονταμενταλισμού. Μέσα από τις παραπάνω 

διεργασίες, η έννοια της εκκοσμίκευσης, ως πνευματικής νόσου που παραλύει την 

εκκλησιαστική συνείδηση, μπορεί να διαγράψει μια πορεία που κινείται μεταξύ 
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αποδόμησης και θεμελίωσης. Ο θρησκευτικός φονταμενταλισμός ή θεμελιωτισμός 

είναι η δυσλειτουργική υπερδόμηση της εκκλησιαστικής ευσέβειας. Η άκριτη και 

εμμονική προσήλωση σε στοιχεία του παρελθόντος εμποδίζει τα ποίμνια από την 

ιεράρχηση του σημαντικού στην πνευματική τους ζωή. Τα θύματα του θεμελιωτισμού 

προσηλώνουν το βλέμμα στον τύπο και χάνουν την ουσία. Αντιμετωπίζουν με 

καχυποψία και αρνητισμό την επιστήμη και εκδηλώνουν αποστροφή προς ο,τιδήποτε 

προάγει τον άνθρωπο και τις κοινωνίες του.  

Αποτελεί τραγική ειρωνία το γεγονός, ότι όλες αυτές οι τάσεις και ιδεοληπτικές 

ροπές, ενώ φαινομενικά εχθρεύονται και πολεμούν το κοσμικό φρόνημα, συνιστούν 

την πλέον επικίνδυνη εκκοσμίκευση όχι μόνο διότι εξυπηρετούν ξένα προς την 

Εκκλησία πολιτικά και κοσμικά συμφέροντα, αλλά, κυρίως, διότι απομακρύνουν τον 

πιστό από το ανιδιοτελές, το φιλάγαθο, το ανεξίκακο, φιλάνθρωπο και ιεραποστολικό 

ήθος της Εκκλησίας. Έτσι, η Εκκλησία αντιμετωπίζεται ως κοσμική εξουσία με 

συγκεκριμένα όρια στον επίγειο τόπο και χρόνο, και ακριβώς γι᾽ αυτό έχει την 

ανάγκη του αμύνεσθαι για να διατηρήσει τα κεκτημένα της. Τούτο, όμως, θεολογικά 

δεν ευσταθεί, διότι η Εκκλησία δεν είναι εκ του κόσμου τούτου, αλλά η επί γης 

Βασιλεία. Ο αρχέγοντος χριστιανισμός δεν αμύνθηκε έναντι της κρατικής εξουσίας. 

Πλήρωσε το τίμημα με το αίμα των μαρτύρων του, προκειμένου να μην αποκλίνει 

από τις εντολές του Χριστού και τις επιταγές της Αρχιερατικής Προσευχής Του. Η 

αποστολή Της είναι η σωτηρία του κόσμου. Αν όμως δεν το πράξει δια της 

αγαπητικής προσεγγίσεως, της φιλάδελφης κατηχήσεως και της βαπτισματικής 

προσλήψεως «τῶν ἐκτός» του εκκλησιάσματος, τότε αποτυγχάνει να εκπληρώσει την 

αποστολή της, διότι η είσοδος αυτή στους κόλπους της βασίζεται στην ελεύθερη 

προαίρεση του ανθρώπου.  

4.4. Νέες προκλήσεις στην ποιμαντική του γάμου και της οικογένειας 

Υπό την κοσμική θεώρηση, ο γάμος είναι βιοτικός και νομικός θεσμός. Σύμφωνα 

με τον κλασικό ορισμό του Μοδεστίνου (250 μ.Χ.) «γάμος καλεῖται ἕνωσις ἀνδρὸς 

καὶ γυναικός, συγκλήρωσις τοῦ βίου παντός, θείου τε καὶ ἀνθρωπίνου δικαίου 

κοινωνία» (γάμος καλείται η ένωση άνδρα και γυναίκας, το μοίρασμα όλης της ζωής 

και της τύχης τους, ο θεσμός τής μεταξύ τους κοινωνίας που διέπεται από το θείο και 

το ανθρώπινο δίκαιο). Στη σύγχρονη εποχή δεν είναι πλέον απαραίτητο να υπάρχει 

γάμος, για να συγκροτηθεί η οικογένεια. Ο Νόμος προβλέπει και άλλες μορφές 

συμβίωσης μεταξύ του ζευγαριού καθώς και τη μονογονεϊκή οικογένεια. Η πυρηνική 
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οικογένεια είναι η βιο-κοινωνική μονάδα, της οποίας τα μέλη συνδέονται με 

συγγενικό δεσμό και μοιράζονται συμβιωτικά τη ζωή τους σε μια κοινή εστία. Ακόμη 

και ο συγγενικός δεσμός στη σημερινή εποχή έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση. Άτομα του 

ιδίου ή διαφορετικού φύλου, τα οποία απλώς βρίσκονται σε ελεύθερη ένωση, με ή 

χωρίς παιδιά, ή έχουν συμβληθεί με σύμφωνο συμβίωσης, με ή χωρίς παιδιά, 

χρησιμοποιούν τη λέξη οικογένεια για να σημάνουν τη συμβιωτική ομάδα που έχουν 

συστήσει. Ο Απόστολος Παύλος διακρίνει τη νομική διάσταση της σύναψης του 

γάμου, όπως τον γνωρίζει η εποχή του, από την πνευματική διάσταση του 

χριστιανικού γάμου. Επαναλαμβάνει το παλαιοδιαθηκικό χωρίο: «καταλείψει 

ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα καὶ προσκολληθήσεται πρὸς τὴν 

γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν»1 (θα εγκαταλείψει ο άνδρας 

τον πατέρα και τη μητέρα του, για να ζήσει μαζί με τη γυναίκα του και θα γίνουν ένα 

σώμα οι δυο), για να δηλώσει ότι δεν αμφισβητεί και δεν ανατρέπει τα γαμήλια 

θέσμια. Στη συνέχεια όμως προσθέτει: «Τὸ μυστήριον τοῦτο μέγα ἐστίν, ἐγὼ δέ 

λέγω εἰς Χριστὸν καὶ εἰς τὴν ἐκκλησίαν. Πλὴν καὶ ὑμεῖς οἱ καθ᾿ ἕνα ἕκαστος 

τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα οὕτως ἀγαπάτω ὡς ἑαυτόν, ἡ δὲ γυνὴ ἵνα φοβῆται τὸν 

ἄνδρα»2 (Σε αυτά τα λόγια κρύβεται ένα μεγάλο μυστήριο, που εγώ σας λέω ότι 

αναφέρεται στη σχέση Χριστού και Εκκλησίας. Αλλά κι εσείς, ο καθένας να αγαπάει 

τη γυναίκα του, όπως αγαπάει τον εαυτό του, και η γυναίκα του να σέβεται τον άνδρα 

της).  

Ο γάμος εντός της Εκκλησίας είναι μυστήριο, διότι τα μέλη της αγιάζουν το ένα το 

άλλο και μετέχει ο ένας στον αγιασμό του άλλου. Η κοινή ζωή του ζεύγους 

εμπλουτίζεται με το «περισσόν» της Χάριτος (Ιω. 10, 10).  

Όχι μόνο ο παρθενικός αλλά και ο γαμήλιος βίος νυμφαγωγούν τον άνθρωπο προς 

τη μέθεξη της Βασιλείας. Χαρακτηριστικοί είναι οι Κανόνες 1 και 21 της Συνόδου 

της Γάγγρας του 340 μ. Χ. οι οποίοι επικυρώθηκαν από την Πενθέκτη Οικουμενική 

Σύνοδο (Γάγγρ. 1 & 21)3.  

Ο Κανόνας 1 καταδικάζει ως αιρετικούς όσους μέμφονται και βδελύσσονται τον 

γάμο με την πρόφαση της ευλάβειας: «Εἴ τις τὸν γάμον μέμφοιτο, καὶ τὴν 

καθεύδουσαν μετὰ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς, οὖσαν πιστὴν καὶ εὐλαβῆ, βδελύσσοιτο ἢ 

μέμφοιτο, ὡς ἂν μὴ δυναμένην εἰς βασιλείαν εἰσελθεῖν, ἀνάθεμα ἔστω» (Να 

                                                 
1 Γεν. 2, 24. Ἐφ. 5, 31. 
2 Ἐφ. 5, 32-33. 
3 Ράλλης – Ποτλής, Σύνταγμα Γ΄, σσ. 100 και 117-118: 
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αποκόπτεται από το σώμα της Εκκλησίας εκείνος που μέμφεται τον γάμο και 

αποστρέφεται ή ψέγει την πιστή και ευλαβή γυκαίκα που έχει σαρκικές σχέσεις με 

τον σύζυγό της, με τη δικαιολογία ότι δήθεν η συμπεριφορά της αυτή είναι εφάμαρτη 

και την αποκλείει από την είσοδό της στη Βασιλεία,  . Ο Κανόνας 21 διδάσκει την 

ισοτιμία των δύο οδών, της παρθενίας και του γάμου: «…καὶ παρθενίαν μετὰ 

ταπεινοφροσύνης θαυμάζομεν, καὶ ἐγκράτειαν μετὰ σεμνότητος καὶ θεοσεβείας 

γινομένην ἀποδεχόμεθα, καὶ ἀναχώρησιν τῶν ἐγκοσμίων πραγμάτων μετὰ 

ταπεινοφροσύνης ἀγόμεθα, καὶ γάμου συνοίκησιν σεμνὴν τιμῶμεν, καὶ πλοῦτον μετὰ 

δικαιοσύνης καὶ εὐποιΐας οὐκ ἐξουθενοῦμεν, καὶ λιτότητα καὶ εὐτέλειαν 

ἀμφιασμάτων δι' ἐπιμέλειαν μόνον τοῦ σώματος ἀπερίεργον ἐπαινοῦμεν·…» (και την 

παρθενία που συνοδεύεται από ταπεινοφροσύνη τη θαυμάζουμε και την εγκράτεια, 

όταν γίνεται με σεμνότητα και θεοσέβεια, την αποδεχόμαστε, και την αναχώρηση από 

τα εγκόσμια, που συνοδεύεται από δικαιοσύνη και αγαθοεργίες δεν την 

περιφρονούμε, και τη λιτότητα και απλότητα των ρούχων, που δείχνει ότι 

επιμελούμαστε το σώμα μας χωρίς εκκεντρικότητες, επαινούμε …).  

Η Οικουμενική Συνοδική Συνείδηση τιμά τον γάμο και δεν υποβαθμίζει την αξία 

του ενώπιον της παρθενίας. Θα λέγαμε ότι προβάλλεται ιδιαίτερα η άποψη, ότι η 

Παρθενία είναι ανώτερη από τον Γάμο, αλλά μια τέτοια προσέγγιση δεν βρίσκει 

έρεισμα στην Ιερά Παράδοση. Σύμφωνα με τους Ιερούς Κανόνες υπάρχει ασύμπτωτη 

παραλληλότητα στις δύο οδούς. Εκείνος, δηλαδή ο όποιος έδωσε γαμήλιο όρκο 

κωλύεται να δώσει όρκον παρθενίας και, αντιστρόφως, εκείνος που επέλεξε τον 

μοναχικό βίο και έδωσε όρκον παρθενίας, κωλύεται στην τέλεση γάμου. Συνεπώς, 

εφόσον μεταξύ των δύο οδών δεν υφίσταται σημείο τομής ούτε πιθανότητα 

συμπτώσεως, αποκλείεται και η μεταξύ τους σύγκριση. 

Η Οικουμενική Συνοδική Συνείδηση έχει τοποθετήσει την αγάπη ως βάση στην 

συνεκτικότητα των δεσμών της οικογένειας. Η Εκκλησία είναι οργανισμός με 

μακραίωνη ιστορία, o οποίος επί 2000 έτη και πλέον υποστηρίζει τον θεσμό του 

γάμου και της οικογένειας σε μέγιστο βαθμό. Η Σύνοδος της Κρήτης (2016) ορίζει 

τον ορθόδοξο γάμο ως εξής: «Ἡ ἐν Χριστῷ ἕνωσις ἀνδρός καί γυναικός συνιστᾷ μίαν 

μικράν ἐκκλησίαν ἤ μίαν εἰκόνα τῆς Ἐκκλησίας. Ὑπό τήν ἔννοιαν αὐτήν, ο Κλήμης ὁ 

Ἀλεξανδρεύς διακηρύσσει: “Τίνες δὲ οἱ τρεῖς ὑπάρχουσιν, ἐν ὀνόματι Χριστοῦ 

συναγόμενοι, παρ᾽ οἷς μέσος ἐστὶν ὁ Κύριος. Ἤ οὐχὶ ἄνδρα καὶ γυναίκα καὶ τέκνον 

τοὺς τρεῖς λέγει; Ὅτι ἀνδρὶ γυνὴ διὰ Θεοῦ ἁρμόζεται”» (Στρωματεῖς, 3, 10, PG 8, 

1169B). Ἡ ἕνωσις ἀνδρός καί γυναικός διά τῆς εὐλογίας τοῦ Θεοῦ ὑψοῦται εἰς 
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ὑψηλότερον βαθμόν, διότι ἡ κοινωνία εἶναι ὑπεροχωτέρα τῆς ἀτομικῆς ὑπάρξεως, 

ἀφοῦ τούς εἰσάγει εἰς τήν τάξιν τῆς Βασιλείας τῆς παναγίας Τριάδος». 
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

1) Σε τί διαφέρει το ποιμαντικό πρότυπο των Οικουμενικών Συνόδων από άλλα 

πρότυπα;  

2) Ποιες ποιμαντικές αρχές υπαγορεύουν οι Ιεροί Κανόνες; 

3) Πώς αντιμετωπίζετε το πρόβλημα της ιδιώτευσης υπό το πρίσμα της 

διδασκαλίας των Οικουμενικών Συνόδων; 

4) Ποιες είναι οι δύο θεμελιώδεις διακρίσεις της εκκοσμίκευσης υπό το πρίσμα 

των Οικουμενικών Συνόδων; 

5) Ποιά η στάση της Οικουμενικής Συνοδικής Συνείδησης απέναντι στον γάμο 

και την οικογένεια; 
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5. Οικουμενική Συνοδική Συνείδηση και Ανθρώπινα Δικαιώματα  

 

Λέξεις κλειδιά: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Διεθνές Εκκλησιαστικό Δίκαιο. 

 

Εισαγωγή 

Στη συγκεκριμένη ενότητα προσεγγίζεται η θέση της Ορθόδοξης Εκκλησίας 

απέναντι στα ανθρώπινα δικαιώματα.  

5.1. Ορθοδοξία και Ανθρώπινα Δικαιώματα 

5.1.1 Ορθόδοξο Δόγμα και Ανθρώπινα Δικαιώματα 

H Εκκλησία σύμφωνα με την αυτοσυνειδησία της είναι κοινότητα πίστης και 

ζωής. Η χριστοκεντρική εμπειρία της ανθρωπότητας μέσα στους αιώνες. Ως αειθαλής 

και αείζωη Νύμφη του Χριστού αντιμετωπίζει τις ιστορικές προκλήσεις και 

μεταλαμπαδεύει τη διδασκαλία της Ιεράς Παράδοσης και της αγιοπατερικής σκέψης 

στη γλώσσα κάθε εποχής. Κάθε εποχή θέτει νέα ερωτήματα ή, κατ᾽ ακρίβειαν, 

αναδιατυπώνει τα ίδια πανάρχαια και πανανθρώπινα ερωτήματα γύρω από τον 

άνθρωπο και τις κοινωνίες του. Βάση για την απάντηση κάθε ερωτήματος είναι η 

Τριαδολογία που πρόσφεραν τις θεολογικές διατυπώσεις τους στις μελλοντικές γενεές 

οι Οικουμενικές Σύνοδοι. Το δόγμα που δηλώνει την αγαπητική κοινωνία ως τρόπο 

ύπαρξης των τριών Προσώπων της Αγίας Τριάδος, τα οποία έχουν διακριτές 

υποστάσεις αλλά κοινή ουσία, δηλώνει ότι η Ευαγγελική εντολή της Αγάπης είναι το 

κριτήριο εκτίμησης και ο τρόπος αντιμετώπισης κάθε πρόκλησης.  

Η καταπάτηση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως τα ορίζει η κοσμική έννομη 

τάξη και η διεθνής κοινότητα, βρίσκεται στον αντίποδα της Ευαγγελικής εντολής της 

Αγάπης. Επειδή η Εκκλησία είναι κοινωνία προσώπων, ο άνθρωπος μπορεί να νοηθεί 

μέσα από την τριαδολογική γλώσσα1. Όπως ο Θεός είναι ένας κατ´ ουσίαν αλλά 

τριαδικός και τρισυπόστατος, έτσι και ο άνθρωπος είναι ένας κατ´ ουσίαν αλλά 

πολλαπλός και μυριοϋπόστατος. Όπως εύστοχα σημειώνει ο Ιερόθεος Βλάχος, με την 

εν Χριστώ ζωή αρχίζουμε «ἀπό την ὑπέρβαση τῆς διαιρέσεως ἀνδρός και γυναικός 

καί προχωρᾶμε καί στήν ὑπέρβαση και ἄλλων διαιρέσεων»2. Για τον λόγο αυτό, η 

                                                 
1 Γ. Πατρῶνος, Θεολογία καὶ Ὀρθόδοξο βίωμα. Θέματα θεολογικοῦ προβληματισμοῦ καὶ 

Ὀρθόδοξης πνευματικότητας, σ. 87. 
2 Ἱερόθεος Βλάχος, «Ὁ “νέος ἄνθρωπος” τοῦ “τρίτου ἀκαθορίστου φύλου”», σ. 314. 
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Οικουμενική Συνοδική Συνείδηση, σε ό,τι αφορά το εσχατολογικό δώρο της 

Μελλούσης Ζωής που προϋποθέτει το δώρο της ζωής στον παρόντα αιώνα, δεν κάνει 

διακρίσεις ούτε φύλου, ούτε καταγωγής, ούτε έθνους, ούτε θρησκείας, διότι τις 

συνέπειες του προπατορικού αμαρτήματος τις υφίσταται κάθε άνθρωπος, επίσης, 

χωρίς διακρίσεις. Όλοι οι Πατέρες της Εκκλησίας συμφωνούν στο ότι η συνέπεια της 

Πτώσης είναι η αχρείωση και αμαύρωση του «κατ’ εικόνα». Το νοερό και το 

αυτεξούσιο μετά την Πτώση όχι μόνο εξασθένησε προς το αγαθό αλλά απέκτησε 

ροπή προς το κακό. Ο άνθρωπος, με πρώτον τον Κάιν στράφηκε κατά του αδελφού 

του, δηλαδή κατά του μυριοϋπόστατου γένους του. Η Οικουμενική Συνοδική 

Συνείδηση αντιμετωπίζει τη σκληρότητα, την εχθρότητα, τη βαναυσότητα και τη 

βλάβη προς κάθε ανθρώπινη ύπαρξη, από όπου και αν προέρχεται, ως αδικαιολόγητο 

και κατακριτέο μίσος. Το μίσος είναι η βαρύτερη περίπτωση της παραβίασης της 

Κυριώνυμης εντολής της αγάπης. Το μίσος εκδηλώνεται με πολλούς τρόπους και ο 

πλέον βλαπτικός για τον άνθρωπο και τις κοινωνίες του είναι η καταπάτηση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  

5.1.2 Κανονική θεωρία και Ανθρώπινα Δικαιώματα 

Το ιεροκανονικό δίκαιο της Εκκλησίας την υπηρετεί ως κοινωνία προσώπων που 

έχουν βαπτιστεί στο όνομα της Αγίας Τριάδος, έχουν ανακτήσει την προσδοκία της 

επιστροφής στο προπτωτικό κάλλος του “κατ´ εικόνα” και στοχεύουν σε κάτι 

παραπάνω από την απλή επιβίωση. Οι χριστιανοί απολαμβάνουν μια ζωή 

πνευματικού πλούτου με πλήθος θεοδώρητων ευλογιών και χαρισμάτων, ανεξάρτητα 

από τις δυσκολίες, τις προσβολές και τις δυστυχίες που αντιμετωπίζουν ζώντας σε 

ένα μεταπτωτικό κόσμο. Εφόσον το δίκαιο της Ιεράς Παραδόσεως γεννήθηκε από τον 

έμψυχο Νόμο της Εκκλησίας, δηλαδή τον Χριστό, το Αρχέτυπο του ανθρώπινου 

κατ᾽εικόνα θα αντέφασκε προς τον εαυτό του, αν δεν αντιμετώπιζε συμπεριφορές και 

πράξεις, που υποβαθμίζουν τον άνθρωπο και την αξία του ως κληρονόμου της 

Βασιλείας και ως υπάρξεως πλασμένης κατ᾽ εικόνα Θεού. Τέτοιες συμπεριφορές, οι 

οποίες δεν στρέφονται μόνο κατά των βασικών αγαθών της ζωής και της υγείας, αλλά 

και κατά των ανώτερων πνευματικά αγαθών, που αφορούν την ελευθερία της 

ανθρώπινης ύπαρξης και την αξία που έχει λάβει ως μέρος της Δημιουργίας, ο 

σύγχρονος κοσμικός νομοθέτης τις ονομάζει και τις έχει κατατάξει στις παραβιάσεις 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι συμπεριφορές αυτές βάλλουν ευθέως κατά του 

δόγματος και του ήθους της Εκκλησίας. 
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Τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν κατάκτηση του νεωτερικού νομικού 

πολιτισμού. Έχει υπάρξει στο παρελθόν προβληματισμός, αν ο θεσμός τους συνάδει 

προς την Ορθοδοξία, της οποίας τα κανονικά θεμέλια ετέθησαν κατά την πρώτη 

χριστιανική χιλιετία. Ωστόσο, οι ενδοιασμοί αυτοί αντιμετωπίστηκαν στο πεδίο της 

ορθόδοξης θεολογίας. Ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος Γιαννουλάτος ορθώς 

επισημαίνει: «η Εκκλησία οφείλει να είναι κέντρο ηθικής και πνευματικής 

έμπνευσης, φυτώριο ολοκληρωμένων και αγιασμένων προσωπικοτήτων, εργαστήριο 

ανιδιοτελούς αγάπης. Ο κρίσιμος ρόλος που η Εκκλησία καλείται να διαδραματίσει 

στον σύγχρονο κόσμο οφείλει να ξεκινά με αυτοκριτική. Στην παράδοση της 

Ορθόδοξης Εκκλησίας το πρότυπο του προσώπου με ολοκληρωμένη προσωπικότητα 

δεν είναι ο επιτυχημένος πολίτης με τα εξασφαλισμένα ατομικά του δικαιώματα, 

αλλά ο άγιος, ο μάρτυρας, ο ερημίτης, ένα πρόσωπο ελεύθερο από την επιθυμία των 

χρημάτων, κτήσεων, δόξας ή αναγνώρισης. Αυτό το όραμα της εσωτερικής 

ελευθερίας υπερβαίνει την δύναμη και το πεδίο της σύγχρονης νομοθεσίας των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων»3. Χαρακτηριστική είναι και η θετική στάση του 

Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου απέναντι στα Ανθρώπινα Δικαιώματα: «Η 

κεντρική ιδέα της ορθόδοξης ανθρωπολογίας στη συνάντηση με τα ανθρώπινα 

δικαιώματα είναι η έννοια του προσώπου, η οποία φιλοξενείται στην πατερική 

παράδοση και εκφράζει τη δημιουργία του ανθρώπου κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν 

Θεού (Γεν. 1, 26). Η ουσία του προσώπου δίνει στον άνθρωπο την ύψιστη τιμή, η 

οποία είναι απαραβίαστη: «Δεν υπάρχει τίποτα ιερότερο από το πρόσωπο»4.  

Πέραν των παραπάνω εμβληματικών γνωμών, η Οικουμενική Συνοδική Συνείδηση 

έχει εκφραστεί με τη Σύνοδο της Κρήτης του 2016 με κείμενο, με το οποίο συμφωνεί 

σύμπασα η Ορθοδοξία: « Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ὁμολογεῖ ὅτι ἕκαστος ἄνθρωπος, 

ἀνεξαρτήτως χρώματος, θρησκείας, φυλῆς, φύλου, ἐθνικότητος, γλώσσης, ἔχει 

δημιουργηθῆ κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωσιν Θεοῦ καί ἀπολαμβάνει ἴσα δικαιώματα 

ἐν τῇ κοινωνίᾳ.  

Συνεπής πρός τήν πίστιν αὐτήν, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία δέν δέχεται τάς 

διακρίσεις δι’ ἕκαστον ἐκ τῶν προαναφερθέντων λόγων, ἐφ’ ὅσον αὗται 

προϋποθέτουν ἀξιολογικήν διαφοράν μεταξύ τῶν ἀνθρώπων. Ἡ Ἐκκλησία, ἐν τῷ 

πνεύματι τοῦ σεβασμοῦ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καί τῆς ἴσης μεταχειρίσεως 

                                                 
3 Κ. Κίνας, Ορθόδοξη Εκκλησία και ανθρώπινα δικαιώματα, 

https://www.polymerwsvolos.org/2021/05/28/orthodokis-ekklisia-kai-anthrwpina-dikaiwmata/, 

05.08.2021 
4 Ό.π. 

https://www.polymerwsvolos.org/2021/05/28/orthodokis-ekklisia-kai-anthrwpina-dikaiwmata/
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τῶν ἀνθρώπων, ἀξιολογεῖ τήν ἐφαρμογήν τῶν ἀρχῶν αὐτῶν ὑπό τό φῶς τῆς 

διδασκαλίας της περί τῶν μυστηρίων, τῆς οἰκογενείας, τῆς θέσεως τῶν δύο φύλων ἐν 

τῇ Ἐκκλησίᾳ καί τῶν ἐν γένει ἀξιῶν τῆς ἐκκλησιαστικῆς παραδόσεως»5. 

Μετά τη Σύνοδο της Κρήτης, τα πράγματα δείχνουν να ωριμάζουν στην κανονική 

θεωρία και πράξη και να δημιουργείται ένα πλαίσιο συναντίληψης του θεσμού των 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μεταξύ των Ορθοδόξων Εκκλησιών και της κοσμικής 

έννομης τάξης. Αποτέλεσμα των ζυμώσεων των τελευταίων ετών είναι η Εγκύκλιος 

της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Θρόνου που χρονολογείται από του Ιανουαρίου 

του 2020 και φέρει τον τίτλο: «Υπέρ της του κόσμου ζωής: Το κοινωνικό ήθος της 

Ορθόδοξης Εκκλησίας». Εκεί, σε ξεχωριστή παράγραφο διακηρύττονται τα εξής: «Ἡ 

γλῶσσα τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων ἀποτελεῖ, ἀπό πολλές πλευρές, μία 

μινιμαλιστική γλῶσσα. Πρόκειται, ὡστόσο, γιά μία συνοπτική γλῶσσα ἡ ὁποία 

μπορεῖ νά συμβάλει στή διαμόρφωση καί τή διασφάλιση τῶν κανόνων φιλανθρωπίας, 

ἐλέους καί δικαιοσύνης, τούς ὁποίους ἡ Ἐκκλησία θεωρεῖ ὡς τό ἐλάχιστο 

προαπαιτούμενο γιά κάθε κοινωνία. Τελικά, ἀποτελεῖ μία γλῶσσα, ἡ ὁποία θά πρέπει 

νά καταφάσκεται καί νά ὑποστηρίζεται ἀδιαλείπτως ἀπό ὅλους τούς χριστιανούς στόν 

σύγχρονο κόσμο»6. 

 Στη βάση του ιεροκανονικού Δικαίου το Διεθνές Εκκλησιαστικό Δίκαιο 

υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, διότι υπερασπίζεται τον άνθρωπο όχι 

γενικά και αφηρημένα, αλλά ως πρόσωπο που ζει και απολαμβάνει το αγαθό της 

δικαιοσύνης. 

5.2. Οικουμενική Συνοδική Συνείδηση και Διεθνές Εκκλησιαστικό Δίκαιο 

5.2.1 Ορισμός Διεθνούς Εκκλησιαστικού Δικαίου 

Διεθνές Εκκλησιαστικό Δίκαιο είναι το σύνολο των κανόνων δικαίου που διέπουν 

τις σχέσεις των κατά τόπον Ορθοδόξων Εκκλησιών μεταξύ τους αλλά και με άλλες 

χριστιανικές και εξω-εκκλησιαστικές οντότητες και οργανισμούς εκτός της 

επικράτειας του Κράτους όπου είναι εγκατεστημένες. 

 Οι Ιεροί Κανόνες και η λοιπή Κανονική Παράδοση. 

                                                 
5 Λόγος Συνόδου, 1. Ἡ Ἀποστολή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τόν σύγχρονον κόσμον, σσ. 69-

70. 
6 Ὑπέρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς. Το κοινωνικό ἦθος τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, 

https://www.goarch.org/social-

ethos?p_p_id=56_INSTANCE_km0Xa4sy69OV&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=vi

ew&p_p_col_id=column-

1&p_p_col_count=1&_56_INSTANCE_km0Xa4sy69OV_languageId=el_GR, §63. 05.08.2021  

https://www.goarch.org/social-ethos?p_p_id=56_INSTANCE_km0Xa4sy69OV&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_56_INSTANCE_km0Xa4sy69OV_languageId=el_GR
https://www.goarch.org/social-ethos?p_p_id=56_INSTANCE_km0Xa4sy69OV&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_56_INSTANCE_km0Xa4sy69OV_languageId=el_GR
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 Οι Καταστατικές Νομοθεσίες των Εκκλησιών.  

 Οι Συνοδικές Αποφάσεις των κατά τόπον Εκκλησιών.  

 Οι Μείζονες και Πανορθόδοξες Σύνοδοι. 

 Οι Συμβάσεις των Αυτοκεφάλων Εκκλησιών με Ετερόδοξες Εκκλησίες, 

Κράτη, Διεθνείς Φορείς και Οργανισμούς. 

 Οι Συμμετοχές των Αυτοκεφάλων Εκκλησιών σε Διεθνή Συμβούλια, Φορείς 

και Οργανισμούς.  

 Η Νομολογία των Εκκλησιαστικών και Πολιτειακών Δικαστηρίων.  

Σημαντικό κεφάλαιο του Διεθνούς Εκκλησιαστικού Δικαίου είναι το 

νομοκανονικό πλαίσιο που καθορίζει τη στάση των Ορθοδόξων Εκκλησιών απέναντι 

στα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι αδιανόητη η έλλειψη ομοφωνίας των Ορθοδόξων 

Εκκλησιών σε ένα τόσο κεφαλαιώδες ζήτημα που απασχολεί διαχρονικά την 

παγκόσμια κοινότητα και αποτελεί την “καρδιά” του νομικού πολιτισμού της 

νεωτερικής εποχής. 

5.2.2 Ορισμός του ανθρώπινου δικαιώματος 

Ανθρώπινο Δικαίωμα είναι κάθε δικαίωμα από εκείνα που αποκτά κάθε άνθρωπος 

με τη γέννησή του και τα διατηρεί σε όλη του τη ζωή μόνο εκ του γεγονότος ότι είναι 

ανθρώπινη οντότητα.  

5.2.3 Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών  

Στις 24 Οκτωβρίου 1945 ιδρύθηκε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, 

απαρτιζόμενος από 51 χώρες, οι οποίες δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν την ειρήνη 

μέσα από τη διεθνή συνεργασία και τη συλλογική ασφάλεια. Σήμερα, σχεδόν κάθε 

έθνος του κόσμου ανήκει στον ΟΗΕ. Έχει ως μέλη 193 χώρες. Όταν τα κράτη 

γίνονται Μέλη του ΟΗΕ, συμφωνούν να αποδεχθούν τις υποχρεώσεις που 

προβλέπονται από τον Χάρτη του ΟΗΕ, τη διεθνή δηλαδή σύμβαση που περιγράφει 

τις βασικές αρχές των διεθνών σχέσεων.  

Σύμφωνα με τον Χάρτη τους, τα Ηνωμένα Έθνη έχουν τέσσερις σκοπούς:  

 Τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας,  

 την ανάπτυξη φιλικών σχέσεων μεταξύ των εθνών,  

 τη συνεργασία για την επίλυση των διεθνών προβλημάτων,  

 την προώθηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και  
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 την εναρμόνιση των δράσεων των κρατών (από την επίσημη ιστοσελίδα 

του ΟΗΕ). 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ 

ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΛΑΟΙ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ  

Να σώσουμε τις ερχόμενες γενεές από τη μάστιγα του πολέμου, που δύο 

φορές στα χρόνια μας έφερε στην ανθρωπότητα ανείπωτη θλίψη, 

Να διακηρύξουμε και πάλι την πίστη μας στα θεμελιώδη ανθρώπινα 

δικαιώματα, στην αξιοπρέπεια και στην αξία του ανθρώπου, στα ίσα 

δικαιώματα ανδρών και γυναικών και μεγάλων και μικρών εθνών, 

Να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες μπορεί να υπάρξει 

δικαιοσύνη και σεβασμός προς τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις 

συνθήκες και από άλλες πηγές διεθνούς δικαίου, 

Να συμβάλουμε στην κοινωνική πρόοδο και στη βελτίωση του βιοτικού 

επιπέδου μέσα σε μεγαλύτερη ελευθερία, Να δείχνουμε ανεκτικότητα και να 

ζούμε ειρηνικά ο ένας με τον άλλο σαν καλοί γείτονες, 

Να ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να διατηρούμε τη διεθνή ειρήνη και 

ασφάλεια, και να εξασφαλίζουμε, με την παραδοχή αρχών και την καθιέρωση 

μεθόδων, ότι δε θα χρησιμοποιείται ένοπλη βία παρά μόνο για το κοινό 

συμφέρον, 

Να χρησιμοποιούμε τους διεθνείς οργανισμούς για να συμβάλλουμε στην 

οικονομική και κοινωνική πρόοδο όλων των λαών, 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΜΕ ΝΑ ΕΝΩΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΜΑΣ, ΓΙΑ 

ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ 

Έτσι, οι Κυβερνήσεις μας, μέσω αντιπροσώπων τους, που συγκεντρώθηκαν 

στην πόλη του Αγίου Φραγκίσκου και ήταν εφοδιασμένοι με πληρεξούσια τα 

οποία αναγνωρίστηκαν ως έγκυρα και νομότυπα, αποδέχτηκαν αυτόν τον 

Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και με αυτόν ίδρυσαν ένα Διεθνή Οργανισμό, που 

θα ονομάζεται Ηνωμένα Έθνη. 

5.3. Η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 

Η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που υιοθετήθηκε 

από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 10 Δεκεμβρίου του 1948, ήταν 

το αποτέλεσμα των συνεπειών του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.  

Με τη λήξη του πολέμου και τη δημιουργία των Ηνωμένων Εθνών, η διεθνής 

κοινότητα ορκίστηκε να μην ξανασυμβούν ποτέ στο μέλλον οι αγριότητες και η 

κτηνωδία που προκάλεσε αυτός ο φονικός πόλεμος (60 εκατομμύρια άνθρωποι 

έχασαν τη ζωή τους – 20 εκατ. στρατιώτες και 40 εκατ. άμαχοι). Οι ηγέτες του 

κόσμου αποφάσισαν να συμπληρώσουν τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών με ένα 
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οδικό χάρτη που θα εγγυάτο τα δικαιώματα για όλους τους ανθρώπους παντού στον 

κόσμο.  

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  

ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ  

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Επειδή η αναγνώριση της αξιοπρέπειας, που είναι σύμφυτη σε 

όλα τα μέλη της ανθρώπινης οικογένειας, καθώς και των ίσων και 

αναπαλλοτρίωτων δικαιωμάτων τους, αποτελεί το θεμέλιο της 

ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ειρήνης στον κόσμο,  

Επειδή η παραβίαση και η περιφρόνηση των δικαιωμάτων του 

ανθρώπου οδήγησαν σε πράξεις βαρβαρότητας, που εξεγείρουν την 

ανθρώπινη συνείδηση, και η προοπτική ενός κόσμου όπου οι 

άνθρωποι θα είναι ελεύθεροι να μιλούν και να πιστεύουν, 

λυτρωμένοι από τον τρόμο και την αθλιότητα, έχει διακηρυχθεί ως 

η πιο υψηλή επιδίωξη του ανθρώπου,  

Επειδή έχει ουσιαστική σημασία να προστατεύονται τα 

ανθρώπινα δικαιώματα από ένα καθεστώς δικαίου, ώστε ο 

άνθρωπος να μην αναγκάζεται να προσφεύγει, ως έσχατο 

καταφύγιο, στην εξέγερση κατά της τυραννίας και της 

καταπίεσης,  

Επειδή έχει ουσιαστική σημασία να ενθαρρύνεται η ανάπτυξη 

φιλικών σχέσεων ανάμεσα στα έθνη,  

Επειδή με τον Καταστατικό Χάρτη, οι λαοί των Ηνωμένων 

Εθνών διακήρυξαν και πάλι την πίστη τους στα θεμελιακά 

δικαιώματα του ανθρώπου, στην αξιοπρέπεια και την αξία της 

ανθρώπινης προσωπικότητας, στην ισότητα δικαιωμάτων ανδρών 

και γυναικών, και διακήρυξαν πως είναι αποφασισμένοι να 

συντελέσουν στην κοινωνική πρόοδο και να δημιουργήσουν 

καλύτερες συνθήκες ζωής στα πλαίσια μιας ευρύτερης ελευθερίας,  

Επειδή τα κράτη μέλη ανέλαβαν την υποχρέωση να 

εξασφαλίσουν, σε συνεργασία με τον Οργανισμό των Ηνωμένων 

Εθνών, τον αποτελεσματικό σεβασμό των δικαιωμάτων του 

ανθρώπου και των θεμελιακών ελευθεριών του ανθρώπου σε όλο 
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τον κόσμο,  

Επειδή η κατανόηση από όλους, αυτών των δικαιωμάτων και 

ελευθεριών, έχει εξαιρετική σημασία για να εκπληρωθεί πέρα ως 

πέρα αυτή η υποχρέωση,  

Διά ταύτα 

Η Γενική Συνέλευση 

Διακηρύσσει ότι η παρούσα Οικουμενική Διακήρυξη των 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αποτελεί το κοινό ιδανικό στο οποίο 

πρέπει να στοχεύουν όλοι οι λαοί και όλα τα έθνη, έτσι ώστε κάθε 

άτομο και κάθε όργανο της κοινωνίας, με τη Διακήρυξη αυτή 

διαρκώς στη σκέψη, να καταβάλλει, μέσα από τη διδασκαλία και 

την παιδεία, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, κάθε προσπάθεια για να 

αναπτυχθεί ο σεβασμός των δικαιωμάτων και των ελευθεριών 

αυτών, και να εξασφαλιστεί προοδευτικά η παγκόσμια και 

αποτελεσματική εφαρμογή τους, τόσο ανάμεσα στους λαούς των 

ίδιων των κρατών μελών, όσο και ανάμεσα στους πληθυσμούς 

χωρών που βρίσκονται στη δικαιοδοσία τους. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

1) Πώς ορίζεται το ανθρώπινο δικαίωμα υπό το φως των δογμάτων της 

Εκκλησίας; 

2) Ποιά είναι τα θεμέλια της κανονικής θεωρίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα; 

3) Πώς μπορούμε να ορίσουμε το Διεθνές Εκκλησιαστικό Δίκαιο ως γνωστικό 

αντικείμενο και ποιες είναι οι πηγές του; 

4) Πώς μπορούμε να σχολιάσουμε τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών υπό το 

πρίσμα των οικουμενικών αξιών του χριστιανισμού; 

5) Να αναλύσετε και να σχολιάσετε υπό το πρίσμα των Ιερών Κανόνων την 

Οικουμενική Διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου.  
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6. Οικουμενική Συνοδική Συνείδηση και Βιοηθική  

 

Λέξεις κλειδιά: Βιοηθική, Τεχνολογία, Γενετική, Ευθανασία. 

 

Από τη μελέτη των Ιερών Κανόνων προκύπτει ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει 

εντοπίσει και αντιμετωπίσει ζητήματα που φθάνουν μέχρι τις μέρες μας και 

αποτελούν αντικείμενο της σύγχρονης Βιοηθικής. Μάλιστα, υπάρχουν αρκετοί Ιεροί 

Κανόνες που άπτονται ορισμένων ζητημάτων που σήμερα χαρακτηρίζονται ως 

βιοηθικά και άλλοι που μας δίνουν τη βάση για την αντιμετώπισή τους. Η Βιοηθική 

βέβαια έχει αρκετά πλούσιο περιεχόμενο, αφού ασχολείται τόσο με θέματα ιατρικής 

και βιοτεχνολογικής έρευνας όσο και με την Ηθική του Περιβάλλοντος και της ζωής 

γενικότερα. Άλλωστε, η ζωή του ανθρώπου δεν νοείται αυτόνομα, αλλά πάντα σε 

σχέση προς το φυσικό και το πολιτισμικό, το ανθρωπογενές περιβάλλον. 

Η ανάδυση της χριστιανικής Βιοηθικής και η αυτόνομη ενασχόλησή της με τις 

νέες τεχνολογικές και ιατρικές εξελίξεις, έξω από το πλαίσιο της παραδοσιακής 

χριστιανικής Ηθικής, πραγματοποιείται για την αποτελεσματικότερη μελέτη των νέων 

βιοπροβλημάτων. Συνεπώς, δεν υφίσταται διαφοροποίηση ή αποστασιοποίηση της 

χριστιανικής Βιοηθικής από τις αρχές και τις μεθόδους της παραδοσιακής 

χριστιανικής Ηθικής. Η εν λόγω αυτονόμηση μάλλον ακολουθεί την πορεία της 

επιστήμης, η οποία ανάλογα με την εξειδίκευση και τα νέα επιστημονικά δεδομένα 

δημιουργεί και νέες επιστήμες (Γενετική, Βιοϊατρική, Βιοτεχνολογία). Άλλωστε, 

μέχρι πριν μερικές δεκαετίες τα προβλήματα που συνδέονταν με την αρχή, τη 

διατήρηση και το τέλος της ζωής εξετάζονταν στο πλαίσιο της χριστιανικής Ηθικής. 

Η προσέγγιση των βιοηθικών ζητημάτων από χριστιανική σκοπιά 

πραγματοποιείται στο πλαίσιο του χριστιανικού – ηθικού προβληματισμού και 

εντάσσεται στον συστηματικό κλάδο της θεολογικής επιστήμης. Βρίσκεται, όμως, σε 

άμεσο διάλογο και με τους λοιπούς κλάδους της θεολογίας, από τους οποίους 

δανείζεται στοιχεία και θεμελιώνει τις θέσεις της. Το γεγονός αυτό γίνεται καλύτερα 

κατανοητό μέσα από τη μελέτη του έργου του H. T. Engelhardt Jr., ο οποίος, για να 

στηρίξει τη βιοηθική με βάση την Ορθόδοξη Θεολογία, χρειάστηκε να εντρυφήσει 

στην Ορθόδοξη δογματική διδασκαλία και να γίνει καλός γνώστης της Πατερικής 

διδασκαλίας. Επιπλέον, από το έργο του Τεξανού βιοηθικολόγου φαίνεται ότι η 
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μελέτη του Κανονικού και του Εκκλησιαστικού Δικαίου ήταν απαραίτητη για την 

περαιτέρω πορεία του εντός της Oρθοδόξου Εκκλησίας και της ενασχόλησής του με 

την Ορθόδοξη Βιοηθική. Άλλωστε, οι Ιεροί Κανόνες έχουν μεγάλη σπουδαιότητα για 

τη Χριστιανική Βιοηθική, καθώς διατυπώθηκαν κατά καιρούς, για να αντιμετωπίσουν 

και να ρυθμίσουν ορισμένα προβλήματα· να περιφρουρήσουν δηλαδή το πλαίσιο της 

πνευματικής ζωής. Η σωστή κατανόηση και ερμηνεία τους απαιτεί σύνεση και 

διάκριση, καθώς η νομική τους θεώρηση, όπως και η αυθαίρετη επίκλησή τους, 

ενδέχεται να παραθεωρήσουν τον σκοπό και να προδώσουν το πνεύμα τους. 

Τα βιοηθικά ζητήματα ανακύπτουν συγχρόνως την έναρξη της ζωής ή μάλλον πριν 

από αυτήν. Βέβαια, μέχρι πρότινος ο άνθρωπος γνώριζε ένα μόνο τρόπο συνέχισης 

της ζωής, τη φυσική οδό της αναπαραγωγής. Τα πράγματα, όμως, άλλαξαν με την 

ανάπτυξη της Βιοϊατρικής και της Βιοτεχνολογίας και με τη δυνατότητα υπέρβασης 

των φυσικών αδυναμιών. Η σεξουαλικότητα, η αναπαραγωγή και ο γάμος 

τοποθετούνται πλέον μέσα στο ιστορικό της σωτηρίας και της πορείας του ανθρώπου 

προς τον Θεό. Οι πρώτοι κανόνες αντανακλούν την ισορροπία που επιδίωκε να 

υπογραμμίσει η Εκκλησία, ότι ο γάμος είναι ευλογημένος και η συζυγική κλίνη τίμια. 

Η Σύνοδος της Γάγγρας, επί παραδείγματι, το 340 δήλωσε στον 21ο Κανόνα ότι, 

«Όποιος υποτιμά τον γάμο και αποστρέφεται μια γυναίκα η οποία συνέρχεται με τον 

άνδρα της, και, μολονότι είναι πιστή και ευλαβής, της λέγει ότι δεν θα εισέλθει στη 

Βασιλεία του Θεού, ας έχει ανάθεμα»1. Η Εκκλησία από πολύ νωρίς -και με βάση της 

                                                 
1. Ράλλης – Ποτλής, Σύνταγμα Γ΄, σσ. 117-118: «Ταῦτα δὲ γράφομεν οὐκ ἐκκόπτοντες τοὺς ἐν τῇ 

ἐκκλησίᾳ τοῦ Θεοῦ κατὰ τὰς Γραφὰς ἀσκεῖσθαι βουλομένους, ἀλλὰ τοὺς λαμβάνοντας τὴν ὑπόθεσιν 

τῆς ἀσκήσεως εἰς ὑπερηφανίαν κατὰ τῶν ἀφελέστερον βιούντων ἐπαιρομένους τε καὶ παρὰ τὰς 

Γραφὰς καὶ τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς κανόνας καινισμοὺς εἰσάγοντας. Ἡμεῖς τοιγαροῦν, καὶ παρθενίαν 

μετὰ ταπεινοφροσύνης θαυμάζομεν, καὶ ἐγκράτειαν μετὰ σεμνότητος καὶ θεοσεβείας γινομένην 

ἀποδεχόμεθα, καὶ ἀναχώρησιν τῶν ἐγκοσμίων πραγμάτων μετὰ ταπεινοφροσύνης ἀγόμεθα, καὶ γάμου 

συνοίκησιν σεμνὴν τιμῶμεν, καὶ πλοῦτον μετὰ δικαιοσύνης καὶ εὐποιΐας οὐκ ἐξουθενοῦμεν, καὶ 

λιτότητα καὶ εὐτέλειαν ἀμφιασμάτων δι' ἐπιμέλειαν μόνον τοῦ σώματος ἀπερίεργον ἐπαινῶμεν· τὰς δέ 

ἐκλύτους καὶ τεθρυμμένας ἐν τῇ ἐσθῆτι προόδους ἀποστρεφόμεθα, καὶ τοὺς οἴκους τοῦ Θεοῦ τιμῶμεν, 

καὶ τὰς συνόδους τὰς ἐπ᾽ αὐτοῖς ὡς ἁγίας καὶ ἐπωφελεῖς ἀσπαζόμεθα, οὐ συγκλείοντες τὴν εὐσέβειαν 

ἐν τοῖς οἴκοις, ἀλλὰ πάντα τόπον τὸν ἐπ' ὀνόματι τοῦ Θεοῦ οἰκοδομηθέντα τιμῶντες, καὶ τὴν ἐν αὐτῇ 

τῇ ἐκκλησίᾳ συνέλευσιν εἰς ὠφέλειαν τοῦ κοινοῦ προσιέμεθα, καὶ τὰς καθ᾽ ὑπερβολὴν εὐποιΐας τῶν 

ἀδελφῶν, τὰς κατὰ τὰς παραδόσεις διὰ τῆς ἐκκλησίας εἰς τοὺς πτωχοὺς γινομένας, μακαρίζομεν, καὶ 

πάντα, συνελόντας εἰπεῖν, τὰ παραδοθέντα, ὑπὸ τῶν θείων Γραφῶν καὶ τῶν ἀποστολικῶν παραδόσεων 

ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ γίνεσθαι εὐχόμεθα» (Κι αυτά τα ορίζουμε, όχι με πρόθεση να εμποδίσουμε όσους 

ανήκουν στην Εκκλησία του Θεού και θέλουν να αφιερωθούν σύμφωνα με τις Γραφές στην άσκηση, 

αλλά εκείνους, όσοι  χρησιμοποιούν την άσκηση για  να ικανοποιήσουν την αλαζονεία τους και για να 

υπερηφανευτούν μπροστά στους απλούς ανθρώπους, εισάγοντας  νεωτερισμούς που αλλοιώνουν το 

ασκητικό πνεύμα  των  Γραφών και των  εκκλησιαστικών  κανόνων. Γι᾽ αυτό ακριβώς εμείς και την 

παρθενία που συνοδεύεται από ταπεινοφροσύνη τη θαυμάζουμε και την εγκράτεια, όταν γίνεται με 

σεμνότητα και θεοσέβεια, την αποδεχόμεστε, και την αναχώρηση από τα εγκόσμια, που συνοδεύεται 

από δικαιοσύνη και αγαθοεργίες δεν την περιφρονούμε και τη λιτότητα και απλότητα των ρούχων, που 

δείχνει ότι επιμελούμαστε  το σώμα μας χωρίς εκκεντρικότητες την επαινούμε, ενώ τις ανήθικες και 
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ανάγκες της εποχής- ασχολήθηκε και αντιμετώπισε τα ζητήματα που σήμερα 

χαρακτηρίζονται ως φλέγοντα. Υπό το πνεύμα των εν λόγω διατάξεων και της ιεράς 

παραδόσεως, κατ’ αναλογίαν και με μεγάλη προσοχή, μπορούν να δοθούν απαντήσεις 

σε αρκετά ζητήματα. Ειδικότερα: 

Α. Κατά την έναρξη της ζωής τίθεται το ερώτημα τι γίνεται με το ζυγωτό ή με το 

πρώιμο έμβρυο πριν εμφυτευθεί; Κατά τον 2ο Κανόνα Μ. Βασιλείου, εκείνος ο 

οποίος σκοτώνει ένα ατελές και αδιαμόρφωτο έμβρυο είναι φονεύς, επειδή αυτό, παρ’ 

όλο που δεν είναι ακόμη τέλειο πλάσμα, είναι προορισμένο να τελειοποιηθεί στο 

μέλλον, σύμφωνα με τους ακατάλυτους νόμους της φύσεως. Συνεπώς, με βάση τους 

Ιερούς Κανόνες δεν επιτρέπεται η καταστροφή των γονιμοποιημένων ωαρίων. Άρα, η 

Ορθόδοξη Εκκλησία στέκεται επιφυλακτικά στις μεθόδους υποβοηθούμενης 

αναπαραγωγής που οδηγούν στην καταστροφή ζυγωτών. Επιπλέον, υπάρχουν Ιεροί 

Κανόνες, οι οποίοι πραγματεύονται το ζήτημα της αιμομιξίας. Πλέον συγκεκριμένως: 

1. Ο 19ος Αποστολικός Κανόνας: «Ὁ δύο ἀδελφὰς ἀγαγόμενος, ἢ ἀδελφιδῆν, οὐ 

δύναται εἶναι κληρικός» (Όποιος παντρεύτηκε δύο αδελφές ή την ανεψιά του δεν 

μπορεί να είναι κληρικός) προβάλλει ως κώλυμα ιεροσύνης την ενδογαμία και την 

αιμομιξία. Η συγκριμένη διάταξη εκφράζει την απαρέσκεια της Εκκλησίας απέναντι 

στη συγκεκριμένη πρακτική.  

2. Οι 67ος, 68ος, 75ος, 76ος και 79ος Κανόνες του Μ. Βασιλείου2 καθορίζουν τους 

βαθμούς συγγένειας, που καθιστούν τους γάμους μεταξύ συγγενών μη αποδεκτούς. 

                                                                                                                                            
τρυφηλές εμφανίσεις στην ενδυμασία τις αποστρεφόμαστε, και τους οίκους του Θεού τιμούμε και τις 

συνάξεις των πιστών που γίνονται σε αυτούς τις ασπαζόμαστε ως άγιες και ωφέλιμες, χωρίς να 

περιορίζουμε την ευσέβεια μέσα στους οίκους (του Θεού), αλλά τιμώντας κάθε τόπο που 

οικοδομήθηκε στο όνομα του Θεού, και τη συγκέντρωση που γίνεται στην ίδια εκκλησία για ωφέλεια 

του κοινού τη δεχόμαστε και τις υπερβολικές αγαθοεργίες των αδελφών μας που γίνονται σύμφωνα με 

τις παραδόσεις μέσω της εκκλησίας υπέρ των  φτωχών, τις μακαρίζουμε και όλα, μ᾽ έναν λόγο, όσα 

παραδόθηκαν από τις θείες Γραφές και τις αποστολικές παραδόσεις ευχόμαστε να γίνονται στην 

Εκκλησία). 
2 67ος Κανόνας Μ. Βασιλείου, Ράλλης – Ποτλής, Σύνταγμα Δ΄, σ. 222: «Ἡ ἀδελφομιξία τὸν τοῦ 

φονέως χρόνον ἐξομολογήσεται» (Η αιμομιξία μεταξύ αδελφού και αδελφής θα επιτιμηθεί για τόσο 

χρονικό διάστημα όσο επιτιμάται και  ο φονιάς). 68ος Κανόνας Μ. Βασιλείου, Ράλλης – Ποτλής, 

Σύνταγμα Δ΄, σ. 222: «Ἡ τῆς ἀπειρημένης συγγενείας εἰς γάμον ἀνθρώπων σύστασις, εἰ φωραθείη, ὡς 

ἐν ἁμαρτήμασιν ἀνθρώπων γινομένη, τὰ τῶν μοιχῶν ἐπιτίμια δέξεται» (Η σύναψη γάμου μεταξύ 

προσώπων που έχουν βαθμό συγγενείας για τον οποίο ο γάμος απαγορεύεται, αν αποδειχθεί ότι γίνεται 

ως ανθρώπινο αμάρτημα θα υποβληθεί στα επιτίμια των μοιχών). 75ος Κανόνας Μ. Βασιλείου, Ράλλης 

– Ποτλής, Σύνταγμα Δ΄, σ. 238: «Ὁ ἀδελφῇ ἰδίᾳ ἐκ πατρὸς ἢ ἐκ μητρὸς συμμιανθεὶς εἰς οἶκον 

προσευχῆς μὴ ἐπιτραπέσθω παρεῖναι, ἕως ἂν ἀποστῇ τῆς παρανόμου καὶ ἀθεμίτου πράξεως. Μετὰ δὲ 

τὸ ἐλθεῖν εἰς συναίσθησιν τῆς φοβερᾶς ἁμαρτίας, τριετίαν προσκλαιέτω, τῇ θύρᾳ τῶν εὐκτηρίων οἴκων 

παρεστηκὼς καὶ δεόμενος τοῦ λαοῦ εἰσιόντος ἐπὶ τὴν προσευχήν, ὥστε ἕκαστον μετὰ συμπαθείας ὑπὲρ 

αὐτοῦ ἐκτενεῖς ποιεῖσθαι πρὸς Κύριον τὰς δεήσεις. Μετὰ δὲ τοῦτο, ἄλλην τριετίαν εἰς ἀκρόασιν μόνην 

παραδεχθήτω, καὶ ἀκούων τῶν Γραφῶν καὶ τῆς διδασκαλίας ἐκβαλλέσθω καὶ μὴ καταξιούσθω 

προσευχῆς. ῎Επειτα, εἴπερ μετὰ δακρύων ἐξεζήτησεν αὐτὴν καὶ προσέπεσε τῷ Κυρίῳ μετὰ συντριμμοῦ 

καρδίας καὶ ταπεινώσεως ἰσχυρᾶς, διδόσθω αὐτῷ ὑπόπτωσις ἐν ἄλλοις τρισὶν ἔτεσι. Καὶ οὕτως, 
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Οι κανόνες αυτοί απαγορεύουν τον γάμο μεταξύ αδελφιών, συμπεριλαμβανόμενων 

των ετεροθαλών, κ.λπ. και ορίζουν τα σχετικά επιτίμια για τις αντίστοιχες 

περιπτώσεις. Ο 54ος Κανόνας της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου ανακεφαλαιώνει 

τους περιορισμούς που έθεσε ο Μ. Βασίλειος, και αναφέρει πιο αναλυτικά τα είδη 

των γάμων μεταξύ συγγενών που είναι αποφευκτέα, ενώ ο 53ος Κανόνας της 

Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου ορίζει την πνευματική συγγένεια μείζονα της 

σαρκικής. Συνεπώς, επεκτείνει τους περιορισμούς του 54ου κανόνα και στις 

περιπτώσεις πνευματικής συγγένειας και ορίζει τα σχετικά επιτίμια3. Ως εκ τούτου, 

                                                                                                                                            
ἐπειδὰν τοὺς καρποὺς τῆς μετανοίας αξίους ἐπιδείξηται, τῷ δεκάτῳ ἔτει είς τὴν τῶν πιστῶν εὐχὴν 

δεχθήτω, χωρὶς προσφορᾶς, καὶ δύο ἔτη συστὰς εἰς τὴν εὐχὴν τοῖς πιστοῖς, οὕτω λοιπὸν καταξιούσθω 

τῆς τοῦ ἀγαθοῦ κοινωνίας» (Αυτός που έχει έλθει σε σαρκική μίξη με την ετεροθαλή αδελφή του (είτε 

με ίδιο πατέρα ή με ίδια μητέρα) να μην επιτρέπεται να παρευρίσκεται σε οίκο προσευχής πριν παύσει 

οριστικά την παράνομη και ανίερη πράξη του. Και αφού συναισθανθεί τη φοβερή του αμαρτία να 

μείνει για τρία χρόνια στην τάξη των «προσκλαιόντων» στεκόμενος κοντά στη θύρα του οίκου της 

προσευχής και παρακαλώντας τους εισερχόμενους  για προσευχή να προσεύχονται  εκτενώς και με 

αισθήματα οίκτου στον Κύριο γι᾽ αὐτόν· και κατόπιν να γίνεται δεκτός για άλλα τρία χρόνια στην τάξη 

των «ακροωμένων» και μετά την ακρόαση των αποσπασμάτων από  τις Γραφές και το κήρυγμα, να 

εξέρχεται του ναού  και να μην επιτρέπεται να μείνει στην προσευχή. Ύστερα, αν βέβαια το ζητήσει 

γονυπετής, με δάκρυα,  συντριβή καρδίας και πολλή ταπείνωση, να του  δίδεται   η ευκαιρία να τεθεί 

στην τάξη των «υποπιπτόντων» για άλλα τρία χρόνια· και έτσι, αφού δείξει αντάξιους καρπούς 

μετανοίας, το δέκατο χρόνο να γίνει δεκτός στην ευχαριστιακή προσευχή στεκόμενος  μαζί  με τους 

πιστούς χωρίς μετάληψη των θείων αγιασμάτων· και μόνο μετά την παρέλευση δύο  ετών που θα 

στέκεται  όρθιος (και όχι γονυπετής)  μαζί με τους πιστούς και θα μετέχει στις ευχαριστιακές ευχές   να 

αξιωθεί  να λάβει τη Θεία Κοινωνία). 76ος Κανόνας Μ. Βασιλείου, Ράλλης – Ποτλής, Σύνταγμα Δ΄, σ. 

239: «Ὁ αὐτὸς τύπος καὶ περὶ τῶν τὰς νύμφας ἑαυτῶν λαμβανόντων». (Ο ίδιος κανόνας να 

εφαρμόζεται και για όσους τελούν γάμο με  τη σύζυγο του υιού  τους ή του αδελφού τους).79ος 

Κανόνας Μ. Βασιλείου, Ράλλης – Ποτλής, Σύνταγμα Δ΄, σ. 241: «Οἱ δὲ ταῖς μητρυιαῖς ἑαυτῶν 

ἐπιμαινόμενοι, τῷ αὐτῷ ὑπόκεινται κανόνι, ᾧ καὶ οἱ ταῖς ἑαυτῶν ἀδελφαῖς ἐπιμαινόμενοι» (Ο ίδιος 

κανόνας να εφαρμόζεται και για όσους τελούν γάμο με  τη σύζυγο του πατέρα τους ή τις αδελφές 

τους). 
3 53ος Κανόνας Πενθέκτης Συνόδου, Ράλλης – Ποτλής, Σύνταγμα Β΄, σσ. 428-429: «Ἐπειδὴ μείζων 

ἡ κατὰ τὸ πνεῦμα οἰκειότης τῆς τῶν σωμάτων συναφείας, ἔγνωμεν δὲ ἔν τισι τόποις τινὰς ἐκ τοῦ ἁγίου 

καὶ σωτηριώδους βαπτίσματος παῖδας ἀναδεχομένους, καὶ μετὰ τοῦτο, ταῖς ἐκείνων μητράσι 

χηρευούσαις γαμικὸν συναλλάσσοντας συνοικέσιον, ὁρίζομεν, ἀπὸ τοῦ παρόντος μηδὲν τοιοῦτον 

πραχθῆναι. Εἰ δέ τινες μετὰ τὸν παρόντα κανόνα φωραθεῖεν τοῦτο ποιοῦντες, πρωτοτύπως μὲν οἱ 

τοιοῦτοι ἀφιστάσθωσαν τοῦ παρανόμου τούτου συνοικεσίου ἔπειτα δὲ καὶ τοῖς τῶν πορνευόντων 

ἐπιτιμίοις ὑποβληθήτωσαν» (Επειδή η πνευματική συγγένεια είναι ανώτερη από τη σωματική 

συγγένεια και επειδή γνωρίζουμε ότι σε μερικούς τόπους κάποιοι μέσω  του αγίου και σωτηρίου 

βαπτίσματος γίνονται ανάδοχοι παιδιών και μετά απ᾽ αυτό παντρεύονται με τις χήρες μητέρες τους, 

ορίζουμε από τώρα και στο εξής να απαγορευτεί αυτή η πράξη.Κι αν κάποιοι πραξουν κάτι τέτοιο μετά 

την θέσπιση αυτού του κανόνα θα πρέπει να απέχουν από αυτόν τον παράνομο γάμο, και στη συνέχεια 

να επιτιμηθούν με τα επιτίμια που προβλέπονται για εκείνους που διαπράττουν πορνείες, δηλαδή εκτός 

γάμου σαρκικές μίξεις μόνο για την απόλαυση της σαρκικής ηδονής). 54ος Κανόνας Πενθέκτης 

Συνόδου Ράλλης – Ποτλής, Σύνταγμα Β΄, σ. 432: «Τῆς θείας ἡμᾶς οὕτω σαφῶς ἐκδιδασκούσης 

Γραφῆς, Οὐκ’ εἰσελεύσῃ πρὸς πάντα οἰκεῖον σαρκὸς σου, ἀποκαλύψαι ἀσχημοσύνην αὐτοῦ· ὁ 

θεοφόρος Βασίλειός τινας τῶν ἀπηγορευμένων γάμων ἐν τοῖς οἰκείοις κανόσιν ἀπηριθμήσατο, σιωπῇ 

τὰ πλεῖστα παραδραμών, καὶ κατ’ ἀμφότερα κατασκευάσας ἡμῖν τὸ ὠφέλιμον. Τὸ γὰρ τῶν αἰσχρῶν 

ὀνομασιῶν πλῆθος παραιτησάμενος, ὡς ἂν μὴ τὸν λόγον καταρρυπαίνοι τοῖς ῥήμασι, γενικοῖς ὀνόμασι 

τὰς ἀκαθαρσίας διέλαβε· δι’ ὧν περιεκτικῶς ἡμῖν τοὺς παρανόμους γάμους ὑπέδειξεν. Ἐπειδὴ δὲ τῇ 

τοιαύτῃ σιωπῇ, καὶ τῷ ἀδιαγνώστῳ τῆς τῶν ἀθέσμων γάμων ἀπαγορεύσεως, ἑαυτὴν ἡ φύσις συνέχεε, 

συνείδομεν γυμνότερον τὰ περὶ τούτου ἐκθέσθαι, ὁρίζοντες ἀπὸ τοῦ νῦν, τὸν τῇ οἰκείᾳ ἐξαδέλφῃ πρὸς 

γάμου κοινωνίαν συναπτόμενον, ἢ πατέρα καὶ υἱόν, μητρὶ καὶ θυγατρί, ἢ δυσὶ κόραις ἀδελφαῖς πατέρα 

καὶ υἱόν, ἢ ἀδελφοῖς δυσὶ μητέρα καὶ θυγατέρα, ἢ ἀδελφοὺς δύο δυσὶν ἀδελφαῖς, ὑπὸ τὸν τῆς ἑπταετίας 
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για την Εκκλησία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εξωσωματική γονιμοποίηση, 

αν το ωάριο και το σπερματοζωάριο προέρχονται από τα άτομα της συζυγίας, και 

εφιστά (= η Εκκλησία) την προσοχή για τη μέθοδο της παρένθετης μητρότητας. 

Β. Κατά τη διάγνωση και τη διόρθωση της ζωής τίθεται το ερώτημα εάν 

επιτρέπεται η διόρθωση της φύσεως και μέχρι ποίου σημείου. Η Ορθόδοξη Εκκλησία 

αποστρέφεται τις χειρουργικές επεμβάσεις που αλλάζουν τη σεξουαλική διάθεση ή 

την ανατομική έκφραση της σεξουαλικότητας. Για το θέμα του ριζικού 

ακρωτηριασμού που δημιουργεί ευνούχους, ο 22ος Αποστολικός Κανόνας διευκρινίζει 

«Ὁ ἀκρωτηριάσας ἑαυτὸν μὴ γινέσθω κληρικός. Αυτοφονευτὴς γάρ ἐστιν ἑαυτοῦ, καὶ 

τῆς τοῦ Θεοῦ δημιουργίας ἐχθρός» (Αυτός που αυτοακρωτηριάστηκε να μην γίνει 

κληρικός, γιατί είναι φονιάς του εαυτού του και εχθρός της δημιουργίας του Θεού)4. 

Ο Κανόνας αυτός διατυπώθηκε για όσους εκλάμβαναν κυριολεκτικά το χωρίο «Καὶ 

ἐὰν ὁ ὀφθαλμός σου σκανδαλίζῃ σε, ἔκβαλε αὐτόν» (αν σε σκανδαλίζουν αυτά που 

βλέπει το μάτι σου, ξερίζωσέ το), και θεωρούσαν ότι έπρεπε να αφαιρέσουν τα 

γεννητικά τους όργανα. Ο Κανόνας ζητεί να αγωνίζεται κανείς να περιορίσει τα πάθη 

του, παρά να προβεί σε χειρουργική επέμβαση. Ταυτόχρονα η Εκκλησία αναγνωρίζει 

την ορθότητα τέτοιων παρεμβάσεων, όταν γίνονται για ιατρικούς λόγους. Ο Α´ 

Κανόνας της εν Νικαία Συνόδου αναφέρει: «Εἴ τις ἐν νόσῳ ὑπὸ ἰατρῶν ἐχειρουργήθη, 

ἢ ὑπὸ βαρβάρων ἐξετμήθη, οὗτος μενέτω ἐν τῷ κλήρῳ. Εἰ δέ τις ὑγιαίνων ἑαυτὸν 

ἐξέτεμε, τοῦτον καὶ ἐν τῷ κλήρῳ ἐξεταζόμενον, πεπαῦσθαι προσήκει…» (Αν κάποιος 

χειρουργήθηκε από γιατρούς ως άρρωστος ή ευνουχίστηκε από βαρβάρους, αυτός να 

παραμένει στον κλήρο. Αν όμως κάποιος, ενώ ήταν υγιής, ευνούχισε τον εαυτό του, 

αυτός πρέπει να καθαιρεθεί εφόσον ανήκει στον κλήρο)5. Ο Κανόνας υπογραμμίζει 

                                                                                                                                            
πίπτειν κανόνα, ἀφισταμένων αὐτῶν προδήλως τοῦ παρανόμου συνοικεσίου» (Επειδή η θεία Γραφή 

μας διδάσκει με μεγάλη σαφήνεια «να μην παντρευτείς κανένα σαρκικό συγγενή σου, αποκαλύπτοντας 

την ασχημοσύνη του πράγματος», ο θεοφόρος Βασίλειος απαρίθμησε στους κανόνες του μόνο κάποιες 

περιπτώσεις απαγορευμένων γάμων, και παρέλειψε να αναφέρει ρητά τις περισσότερες, και έτσι και με 

τα δυο, δηλαδή και με ρητές αναφορές, αλλά και με παρασιωπήσεις μας ωφέλησε. Γιατί 

παραλείποντας να αναφέρει το πλήθος των αισχρών ονομασιών, ώστε να μην αμαυρώσει με βρώμικες 

λέξεις τον λόγο του, αναφέρθηκε στις ακαθαρσίες χρησιμοποιώντας γενικές εκφράσεις, και με αυτές 

μας δήλωσε περιεκτικά τις περιπτώσεις των  παράνομων γάμων. Επειδή όμως, η σιωπηρή παράλειψη 

αναφοράς ειχε ως αποτέλεσμα ορισμένοι να δείχνουν ότι δεν αντιλαμβάνονται τον θεσμικό και 

υποχρεωτικό χαρακτήρα της απαγόρευσης των αθέσμων γάμων, και να συνεχίζεται το φαινόμενο της 

αιμομιξίας, συναποφασίσαμε να εκθέσουμε με μεγαλύτερη σαφήνεια τα σχετικά ορίζοντας από τώρα 

και στο εξής να διαλυουν τους γάμους τους και να υπόκεινται σε επταετές επιτίμιο όσοι τελούν γάμο 

και με πατέρα και με υιό, ή και με μητέρα και κόρη ή όταν πατέρας και υιός τελούν γάμο με δύο 

αδελφές ή όταν μητέρα και κόρη παντρεύονται δύο αδελφούς ή όταν τα δύο αδέλφια τελούν γάμους με 

δύο αδελφές»).  
4 Ράλλης – Ποτλής, Σύνταγμα Β΄, σ. 30. 
5 Ράλλης – Ποτλής, Σύνταγμα Β΄, σ. 114. 
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τη σημασία τού να μην ενεργεί κανείς εναντίον της φυσικής του ακεραιότητας 

ανεξάρτητα από το φύλο του. Το ηθικό επίκεντρο βρίσκεται στον χαρακτήρα της 

παρέμβασης, ιδιαίτερα αν κάποιος θέλει να αλλάξει τον χαρακτήρα της ταυτότητάς 

του. Οι θεραπευτικές παρεμβάσεις επιτρέπονται. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τον 8ο 

Κανόνα της Πρωτοδευτέρας Συνόδου της Κωνσταντινουπόλεως (861), ο οποίος 

απαγορεύει κάθε εγχείρηση που ακρωτηριάζει το ανθρώπινο σώμα, καταργώντας τον 

σεξουαλικό του χαρακτήρα6. 

Οι Ιεροί Κανόνες που αφορούν τον ευνουχισμό, καθώς και οι παραπάνω σκέψεις 

σχετικά με τη στείρωση, αποτελούν σοβαρούς λόγους για την απαγόρευση 

εγχειρήσεων που αλλάζουν τα σεξουαλικά χαρακτηριστικά των ατόμων. Οι 

επεμβάσεις αλλαγής φύλου έχουν κοινά στοιχεία με εκείνες που έχουν σκοπό μέσω 

του ευνουχισμού να περιορίσουν τα σεξουαλικά πάθη: καταργείται οριστικά η 

σεξουαλική ανατομική ταυτότητα. Παρόμοιες επεμβάσεις έρχονται σε ευθεία 

αντίθεση με το πνεύμα της Πρώτης Εκκλησίας και τους Κανόνες της, οι οποίοι 

απαιτούν να αποδέχεται ο άνθρωπος τον σεξουαλικό του χαρακτήρα.  

Γ. Κατά το τέλος της Ζωής, τίθεται το ερώτημα αν ο άνθρωπος μπορεί να οδηγηθεί 

σε ένα «αξιοπρεπή» θάνατο σύμφωνα με την επιθυμία του. Όμως, στα ζητήματα του 

τέλους της ζωής, εντάσσεται και η έκτρωση. Για την Ορθόδοξη Εκκλησία ακόμη και 

η ακούσια ανθρωποκτονία ή η ανθρωποκτονία κατά τη διάρκεια δίκαιου πολέμου 

                                                 
6. Κανόνας η ´ (8), Ράλλης – Ποτλής, Σύνταγμα Β΄, σσ. 676-677: «Περί τῶν μὴ διὰ νόσημα 

εὐνουχιζόντων «Ὁ θεῖος καὶ ἱερὸς τῶν ἁγίων Ἀποστόλων κανών, τοὺς ἐκτέμνοντας ἑαυτοὺς 

αὐτοφονευτὰς κρίνει καὶ ἱερεῖς μὲν ὄντας, καθαιρεῖ, μὴ ὄντας δέ, τῆς ἐπὶ τὴν ἱερωσύνην προκοπῆς 

ἀπείργει, δῆλον ἐντεῦθεν καθιστῶν, ὡς εἴπερ ὁ ἑαυτὸν ἐκτέμνων αὐτοφονευτής ἐστιν, ὁ ἕτερον 

ἐκτέμνων πάντως φονευτής ἐστι. Θείη δ' ἄν τις τὸν τοιοῦτον δικαίως καὶ τῆς δημιουργίας αὐτῆς 

ὑβριστήν. Διόπερ ὥρισεν ἡ ἁγία σύνοδος ὡς εἴ τις ἐπίσκοπος ἢ πρεσβύτερος ἢ διάκονος εὐνουχίζων 

τινὰ ἐλεγχθείη, ἢ αὐτοχειρίᾳ ἤ ἐξ επιτάγματος, τοῦτον καθαιρέσει καθυποβάλλεσθαι, εἰ δὲ λαϊκὸς εἴη, 

ἀφορίζεσθαι· πλήν, εἰ μήπου νόσημά τι περιπεσὸν πρὸς ἐκτομὴν τοῦ πεπονθότος ἐκβιάζοιτο. Ὥσπερ 

γὰρ ὁ τῆς ἐν Νικαίᾳ συνόδου πρῶτος κανὼν τοὺς ἐν νόσῳ χειρουργηθέντας οὐ κολάζει διὰ τὸ νόσημα, 

οὕτω καὶ ἡμεῖς οὔτε τοὺς ἱερεῖς, ἐπιτάσσοντας εὐνουχίζεσθαι τοὺς νοσοῦντας, κατακρίνομεν, οὔτε μὴν 

τοὺς λαϊκούς, αὐτοχειρίᾳ πρὸς τὴν ἐκτομὴν χρωμένους, αἰτιώμεθα∙ τοῦτο γὰρ ἰατρείαν τοῦ νοσήματος, 

ἀλλ’ οὐκ ἐπιβολὴν τοῦ πλάσματος, ἣ τῆς πλάσεως ὕβριν λογιζόμεθα» (Ο θείος και ιερός κανόνας των 

αγίων Αποστόλων θεωρεί φονιάδες του εαυτού τους όσους αυτοευνουχίζονται και, αν είναι ιερείς, τους 

καθαιρεί, ενώ, αν δεν είναι, τους παρεμποδίζει από τον προβιβασμό στην ιεροσύνη, κάνοντας έτσι 

φανερό ότι, αν ο αυτοευνουχιζόμενος είναι φονιάς του εαυτού του, αυτός που ευνουχίζει άλλον είναι 

πέρα για πέρα φονιάς. Θα μπορούσε λοιπόν κανείς δικαιολογημένα να τον θεωρήσει περιφρονητή και 

της ίδιας της δημιουργίας. Γι᾽ αυτό η αγία σύνοδος όρισε, αν κάποιος επίσκοπος ή πρεσβύτερος ή 

διάκονος αποδειχθεί ότι ευνουχίζει κάποιον ή με το ίδιο του το χέρι ή με διαταγή του, αυτός να 

υποβάλλεται σε καθαίρεση· κι αν είναι λαϊκός, να αφορίζεται, εκτός αν τυχόν κάποια αρρώστια που 

έπεσε επιβάλλει αναγκαστικά τον ευνουχισμό του αρρώστου. Γιατί, όπως ακριβώς ο πρώτος κανόνας 

της συνόδου της Νικαίας δεν τιμωρεί αυτούς που ευνουχίστηκαν σε καιρό αρρώστιας εξαιτίας της 

αρρώστιας, έτσι και εμείς ούτε καταδικάζουμε τους ιερείς που διατάζουν να ευνουχίζονται οι 

άρρωστοι ούτε κατηγορούμε τους λαϊκούς που ευνουχίζονται με το ίδιο τους το χέρι· γιατί αυτό το 

θεωρούμε θεραπεία της αρρώστιας και όχι βλάβη του πλάσματος ή προσβολή της πλάσης). 
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απαιτούσε αποχή από τη Θεία Κοινωνία7. Η έκτρωση συνιστά φόνο. Οι χριστιανοί 

καλούνται να προχωρούν στην τεκνογονία με αγάπη και ταπείνωση και να μην 

αφαιρούν την αγέννητη ανθρώπινη ζωή. Οι Ιεροί Κανόνες αφορούν όχι μόνο εκείνους 

που διαπράττουν έκτρωση, αλλά και όσους τους προμηθεύουν με εκτρωτικά 

φάρμακα. 

Πλέον συγκεκριμένως, σύμφωνα:  

α) με τον 21ο Κανόνα της Συνόδου της Αγκύρας (314): «Περὶ τῶν γυναικῶν τῶν 

ἐκπορνευουσῶν καὶ ἀναιρουσῶν τὰ γεννώμενα, καὶ σπουδαζουσῶν φθόρια ποιεῖν, ὁ 

μὲν πρότερος ὅρος μέχρις ἐξόδου ἐκώλυσε, καὶ τούτῳ συντίθενται. Φιλανθρωπότερον 

δέ τι εὑρόντες, ὡρίσαμεν δεκαετῆ χρόνον, κατὰ τοὺς βαθμοὺς τοὺς ὡρισμένους 

πληρῶσαι» (Σχετικά με τις γυναίκες που έχουν ηδονιστικές σαρκικές σχέσεις εκτός 

γάμου και σκοτώνουν τα έμβρυα και ασχολούνται με κατασκευές φαρμάκων που 

βλάπτουν τα έμβρυα, ο παλαιότερος κανόνας τις προέβλεπε ισόβια αποχή από τη 

Θεία Κοινωνία. Επειδή όμως βρήκαμε κάτι πιο φιλάνθρωπο, ορίσαμε να υπόκεινται 

σε δεκαετή αποχή από τη Θεία Κοινωνία   ακολουθώντας τα ενδιάμεσα στάδια 

μετανοίας που έχει θεσμοθετήσει η Εκκλησία).  

β) Με τον 2ο του Μεγάλου Βασιλείου «Περὶ τῆς φθειράσης κατ᾽ ἐπιτήδευσιν τὸ 

ἔμβρυον»: «Ἡ φθείρασα κατ' ἐπιτηδεύσιν, φόνου δίκην ὑπέχει, ἀκριβολογίᾳ δὲ 

ἐκμεμορφωμένου καὶ ἀνεξεικονίστου παρ᾽ ἡμῖν οὐκ ἔστιν. Ἐνταῦθα γὰρ ἐκδικεῖται 

οὐ μόνον τὸ γεννηθησόμενον, ἀλλὰ καὶ αὐτὴ ἡ ἑαυτῇ ἐπιβουλεύσασα, διότι ὡς ἐπὶ τὸ 

πολύ ἐναποθνῄσκουσι ταῖς τοιαύταις ἐπιχειρήσεσιν αἱ γυναῖκες. Πρόσεστι δὲ τούτῳ 

καὶ ἡ φθορὰ τοῦ ἐμβρύου, ἕτερος φόνος κατά γε τὴν ἐπίνοιαν τῶν ταῦτα τολμώντων. 

Δεῖ μέντοι μὴ μέχρι τῆς ἐξόδου παρατείνειν αὐτῶν τὴν ἐξομολόγησιν, ἀλλὰ δέχεσθαι 

μὲν μετὰ τὸ μέτρον τῶν δέκα ἐτῶν, ὁρίζειν δὲ μὴ χρόνῳ, ἀλλὰ τρόπῳ τῆς μετανοίας 

τὴν θεραπείαν» (Αυτή που κατέστρεψε εκούσια το έμβρυο υποβάλλεται σε τιμωρία 

για φόνο· η (ιουδαϊκή) διάκριση σε διαμορφωμένο ή αδιαμόρφωτο έμβρυο δεν 

υπάρχει σ᾽ εμάς· γιατί έτσι δεν τιμωρείται η επιβουλή της ζωής που πρόκειται να 

γεννηθεί, αλλά και η επιβουλή της ζωής της ίδιας της γυναίκας που επιχειρεί να κάνει  

                                                 
7 13ος Κανόνας Μ. Βασιλείου, Ράλλης – Ποτλής, Σύνταγμα Δ΄, σ. 131: «Τοὺς ἐν πολέμοις φόνους 

οἱ Πατέρες ἡμῶν ἐν τοῖς φόνοις οὐκ ἐλογίσαντο, ἐμοὶ δοκεῖ συγγνώμην διδόντες τοῖς ὑπὲρ 

σωφροσύνης καὶ εὐσεβείας ἀμυνομένοις. Τάχα δὲ καλῶς ἔχει συμβουλεύειν, ὡς τὰς χεῖρας μὴ 

καθαρούς, τριῶν ἐτῶν τῆς κοινωνίας μόνης ἀπέχεσθαι» (Οι Πατέρες μας δε συγκαταρίθμησαν 

ανάμεσα στους φόνους τους σκοτωμούς που έγιναν σε καιρό πολέμων, γιατί, όπως νομίζω, συγχωρούν 

αυτούς που αμύνονται για χάρη της εγκράτειας και της ευσέβειας. Ίσως όμως είναι καλό να 

συμβουλέψουμε να απέχουν μόνο από την «κοινωνία» για τρία χρόνια όσοι σκοτώνουν στον πόλεμο, 

γιατί έχουν λερώσει στα χέρια τους με αίμα). 
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κακό στον εαυτό της, καθώς συνήθως πεθαίνουν οι γυναίκες σε τέτοιου είδους 

επεμβάσεις. Σε αυτά  προστίθεται και η τιμωρία για την καταστροφή του εμβρύου, 

που είναι δεύτερο αδίκημα ως φόνος εκ προμελέτης τουλάχιστον από την πλευρά 

εκείνου που τόλμησε να ολοκληρώσει την πράξη του και να διακόψει επιτυχώς την 

κύηση. Δεν πρέπει ωστόσο σε κάποιον που μετανόησε και προσήλθε στο μυστήριο 

της εξομολόγησης να ορίσουμε ισόβιο επιτίμιο, αλλά δεκαετές, εστιάζοντας τη 

θεραπεία μας όχι στον χρόνο αλλά τον τρόπο της μετάνοιας)8. 

Και γ) με τον 91ο της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου: «Τὰς τὰ ἀμβλωθρίδια 

διδούσας φάρμακα, καὶ τὰς δεχομένας τὰ ἐμβρυοκτόνα δηλητήρια, τῷ τοῦ φονέως 

ἐπιτιμίῳ καθυποβάλλομεν» (Επιβάλλουμε το «επιτίμιο» του φονέα σε αυτές που 

παρέχουν φάρμακα που προκαλούν άμβλωση και αυτές που λαμβάνουν εμβρυοκτόνα 

δηλητήρια)· οι γυναίκες που επιζητούν τη σκόπιμη διακοπή της κύησης, αλλά και 

εκείνοι που χορηγούν εκτρωτικά φάρμακα, αντιμετωπίζονται όπως οι φονείς και τους 

επιβάλλονται τα σχετικά επιτίμια. Η άμβλωση εκλαμβάνεται ως φόνος, καθώς, 

σύμφωνα με τον Μέγα Βασίλειο, στην Εκκλησία δεν υφίσταται διάκριση 

διαμορφωμένου και αδιαμόρφωτου εμβρύου. Επιπλέον, με την άμβλωση οι γυναίκες 

θέτουν σε κίνδυνο τη δική τους ζωή, πράξη η οποία είναι επίσης επιλήψιμη σύμφωνα 

με τους Ιερούς Κανόνες. Να σημειωθεί ότι οι Ιεροί Κανόνες καθιστούν σαφές ότι η 

Θεία Ευχαριστία δεν μεταδίδεται σε νεκρά σώματα, παρά μόνο σε ζωντανά πρόσωπα. 

Τότε εγείρεται το ερώτημα: Πώς προσδιορίζεται η στιγμή του θανάτου9; 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Πηγές 

Ἁγία Γραφή - Π. Διαθήκη, ὑπὸ Αlfred Rahlfs, ἐκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς 

Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἀθῆναι 1981. 

— Κ. Διαθήκη, ὑπὸ Ε. Nestle – Κ. Aland, ἔκδ. Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 

199327. 

                                                 
8 2oς Κανόνας Μ. Βασιλείου, Ράλλης – Ποτλής, Σύνταγμα Δ΄, σ. 96.  
9 83ος Κανόνας Πενθέκτης Συνόδου, Ράλλης – Ποτλής, Σύνταγμα Β΄, σ. 495: «Μηδεὶς τοῖς σώμασι 

τῶν τελευτησάντων τῆς εὐχαριστίας μεταδιδότω. Γέγραπται γάρ· Λάβετε, φάγετε· τὰ δὲ τῶν νεκρῶν 

σώματα, οὐδὲ λαβεῖν δύναται, οὐδὲ φαγεῖν» (Κανένας να μη δίνει τη Θεία Ευχαριστία στα σώματα των 

νεκρών. Γιατί είναι γραμμένο: «Λάβετε φάγετε»· τα σώματα όμως των νεκρών δεν μπορούν ούτε να 

πάρουν ούτε να φάνε). 
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

1) Πώς ορίζετε το γνωστικό αντικείμενο της Βιοηθικής και πώς συνδέεται με το 

ήθος των Οικουμενικών Συνόδων; 

2) Είναι κατά τη γνώμη σας δυνατή η θεμελίωση βιοηθικών αρχών στην 

Ορθόδοξη Θεολογία ή κατά τη γνώμη σας η Βιοηθική πρέπει να παραμένει 

θρησκευτικώς αποχρωματισμένη; 

3) Πώς έχετε κατανοήσει τη συμβολή των Ιερών Κανόνων στη διαμόρφωση 

βιοηθικών αρχών; 
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4)  Ποιά η θέση της Οικουμενικής Συνοδικής Συνείδησης απέναντι στο 

πρόβλημα της ευθανασίας; 

5) Ποιά η θέση της Οικουμενικής Συνοδικής Συνείδησης απέναντι στα σύγχρονα 

επιτεύγματα της ευγονικής και της γενετικής; 
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7. Οικουμενική Συνοδική Συνείδηση και Ανθρωπιστική Κρίση  

 

Λέξεις κλειδιά: Εκκλησίες, Οικονομία, Μετανάστευση, Ανθρωπιστική Κρίση  

 

Εισαγωγή 

Στη συγκεκριμένη ενότητα προσεγγίζεται η θέση της Ορθόδοξης Εκκλησίας 

απέναντι στην ανθρωπιστική κρίση.  

7.1. Eκκλησία και Οικοδόμηση της Ειρήνης  

Κατά τη νεωτερική εποχή και υπό την επίδραση του Διαφωτισμού, οι 

περισσότερες δυτικές χώρες επιδίωξαν και επιδιώκουν τον διαχωρισμό Εκκλησίας και 

Κράτους. Ενισχύθηκε ο θρησκευτικός δογματικός πλουραλισμός και τα Κράτη 

τηρούν ουδέτερη στάση απέναντι στο φαινόμενο της θρησκευτικής εκκοσμίκευσης. Η 

τάση περιθωριοποίησης του εκκλησιαστικού βίου στην ιδιωτική σφαίρα του δικαίου 

είναι εμφανής. Όμως, προσπαθώντας η Δύση να οικονομήσει τα του οίκου της, 

αγνόησε σε μεγάλο βαθμό τα ισχύοντα στον υπόλοιπο, εκτός Δύσεως, κόσμο.  

Σήμερα η νεότερη βιβλιογραφία δέχεται ότι η θρησκεία εξακολουθεί να θεωρείται 

αιτία συγκρούσεων και πολέμων, αλλά επίσης αντιμετωπίζεται και ως δεξαμενή 

ανεύρεσης λύσεων για την κατάπαυση των συγκρούσεων και την οικοδόμηση της 

ειρήνης1. 

Είναι μύθος ότι κάθε θρησκεία εμπεριέχει στη διδασκαλία και στο δίκαιό της το 

στοιχείο της ανεκτικότητας και της συνύπαρξης με την άλλη θρησκεία, ή ακόμη και 

με την άλλη φυλή ή κουλτούρα, χωρίς αντίρροπα στοιχεία εχθρότητας, αντίρρησης 

και πολεμικής για την υπεράσπιση της ιστορικής της υπόστασης. επίσης, είναι μύθος 

ότι οι θρησκείες δεσμεύονται διαχρονικά, απαρέγκλιτα και απροϋπόθετα από το 

φιλειρηνικό πνεύμα που απαντά στις ιερές γραφές, τις παραδόσεις τους και τις 

ιστορικές αποφάσεις που λαμβάνουν οι θρησκευτικές ηγεσίες τους υπέρ της ειρήνης.  

Παρόλο που και ο Χριστιανισμός έχει να επιδείξει στην ιστορία του πολλές 

συγκρούσεις, έριδες και πολέμους, τέτοιου είδους καταστάσεις ουδέποτε 

δικαιώθηκαν ιστορικά από την Οικουμενική Συνοδική Συνείδηση. Η Ορθοδοξία 

αναγνωρίζει την αναγκαιότητα του αμυντικού και απελευθερωτικού πολέμου υπό την 

                                                 
1 Mans Ulrich, and Osman Mohammed Osman Ali,  Stuck in Change: Faith-based Peace-building 

in Sudan’s Transition, Clingendael Institute, 2006 1-5). 
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ορθή ερμηνεία του Κανόνα του Μεγάλου Αθανασίου 1 που επικυρώθηκε από την 

Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδο. Ο ρόλος της Εκκλησίας στην Ελληνική Επανάσταση 

υπήρξε πρωταγωνιστικός. Όμως, στο ορθόδοξο βίωμα και ήθος οφείλεται το 

περιστατικό που περιγράφει ο φιλέλληνας Έρχαρντ Κέστνερ2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Ελληνορθόδοξος πολιτισμός χαρακτηρίζεται από τη σύνταξή του με το μέρος 

των αδυνάτων και διακρίνεται για την ικανότητα εκείνων που εμφορούνται από τα 

ιδανικά της ελληνορθόδοξης πνευματικής παράδοσης να αντιμετωπίζουν τον 

πειρασμό του πολεμικού μίσους με υπερβάσεις. Μετά τον Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο οι 

Ορθόδοξες Εκκλησίες συμμετείχαν με κάθε μέσο στην αντιμετώπιση της 

ανθρωπιστικής κρίσης, και συνέχισαν να το πράττουν μέχρι σήμερα. Είναι άξιο 

σημειώσεως ότι η ελληνορθόδοξη παρουσία σε περιοχές που μαστίζονται από τις 

διαρκείς εθνικές και φυλετικές συρράξεις και εχθροπραξίες έχει αναλάβει 

εποικοδομητικό ρόλο.  

Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα της συμφωνίας ειρήνης της Μοζαμβίκης που 

υπογράφηκε στις 4 Οκτωβρίου του 1992 στη Ρώμη. Ο εμφύλιος πόλεμος της 

                                                 
2 https://www.stcloris.gr/?p=7612. 05.08.21  

«Το 1952 πήγα για πρώτη φορά μετά το πόλεμο, στην 
Αθήνα. Η Γερμανική πρεσβεία, όταν άκουσε πως είχα 
πρόθεση να πάω στη Κρήτη, μου συνέστησε, επειδή ήταν 
πολύ νωρίς ακόμα και οι πληγές από τη γερμανική κατοχή 
ανεπούλωτες, να λέω πως είμαι Ελβετός. Αλλά εγώ τους 
ήξερα τους Κρήτες. Από την πρώτη στιγμή είπα πως ήμουν 
Γερμανός και όχι μόνο δεν κακόπαθα, αλλά ξανάζησα 
παντού όπου πέρασα τη θρυλική κρητική φιλοξενία. 

«Ένα σούρουπο, καθώς ο ήλιος βασίλευε, πλησίασα το 
γερμανικό νεκροταφείο, έρημο με μόνο σύντροφο τις 
τελευταίες ηλιαχτίδες. Έκανα όμως λάθος…. 

Υπήρχε εκεί και μια ζωντανή ψυχή, ήταν μια 
μαυροφορεμένη γυναίκα. Με μεγάλη μου έκπληξη την είδα 
ν’ ανάβει κεριά στους τάφους των Γερμανών νεκρών του 
πολέμου και να πηγαίνει μεθοδικά από μνήμα σε μνήμα. 
Την πλησίασα και τη ρώτησα. Είστε από εδώ; Μάλιστα. Και 
τότε γιατί το κάνετε αυτό; Οι άνθρωποι αυτοί σκότωσαν 
τους Κρητικούς». Και γράφει ο Κέστνερ. 

«Η απάντηση, μόνο στην Ελλάδα θα μπορούσε να 
δοθεί». Απαντά η γυναίκα. 

«Παιδί μου, από τη προφορά σου φαίνεσαι ξένος και δεν 
θα γνωρίζεις τι συνέβη εδώ στα ’41 με ’44. Ο άντρας μου 
σκοτώθηκε στη μάχη της Κρήτης κι έμεινα με το μονάκριβο 
γιο μου. Μου τον πήραν οι Γερμανοί όμηρο στα 1943 και 
πέθανε σε στρατόπεδο συγκεντρώσεως, στο Σαξενχάουζεν. 
Δεν ξέρω πού είναι θαμμένο το παιδί μου. Ξέρω όμως πως 
όλα τούτα ήταν τα παιδιά μιας κάποιας μάνας, σαν κι εμένα. 
Και ανάβω στη μνήμη τους, επειδή οι μάνες τους δεν 
μπορούν να ‘ρθουν εδώ κάτω. Σίγουρα μια άλλη μάνα θα 
ανάβει το καντήλι στη μνήμη του γιού μου». 

 

https://www.stcloris.gr/?p=7612


Οικουμενική Συνοδική Συνείδηση και Ανθρωπιστική Κρίση 

 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών  

113 

Μοζαμβίκης, ο οποίος σε διάρκεια 17 ετών άφησε πίσω του εκατοντάδες χιλιάδες 

θύματα και τέσσερα εκατομμύρια πρόσφυγες, έληξε με την υπογραφή των ηγετών 

των δυο αντιπάλων πλευρών: του Προέδρου της Μοζαμβίκης και Γραμματέα της 

φυλής της Frelimo, Joaquim Chissano, και του ηγέτη της φυλής Renamo, Afonso 

Dhlakama. Της τελικής συμφωνίας προηγήθηκαν επί μακρόν μυστικές διαβουλεύσεις 

μεταξύ των ηγετών των δύο εχθρών σε τόπο κοινής αποδοχής. Ο κοινός τόπος 

αποδοχής ήταν ο Ιερός Ναός της Αγίας Τριάδος της Μπέιρα που ανήκει στην 

Ελληνορθόδοξη Κοινότητα. Η κοινότητα των ελληνορθοδόξων της Μοζαμβίκης 

παρέδωσε τη σκυτάλη στην κοινότητα των ρωμαιοκαθολικών, όταν χρειάστηκε να 

μεταφερθεί ο τόπος των διαβουλεύσεων σε ευρωπαϊκό έδαφος υπηρετώντας τον 

κοινό σκοπό της ειρήνης. Δεν είναι τυχαίο που οι διαβουλεύσεις στη Ρώμη 

πραγματοποιούνταν σ᾽ ένα μικρό δωμάτιο με κήπο, όπου μετά την υπογραφή τής 

ειρηνευτικής συμφωνίας φυτεύτηκαν σε μια συμβολική κίνηση και από τις δύο 

πλευρές μερικά αφρικανικά μπανανόδεντρα και μια μεσογειακή ελιά. 

 Το 2014 ετέθη σε κίνδυνο πάλι η ειρήνη στη Μοζαμβίκη. Τότε, ο Επίσκοπος 

Μοζαμβίκης Ιωάννης συμμετείχε σε μια πρωτοβουλία για την απομείωση της 

έντασης μεταξύ των κομμάτων Frelimο και Renamo, η οποία στέφθηκε από επιτυχία. 

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας ο ελληνορθόδοξος Ιεράρχης Ιωάννης 

προήδρευσε σε μια Συνεδρία αντιπροσώπων από την Ρουάντα και από την Ιρλανδία, 

οι οποίοι περιέγραψαν στις δύο αντιμαχόμενες πλευρές της Μοζαμβίκης τα όσα είχαν 

συμβεί στη δική τους χώρα. Πως δηλαδή, τα πολιτικά καθεστώτα εργαλειοποίησαν 

τον θρησκευτικό φανατισμό για να λιθοβολήσουν την ειρήνη και κατόπιν 

αξιοποίησαν τις θρησκείες για να χτίσουν πέτρα πέτρα, και πάλι από την αρχή, το 

οικοδόμημα της ειρήνης. Τα παραδείγματα της συνεργασίας των χριστιανικών 

εκκλησιών για την εποικοδομητική παρέμβαση σε θέματα οικοδόμησης της ειρήνης 

και αντιμετώπισης της μεταναστευτικής, της προσφυγικής και της εν γένει 

ανθρωπιστικής κρίσης που προκαλεί το φαινόμενο του πολέμου, είναι πάρα πολλά τα 

τελευταία χρόνια.  

Στις 16 Απριλίου 2006 λίγο πριν από τη Σύνοδο της Κρήτης λαμβάνει χώρα μια 

ιστορική συνάντηση στο ελληνικό νησί της Λέσβου. Ο Πάπας Φραγκίσκος, ο 

Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης 

Ελλάδος Ιερώνυμος ο Β´ συναντήθηκαν για να αποδείξουν την ανησυχία τους για το 

μεταναστευτικό πρόβλημα, το οποίο προκάλεσε και συνεχίζει να προκαλεί μια 
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βαθύτατα ανθρωπιστική κρίση. Η υπέρβαση όλων, όσοι διαιωνίζουν τις συνέπειες 

του Σχίσματος του 1054, όταν πρόκειται για τη σωτηρία της ανθρώπινης ζωής, 

επιβεβαιώνει το κανονικό δόγμα της Οικουμενικής Συνοδικής Συνείδησης, ότι «διὰ 

πάντων προτιμητέα ἡ τοῦ ἀνθρώπου σωτηρία καὶ ἀπάθεια» (Κανόνας 88 της 

Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου). H ανθρώπινη ζωή βρίσκεται στην κορυφή των 

εκκλησιασιαστικών έννομων αγαθών με αποτέλεσμα κάθε άλλο αντικείμενο 

προστασίας του δικαίου των Εκκλησιών να υποχωρεί, όταν αυτή τίθεται σε κίνδυνο. 

Το συνάντηση των τριών εκκλησιαστικών ηγετών αποτελεί δυνατό ιστορικό 

παράδειγμα συνεργασίας χριστιανικών Εκκλησιών στο προσφυγικό ζήτημα, αλλά και 

υπέρβαση της κανονικής ακοινωνησίας μεταξύ της Δυτικής Εκκλησίας και της 

Ανατολικής Ορθοδόξου. Ως γεγονός, η συνάντηση είναι έκτακτο αλλά όχι 

μεμονωμένο. Το άγγελμα των τριών εκκλησιαστικών ηγετών αρχίζει με την ομολογία 

κοινής ανησυχίας και τελειώνει με το αίτημα της προσευχής3: 

Ἡμεῖς, ὁ Πάπας Φραγκῖσκος, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος καί ὁ 

Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος Ἱερώνυμος, συναντηθήκαμε στό 

ἑλληνικό νησί τῆς Λέσβου γιά νά ἀποδείξουμε τή βαθειά ἀνησυχία μας γιά τήν 

τραγική κατάσταση τῶν πολυάριθμων προσφύγων, τῶν μεταναστῶν καί τῶν 

αἰτούντων ἄσυλο, πού ἔχουν ἔλθει στήν Εὐρώπη, προσπαθώντας νά ξεφύγουν ἀπό 

καταστάσεις συγκρούσεων καί, σέ πολλές περιπτώσεις, καθημερινῶν ἀπειλῶν γιά 

τήν ἐπιβίωσή τους. Ἡ παγκόσμια κοινή γνώμη δέν μπορεῖ νά ἀγνοήσει τήν 

τεράστια ἀνθρωπιστική κρίση πού δημιουργήθηκε ἀπό τήν ἐξάπλωση τῆς βίας καί 

τῶν ἔνοπλων συγκρούσεων, τίς διώξεις καί τόν ἐκτοπισμό τῶν θρησκευτικῶν καί 

ἐθνικῶν μειονοτήτων καί τόν ξερριζωμό τῶν οἰκογενειῶν ἀπό τά σπίτια τους, κατά 

παραβίαση τῆς ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας καί τῶν θεμελιωδῶν ἀνθρωπίνων 

δικαιωμάτων καί ἐλευθεριῶν τους. 

Ἡ τραγωδία τῆς ἀναγκαστικῆς μετανάστευσης καί τῆς μετατόπισης ἐπηρεάζει 

ἑκατομμύρια ἀνθρώπων, καί εἶναι οὐσιαστικά μία κρίση τῆς ἀνθρωπότητας, 

καλώντας γιά μία ἀπάντηση ἀλληλεγγύης, συμπόνιας, γενναιοδωρίας καί ἄμεσης 

πρακτικῆς δέσμευσης πόρων. Ἀπό τή Λέσβο, κάνουμε ἔκκληση πρός τή διεθνῆ 

κοινότητα νά ἀνταποκριθεῖ μέ θάρρος στήν ἀντιμετώπιση αὐτῆς τῆς τεράστιας 

ἀνθρωπιστικῆς κρίσης καί τῶν βαθυτέρων αἰτίων της, μέσω διπλωματικῶν, 

πολιτικῶν καί φιλανθρωπικῶν πρωτοβουλιῶν, καί μέσα ἀπό συλλογικές 

προσπάθειες, τόσο στή Μέση Ανατολή ὅσο καί στήν Εὐρώπη. 

Ὡς ἡγέτες τῶν ἀντίστοιχων Ἐκκλησιῶν μας, ἐκφράζουμε ἀπό κοινοῦ τήν 

ἐπιθυμία μας γιά εἰρήνη καί τήν ἑτοιμότητά μας να προωθήσουμε τήν ἐπίλυση τῶν 

συγκρούσεων μέσω τοῦ διαλόγου καί τῆς συμφιλίωσης. Καθώς ἀναγνωρίζουμε τίς 

προσπάθειες πού ἤδη γίνονται γιά τήν παροχή βοήθειας καί φροντίδας στούς 

πρόσφυγες, μετανάστες καί αἰτοῦντες ἄσυλο, καλοῦμε ὅλους τούς πολιτικούς 

ἡγέτες νά χρησιμοποιήσουν κάθε μέσο, γιά νά ἐξασφαλισθεῖ ὅτι πρόσωπα καί 

κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων τῶν χριστιανῶν, παραμένουν στίς πατρίδες 

                                                 
3 https://www.vatican.va/content/francesco/el/speeches/2016/april/documents/papa-

francesco_20160416_lesvos-dichiarazione-congiunta.html. 05.08.2021 

https://www.vatican.va/content/francesco/el/speeches/2016/april/documents/papa-francesco_20160416_lesvos-dichiarazione-congiunta.html
https://www.vatican.va/content/francesco/el/speeches/2016/april/documents/papa-francesco_20160416_lesvos-dichiarazione-congiunta.html
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τους καί ἀπολαμβάνουν τό θεμελιῶδες δικαίωμα νά ζοῦν μέ εἰρήνη καί ἀσφάλεια. 

Μία εὐρύτερη διεθνής συναίνεση καί ἕνα πρόγραμμα βοήθειας χρειάζονται 

ἐπειγόντως, γιά νά διατηρηθεῖ τό κράτος δικαίου, γιά τήν προάσπιση τῶν 

θεμελιωδῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων σέ αὐτή τή μή βιώσιμη κατάσταση, γιά τήν 

προστασία τῶν μειονοτήτων, γιά τήν καταπολέμηση τῆς ἐμπορίας ἀνθρώπων καί 

τοῦ λαθρεμπορίου, γιά τήν ἐξάλειψη τῶν μή ἀσφαλῶν διαδρομῶν, ὅπως αὐτές 

μέσα ἀπό τό Αἰγαῖο καί τό σύνολο τῆς Μεσογείου, καί γιά νά ἀναπτυχθοῦν 

ἀσφαλεῖς διαδικασίες ἐπανεγκατάστασης. Μέ αὐτόν τόν τρόπο θά εἴμαστε σέ θέση 

νά βοηθήσουμε ἄμεσα αὐτές τίς χῶρες οἱ ὁποῖες ἐμπλέκονται στήν ἱκανοποίηση 

τῶν ἀναγκῶν τῶν πολυάριθμων βασανισμένων ἀδελφῶν μας. Εἰδικότερα, 

ἐκφράζουμε τήν ἀλληλεγγύη μας πρός τόν λαό τῆς Ἑλλάδας, ὁ ὁποῖος παρά τίς 

δικές του οἰκονομικές δυσκολίες, ἔχει ἀνταποκριθεῖ μέ γενναιοδωρία σέ αὐτή τήν 

κρίση. 

Ἀπευθύνουμε κοινή ἔκκληση γιά τόν τερματισμό τοῦ πολέμου καί τῆς βίας στή 

Μέση Ἀνατολή, μιά δίκαιη καί διαρκή εἰρήνη, καί τήν ἔντιμη ἐπιστροφή ὅσων 

ἀναγκάστηκαν νά ἐγκαταλείψουν τά σπίτια τους. Ζητοῦμε ἀπό τίς θρησκευτικές 

κοινότητες νά ἐντείνουν τίς προσπάθειές τους στήν ὑποδοχή, παροχή βοήθειας καί 

προστασίας στούς πρόσφυγες ὅλων τῶν θρησκειῶν, καί ἀπό τίς θρησκευτικές καί 

πολιτικές ὑπηρεσίες ἀνακούφισης (τῶν προσφύγων) νά ἐργάζονται γιά νά 

συντονίζουν τίς προσπάθειές τους. Γιά ὅσο διάστημα ὑπάρχει ἡ ἀνάγκη, ζητοῦμε 

ἀπό ὅλες τίς χῶρες νά παράσχουν προσωρινό ἄσυλο, νά προσφέρουν τήν ἰδιότητα 

τοῦ πρόσφυγα σέ ὅσους ἔχουν τό δικαίωμα, νά ἐπεκτείνουν τίς προσπάθειες 

ἀρωγῆς τους καί νά συνεργαστοῦν μέ ὅλους τούς ἀνθρώπους καλῆς θέλησης γιά 

τόν ἄμεσο τερματισμό τῶν συνεχιζομένων συγκρούσεων. 

Ἡ Εὐρώπη ἀντιμετωπίζει σήμερα μία ἀπό τίς πιό σοβαρές ἀνθρωπιστικές 

κρίσεις της ἀπό τό τέλος τοῦ Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Γιά τήν 

ἀντιμετώπιση αὐτῆς τῆς σοβαρῆς πρόκλησης, κάνουμε ἔκκληση σέ ὅλους τούς 

ἀκόλουθους τοῦ Χριστοῦ νά ἐνθυμοῦνται τά λόγια τοῦ Κυρίου, σύμφωνα μέ τά 

ὁποῖα ὅλοι μας θά κριθοῦμε μία μέρα: «ἐπείνασα γὰρ καὶ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, 

ἐδίψησα καὶ ἐποτίσατέ με, ξένος ἤμην καὶ συνηγάγετέ με, γυμνὸς καὶ περιεβάλετέ 

με, ἠσθένησα καὶ ἐπεσκέψασθέ με, ἐν φυλακῇ ἤμην καὶ ἤλθετε πρός με ... ἀμὴν 

λέγω ὑμῖν, ἐφ’ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ 

ἐποιήσατε» (Ματθ 25: 35-36, 40). 

Ἀπό τήν πλευρά μας, ὑπακούοντας στό θέλημα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, 

πιστεύουμε ἀκράδαντα, ὁλόψυχα καί μέ ἀποφασιστικότητα, ὅτι πρέπει νά 

ἐντείνουμε τίς προσπάθειές μας γιά τήν προώθηση τῆς πλήρους ἑνότητας ὅλων τῶν 

Χριστιανῶν. Ἐπιβεβαιώνουμε τήν πεποίθησή μας ὅτι ἡ «συμφιλίωση (μεταξύ τῶν 

Χριστιανῶν) περιλαμβάνει τήν προώθηση τῆς κοινωνικῆς δικαιοσύνης ἐντός καί 

μεταξύ ὅλων τῶν λαῶν ... Μαζί, θά κάνουμε τό χρέος μας, ὥστε νά προσφέρουμε 

στούς μετανάστες, τούς πρόσφυγες καί τούς αἰτοῦντες ἄσυλο, μία ἀνθρώπινη 

ὑποδοχή στήν Εὐρώπη» (Οἰκουμενική Χάρτα, 2001). Μέ τήν ὑπεράσπιση τῶν 

θεμελιωδῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων τῶν προσφύγων, τῶν αἰτούντων ἄσυλο καί 

τῶν μεταναστῶν, καθώς καί τῶν πολλῶν περιθωριοποιημένων ἀνθρώπων στίς 

κοινωνίες μας, ἔχουμε ὡς στόχο νά ἐκπληρώσουμε τήν ἀποστολή τῶν Ἐκκλησιῶν, 

πού εἶναι ἡ διακονία τοῦ κόσμου. 

Ἡ συνάντησή μας σήμερα ἔχει ὡς στόχο νά δώσει κουράγιο καί ἐλπίδα σέ ὅσους 

ἀναζητοῦν καταφύγιο καί σέ ὅλους ἐκείνους πού τούς καλωσορίζουν καί τούς 

βοηθοῦν. Καλοῦμε τή διεθνῆ κοινότητα νά θέσει τήν προστασία τῆς ἀνθρώπινης 

ζωῆς ὡς προτεραιότητα, καί σέ κάθε ἐπίπεδο, νά ὑποστηρίξει πολιτικές ἐντάξεις 

πού ἐκτείνονται σέ ὅλες τίς θρησκευτικές κοινότητες. Ἡ φοβερή κατάσταση ὅλων 
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ὅσων ἐπηρεάζονται ἀπό τήν παροῦσα ἀνθρωπιστική κρίση, συμπεριλαμβανομένων 

πολλῶν Χριστιανῶν ἀδελφῶν μας, ἀπαιτεῖ συνεχῆ προσευχή ἀπό μέρους μας. 

 

Λέσβος, 16 Ἀπριλίου 2016 

 

Ἱερώνυμος Β´  Φραγκῖσκος  Βαρθολομαῖος 

 

7.2. Η Διάσκεψη (ή Συμβούλιο) των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών  

Το 1959 στον απόηχο του Β´ Παγκοσμίου Πολέμου ιδρύθηκε η Διάσκεψη των 

Ευρωπαϊκών Εκκλησιών (ΔΕΕ, CEC). Σκοπός της είναι: η προώθηση της 

συμφιλίωσης, του διαλόγου και των φιλικών σχέσεων μεταξύ των Εκκλησιών της 

Ευρώπης, σε μια περίοδο αυξανόμενων πολιτικών εντάσεων και διαιρέσεων λόγω του 

Ψυχρού Πολέμου και η πληρέστερη προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας και των 

θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η προώθηση του σεβασμού όσον αφορά τις 

χριστιανικές ρίζες των Ευρωπαϊκών λαών και η διευθέτηση των σχέσεων Εκκλησίας 

και Κράτους σε εθνικό επίπεδο. Οι συνελεύσεις της ΔΕΕ λαμβάνουν χώρα κάθε έξι 

χρόνια. Ένα μεγάλο πρόσφατο έργο της Διάσκεψης ήταν η παραγωγή της 

«Οικουμενικής Χάρτας» (Charta Oecumenica) των Εκκλησιών της Ευρώπης του 

2001 (Βλ. περιοδικό Καθ´ ΟΔΟΝ Τευχ. 17 Δεκεμβρίου 2001 σελ. 73 επ. Μετάφραση 

από τα Γερμανικά από τον Ιωάννη Πέτρου).  

Η 4η συνέλευση της ΔΕΕ (1964) έγινε πάνω σε πλοίο στη Βαλτική Θάλασσα 

καθώς εκπρόσωποι από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης αντιμετώπισαν δυσκολίες 

στην έκδοση βίζας. Στις περιόδους μεταξύ των συνελεύσεων, η ΔΕΕ διευθύνεται από 

μια Κεντρική Επιτροπή, η οποία οργανώνει μια ετήσια συνάθροιση. Υπάρχουν εθνικά 

εκκλησιαστικά συμβούλια για την επεξεργασία των θεμάτων, Η Διάσκεψη είναι 

μέλος του Παγκόσμιου Συμβουλίου Εκκλησιών. Έχει συστήσει Επιτροπή Εκκλησίας 

και Κοινωνίας (1999) και Επιτροπή Διαλόγου των Εκκλησιών.  

7.3. Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Κρήτης απέναντι στην ανθρωπιστική 

κρίση  

Το 2016 η Σύνοδος της Κρήτης στο κείμενό της με τίτλο «Ἡ ἀποστολή τῆς 

Ἐκκλησίας ἐν τῷ συγχρόνῳ κόσμῳ» επανέλαβε στα πρώτα πέντε εδάφια της ΣΤ΄ 

Παραγράφου του κειμένου όσα υπαγορεύει στα μέλη της η συνείδηση της Εκκλησίας 

σε σχέση με το ζήτημα της φτώχειας και τα κοινωνικά αδιέξοδα του μεταναστευτικού 

και προσφυγικού προβλήματος, που κατά καιρούς αναφύεται σε διάφορα μέρη του 
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πλανήτη. Το κείμενο δεν χρήζει περαιτέρω ανάλυσης. Διακρίνεται για τη σαφήνειά 

του ως προς τη μετάδοση του ηχηρού μηνύματος προς την παγκόσμια κοινότητα4: 

ΣΤ. Ἡ ἀποστολή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ὡς μαρτυρία ἀγάπης ἐν διακονίᾳ 

1. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, ἐπιτελοῦσα τήν σωτήριον αὐτῆς ἀποστολὴν ἐν τῷ 

κόσμῳ, μεριμνᾷ ἐμπράκτως διά πάντας τοὺς ἀνθρώπους χρῄζοντας βοηθείας, τούς 

πεινῶντας, τοὺς ἀπόρους, τοὺς ἀσθενεῖς, τούς ἀναπήρους, τοὺς ὑπερήλικας, τοὺς 

διωκομένους, τοὺς αἰχμαλώτους, τοὺς φυλακισμένους, τούς ἀστέγους, τὰ ὀρφανὰ, 

τὰ θύματα τῶν καταστροφῶν καί τῶν πολεμικῶν συγκρούσεων, τῆς ἐμπορίας 

ἀνθρώπων καί τῶν συγχρόνων μορφῶν δουλείας. Αἱ καταβαλλόμεναι ὑπὸ τῆς 

Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας προσπάθειαι διά τὴν καταπολέμησιν τῆς ἐνδείας καὶ τῆς 

κοινωνικῆς ἀδικίας ἀποτελοῦν ἔκφρασιν τῆς πίστεως αὐτῆς καὶ διακονίαν Αὐτοῦ 

τοῦ Κυρίου, ὁ ὁποῖος ἐταύτισεν Ἑαυτὸν πρὸς πάντα ἄνθρωπον, ἰδίως πρός τούς ἐν 

ἀνάγκαις εὑρισκομένους: «Ἐφ᾿ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν 

ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε» (Ματθ. 25, 40). Ἐν τῇ πολυπτύχῳ ταύτῃ κοινωνικῇ 

διακονίᾳ, ἡ Ἐκκλησία δύναται νά συνεργάζηται μετὰ  τῶν διαφόρων σχετικῶν 

κοινωνικῶν φορέων.  

2. Οἱ ἀνταγωνισμοί καί αἱ ἐχθρότητες ἐν τῷ κόσμῳ εἰσάγουν ἀδικίαν καί 

ἀνισότητα εἰς τήν συμμετοχήν τῶν ἀνθρώπων καί τῶν λαῶν εἰς τά ἀγαθά τῆς θείας 

δημιουργίας. Στεροῦν ἀπό ἑκατομμύρια ἀνθρώπων τά βασικά ἀγαθά καί ὁδηγοῦν 

εἰς ἐξαθλίωσιν τῆς ἀνθρωπίνης ὑπάρξεως, προκαλοῦν μαζικάς μεταναστεύσεις 

πληθυσμῶν, διεγείρουν ἐθνικάς, θρησκευτικάς καί κοινωνικάς συγκρούσεις, αἱ 

ὁποῖαι ἀπειλοῦν τήν ἐσωτερικήν συνοχήν τῶν κοινωνιῶν. 

3. Ἡ Ἐκκλησία δέν δύναται νά μείνῃ ἀδιάφορος ἔναντι τῶν οἰκονομικῶν 

καταστάσεων, αἱ ὁποῖαι ἐπηρεάζουν ἀρνητικῶς ὁλόκληρον τήν ἀνθρωπότητα. 

Ἐπιμένει εἰς τὴν ἀνάγκην, οὐχί μόνον ἡ οἰκονομία νά ἐρείδηται ἐπί ἠθικῶν ἀρχῶν, 

ἀλλά καί ἐμπράκτως νά διακονῆται δι᾽ αὐτῆς ὁ ἄνθρωπος, συμφώνως καί πρὸς τὴν 

διδασκαλίαν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, “κοπιῶντας δεῖ ἀντιλαμβάνεσθαι τῶν 

ἀσθενούντων, μνημονεύειν τε τῶν λόγων τοῦ Κυρίου ᾿Ιησοῦ, ὅτι αὐτὸς εἶπε· 

μακάριόν ἐστι μᾶλλον διδόναι ἢ λαμβάνειν” (Πράξ. 20, 35). Ὁ Μ. Βασίλειος 

γράφει ὅτι “σκοπός οὖν ἑκάστῳ προκεῖσθαι ὀφείλει ἐν τῷ ἔργῳ ἡ ὑπηρεσία τῶν 

δεομένων, οὐχί ἡ ἰδία αὐτοῦ χρεία” (Ὅροι κατά πλάτος ΜΒ´. PG 31, 1025 A). 

4. Τό χάσμα μεταξύ πλουσίων καί πτωχῶν διευρύνεται δραματικῶς ἐξ αἰτίας 

τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως, ἡ ὁποία εἶναι συνήθως ἀποτέλεσμα κερδοσκοπίας χωρίς 

φραγμούς ἐκ μέρους οἰκονομικῶν παραγόντων, συγκεντρώσεως τοῦ πλούτου εἰς 

χεῖρας ὀλίγων καί στρεβλῆς οἰκονομικῆς δραστηριότητος, ἡ ὁποία, στερουμένη 

δικαιοσύνης καί ἀνθρωπιστικῆς εὐαισθησίας, δέν ἐξυπηρετεῖ, τελικῶς, τάς 

πραγματικάς ἀνάγκας τῆς ἀνθρωπότητος. Βιώσιμος οἰκονομία εἶναι ἐκείνη, ἡ 

ὁποία συνδυάζει τήν ἀποτελεσματικότητα μετά δικαιοσύνης καί κοινωνικῆς 

ἀλληλεγγύης. 

5. Ὑπό τάς τραγικάς ταύτας καταστάσεις, κατανοεῖται ἡ τεραστία εὐθύνη τῆς 

Ἐκκλησίας διά τήν καταπολέμησιν τῆς πείνης καί πάσης ἄλλης μορφῆς ἐνδείας ἐν 

τῷ κόσμῳ.Ἕν τοιοῦτον φαινόμενον εἰς τήν ἐποχήν μας, κατά τήν ὁποίαν αἱ χῶραι 

ζοῦν ὑπό καθεστώς παγκοσμιοποιημένης οἰκονομίας, ὑποδηλοῖ τήν σοβαράν 

κρίσιν ταυτότητος τοῦ συγχρόνου κόσμου, διότι ἡ πεῖνα οὐχί μόνον ἀπειλεῖ τό 

θεῖον δῶρον τῆς ζωῆς ὁλοκλήρων λαῶν, ἀλλά καί θίγει τό μεγαλεῖον καί τήν 

ἱερότητα τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, συγχρόνως δέ προσβάλλει καί τόν ἴδιον τόν 

                                                 
4 http://ec-patr.eu/docdisplay.php?lang=gr&id=2126&tla=gr. 05.08.2021 

http://ec-patr.eu/docdisplay.php?lang=gr&id=2126&tla=gr
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Θεόν. Διά τοῦτο, ἄν ἡ μέριμνα διά τήν ἰδικήν μας τροφήν εἶναι θέμα ὑλικόν, ἡ 

μέριμνα διά τήν τροφήν τοῦ συνανθρώπου μας εἶναι θέμα πνευματικόν (Ἰακ. 2, 

14-18). Ἀποτελεῖ, ἑπομένως, ἀποστολήν ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν νά 

ἐπιδεικνύουν ἀλληλεγγύην καί νά ὀργανώνουν ἀποτελεσματικῶς τήν βοήθειάν 

των πρός τούς ἐνδεεῖς ἀδελφούς. 
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———, Παραδόσεις Διεθνούς Εκκλησιαστικού Δικαίου, Ανθρώπινα Δικαιώματα και 

Οικοδόμηση της Ειρήνης (Σημειώσεις προς χρήση των φοιτητών). 

———, Παραδόσεις Εγκληματολογίας – Σωφρονιστικής. Θεολογική Προσέγγιση 

(Σημειώσεις προς χρήση των φοιτητών) 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

1) Πώς κατανοείται ο όρος «Οικοδόμηση της Ειρήνης» στο πλαίσιο της 

Οικουμενικής Συνοδικής Συνείδησης; 

2) Να αναζητήσετε και να αναλύσετε ιστορικά παραδείγματα σε σχέση με τη 

συμβολή εκκλησιαστικών προσωπικοτήτων και θεσμών στην Οικοδόμηση της 

Ειρήνης 

3) Να αναπτύξετε τον προβληματισμό σας σχετικά με την επικοινωνία και τη 

συνεργασία Ετερόδοξων Εκκλησιών με τις Ορθόδοξες Εκκλησίες για την 

αντιμετώπιση ανθρωπιστικών κρίσεων. 

4) Τί γνωρίσετε για το περιεχόμενο της Οικουμενικής Χάρτας των Εκκλησιών 

της Ευρώπης του 2001; 
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5) Να προβείτε σε σχολιασμό και ανάλυση της 6η παραγράφου του κειμένου της 

Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Κρήτης (2016) με τίτλο: «Ἡ ἀποστολή τῆς 

Ἐκκλησίας ἐν τῷ συγχρόνῳ κόσμῳ». 
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