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Διζαγωγή  

 Το θέμα ηής μεηάνοιας ζηην Αρταία Δκκληζία 

  Ζ Δθθιεζία ραξαθηεξίδεηαη σο αγία, γηαηί νη ρξηζηηαλνί είλαη ηέθλα ηνχ 

Θενχ θαη πξέπεη λα γίλνπλ άγηνη, λα δνπλ σο άγηνη, γηαηί νη ακαξηίεο 

απνθιείνπλ απφ ηελ βαζηιεία ηνχ Θενχ. Με ην βάπηηζκα ειεπζεξψζεθαλ 

απφ ηελ ακαξηία θαη επεηδή θνηλσλνχλ κε ην Θεφ δελ πξέπεη λα ακαξηά-

λνπλ. Ζ εθθιεζία ζην δήηεκα απηφ ήηαλ πνιχ απζηεξή. Καηά ηνπο 

πξψηνπο αηψλεο ηήο ηζηνξίαο ηεο, ζπδεηήζεθε έληνλα, αλ θαη θαηά πφζν 

κπνξνχλ λα ζπγρσξνχληαη φζνη έπεζαλ ζε βαξηά ακαξηήκαηα. Ζ πξνο 

Δβξαίνπο επηζηνιή ζην ζέκα απηφ είλαη ζαθψο αξλεηηθή. πγθεθξηκέλα 

γξάθεη φηη είλαη αδχλαην λα γίλνληαη δεθηνί ζε κεηάλνηα άλζξσπνη πνπ 

θσηίζηεθαλ, γεχζεθαλ ηελ δσξεά ηνχ Θενχ, δέρζεθαλ ηα ραξίζκαηα ηνπ 

Αγίνπ Πλεχκαηνο θαη αθνινχζσο έπεζαλ. Ζ έθπησζε ηνχ ρξηζηηαλνχ 

κεηά ηελ αίζζεζε ηήο δσξεάο ηνχ Αγίνπ Πλεχκαηνο, ηελ νπνία είραλ 

θαηά ηελ πεξίνδν εθείλε νη βαπηηδφκελνη κε ηελ αηζζεηή θαλέξσζε ηψλ 

ραξηζκάησλ, ηαπηίδεηαη κε ηελ απψιεηα ηήο ζσηεξίαο. 

Νσξίο δηαθξίζεθαλ νη ακαξηίεο ζε ζαλάζηκεο θαη ειαθξέο πνπ νθείινλ-

ηαλ ζε αδπλακίεο ηεο ζειήζεσο θαη ζε ακέιεηα ή ζε αθνχζηεο θαη αθνχ-

ζηεο ή αθφκα ζε άιιεο πξνο ηνλ Θεφ θαη πξνο ηνλ πιεζίνλ. Σα ειαθξά 

ακαξηήκαηα κπνξνχζαλ λα ζπγρσξεζνχλ κε ηελ εθηέιεζε θαιψλ έξγσλ, 

φπσο ειεεκνζχλεο, λεζηεία, πξνζεπρή. Δπίζεο ζηελ θνηλή πξνζεπρή 

φινη νη ρξηζηηαλνί πξνζεχρνληαλ γηα ηνπο ακαξησινχο λα ζπγρσξεζνχλ ( 

Ηαθψβ. 5,16 ). Μαδί ηνπο πξνζεχρνληαλ ν πξεζβχηεξνο ή ν επίζθνπνο θαη 

θαηφπηλ επηθξάηεζε ε πξνζεπρή ηνχ επηζθφπνπ σο ε κνλαδηθή γηα ηελ 

ζπγρψξεζε ηψλ ακαξηηψλ. 

 ζνη ακάξηαλαλ βαξηά ( εηδσινιαηξία, θφλνο, κνηρεία θαη πνξλεία ) 

απνθιείνληαλ απφ ηελ εθθιεζηαζηηθή θνηλσλία γηαηί ἐιύπεζαλ ην Άγην 

Πλεχκα θαη έπεζαλ ζηελ θπξηαξρία ηνχ ζαηαλά ( Δθεζ. 4,30 ).  

Ζ εθθιεζία σο αγία δελ κπνξνχζε λα ηνπο αλερζεί γηαηί ζα έραλε ην ραξ-

αθηήξα πνπ είρε σο λαφο θαη νηθεηήξην ηνχ Θενχ. Σελ απφθαζε απηή γηα 

ηνλ απνθιεηζκφ ηνπο ηελ έπαηξλαλ φινη νη πηζηνί. Δπεηδή πεξίκελαλ γξή-

γνξα ηελ παξνπζία ηνχ Θενχ, πίζηεπαλ φηη απηνί ζα θξηζνχλ απφ ην 

Υξηζηφ ηειεησηηθά. Οη απφζηνινη είραλ ην δηθαίσκα λα ζπγρσξνχλ ηνπο 

ακαξησινχο, δελ έθαλαλ φκσο ρξήζε απηνχ ηνχ δηθαηψκαηνο.  

ηαλ ζπγρσξνχζαλ, ν ακαξησιφο επαλεξρφηαλ ζηελ εθθιεζία.  

Υαξαθηεξηζηηθφ θείκελν επηεηθέζηεξεο ζέζεο θαηά ηνλ β΄ αηψλα απνηε-

ιεί Ο πνηκήλ ηνπ Δξκά, αδειθνχ ηνπ επηζθφπνπ Ρψκεο Πίνπ ( 139-155 ), 

ην νπνίν γξάθηεθε ζηελ Ρψκε πεξί ην 140 κ.Υ. Δπεηδή παξαηεξήζεθε 

ραιάξσζε ζηα ήζε ησλ ρξηζηηαλψλ, ν Δξκάο ηνπο ζπκβνπιεχεη λα εθαξ-

κφδνπλ ζηελ δσή ηνπο ηηο εληνιέο ηνχ Υξηζηνχ. Οη πηζηνί ζπγρσξέζεθαλ 

κε ην βάπηηζκα, επεηδή φκσο είλαη αδχλαηνη θαη ακαξηάλνπλ πάιη, ν 

Θεφο φξηζε εμαηξεηηθά γηα ηειεπηαία θνξά θαηξφ γηα κεηάλνηα θαη απφ 



απηφλ πξέπεη λα επσθειεζνχλ φινη, γηαηί ην ηέινο πιεζηάδεη. Σν έξγν 

απηφ δηαβάζηεθε πνιχ θαη έγηλαλ λσξίο κεηαθάζεηο ηνπ, επηδηψθεη επξχ-

ηεξε πξνβνιή ηνχ θεξχγκαηνο κεηαλνίαο θαη επηζηξνθήο ζηελ παιαηή 

αγλφηεηα βίνπ, γεληθά ε εζηθή ηνπ είλαη ειαζηηθή, ζέηεη κία βάζε εζηθήο 

δηαγσγήο, φπνηνο ηελ θζάζεη είλαη αμηέπαηλνο, φπνηνο ηελ ππεξβεί ζα 

απνθηήζεη κεγαιχηεξε δφμα, φπνηνο πζηεξήζεη, έρεη ζηα ρέξηα ηνπ ην 

ζσηήξην φπιν ηήο κεηαλνίαο, “ηὸ κεηαλνῆζαη ζύλεζίο ἐζηη κεγάιε” ιέεη. 

Δλψ αξρηθά αλαγλσξίδεη κία δεπηέξα  κεηά ην βάπηηζκα κεηάλνηα, παξα-

θάησ κεηαβάιεη γλψκε επεθηείλνληαο θαί ηνλ ρξφλν κεηαλνίαο θαί ηνλ 

θχθιν ηψλ ερφλησλ ην επ' απηήο δηθαίσκα. Ζ απζηεξφηεηα πάλησο ηψλ 

εζψλ γεληθψο είλαη δεδνκέλε, αθνχ απηή επεξεάδεηαη θαη απφ ηηο έληνλεο 

εζραηνινγηθέο πξνζδνθίεο. Χζηφζν θαηά ηφπνπο ηα βαξέα ακαξηήκαηα ( 

ηα νπνία εληφο ησλ κνληαληζηηθψλ θχθισλ επξφθεηην αξγφηεξα λα νξη-

ζηνχλ ζε ηξία- έθπησζε, θφλν, πνξλεία, ίζσο θαη απφ επίδξαζε ησλ απν-

θάζεσλ ηεο απνζηνιηθήο ζπλφδνπ ) έκελαλ αζπγρψξεηα ή επαθίνληαλ 

ζηελ θξίζε ηνχ Θενχ, ελψ αιινχ παξέρνληαλ ζπγγλψκε θαη γηα απηά. 

Καηά ηνλ β΄ αηψλα επίζεο, ν θίλδπλνο απφ ηνπο αηξεηηθνχο επηβάιεη 

κεγαιχηεξε πεηζαξρία ζηα κέιε ηήο εθθιεζίαο, ελψ ήδε νη ραξηζκα-

ηνχρνη εμαθαλίζηεθαλ θαη ηνλίδεηαη ν ξφινο ηψλ θιεξηθψλ. Ζ εθθιεζία 

κε ηνπο επηζθφπνπο πξνζπαζεί λα πεξηνξίζεη ην θαηλφκελν ηήο ζπγρψξε-

ζεο απφ ηνπο νκνινγεηέο, απφ απηνχο δειαδή πνπ βαζαλίζηεθαλ αιιά 

επέδεζαλ, νη νπνίνη είρε επηθξαηήζεη λα δίδνπλ ζπγρσξεηηθέο επηζηνιέο ( 

Libelli pacis) ζε βαξεηά ακαξησινχο, πνπ κάιηζηα είραλ κεγαιχηεξε 

αμία κεηά ηνλ ζάλαηφ ηνπο. 

Αληίζεηα κε ηελ ηαθηηθή απηή ηήο εθθιεζίαο παξνπζηάζηεθαλ αληηδ-

ξάζεηο πνπ παξήγαγαλ αηξέζεηο θαη ζρίζκαηα. Έηζη ελψ ε εθθιεζία αγσ-

ληδφηαλ ελαληίνλ ηψλ γλσζηηθψλ ζπζηεκάησλ, αλαγθάζηεθε λα αγσλη-

ζηεί θαη ελαληίνλ εθείλσλ πνπ δηαθσλνχζαλ κε ηελ ηαθηηθή ηεο γηα ηνπο 

ακαξησινχο. Άιινη ήηαλ ζπληεξεηηθνί θαη δεηνχζαλ κεγαιχηεξε απζηε-

ξφηεηα θαη άιινη πην επηεηθείο θαη δεηνχζαλ κεγαιχηεξε ραιαξφηεηα.  

ηελ πιεπξά ηεο απζηεξφηεηαο θαηαηάζεηαη ε αίξεζε ηνχ Μνληαληζκνχ 

πνπ θήξπηε ζπληεξεηηθφηεηα θαη επηζηξνθή ζηα παιαηά ζρήκαηα, ε 

νπνία έθεξε ηαξαρή, εμαπιψζεθε παληνχ θαη δηαηεξήζεθε επί αηψλεο. Ο 

Μνληαλφο δεηνχζε ηελ αλαβίσζε ηνχ πξνθεηηζκνχ, απζηεξφηεξε δσή 

θαη απνθιεηζκφ απηψλ πνπ ακάξηαλαλ βαξεηά. Έιεγε ραξαθηεξηζηηθά, “ε 

εθθιεζία ζπγρσξεί ακαξηίεο, εγώ όκσο όρη. Δπηδεηνχζαλ ην καξηχξην θαη 

ζεσξνχζαλ ηελ απνθπγή ηνπ σο άξλεζε ηνχ Θενχ, γη' απηφ είραλ 

πνιινχο κάξηπξεο. Ο Μνληαληζκφο δηαδφζεθε ζηελ Μηθξά Αζία, φπνπ 

ζπγθιήζεθαλ νη πξψηεο ζχλνδνη πνπ αζρνιήζεθαλ κε απηφλ. Απφ εθεί 

δηαδφζεθε ζε κέξε ηεο Αλαηνιήο θαη ηεο Γχζεο, ζηελ Ρψκε, Καξρεδφλα 

θαη Β. Αθξηθή. Απνηειεί ίζσο ζεκαληηθφ παξάγνληα ε δηάδνζε ηνπ ζηελ 

Καξρεδφλα, φπνπ θαη ν Σεξηπιιηαλφο αθφκα έιθεηαη απφ απηφλ, γηα ηελ 

εθδήισζε ηψλ ζρηζκαηηθψλ ηάζεσλ ιίγα ρξφληα κεηά ππέξ ηεο απζηεξφ- 



ηεηαο ζηελ επάλνδν ηψλ πεπησθφησλ. Σειηθά ε εθθιεζία δελ έζεζε θξα-

γκνχο ζηε ζπγρψξεζε ησλ κεηαλννχλησλ. Αιιά θαη απφ ηελ άιιε κεξηά, 

δελ έπαπζε λα δηαηεξεί θάπνηα απζηεξφηεηα γηα ηα ιεγφκελα βαξηά ή 

ζαλάζηκα ακαξηήκαηα. Ζ απμαλφκελε επηείθηα έρεη ζρέζε κε ηελ ζεζκν-

πνίεζή ηεο θαη κε ηελ ζηαδηαθά απμαλφκελε επηθξάηεζε ηνπ λεπηνβα-

πηηζκνχ. Ζ είζνδνο ζηελ εθθιεζία δελ ζπλδεφηαλ κε πξνζσπηθή εκπεη-

ξία ηήο αλαθαηληζηηθήο ράξεο ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο, θαη φηαλ ν άλζξσ-

πνο δε γλσξίζεη έζησ θαη κία θνξά ηελ ράξε απηή, είλαη εχθνιν λα πέζεη. 

Κεθάλαιο Α΄ 

Το ζτίζμα ηού Ιππολύηοσ ζηην Ρώμη 

 ηελ Ρψκε  ππήξραλ δχν ηάζεηο. Ζ κία ήηαλ πξνζθνιιεκέλε ζηα αξραία 

πξφηππα, αληηπξνζσπεπφηαλ απφ ηνλ Δξκά θαη εληζρχζεθε απφ ηνλ 

Μνληαληζκφ. Ζ άιιε ήηαλ θαη απηή παξαδνζηαθή, ηελ αληηπξνζψπεπε ε 

ηεξαξρία θαη αθνινπζνχζε κεηξηνπαζή πνιηηηθή κε αλεθηηθή ζηάζε θαη 

πξνζπάζεηα θαιψλ ζρέζεσλ κε ηελ απηνθξαηνξία. Ζγέηεο ηήο δεχηεξεο 

κεξίδαο ήηαλ ν επίζθνπνο Ρψκεο Κάιιηζηνο (218-222) πνπ ήηαλ πεξίεξ-

γε πξνζσπηθφηεηα. Ήηαλ δνχινο θαη δηεχζπλε ρξεκαηηθέο ππνζέζεηο ηνπ 

θπξίνπ ηνπ, ρξεψζεθε ζηνπο Ηνπδαίνπο νη νπνίνη ηνλ θαηεγφξεζαλ σο 

ρξηζηηαλφ θαη νη Ρσκαίνη ηνλ έζηεηιαλ ζε θαηαλαγθαζηηθά έξγα ζηελ 

αξδελία. Υάξε ζε έλα δηάηαγκα ηνπ απηνθξάηνξα Κνκκφδνπ γχξηζε 

πίζσ ζηελ Ρψκε θαη ν επίζθνπνο Εεθπξίλνο ηνλ έθαλε δηάθνλν θαη ηνπ 

αλέζεζε λα δηεπζχλεη έλα θνηκεηήξην θαη θαηφπηλ ηα νηθνλνκηθά ηεο εθ-

θιεζίαο. Ζ εθθιεζία ηεο Ρψκεο είρε αξθεηά ππφγεηα θνηκεηήξηα θαη απφ 

έλα δηάηαγκα ηνχ εβήξνπ επσθειήζεθε θαη ηα αλαγλψξηζε σο ηδηνθηε-

ζία ηεο. Ο Κάιιηζηνο ήηαλ σο θαίλεηαη ηθαλφο θαη πξαθηηθφο άλζξσπνο. 

Ήξζε ζε ζχγθξνπζε κε ηνλ Ηππφιπην, κνξθσκέλν θαη ηθαλφ ζπγγξαθέα, 

γηα δνγκαηηθά δεηήκαηα θαη γηα ην δήηεκα ηεο αθέζεσο ησλ ακαξηηψλ.  

  Ο Ηππφιπηνο ήηαλ κία πξνζσπηθφηεηα πνπ είρε ραζεί ζηα βάζε ηεο 

ηζηνξίαο, κφιηο ηνλ ηζ΄ αηψλα θσηίζηεθε αξθεηά θαηφπηλ ζεκαληηθψλ 

επξπκάησλ. Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ράζεθε ήηαλ αθξηβψο ε αληηπαιφηεηά 

ηνπ απέλαληη ζηνλ Κάιιηζην πνπ είρε ζπλέπεηα ηελ ζρηζκαηηθή αλα-

θήξπμή ηνπ ζε επίζθνπν Ρψκεο πεξί ην 217. Ζ ξσκατθή παξάδνζε ηνλ 

αγλφεζε, θαη έλαο επηπξφζζεηνο ιφγνο, εμίζνπ ζεκαληηθφο είλαη φηη 

έγξαςε ζηα ειιεληθά. Δίλαη ν ηειεπηαίνο έιιελαο ζπγγξαθέαο ηεο 

Γχζεο. Τπάξρεη κία καξηπξία φηη ήηαλ καζεηήο ηνπ Δηξελαίνπ, ίζσο 

ήηαλ απφ ηελ Λπψλα, ήηαλ θηιφζνθνο θαη δηαηεξνχζε ην ηξηβψλην. 

Δθείλε ηελ επνρή ν κνλαξρηαληζκφο είλαη ζε έμαξζε. Έλαο απφ ηνπο 

ιφγνπο ηήο ζχγθξνπζεο ήηαλ απηφο, ν Εεθπξίλνο θαη ν Κάιιηζηνο ζηελ 

αξρή ηνπιάρηζηνλ, δελ ήζειαλ λα θζάζνπλ ζε ζθνδξέο ζπγθξνχζεηο.     

Ο Ηππφιπηνο ζην έξγν ηνπ Φηινζνθνύκελα ( ή Καηά παζώλ ησλ αηξέζεσλ 

έιεγρνο ) πνπ έγξαςε κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ Καιιίζηνπ, ηνλ θαηεγνξεί κε 

κεγάιε ζθνδξφηεηα σο κνλαξρηαλφ, ελψ ν Κάιιηζηνο ηνλ θαηεγνξνχζε 



σο δηζετηε. Δμάιινπ, ν Ηππφιπηνο ραξαθηεξίδεη ηνλ Εεθπξίλν σο αλίθαλν 

θαη ηπθιφ φξγαλν ηνπ Καιιίζηνπ, σο αγξάκκαην θαη άπεηξν ηψλ εθθιε-

ζηαζηηθψλ φξσλ, δσξνιήπηε θαη θηιάξγπξν.  

Σελ επνρή εθείλε ππήξραλ φπσο θαίλεηαη πνιινί ακαξησινί πνπ απαζ-

ρνινχζαλ ηελ εθθιεζία. Ο Ηππφιπηνο ηνλ θαηεγνξεί φηη ραιάξσζε ηελ 

πεηζαξρεία κε ηελ εηζαγσγή λέαο ηαθηηθήο ζην ζχζηεκα κεηαλνίαο, φηη 

ζπγρσξνχζε ζαξθηθά ακαξηήκαηα, φηη επέηξεπε ζηνπο δηαθφλνπο θαη 

επηζθφπνπο λα λπκθεχνληαη δχν θαη ηξεηο θνξέο, θαζψο θαη φηη επέηξεπε 

ην γάκν κεηά ηελ ρεηξνηνλία θαη ηηο εθηξψζεηο. Σνλ θαηεγνξνχζε ραξαθ-

ηεξηζηηθά σο επηλνήζαληα ηελ άθεζε ακαξηηψλ ηήο αθνιαζίαο θαη έιεγε 

ζθνπηηθά φηη φπνηνο ακαξηήζεη, ε ακαξηία απηή δελ ινγίδεηαη αλ πεξάζεη 

εθ ηεο Καιιηζηείνπ ζρνιήο. Δπίζεο έιεγε φηη φζνη επίζθνπνη έπεζαλ ζε 

βαξεηά ακαξηήκαηα δελ έπξεπε λα θαζαηξνχληαη απζαίξεηα, αιιά κε 

απφθαζε ζπλφδνπ. Ο Ηππφιπηνο ππεξβάιεη ζηηο θαηεγνξίεο ηνπ, θαίλεηαη 

φκσο φηη ν Κάιιηζηνο αληηκεηψπηδε ηνπο ακαξησινχο κε επηείθεηα θαη 

αθνχ πεξλνχζαλ έλα νξηζκέλν θαηξφ ζε κεηάλνηα, ηνπο δερφηαλ ζε πιή-

ξε θνηλσλία. Γηα λα δηθαηνινγήζεη ηελ ηαθηηθή απηήλ ρξεζηκνπνηνχζε 

επηρεηξήκαηα απφ ηελ Γξαθή αλαθέξνληαο ηελ παξαβνιή ηνπ αζψηνπ 

θαη ηνπ ρακέλνπ πξνβάηνπ, ρσξία ηνπ Απνζηφινπ Παχινπ, θαη ην παξά-

δεηγκα ησλ δηαθφξσλ δψσλ πνπ πήξε ν Νψε ζηελ θηβσηφ.   

Σελ επνρή απηήλ απμήζεθε ν αξηζκφο ησλ ρξηζηηαλψλ θαη κάιηζηα απφ 

αλψηεξεο ηάμεηο. Ο Κάιιηζηνο εξρφηαλ ζε επαθή θαη κε ηηο ξσκατθέο 

αξρέο θαη δελ ήζειε ππεξβνιηθή απζηεξφηεηα απνβιέπνληαο ζηελ αχμε-

ζε ησλ κειψλ.  

Αληίζεηα ν Ηππφιπηνο έβιεπε ηα πξάγκαηα απφ άιιε ζθνπηά. 

Ζ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ θαη ε είζνδνο πξνζψπσλ απφ αλψηεξεο θαη πινχ-

ζηεο ηάμεηο ζήκαηλε φκσο θαη πεξηζζφηεξεο απνζηαζίεο, δηφηη νη πινχζηνη 

είραλ λα ράζνπλ πεξηζζφηεξα αλ παξέκελαλ ρξηζηηαλνί. 

Οη ζπληεξεηηθνί απνθήξπμαλ ηνλ Κάιιηζην θαη δεκηνπξγήζεθε ην ζρί-

ζκα ηνπ Ηππνιχηνπ, φπσο αλαθέξακε ν Ηππφιπηνο αλαθεξχρζεθε επίζθν-

πνο Ρψκεο. 

Σν πξνθιεζέλ ζρίζκα δηαηεξήζεθε κέρξη ηνπ δησγκνχ ηνπ Μαμηκίλνπ 

ηνπ Θξαθφο ( 235-238 ) ην 236. Έρεη εθθξαζηεί ε άπνςε φηη ν δησγκφο 

πνπ θίλεζε ν Μαμηκίλνο ίζσο πξνήιζε απφ απνγνήηεζε ηνπ απηνθξάην-

ξα ιφγσ ζθαικάησλ ησλ ρξηζηηαλψλ, ηδίσο απφ ηελ έξηδα ησλ δχν επη-

ζθφπσλ. Σφηε ν Ηππφιπηνο θαη ν δεχηεξνο δηάδνρνο ηνπ Καιιίζηνπ Πνλ-

ηηαλφο ( 230-235, πξνεγήζεθε ν Οπξβαλφο ν Β΄ απφ 222 σο 230 ) εμν-

ξίζηεθαλ ζηελ αξδηθή θαη πέζαλαλ απφ ηηο θαθνπρίεο. Σν ιείςαλν ηνχ 

Ηππνιχηνπ εληαθηάζηεθε ζε σξαίν θηήκα εθηφο ησλ ηεηρψλ ηήο Ρψκεο 

θαη ηνλ ίδην ρξφλν θαηαζθεπάζηεθε, πξάγκα πξσηνθαλέο ηφηε γηα ηνλ 

ρξηζηηαληζκφ, αλδξηάληαο ηνπ κε ραξαγκέλνπο ηνπο ηίηινπο ηψλ έξγσλ 

ηνπ. Οη νπαδνί ηνπ δελ θαίλεηαη λα δηαιχζεθαλ, κεηά 15 έηε επάλ-

δξσζαλ έλα λέν ζρίζκα, ησλ Ννβαηηαλψλ.  



Ζ Γπηηθή εθθιεζία, ιαηηληθή πιένλ, δελ είρε δηάζεζε λα δηαηεξήζεη ηα 

ειιεληθά ζπγγξάκκαηα ελφο ζρηζκαηηθνχ επηζθφπνπ. 

Κεθάλαιο Β΄ 

α΄. Οι μεγάλοι διωγμοί 

Με εμαίξεζε ην ζχληνκν δησγκφ ηνχ Μαμηκίλνπ, ε εθθιεζία απνιάκ-

βαλε εηξήλε γηα ζαξάληα ρξφληα. Ο απηνθξάηνξαο φκσο Γέθηνο ( 249-

251 ) φκσο  επαλήιζε ε πξνζθχλεζε ηψλ εηδψισλ θαη πνιινί ήηαλ απηνί 

πνπ καξηχξεζαλ ή αξλήζεθαλ. Ο Κππξηαλφο επίζθνπνο Καξρεδφλνο ζην 

έξγν ηνπ De Lapsis γξάθεη: “...κόιηο νη πξώηεο ιέμεηο ηνπ ερζξνύ (Γεθίνπ) 

πνπ θνβέξηδε αθνύζηεθαλ, ακέζσο κεγάινο αξηζκόο πξόδσζαλ ηελ πίζηε 

ηνπο. Οη ρξηζηηαλνί απηνί δελ ππέθπςαλ... Πνιινί ρξηζηηαλνί πξηλ αθόκα 

ζπιιεθζνύλ θαη αλαθξηζνύλ, αξληόηαλ ηελ πίζηε. Πξηλ από ηελ κάρε ληθή-

ζεθαλ, κε κπνξώληαο λα πνιεκήζνπλ θαη ζπζίαδαλ εζεινληηθά ζηα είδσια 

...Οη δεκόζηεο αξρέο δελ επαξθνύζαλ λα θαηαγξάθνπλ ηνπο απνζηάηεο 

ρξηζηηαλνύο.  

  Ο ζηφρνο δελ ήηαλ ε εμνιφζξεπζε ηψλ ρξηζηηαλψλ, αιιά ε επηζηξνθή 

ηνπο ζηελ εηδσινιαηξία, γηα απηφ θαη βαζαλίδνηαλ ζθιεξά, κε απνηέ-

ιεζκα, φπσο δειψλεη θαη ν Κππξηαλφο, ε χπαξμε πιήζνπο αξλεηψλ πνπ 

έγηλαλ γλσζηνί κε ην φλνκα πεπησθφηεο ή εθπεζφληεο ( Lapsi ).  

Δηδηθφηεξα, ρσξίδνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: ζνη πξνζέθεξαλ ζπζία ζηα 

είδσια νλνκάζηεθαλ ζπζηάζαληεο ή ιηβαλνθφξνη (Sacrificati,Thurificati) 

φζνη πήξαλ πηζηνπνηεηηθφ ςεχηηθν κε πιεξσκή ρξεκάησλ ρσξίο λα 

ζπζηάζνπλ νλνκάζηεθαλ ιηβειινθφξνη ( Libellatici ) θαη φζνη γξάθηεθαλ 

κνλάρα ζηνλ θαηάινγν ρσξίο λα ζπζηάζνπλ ή λα πάξνπλ πηζηνπνηεηηθφ, 

πάιη κε πιεξσκή, νη εγγεγξακκέλνη ( Acta Facientes, Accepta Facientes ).  

Ο δησγκφο απηφο, έγξαςε ν Κππξηαλφο, επηηξάπεθε απφ ηνλ Θεφ γηα λα 

δνθηκάζεη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. 

β΄. Το ζτίζμα ηών Νοβαηιανών ζηην Ρώμη 

ηαλ ηειείσζε ν δησγκφο, κεηά ην ζάλαην ηνχ Γεθίνπ ην 251, νη απν-

ζηάηεο δεηνχζαλ λα επηζηξέςνπλ ζηελ εθθιεζία ρσξίο κεηάλνηα, κε 

απιή ζπγρψξεζε πνπ ζα δηλφηαλ εγγξάθσο απφ νκνινγεηέο, θαη γελλή-

ζεθε ην πξφβιεκα κε πνηφ ηξφπν έπξεπε λα γίλνπλ δεθηνί. Απφ ην δήηε-

κα απηφ πξνθιήζεθαλ έξηδεο ζηελ Ρψκε θαη ζηελ Καξρεδφλα. 

ηε Ρψκε κεηά ην καξηχξην ηνπ επηζθφπνπ Φαβηαλνχ νη πξεζβχηεξνη  

δηνηθνχζαλ ηελ εθθιεζία επί έλα ρξφλν.  

Ο Κππξηαλφο επίζθνπνο Καξρεδφλνο, έγξαςε ζηελ Ρψκε θαη ηνπ απήλ-

ηεζε ν πξεζβχηεξνο Ννβαηηαλφο εθ κέξνπο ηψλ πξεζβπηέξσλ θαη ησλ 

δηαθφλσλ. Ο Ννβαηηαλφο ήηαλ ζεκαληηθή πξνζσπηθφηεηα, νκνίαδε κε 

ηνλ Ηππφιπην θαη ηνλ Σεξηπιιηαλφ ( φπσο θαλεξψλεηαη κέζα απφ ην ζχγ-

γξακκά ηνπ De trinitate ), ήηαλ ζεκαληηθφο ζενιφγνο θαη ίζσο ν πξψηνο 

ρξηζηηαλφο ζενιφγνο ζηελ Ρψκε πνπ έγξαςε ιαηηληθά. Αζζελήο σλ, 



έιαβε ην βάπηηζκα επί θιίλεο δηα πεξηρχζεσο, ρσξίο ην ρξίζκα, ιέεη ν 

Δπζέβηνο. Λέγεηαη φηη ήηαλ νμχο θαη θηιφδνμνο θαη φηαλ ρεηξνηνλήζεθε 

πξεζβχηεξνο κεξηθνί είραλ αληηξξήζεηο. ην γξάκκα ηνπ πξνο ηνλ Κππξη-

αλφ είλαη κεηξηνπαζήο θαη θαίλεηαη λα ζπκθσλεί καδί ηνπ, έγξαςε φκσο 

φηη ε εθθιεζία ηήο Ρψκεο πεξηκέλεη λα ζπγθιεζεί ζχλνδνο γηα ηελ 

εθινγή επηζθφπνπ, νπφηε ζα ηαθηνπνηεζεί ην δήηεκα ηψλ απνζηαηψλ. 

    κσο ην Μάξηην ηνπ 251 ν Κνξλήιηνο εμειέγε επίζθνπνο Ρψκεο θαη 

άξρηζε λα εθαξκφδεη κεγαιχηεξε επηείθεηα, γηαηί δερφηαλ ζηελ εθθιεζία 

ηνπο απνζηάηεο αθνχ πεξλνχζαλ νξηζκέλν θαηξφ ζε κεηάλνηα. 

   Ο Ννβαηηαλφο απνγνεηεχηεθε πνπ δελ εμειέγε απηφο επίζθνπνο, αληη-

ηάρηεθε ζηνλ Κνξλήιην θαη αθνχ απέζπαζε νπαδνχο, ρεηξνηνλήζεθε 

επίζθνπνο, θαηά ηξφπν αλάξκνζην ιέεη ν Δπζέβηνο, απέθηεζε ηδία ηεξα-

ξρία θαη πήξε απζηεξή ζέζε γηα ηνπο απνζηάηεο. Έιεγε φηη δελ πξέπεη λα 

γίλνπλ δεθηνί, νχηε θαη λα απνθαηαζηαζνχλ σο κέιε, αιιά λα αθεζνχλ 

ζηελ θξίζε ηνπ Θενχ. Δπίζεο πίζηεπε φηη δελ πξέπεη λα ζπγρσξνχληαη 

νχηε ηα βαξηά ακαξηήκαηα, θφλνο ή κνηρεία, αιιά λα πξνζεχρεηαη ε 

εθθιεζία γηα ηελ ζεία επζπιαρλία ζηελ έζραηε θξίζε. Ζ κεξίδα ηνπ 

νλνκάζηεθε εθθιεζία ηψλ Καζαξψλ θαη μαλαβάπηηδαλ φζνπο ήζειαλ λα 

γίλνπλ κέιε ηεο. Έζηεηιε δε αλζξψπνπο ζε Αθξηθή, Αιεμάλδξεηα, Αληηφ-

ρεηα, Γαιαηία γηα λα θαηαζηήζνπλ γλσζηέο ηηο απφςεηο ηνπ. Ο επίζθνπνο 

Αληηνρείαο Φάβηνο ηνλ ππνζηήξημε, φκσο ν επίζθνπνο Ρψκεο Κνξλήιηνο 

ζπγθάιεζε ζχλνδν ζηελ Ρψκε κε 66 επηζθφπνπο ην θζηλφπσξν ηνχ 251 

θαη θαηαδίθαζε ηνλ Ννβαηηαλφ θαη ηνπο νπαδνχο ηνπ θαη δέρηεθε ηελ λέα 

ηαθηηθή επηζηξνθήο θαη κεηάλνηαο πνπ επηθξάηεζε παληνχ. Ζ ζχλνδνο 

έζηεηιε θαη επηζηνιή ζηνπο επηζθφπνπο ηήο Ηηαιίαο, ζηνλ Κππξηαλφ θαη 

ζηνλ Φάβην Αληηνρείαο. 

Σν ζρίζκα απηφ εθηφο απφ πξνζσπηθά ειαηήξηα πξνεξρφηαλ θαη απφ ην 

γεληθφηεξν πξφβιεκα ηήο ζηάζεο ηψλ εθθιεζηαζηηθψλ εγεηψλ απέλαληη 

ζηνπο πεπησθφηεο. Νσξίηεξα είρε δεκηνπξγεζεί ε θξίζε αλάκεζα ζηνλ 

Κάιιηζην θαη ηνλ Ηπφιιπην. Τπήξρε ινηπφλ έλα ξεχκα απζηεξψλ ρξηζηη-

αλψλ ζηελ Ρψκε θαη ζηελ Καξρεδφλα, θαζψο θαη αιινχ. Ο Ννβαηηαλφο 

πίζηεπε φηη ε εθθιεζία πξέπεη λα απνηειείηαη απφ έλα κηθξφ φκηιν πνπ 

βξίζθεηαη ζε αληίζεζε κε ηνλ θφζκν, κία εθθιεζία πξνθεηψλ θαη 

καξηχξσλ. Αληίζεηα άιινη επίζθνπνη πίζηεπαλ ζε κία αλεθηηθφηεηα θαη 

δηεχξπλζε ηεο εθθιεζίαο. Οη απζηεξνί ή Καζαξνί πεξηνξίζηεθαλ, ψζπνπ 

δηαιχζεθαλ. Χζηφζν, εθθιεζίεο ηψλ Ννβαηηαλψλ ηδξχζεθαλ θαη ζηελ 

Αλαηνιή, γλσζηνί θαη σο Καζαξνί, αλαγλσξίζηεθαλ απφ ηνλ Μέγα 

Κσλζηαληίλν (326). ηελ Αθξηθή έδεζαλ πνιιά ρξφληα θαη ζηελ Αλα-

ηνιή ελψζεθαλ κε ηνπο Μνληαληζηέο θαη ηηο εγθξαηεπηηθέο ηνπο νκάδεο. 

Ζ Α΄ νηθνπκεληθή ζχλνδνο αζρνιήζεθε κε ηνλ ηξφπν επηζηξνθήο ηνπο 

ζηελ εθθιεζία. Δθεί, έρνπκε θαη ηελ πιήξε δηακφξθσζε ηνχ αδηθήκαηνο 

ηνχ ζρίζκαηνο ζε ζρέζε κε ηελ αίξεζε, θαζφηη, νη Ννβαηηαλνί, παξφηη 

ζρηζκαηηθνί, εθιήζεθαλ θαη έιαβαλ κέξνο ζηελ ζχλνδν κε ηνλ επίζθνπφ 



ηνπο Αθέζην. Με ηνλ ε΄ θαλφλα ηήο ελ ιφγσ ζπλφδνπ πξνβιεπφηαλ ε ηδη-

αίηεξε κεηαρείξεζή ηνπο απφ ηελ εθθιεζία ζε ζρέζε κε ηνπο αηξεηηθνχο. 

Καη΄ απηφλ, νη θαζαξνί ή λνβαηηαλνί θιεξηθνί πξνζέξρνληαη ζηελ θαζν-

ιηθή εθθιεζία κε έγγξαθν ιίβειιν πνπ δειψλεη φηη ζα θνηλσλνχλ κε 

ηνπο δίγακνπο θαη ηνπο εθπεζψληεο, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε πνπ ππά-

ξρνπλ δχν επίζθνπνη ζηελ ίδηα πφιε. Φαίλεηαη φκσο φηη νη ζρηζκαηηθνί 

δεκηνπξγνχζαλ αλαζηαηψζεηο, θαη κεηά απφ έλα έηνο ζηεξήζεθαλ ησλ 

θξαηηθψλ πξνλνκίσλ. Απφ ηφηε ηα δχν αδηθήκαηα, ηεο αηξέζεσο θαη ηνπ 

ζρίζκαηνο δηαθξίλνληαη σο πξνο ηηο πνηλέο, ηφζν απφ ηελ εθθιεζία φζν 

θαη απφ ηελ πνιηηεία.  

 Πξάγκαηη, νη Ννβαηηαλνί εμ' αξρήο δελ ραξαθηεξίζηεθαλ σο αληηηη-

ζέκελνη ζηελ νξζφδνμε πίζηε κε ηελ έλλνηα ηψλ αηξεηηθψλ. Ο σδνκελφο 

ιέεη: “Καὶ Ννβαηηαλὸο κὲλ νὐδὲλ ἐληεῦζελ παξὰ γλώκελ ἀπέβε, ὁκνίσο 

γᾶξ ηῆ θαζόινπ ἐθθιεζία ηὰ πεξὶ αὐηῆο δνμάδνπζηλ”. Γηα απηφ θαη φηαλ 

αθεξέζεθαλ νη λανί απφ ηνπο αηξεηηθνχο, νη Ννβαηηαλνί κε εηδηθφ λφκν 

εμαηξέζεθαλ. Ο επίζθνπφο ηνπο Αθέζηνο δηαθξίλνληαλ γηα ην ήζνο θαη 

ηνλ έληηκν βίν ηνπ, ηνλ εθηηκνχζε ν απηνθξάησξ θαη ζπλεξγάδνληαλ. 

Βιέπνπκε ινηπφλ, κεηά ηελ ιήμε ηεο Α΄ Οηθνπκεληθήο ζπλφδνπ, ν Αθέ-

ζηνο λα εκκέλεη αιιά ν απηνθξάησξαο λα ηνλ βνεζάεη. Ζ έλσζή ηνπο 

φκσο κε ηνπο Μνληαληζηέο ήηαλ απηή πνπ δεκηνχξγεζε πξνβιήκαηα θαη 

αθαηξέζεθαλ ηα πξνλφκηά ηνπο. Ο σδνκελφο ιέεη ραξαθηεξηζηηθά:  

“...θαὶ  ηὸλ πεξὶ ηῆο πίζηεσο θαὶ ηῆο ἑνξηῆο ἐπηδεῖμαη ὅξνλ ἤδε βεβαηνῦληα 

ηαῖο ηῶλ ἐπηζθόπσλ ὑπνγξαθαῖο, ππζέζζαη ηε εἰ θαὶ αὐηὸο ζπκθσλεῖ, ηὸλ 

δὲ θάλαη κεδὲλ ὡξίζζαη θνηλὸλ, θαὶ ἐπαηλέζαη ηῆ ζῆ δόμαλ. Οὔησ γὰξ θαὶ 

αὐηὸλ ἐμ ἀξρῆο παξεηιεθζέλαη πηζηεύεηλ ηε θαὶ ἑνξηάδεηλ. Σὶ νὖλ ἔθε ὁ 

βαζηιεὺο, ὁκνίσο θξνλῶλ ρσξίδῃ θνηλσλίαο; ηνῦ δὲ πξνθέξνληνο ηὴλ ἐπὶ 

Γεθίνπ Ναβάηῳ θαὶ Κνξλειίῳ δηαθνξὰλ, θαὶ ὡο κεηὰ ηὸ βάπηηζκα 

θνηλσλίαο νὐθ ἀμηνῖ κπζηεξίσλ ηνὺο ἁκαξησινὺο ἐλόρνπο, ἥλ πξὸο 

ζάλαηνλ θαινῦζηλ αἱ ζεὶαη γξαθαὶ ( ζενῦ γὰξ ἐμνπζίαο κόλνπ νὐρ ἱεξέσο 

ἠξηῆζζαη ηὴλ ἄθεζηλ), ὑπνιαβὼλ ὁ βαζηιεὺο εἶπελ: ὦ Ἀθέζηε, θιίκαθα ζὲο 

θαὶ κόλνο εἰο νὐξαλνὺο ἀλάβεζη”.   

γ΄. Το ζτίζμα ζηην Καρτηδόνα 

  ηελ Καξρεδφλα έγηλαλ ζθνδξέο θηινλεηθίεο ζρεηηθά κε ην δήηεκα ηήο 

επηζηξνθήο ησλ απνζηαηψλ. Δπίζθνπνο απφ ην 248 ήηαλ ν Κππξηαλφο, 

πνπ ρεηξνηνλήζεθε ιίγν θαηξφ κεηά ηελ κεηαζηξνθή ηνπ ζηνλ Υξηζηηα-

ληζκφ θαη ην γεγνλφο απηφ πξνθάιεζε ηελ αληηδειία ηψλ πξεζβπηέξσλ 

πνπ παξαγθψληζε. Καηά ηνλ δησγκφ ηνχ Γεθίνπ θξχθηεθε θαη έηζη δηνη-

θνχζε ηελ εθθιεζία, σζηφζν δελ κπφξεζε λα απνθχγεη ηελ επί δεηιία θαη 

εγθαηάιεηςε ηνχ πνηκλίνπ ηνπ θαηεγνξία ηψλ αληηπάισλ ηνπ.  

Χο πξνο ηνπο απνζηάηεο, επηζπκνχζε λα ζπλδπάζεη ηελ απζηεξφηεηα κε 

ηελ επηείθεηα θαη ηελ ππνηαγή ζηηο απνθάζεηο ηήο εθθιεζίαο.  

Δλψ εμαθνινπζνχζε ν δησγκφο δε δερφηαλ ηνπο πεπησθφηεο θαη πεξίκελε 



λα ηειεηψζεη  γηα λα πάξεη απνθάζεηο.  Πίζηεπε, φπσο θαη νη πξεζβχηεξνη 

ηήο Ρψκεο, φηη φζνη ζπζίαζαλ ρσξίο κεγάιε αλάγθε, πξέπεη λα γίλνληαη 

δεθηνί ζε ηζφβηα κεηάλνηα, φκσο θνηλσλνχζε φζνπο ήηαλ εηνηκνζάλαηνη. 

Σελ ίδηα ζηηγκή, έλα άιιν πξφβιεκα είλαη φηη νη πεπησθφηεο, γηα λα 

θαηαζηήζνπλ αλψδπλε ηελ είζνδφ ηνπο ζηελ εθθιεζία, εκθαλίδνληαλ κε 

επηζηνιηθέο αθέζεηο απφ ηνπο ελ θπιαθή αθφκα κάξηπξεο θαη νκνινγε-

ηέο, νη νπνίνη εθνπζίσο ή εμαπαηψκελνη ρνξεγνχζαλ απηέο αθεηδψο ζε 

φινπο. Γηλφηαλ ινηπφλ κία θαηάρξεζε ηνχ πξνλνκίνπ ηνπο απηνχ, ην 

νπνίν ην δερφηαλ ε εθθιεζία, αιιά απηνί ην ζεσξνχζαλ σο δηθαίσκα 

ηνπο, ελψ αξθεηνί απφ απηνχο δελ αζθνχζαλ πεηζαξρεία ζηηο εθθιεζηα-

ζηηθέο αξρέο θαη εκθαλίδνληαλ νη επηζηνιέο ηνπο σο δηαηαγή. Έγξαθε 

θάπνηνο π.ρ. Communicet ille cum suis, δειαδή λα γίλεη δεθηφο εθείλνο 

ζε θνηλσλία καδί κε ηνπο δηθνχο ηνπ, θαη έηζη ζαιεχνληαλ φιν ην ζχζ-

ηεκα ηήο κεηαλνίαο θαη απεηινχληαλ ε επηζθνπηθή εμνπζία, γηαηί κε ηνλ 

ηξφπν απηφ ζα ππάγνληαλ ζην πξνλφκην ηψλ νκνινγεηψλ.  

Ο Κππξηαλφο είπε φηη νη επηζηνιέο απηέο ήηαλ απιά κεζνιαβεηηθέο, δελ 

πξέπεη λα δίδνληαη ζε νκάδεο αιιά ζε πξφζσπα πνπ ν νκνινγεηήο γλσ-

ξίδεη. ιεο ζα ζπγθεληξσλφηαλ θαη ζα εμεηαδφηαλ απφ ηνλ επίζθνπν θαη 

ζα δηδφηαλ πξνζσπηθή ιχζε.   

Ζ αληηκεηψπηζε ηνπ παξαπάλσ ζέκαηνο έζεζε πξάγκαηη ζε δνθηκαζία 

ηελ ελφηεηα ηεο εθθιεζίαο ηεο Καξρεδφλνο, ε νπνία ιφγσ θαη ησλ πξν-

εγνχκελσλ αληηζέζεσλ εμαηηίαο ηεο εθινγήο ηνχ Κππξηαλνχ δηεζπάζζε. 

Σν Μάτν ηνπ 251 ( θαη΄ άιινπο 256 ) ζε ζχλνδν ζηελ Καξρεδφλα πνπ 

ζπγθάιεζε ν Κππξηαλφο, γλσζηή σο ε ελ Καξρεδφλη ηνπηθή ζχλνδνο, 

πξνο εμέηαζε πξνβιήκαηνο ησλ αηξεηηθψλ, βιέπνπκε φηη δελ ππάξρεη 

δηαθνξά σο πξνο ηελ δηάθξηζε αηξέζεσο θαη ζρίζκαηνο ζηελ Αθξηθή, 

ηαπηίδνληαο αηξεηηθνχο θαη ζρηζκαηηθνχο, σζηφζν ν θαλφλαο ηνχηνο 

έκεηλε αλελεξγφο, δηφηη ε Β΄ Οηθνπκεληθή χλνδνο ζηνλ δ΄ θαλφλα ζεζπί-

δεη ην αληίζεην, ε δε Οηθνπκεληθή ππεξηζρχεη ηεο ηνπηθήο. Δθεί δηεπζέ-

ηεζε θαη ην ζέκα ηψλ πεπησθφησλ ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο ηνπ. Οη 

ζπζηάζαληεο θαη ζπκηάζαληεο γίλνληαλ δεθηνί ζε ηζφβηα κεηάλνηα θαη 

ηνπο ρνξεγνχζαλ πιήξε άθεζε ακαξηηψλ ηηο ηειεπηαίεο εκέξεο ηήο δσήο 

ηνπο. ζνη εθνδηάζηεθαλ κε πηζηνπνηεηηθά, δίρσο λα ζπζηάζνπλ, γίλνλ-

ηαλ δεθηνί ζε εθθιεζηαζηηθή θνηλσλία αθνχ πεξλνχζαλ νξηζκέλν θαηξφ 

κεηαλνίαο. Σηο απφςεηο ηνπ απηέο ν Κππξηαλφο ηηο εθζέηεη ζην έξγν ηνπ 

De Laspis, αιιά θαη ζε επηζηνιέο ηηο νπνίεο επεθχξσζε ε σο άλσ ζχλ-

νδνο. ηαλ έιαβε ηηο απνθάζεηο απηέο ν Ρψκεο, ζπγθάιεζε θαη απηφο ηελ 

ζχλνδν παίξλνληαο ηηο ίδηεο απνθάζεηο.  

Απηή ε αληηκεηψπηζε ηνπ δεηήκαηνο απφ ηνλ Κππξηαλφ, ραξαθηεξη-

δφκελε γηα ηελ κεηξηνπάζεηα αιιά θαη γηα ηελ απζηεξφηεηα πξνο ηνπο 

ζπζηάζαληεο, πξνθάιεζε αληίδξαζε απφ ηνλ Φειηθίζζεκν, αξρηθά πινχ-

ζηνο ιατθφο θαη έπεηηα δηάθνλνο, αθνινπζνχκελν απφ νκάδα θιεξηθψλ. 

Απηνί θαηεγφξεζαλ ηνλ Κππξηαλφ γηα ππεξβνιηθή απζηεξφηεηα.  



ηαλ ν Κππξηαλφο απείιεζε κε αθνξηζκφ, πέληε πξεζβχηεξνη, κεηαμχ 

ησλ νπνίσλ ν Νννπάηνο ( ή Ννβάηνο ) θαη ν Φνξηνπλάηνο, ηάρζεθαλ κε 

ηνλ Φηιηθίζζεκν θαη αλεθχξεμαλ ηνλ Φνξηνπλάην ζρηζκαηηθφ επίζθνπν 

Καξρεδφλαο. Ζ εμήγεζε ηήο αληίζεζήο ηνπο ζε ζρέζε κε ηνπο απζηεξνχο 

θχθινπο ηψλ Ννβαηηαλψλ ηήο Ρψκεο, κπνξεί λα δνζεί εμαηηίαο ηεο χπαξ-

μεο ζηελ Αθξηθή νκνηφκνξθσλ ρξηζηηαληθψλ θνηλνηήησλ, νη νπνίεο είραλ 

ζρέζε πεξηζζφηεξν κε ηελ Μηθξά Αζία παξά κε ηελ Ρψκε. Χζηφζν, θαη 

ζηελ κεηξηνπαζή ζηάζε ηνπ Κππξηαλνχ αληεηάρζε ν Μάμηκνο, κνληαλη-

ζηηθψλ αξρψλ, ν νπνίνο έγηλε ζρηζκαηηθφο επίζθνπνο, εμάιινπ ν κνληα-

ληζκφο κε ηελ απζηεξή εζηθνινγία ηνπ είρε ξηδψζεη εθεί, έρνληαο νπαδφ 

θαη ηνλ πεξίθεκν Σεξηπιιηαλφ, ν νπνίνο πεζαίλεη ιίγα ρξφληα πξηλ (222).   

 Έλα άιιν αίηεκα πνπ είραλ ήηαλ λα γίλνπλ δεθηνί νη απνζηάηεο κε ηηο 

επηζηνιέο πνπ ηνπο είραλ ρνξεγεζεί απφ ηνπο νκνινγεηέο θαη πξνθιή-

ζεθαλ ηαξαρέο. Ο Κππξηαλφο ζην έξγν ηνπ De unitate ecclesiae  ( πεξί 

ελφηεηαο ηεο εθθιεζίαο ) γξάθεη φηη ε εθθιεζία δελ κπνξεί λα δηαηξεζεί, 

γηαηί ν Υξηζηφο δήισζε φηη  ε ελφηεηα είλαη ζηνηρείν ηεο νπζίαο ηεο, 

φηαλ εκπηζηεχηεθε ζηνλ Πέηξν ηελ δχλακε ησλ θιεηδηψλ θαη θαηφπηλ ηελ 

εκπηζηεχηεθε ζε φινπο ηνπο επηζθφπνπο. Σν θέληξν ηήο ελφηεηαο είλαη ν 

επίζθνπνο θαη όηαλ θαλείο αξλείηαη απηόλ, αξλείηαη θαη ηελ εθθιεζία θαη 

απηόο δελ κπνξεί λα έρεη παηέξα ηνλ Θεό αλ δελ έρεη κεηέξα ηελ εθθιεζία. 

   Σν ζρίζκα πξέπεη λα ππνρψξεζε γηαηί ν Κππξηαλφο δελ θάλεη ιφγν γηα 

απηφ. ινη απηνί νη αγψλεο, νη ζπδεηήζεηο θαη ε επηκνλή ησλ απνζηαηψλ 

λα γπξίζνπλ πίζσ ζηελ εθθιεζία, καο θαλεξψλνπλ ηελ ζιίςε ησλ ρξηζηη-

αλψλ πνπ απνζηάηεζαλ θαη ηνλ πφζν πνπ είραλ λα απνθαηαζηαζνχλ, 

γηαηί ζεσξνχζαλ ηνπο εαπηνχο ηνπο φηη βξίζθνληαλ ζε αλψκαιε θαηά-

ζηαζε κε ηελ απνθνπή ηνπο.  

   Ο Κππξηαλφο ηφληζε ηελ ζεκαζία ηνπ ξφινπ ηνπ επηζθφπνπ θαη ηνλ 

ζεψξεζε σο ην ζπλδεηηθφ θξίθν ηεο ηνπηθήο εθθιεζίαο θαη ηνλ ππξήλα 

ηεο ελφηεηαο. Δηδηθφηεξα, ν Κππξηαλφο επηκέλεη ζηνλ νηθνπκεληθφ ραξα-

θηήξα ηεο έλλνηαο ηνπ ζρίζκαηνο, θάπνηεο θνξέο δελ πεξηνξίδεηαη λα 

δηαθξίλεη ην ζρίζκα απφ ηελ αίξεζε, γηα παξάδεηγκα ζην δήηεκα ησλ 

Ννβαηηαλψλ ρξεζηκνπνηεί θαί ηνπο δχν απηνχο φξνπο, σζηφζν παξα-

δέρεηαη θάπνηα δηάθξηζε θαη ζεσξεί ηελ αίξεζε βαξχηεξε. 

Κεθάλαιο Γ΄ 

α΄. Ο διωγμός ηού Γιοκληηιανού και ηού Γαλερίοσ 

 και ηο ζτίζμα ηών Μελιηιανών 

Σνλ Ννέκβξην ηνπ 284 αλαθεξχρζεθε απηνθξάησξ ν Γηνθιεηηαλφο θαη 

ηνλ Απξίιην ηνπ 285 παξέδσζε ηελ δηνίθεζε ηνχ Γπηηθνχ κέξνπο ζηνλ 

Μαμηκηαλφ. 

Δίθνζη ρξφληα κεηά θήξπμε αηθληδηαζηηθά δησγκφ ελαληίνλ ηψλ ρξηζηηα-

λψλ.  



Σν 305 ν Γηνθιεηηαλφο θαη ν Μαμηκηαλφο παξαηηήζεθαλ, ν Γαιέξηνο 

έγηλε Αχγνπζηνο θαη πήξε σο Καίζαξα ηνλ αλεςηφ ηνπ Μαμηκίλν Νηάγηα. 

Καη νη δχν εμαθνινχζεζαλ ην δησγκφ κέρξη ηελ 30ε Απξηιίνπ 311 φηαλ 

εθδφζεθε δηάηαγκα πνπ παχνπλ νη δησγκνί.   

Ο επίζθνπνο Αιεμαλδξείαο Πέηξνο αθνινχζεζε επηεηθή πνιηηηθή ζην 

δήηεκα ηψλ απνζηαηψλ ζην δησγκφ θαη ηνπο δερφηαλ ζε εθθιεζηαζηηθή 

θνηλσλία χζηεξα απφ πξφζθαηξε κεηάλνηα, ηελ νπνία κάιηζηα ειάθξσζε.  

Ο Δπηθάληνο Κχπξνπ ζην Παλάξηνλ αλαθέξεη ζρεηηθά: “Γεμώκεζα ηνὺο 

κεηαλννῦληαο θαὶ ηάμσκελ αὐηνῖο κεηάλνηαλ εἰο παξαθαζέδεζζαη ηὴ Ἐθ-

θιεζίᾳ θαὶ κὴ ἀπνηξέςσκελ αὐηνύο κήηε θιήξσλ, κήπνηε αἰζρύλελ αὐηνῖο 

γέλεηαη θαὶ δηὰ παξνιθὴλ ρξόλνπ νἱ ἅπαμ ἀπὸ ἀλαλδξίαο θαὶ ἀζζελείαο, 

ὑπὸ δηαβόινπ ἐπηζζέληεο θαὶ παξαζαιεπόκελνη ηειείσο ἐθηξαπῶζη θαὶ κὴ 

ἀζῶζηλ, ὡο θαηὰ ηὸ γεγξακέλνλ κὴ ἐθηξαπῶζη ηὸ ρσιὸλ, ἰαζῆλαη δὲ 

κάιινλ”. Σελ επηείθεηα απηή εθάξκνζε, φπσο θαίλεηαη απφ ηελ Καλνληθή 

Δγθύθιην επηζηνιή ηνπ πεξί κεηαλνίαο, ε νπνία πεξηέρεη 15 ηεξνχο θαλφ-

λεο, εθ ησλ νπνίσλ νη 14 αλαθέξνληαη ζηνπο πεπησθφηεο. ηνλ 12ν θαλφ-

λα ιέεη φηη απηνί πνπ εμαγφξαζαλ αζπιία δελ ζα έπξεπε λα θαηεγνξε-

ζνχλ, δηφηη ππέζηεζαλ απψιεηα ρξεκάησλ γηα λα ζψζνπλ ηελ ςπρή ηνπο. 

Δίλαη δε αιήζεηα φηη ζηελ Αλαηνιή ε εμαγνξά δελ ζεσξνχληαλ ακάξηεκα 

θαη γηα απηφ θαλέλαο θαλφλαο αλαηνιηθήο ζπλφδνπ δελ πξνβιέπεη πεηζ-

αξρηθνχο θαλφλεο.  

Με ηελ ηαθηηθή απηή δηαθψλεζε ν επίζθνπνο Λπθνπφιεσο ηήο Θεβατδαο 

Μειίηηνο, πνπ αθνινχζεζε ηηο απζηεξέο αξρέο. Εεηνχζε απζηεξή θαη 

πξαγκαηηθή κεηάλνηα θαη έιεγε φηη ζα απνθαζίζεη κεηά ην ηέινο ηνπ δησ-

γκνχ, νη πεπησθφηεο θιεξηθνί έπξεπε λα θαηαηάζζσληαη ζηελ ηάμε ηψλ 

ιατθψλ. Δίλαη πηζαλφ λα ήηαλ επεξεαζκέλνο απφ ηνλ Μνληαληζκφ, γηαηί 

έιεγε φηη νη ρξηζηηαλνί δελ πξέπεη λα απνθεχγνπλ ην καξηχξην, αιιά λα 

παξαδίδνληαη ζε απηφ. Ο Πέηξνο, φπσο θαη ν Καξρεδφλαο Κππξηαλφο, 

φζν δηαξθνχζε ν δησγκφο έθπγε απφ ηελ Αιεμάλδξεηα, ελψ άιινη επίζθν-

πνη θπιαθίζηεθαλ. Σφηε ν Μειίηηνο θαηεγφξεζε ηνλ Πέηξν σο απνζηά-

ηε θαη ρεηξνηφλεζε ν ίδηνο επηζθφπνπο ζε θελέο επηζθνπέο θαη πξεζβπηέ-

ξνπο, έπαπζε ηνλ Αιεμαλδξείαο, κε ηελ θαηεγνξία σο εθπεζφληα απφ ηνλ 

ρξηζηηαληζκφ ιφγσ θπγήο. ηαλ γχξηζε ν Πέηξνο ζπλεθάιεζε ζχλνδν θαη 

θαζαίξεζε ηνλ Μειίηην ( 307 ) θαη έηζη δεκηνπξγήζεθε ην κειηηηαλφ ζρί-

ζκα, δηφηη απηφο ζπλέρηζε λα πξνβαίλεη ζε αληηθαλνληθέο ελέξγεηεο θαη 

πξάμεηο. 

Οη ξσκατθέο αξρέο ζπλέιαβαλ ηνλ Μειίηην θαη ηνλ έζηεηιαλ ζηα νξπρεία 

ηεο Παιαηζηίλεο φπνπ νη ηδέεο ηνπ δηαδφζεθαλ αλάκεζα ζηνπο θαηαδί-

θνπο ρξηζηηαλνχο. Καηά ηελ νδνηπνξία ηνπ κάιηζηα έθαλε επηζθφπνπο, 

πξεζβπηέξνπο θαη δηαθφλνπο, πνπ δελ επηθνηλσλνχζαλ κε ηνπο άιινπο 

ρξηζηηαλνχο. 

 Έηζη ην ζρίζκα εληζρχζεθε θαη φηαλ απηνί επέζηξεςαλ δηαδφζεθε ζε 

φιε ηελ Αίγππην σο εθθιεζία ησλ καξηχξσλ.  



Ο Πέηξνο πέζαλε κε καξηπξηθφ ζάλαην ην 311. Γηάδνρφο ηνπ αλαδεί-

ρηεθε ν αλεςηφο ηνπ Αρηιιάο, θαη έπεηηα ν Αιέμαλδξνο. Με ηελ δηαθή-

ξπμε ησλ Μεδηνιάλσλ πεξί αλεμηζξεζθείαο, ν Μειίηηνο επέζηξεςε ζηελ 

Αίγππην, φπνπ πξνζπάζεζε λα έρεη θηιηθή ζρέζε κε ηνλ Αιέμαλδξν. 

Χζηφζν παξέκελε αξρεγφο ηεο νκάδαο ηνπ, ελψ πίζηεπε φηη δελ ππάξρεη 

θακία δηαθσλία κεηαμχ ηνπο, παξέκεηλε δε έηζη κέρξη ηελ Α΄ Οηθνπκελη-

θή ζχλνδν. 

 Ζ Α΄ Οηθνπκεληθή ζχλνδνο αζρνιήζεθε κε ην δήηεκα απηφ θαη επέ-

ηξεςε ηνλ Μειίηην λα δηαηεξήζεη ηνλ ηίηιν ηνπ, λα παξακείλεη ζηελ 

Λπθφπνιε ρσξίο λα ιεηηνπξγεί, νη ρεηξνηνλεκέλνη απφ απηφλ ζα γίλνληαλ 

δεθηνί ζηελ εθθιεζία κε ηνπο βαζκνχο ηνπο χζηεξα απφ λέα επίζεζε ησλ 

ρεξηψλ θαη ζα ππάγνληαλ ζηνλ Αιέμαλδξν Αιεμαλδξείαο. Ο Μέγαο Αζα-

λάζηνο γλψξηδε φηη νη Μειηηηαλνί ζα δεκηνπξγνχζαλ πάιη δεηήκαηα, γηα 

απηφ θαη ήηαλ αληίζεηνο. Οη Μειηηηαλνί ζπλαζπίζηεθαλ αξγφηεξα κε 

ηνπο Αξεηαλνχο ελαληίνλ ηνχ Μεγάινπ Αζαλαζίνπ επεηδή δηαθσλνχζαλ 

κε απηφλ. Οη Μειηηηαλνί ήηαλ απηνί πνπ ηνλ θαηεγφξεζαλ φηη απέθνςε 

ην ρέξη ηνπ επηζθφπνπ Αξζελίνπ θαη ηνλ δνινθφλεζε, ψζηε λα ην ρξεζη-

κνπνηεί ζε καγηθέο ηειεηέο θαη φηη είρε ζαξθηθέο ζρέζεηο κε γπλαίθα. 

β΄. Το ζτίζμα ηών Γοναηιζηών ζηην Βόρεια Αθρική 

  Πην ζεκαληηθφ θαη κε πην καθξνρξφληα δηάξθεηα ήηαλ ζηελ Β. Αθξηθή 

ην ζρίζκα ησλ Γνλαηηζηψλ πνπ πξνήιζε απφ ηα ίδηα αίηηα, ε αθκή ηνπ 

φκσο εληνπίδεηαη ζηελ β΄ δεθαεηία ηνπ δ΄ αηψλα.  

ηελ δηάξθεηα ησλ δησγκψλ νη αξρέο δεηνχζαλ απφ ηνπο θιεξηθνχο λα 

παξαδίδνπλ ηα ηεξά βηβιία. ζνη ηα παξέδσζαλ γηα λα γιπηψζνπλ ηηο 

δηψμεηο νλνκάζηεθαλ παξαδίδνληεο ( traditores ). Πάλησο ζηελ Αλαηνιή,  

ε ραξαθηεξηζηηθή κνξθή απνζηαζίαο ήηαλ ε ζπζία, δελ θαίλεηαη λα 

ππάξρεη θακία απφδεημε φηη ε παξάδνζε ηεξψλ γξαθψλ ζεσξνχληαλ 

παξάπησκα ζξεζθεπηηθφ. Σν πξσηκφηεξν ηεθκήξην, ε Καλνληθή επηζηνιή 

ηνχ Πέηξνπ Αιεμαλδξείαο, πνπ ρξνλνινγείηαη ην Πάζρα ηνπ 306, κε ηνπο 

14 θαλφλεο πνπ αζρνινχληαη απνθιεηζηηθά κε ηελ απνζηαζία θαη ηηο 

πνηθίιεο κνξθέο ηεο, δελ αλαθέξεη ηίπνηα γηα traditio. To ίδην θαη νη 

θαλφλεο ηήο πλφδνπ ηήο Αγθχξαο ( 314 ), νη πξψηνη ελλέα αζρνινχληαη 

κε ηνπο πεπησθφηεο θαη αλαθέξνπλ ιεπηνκεξψο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο  

ζπζίαο ρσξίο λα θάλνπλ ιφγν γηα παξάδνζε γξαθψλ.  

Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα φια ηα καξηπξνιφγηα.     

ηελ Καξρεδφλα φκσο, γηα ην δήηεκα εάλ πξέπεη ή φρη λα παξαδίλνληαη 

ηα βηβιία παξνπζηάζηεθαλ δχν κεξίδεο. Ζ κία, κε ηνλ επίζθνπν Καξρε-

δφλαο Μαλζνχξην επηθεθαιήο θαη ηνλ αξρηδηάθνλν Καηθηιηαλφ ήηαλ επη-

εηθήο θαη έιεγε φηη πξέπεη λα παξαδίδνληαη άιια βηβιία θαη αηξεηηθά 

αθφκε γηα λα απνθεχγνπλ ην καξηχξην ην νπνίν δελ πξέπεη λα επηδεηνχλ. 

Τπήξρε φκσο θαη ε απζηεξή κεξίδα κε ξίδεο ζηνπο Μνληαληζηέο θαη 

ζηνλ Σεξηπιιηαλφ, πνπ πίζηεπαλ φηη είλαη απηή ε πξάμε απνζηαζία απφ 



ηελ πίζηε θαη φηη πξέπεη λα επηδεηήηαη ην καξηχξην. Δπηθεθαιήο ήηαλ ε 

Λνπθίιια, πινχζηα ρήξα θαη ν εθνχλδνο. Σν 311 ε θξίζε μέζπαζε φηαλ 

πέζαλε ν επίζθνπνο Μελζνχξηνο θαη εθιέρηεθε ν Καηθηιηαλφο, ηνλ νπνίν 

δελ ήζειε ε απζηεξή κεξίδα ε νπνία ηζρπξίζηεθε φηη ε ρεηξνηνλία ηνπ 

ήηαλ άθπξε γηαηί έγηλε απφ ηνλ επίζθνπν Απηνχγθαο Φήιηθα πνπ έθαλε 

ζαλάζηκν ακάξηεκα παξαδίλνληαο ηεξά βηβιία. χλνδνο απφ 70 επηζθφ-

πνπο ζηελ Ννπκηδία εμέιεμε επίζθνπν Καξρεδφλαο ηνλ Μαγηνξίλν, ηνλ 

νπνίνλ δηαδέρηεθε ην 315 ν επίζθνπνο Μαχξσλ Καιπβψλ Γνλάηνο ν 

ιεγφκελνο Μέγαο πνπ ήηαλ εμ αξρήο εγέηεο ηνχ θηλήκαηνο. 

Έηζη ζρεκαηίζηεθε λέα εθθιεζία κε ην φλνκα εθθιεζία αγίσλ ή καξηχ-

ξσλ θαη δηαδφζεθε γξήγνξα ζηελ Βφξεηα Αθξηθή εμαηηίαο ηεο εθκεηα-

ιεχζεσο ησλ θπιεηηθψλ δηαθξίζεσλ κεηαμχ ηζαγελψλ θαηνίθσλ ηεο 

Αθξηθήο θαη Λαηίλσλ. Οη πεξηνρέο ηήο ππαίζξνπ, νη θσκνπφιεηο θαη νη 

πνιίρλεο, θαηνηθνχκελεο απφ ηζαγελείο, πξνζερψξεζαλ ζηνλ Γνλαηηζκφ. 

Ο Μ. Κσλζηαληίλνο φηαλ αλέβεθε ζηνλ ζξφλν, βξήθε ηελ εθθιεζία ζε 

δχν νκάδεο, ην 313 έδσζε ρξεκαηηθή επηρνξήγεζε ζηηο εθθιεζίεο ηεο Β. 

Αθξηθήο, ρσξίο λα δψζεη θαη ζηνπο Γνλαηηζηέο νη νπνίνη παξαπνλέζε-

θαλ. Γηα λα εμεηαζηνχλ ηα παξάπνλα ζπγθιήζεθε ζχλνδνο ζηε Ρψκε ππφ 

ηελ πξνεδξία ηνχ Ρψκεο Μηιηηάδε (311-314) ζηελ νπνία έιαβαλ κέξνο 3 

επίζθνπνη απφ ηελ Γαιαηία θαη 15 απφ ηελ Ηηαιία πνπ θαηαδίθαζαλ ηνπο 

Γνλαηηζηέο. Μεηά ηνλ ζάλαην ηνχ Γνλάηνπ, εγέηεο θαηέζηε ν Παξκελη-

αλφο, ηνλ νπνίν πξψηνο θαηαπνιέκεζε ν Οπηάηνο Μηιεχεο. Σελ αλάζεζε 

ηεο εμέηαζεο ηνχ δεηήκαηνο απφ ηνλ απηνθξάησξα ζηνλ Ρψκεο, κειεηε-

ηέο ην ζεψξεζαλ σο ηελ βάζε ηνπ παπηθνχ πξσηείνπ.  

Δπεηδή ε ηαξαρή εμαθνινπζνχζε, ν Κσλζηαληίλνο θάιεζε άιιε ζχλνδν 

κε δεκφζηα δαπάλε ζην ηκήκα ηεο απηνθξαηνξίαο πνπ ππαγφηαλ ζηε δηθ-

αηνδνζία ηνπ ζηελ Αξειάηε (Arles) ηεο Γαιαηίαο ην 314. ε απηήλ πήξαλ 

κέξνο 33 επίζθνπνη θαη άιινη θιεξηθνί, απφ ηελ Ρψκε ήξζαλ δχν πξεζ-

βχηεξνη, αληηπξφζσπνη ηνχ ηιβέζηξνπ Α΄ ( 314-335 ). Ζ ζχλνδνο δηαθή-

ξπμε, ζε αληίζεζε κε ηα φζα πίζηεπαλ νη Γνλαηηζηέο, φηη ηα κπζηήξηα 

πνπ ηεινχλ αλάμηνη θιεξηθνί είλαη ηζρπξά θαη έγθπξα, ν επίζθνπνο πνπ 

παξέδσζε βηβιία θαζαηξείηαη αιιά ηα κπζηήξηα πνπ ηέιεζε είλαη έγθπξα.  

Αλαγλψξηζε επίζεο σο ηζρπξφ ην βάπηηζκα ησλ αηξεηηθψλ θαη ηελ απφ-

θαζε δέρηεθε θαη ε εθθιεζία ηήο Βφξεηαο Αθξηθήο, ε νπνία σο ηφηε δελ 

ην δερφηαλ. 

Σελ ζεσξία απηή ηεο εγθπξφηεηαο ησλ κπζηεξίσλ ηελ ζπζηεκαηνπνίεζε 

ν Απγνπζηίλνο κε ηνλ ηζρπξηζκφ φηη απηά ηζρχνπλ ex opere operato.  

  Ζ ζχλνδνο απηή εμέδσζε 22 θαλφλεο. Δάλ ζπγθξίλνπκε ηνπο θαλφλεο 

απηνχο κε ηνπο ηεο ζπλφδνπ ηήο Αγθχξαο, παξφηη γίλνληαη ζρεδφλ ίδην 

πεξίνδν, ακέζσο πξνθαιεί εληχπσζε ην γεγνλφο φηη νη θαλφλεο ηήο δπηη-

θήο ζπλφδνπ αλαθέξνληαη κφλν ζηελ παξάδνζε γξαθψλ, ζθεπψλ θαη 

νλνκάησλ αδειθψλ θαη δηφινπ ζε ζπζία ή πξνζθνξά ζπκηάκαηνο. Σν ίδην 

ηζρχεη θαη ζε καξηπξνιφγηα φπσο ηνχ Φήιηθα ηήο Σηκπηνχθαο, ν νπνίνο 



καξηχξεζε επεηδή αξλήζεθε λα παξαδψζεη. Απηφ δειψλεη βεβαίσο φηη νη 

δησγκνί ζηελ Γχζε δηεμάγνληαη κε δηαθνξεηηθά δηαηάγκαηα απφ απηά ηεο 

Αλαηνιήο. 

Μεηά απφ απηά νη Γνλαηηζηέο απεπζχλζεθαλ πάιη ζηνλ Κσλζηαληίλν ( 

316 ) ν νπνίνο δελ δέρηεθε ηα παξάπνλά ηνπο θαη επεηδή αξλήζεθαλ λα 

ζπκκνξθσζνχλ θαη λα ελσζνχλ κε ηελ εθθιεζία πξνζπάζεζε λα ηνπο 

αλαγθάζεη κε ηελ βία λα ππνρσξήζνπλ, θιείλνληαο ηνπο λανχο ηνπο θαη 

εμνξίδνληαο ηνπο επηζθφπνπο ηνπο. Ζ Βφξεηα Αθξηθή βξέζεθε ζε αλαηα-

ξαρή θαη επεηδή ν Κσλζηαληίλνο είδε φηη ηα κέηξα δελ είραλ απνηέιεζκα, 

έπαπζε ηελ βία. Σφηε απμήζεθε ν αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπο θαη ηζρπξίδν-

ληαλ φηη είλαη ε κνλαδηθή ακφιπληε εθθιεζία καξηχξσλ σο απαιιαγ-

κέλε απφ ηα ζαλάζηκα ακαξηήκαηα ελψ ε άιιε είλαη ε κνιπζκέλε. Ο 

Μέγαο Κσλζηαληίλνο αγσλίζηεθε ηέζζεξα ρξφληα γηα λα επέιζεη ιχζε, 

έγξαςε δε δψδεθα επηζηνιέο πξνο ηα δχν αληηκαρφκελα ζηξαηφπεδα.  

ηελ Καξρεδφλα νη Γνλαηηζηέο ζπγθάιεζαλ ζχλνδν κε 270 επηζθφπνπο. 

Ο πηφο ηνχ Κσλζηαληίλνπ Κψλζηαο ( 337-350 ), ηνπο θαηαδίσμε πάιη ην 

347, ελψ ν Ηνπιηαλφο Β΄ ν Παξαβάηεο ( 361 -363 ) γηα λα θέξεη ζχγρπζε 

ζηελ εθθιεζία, ηνπο άθεζε ειεχζεξνπο. Ο Γξαηηαλφο ( 367-383 ) ην 376 

δήκεπζε ηηο εθθιεζίεο ηνπο. 

Σελ επνρή ηνχ Ολσξίνπ ( 395-423 ) έγηλε ζχλνδνο ζηελ νπνία έιαβε 

κέξνο θαη ν Απγνπζηίλνο πνπ ηνπο αληηκεηψπηζε ζε δεκφζηα ζπδήηεζε 

πνπ αλαδείρηεθε ζε κέγα αληίπαιφ ηνπο. Σα θαηά ηνχ Γνλαηηζκνχ ζπγ-

γξάκκαηα ηνπ είλαη δεθαεπηά. ε απηά, πέξαλ ηεο πνιεκηθήο, εθζέηεη ηελ 

γλήζηα δηδαζθαιία πεξί εθθιεζίαο σο εληαίαο, θαζνιηθήο, απνζηνιηθήο 

θαη αγίαο, πεξί ηεο εγθπξφηεηαο ησλ κπζηεξίσλ θαη πεξί ησλ ζρέζεσλ 

ηεο κε ηελ πνιηηεία. Ζ εθθιεζηνινγία ηνπ δηακνξθψλεηαη πάλσ ζηελ 

πνιεκηθή ελαληίνλ ηνπο. Ζ εθθιεζία, ιέεη, είλαη κία, ηα ζηεξίγκαηα ηήο 

ελφηεηάο ηεο είλαη δχν, ε πίζηε θαη ε αγάπε. ζνη παξαβηάδνπλ ηελ 

πίζηε είλαη αηξεηηθνί, φζνη παξαβηάδνπλ ηελ αγάπε είλαη ζρηζκαηηθή. 

Κάλεη ζαθή δηάθξηζε κεηαμχ αηξέζεσο πνπ παξαβηάδεη ηελ πίζηε, θαη 

ζρίζκαηνο πνπ ζξαχεη ηελ αδειθηθή θνηλσλία.  

Τπεξαζπίδεη ηελ δηάηαμε ηνχ απηνθξάηνξα Ολσξίνπ - Θενδνζίνπ Β΄ πνπ 

ππέβαιιε ηνπο Γνλαηηζηέο ζηηο ίδηεο κε ηνπο αηξεηηθνχο πνηλέο, εθθξάδεη 

ηελ άπνςε φηη θάζε δηέλεμε επηκεθπλνκέλε θαηαιήγεη ζε αίξεζε ( παξφ- 

κνηα κε ηελ ηνπ Υξπζνζηφκνπ ), φπσο ζπλέβε θαη κε ηνλ Γνλαηηζκφλ.  

Έηζη ζπζηεκαηηθή θαηαδίσμή ηνπο έγηλε κε ην δηάηαγκα ηνπ 405 απφ ηνλ 

Θενδφζην Β΄ πνπ ηνπο θαηαηάζζεη αλάκεζα ζηνπο αηξεηηθνχο κε ηελ 

απεηιή ησλ θαηαλαγθαζηηθψλ έξγσλ.  

Λίγν αξγφηεξα νη ίδηνη απηνθξάηνξεο ζε δηαηαγή ηνπο πξνο ηνλ αλζχπαην 

Πνξθχξην, πξνηξέπνπλ ηελ επηείθεηα ζηελ κεηαζηξνθή αηξεηηθψλ, αλάκ- 

εζά ηνπο θαη ησλ Γνλαηηζηψλ. θιεξά κέηξα επαλήιζαλ ην 412.  

Σν 429 νη Βάλδαινη θπξίεπζαλ ηελ Βφξεηα Αθξηθή θαη νη απηνθξάηνξεο 

δελ κπνξνχζαλ λα επέκβνπλ. 



Τπνιείκκαηα Γνλαηηζηψλ ππήξραλ σο θαη ηνλ Ε΄ αηψλα φηαλ νη Άξαβεο 

θπξίεπζαλ ηελ Βφξεηα Αθξηθή. Καηά ηνλ Β. ηεθαλίδε, ν Γνλαηηζκφο 

δελ είρε ηδηαίηεξε επίδξαζε ζε άιιεο επαξρίεο ηεο απηνθξαηνξίαο, εθηφο 

απφ ηελ Αθξηθή, ηελ Ρψκε θαη ηελ Ηζπαλία. 

    Οη ηζηνξηθνί βξέζεθαλ ζε δπζθνιία λα θαζνξίζνπλ ηα αίηηα ελφο ηφζν 

κεγάινπ θηλήκαηνο πνπ νθεηιφηαλ ζε φρη ηφζν ζνβαξά αίηηα.  

    Πξνβιήζεθαλ αίηηα πνιηηηθά, φηη δειαδή ν Γνλαηηζκφο απνηεινχζε 

εζληθή αληίζηαζε ηψλ Βεξβεξίλσλ ελαληίνλ ηήο ξσκατθήο θπξηαξρίαο. 

Αλ θαη ππήξραλ πνιινί Βεξβεξίλνη Γνλαηηζηέο, ζηηο πεγέο δελ θαίλεηαη 

φηη ην ζρίζκα πξνέξρεηαη απφ απηνχο, κάιινλ πξέπεη λα ζπλδπαζζεί κε 

ηνλ πιεζπζκφ ηψλ θησρψλ πνπ ήηαλ ειάρηζηα εθξσκατζκέλνο. Απηνί 

θαζνδεγνχληαλ απφ ηνπο θαλαηηθνχο ηξθνπκζηιιηφλεο, θησρνχο εξγά-

ηεο ηψλ αγξψλ, άζηεγνπο θαη εθηεζεηκέλνπο ζε επαλαζηαηηθέο ηδέεο έλαλ-

ηίνλ ησλ γαηνθηεκφλσλ. Απηνί δεηνχζαλ ηελ θαηάξγεζε ησλ ρξεψλ, 

ηξνκνθξαηνχζαλ ηνπο ηδηνθηήηεο γεο θαη ππνζηήξηδαλ ηνπο θησρνχο. 

Μία νκάδα απφ απηνχο ζπλάληεζε κία εκέξα έλα πινχζην αθέληε 

θαζηζκέλν ζην ακάμη πνπ ην έζεξλε έλαο ζθιάβνο. Σνπο ζηακάηεζαλ, 

έβαιαλ ηνλ αθέληε ζηελ ζέζε ηνχ ζθιάβνπ θαη ηνλ αλάγθαζαλ λα ηξέρεη. 

Δίλαη πηζαλφλ απηνί λα επεξέαζαλ ηνπο Γνλαηηζηέο. Ίζσο κε ην ζρίζκα 

απηφ εθθξαδφηαλ κε ζξεζθεπηηθέο ηδέεο έλα ζχλνιν πνιηηηθψλ θαη θνηλ-

σληθψλ ηδεψλ. Δίραλ ηελ ζπλείδεζε ηψλ ζρηζκαηηθψλ, νη νπνίνη δηεθδη-

θνχλ ην δίθαηφ ηνπο ελαληίνλ φισλ ησλ άιισλ, ηζρπξίδνληαλ φηη είλαη νη 

ζηξαηηψηεο ηνχ Υξηζηνχ πνπ πνιεκνχλ γηα αγαζφ ζθνπφ. Δίρε ινηπφλ ε 

δνλαηηζηηθή έξηδα πξνεθηάζεηο ζενινγηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο, 

ήηαλ κία δηαθνξεηηθή πίζηε ηψλ ρξηζηηαλψλ γηα ηελ αμία ηνπ καξηπξίνπ, 

ηελ έλλνηα ηνπ κπζηεξίνπ θαη ηελ αλάγθε εζηθήο θαζαξφηεηαο ηψλ 

κειψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αληζφηεηα ηψλ 

αθξηθαλψλ θαη ηελ ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηελ ξσκατθή θαηνρή. ε απηά 

πξνζηέζεθαλ νη ηνπηθηζηηθέο θηινδνμίεο γηα εμνπζία θαη έιεγρν ησλ 

εθθιεζηαζηηθψλ πξαγκάησλ, πνπ καδί κε ηηο πξνζσπηθέο αληηπαιφηεηεο 

δεκηνχξγεζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πεξαηηέξσ εμάπισζε ηνχ ζρίζ-

καηνο θαη ηελ θιηκάθσζε θαηλνκέλσλ βίαο θαη θαλαηηζκνχ.  

    Ο Γνλαηηζκφο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη αίξεζε, δηφηη αλαηξέπεη ηηο 

βάζεηο ηεο ρξηζηηαληθήο εθθιεζηνινγίαο, εθιακβάλνληαο ηελ εθθιεζίαο 

απνθιεηζηηθά σο θνηλσλία αγίσλ θαη ζεσξψληαο θάζε αλάμην κέινο σο 

απηνκάησο απνθνπηφκελν.  

πλέπεηα ηεο αξρήο απηήο είλαη ε δηδαζθαιία πεξί ηνπ θχξνπο ησλ κπζ-

ηεξίσλ, ην νπνίν δελ εμαξηάηαη απφ ην εθθιεζηαζηηθφ θξφλεκα θαη ηελ 

πίζηε ηνπ ηεινχληνο αιιά απφ ηελ εζηθή ηνπ δηαγσγή.  

Ο Θενδψξεηνο αλαθέξεη φηη δνχζαλ βίν αθφιαζην, πεπιεξσκέλνη ζαξθη-

θψλ εδνλψλ θαη απνιαχζεσλ ελψ παξάιιεια επηδεηνχζαλ ην καξηχξην, 

αλάγθαδαλ ηνπο δηεξρνκέλνπο δηαβάηεο λα ηνπο επηθέξνπλ πιεγέο θαη έξη- 

ρλαλ ηνπο εαπηνχο ηνπο ζε γθξεκνχο. 



   Ζ ζχλνδνο ηήο Καξρεδφλαο ( Καξζαγέλεο ) αζρνιήζεθε ζεκαληηθά κε  

ηνπο δνλαηηζηέο. Ο 66νο θαθφλαο ιέεη φηη πξέπεη ήπηα θαη εηξεληθά λα 

δηαρεηξίδεηαη ε εθθιεζία απηνχο, αθφκε θαη αλ πεξηέπεζαλ ζε ζρίζκα θαη 

απνρψξεζαλ ηεο ηνχ Κπξηαθνχ ζψκαηνο ελψζεσο. Ο 93νο νξίδεη φηη πξέ-

πεη ε ζχλνδνο λα δεηήζεη απφ ηνπο βαζηιείο, λα δηαηεξήζνπλ ηνλ λφκν 

θαηά ηνλ νπνίν ηηκσξνχληαλ κε πξφζηηκν δέθα ρξπζψλ ιηξψλ νη ρεηξνην-

λνχληεο αηξεηηθνχο, νη δερφκελνη ρεηξνηνλία απφ αηξεηηθνχο, νη δερφκελνη 

ιεηηνπξγία απφ αηξεηηθνχο Γνλαηηζηέο θιπ. Δπίζεο νξίδεη λα δεηεζεί απφ 

ηνπο βαζηιείο λα ζέζνπλ ζε ηζρχ ην λφκν κε ηνλ νπνίν νη αηξεηηθνί φπσο 

νη δνλαηηζηέο, λα κελ ιακβάλνπλ θάηη απφ δσξεέο, ρεηξνηνλίεο, θιεξν-

λνκίεο, εθηφο αλ γίλνπλ κέιε ηήο θαζνιηθήο εθθιεζίαο, θαη νη ηνπηθνί 

άξρνληεο πξέπεη λα βνεζήζνπλ εζηθά θαη πιηθά ηνπο επηζθφπνπο, ζε 

πεξίπησζε αλάγθεο θαηαζηνιήο ηήο απζάδεηαο θαη βίαο ηψλ αηξεηηθψλ ε 

ζχλνδνο πξέπεη λα θαηαθεχγεη ζηελ βνήζεηά ηνπο, φπσο έθαλε ν Απφ- 

ζηνινο Παχινο.. Ο 69νο νξίδεη λα ζηαινχλ αληηπξφζσπνη πξνο ηνπο 

επηζθφπνπο θαη ιατθνχο δνλαηηζηέο, γηα λα ηνπο θαιέζνπλ θαη λα ηνπο 

πείζνπλ λα επηζηξέςνπλ, ελψ ν 91νο ζεσξεί φηη ν δηάινγνο καδί ηνπο ζε 

θάζε επηζθνπή είλαη αλαγθαίνο.    
π. Σηκνζένπ ( Γεσξγίνπ ) Χαιθηά 

 


