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ΔΙΑΓΩΓΗ 

 

Σνπξθνθξαηία ζηελ ειιεληθή ηζηνξηνγξαθία νλνκάδεηαη ε πεξίνδνο άζθεζεο ηεο 

θπξηαξρίαο  απφ ηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία ζρεδφλ ζε φιν ην ρψξν ηεο ζεκεξηλήο 

Διιάδαο  θαη ζε πνιιέο πεξηνρέο  θαηνηθνχκελεο, ζε κηθξφ ή κεγάιν βαζκφ, απφ 

·ιιελεο. πκβαηηθά, ε Σνπξθνθξαηία αξρίδεη κε ηελ Άισζε  ηεο 

Κσλζηαληηλνππφιεσο (1453)  θαη δηαξθεί έσο  ηελ έλαξμε ηεο ειιεληθήο 

επαλάζηαζεο (1821). Σν Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν Κσλζηαληηλνππφιεσο,  o 

ηζρπξφηεξνο  κεηά ηελ  βαζηιεία  ζεζκφο ηνπ Βπδαληίνπ,  δηαδξακάηηζε εμίζνπ ηζρπξφ 

ξφιν θαηά ηελ πεξίνδν απηή, αθνχ ήηαλ ην θχξην πλεπκαηηθφ θαη δηνηθεηηθφ θέληξν 

ηνπ ππφδνπινπ Διιεληζκνχ. Η εγεηηθή απηή ζέζε ζεκειηψζεθε απφ ηνλ ίδην ηνλ 

Μερκέη ηνλ θαηαθηεηή ακέζσο κεηά ηελ Άισζε,  φηαλ θάιεζε ηνλ αλζελσηηθφ 

Γελλάδην ρνιάξην λα αλαιάβεη ην αμίσκα ηνπ Παηξηάξρε. Ο ζνπιηάλνο ηνλ 

αλαγλψξηζε σο εγέηε ησλ Οξζνδφμσλ θαη  Δζλάξρε ησλ Ρσκεψλ  (κηιιέη-κπαζή ). 

Μαδί κε ην αμίσκα,  ηνπ  παξαρψξεζε ηα ιεγφκελα πξνλφκηα, πνπ απνηέιεζαλ  απφ 

ηφηε ηε λνκηθή βάζε ηεο ππάξμεσο ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ θαη ην λνκηθφ 

πιαίζην ηεο δηθαηνδνζίαο, αιιά θαη ησλ επζπλψλ ηνπ  απέλαληη ζηελ Πχιε. Η 

Δζλαξρία έδσζε ζηελ ππφδνπιε Ρσκενζχλε  κεγαιχηεξε απφ πξηλ ελφηεηα θαη 

ζπλνρή, κε ηελ Πφιε  λα παξακέλεη  πάληα ην θέληξν ηεο νξζφδνμεο νηθνπκέλεο
1
.   

Όκσο,  ε  δπηηθή επηβνπιή  (εθθιεζηαζηηθή θαη  πνιηηηθή) απέλαληη ζηελ νξζφδνμε 

Αλαηνιή δελ έπαπζε πνηέ. Η πξνζειπηηζηηθή δξάζε ησλ παπηθψλ  είρε ην ηδενινγηθφ 

έξεηζκα  ηεο ζεψξεζεο ησλ νξζνδφμσλ σο ησλ κεγαιχηεξσλ αηξεηηθψλ.  Η Παιαηά 

Ρψκε δελ ζπκβηβάζηεθε πνηέ  κε ηε  απφξξηςε  εθ κέξνπο ηεο Νέαο Ρψκεο  ηεο 

ζπλφδνπ Φεξξάξαο-Φισξεληίαο  ζηελ νπνία ζηήξηδε  ηελ επαλέλσζε ησλ δχν 

ηκεκάησλ ηεο ρξηζηηαλνζχλεο  θαη νπζηαζηηθά ηελ ππνηαγή ζε απηήλ ηεο Ρσκαίηθεο 

Αλαηνιήο.
2
  

Καηά ηελ Σνπξθνθξαηία  αλαπηχρζεθε  ζενινγηθφο  δηάινγνο  κε ηνλ θφζκν ηνπ 

ινπζεξαληζκνχ (ηνλ 16
ν
 αηψλα) θαη  κε κεξίδα ηνπ αγγιηθαληζκνχ (ηνλ 18

ν
 αηψλα) 

                                                           

1
 Γ.Μεηαιιελνχ, Τοςπκοκπαηία. Οι ¨Έλληνερ ζηην Οθυμανική Αςηοκπαηοπία (Αζήλα: Αθξίηαο, 

1988)62-64. 

2
  Γ.Μεηαιιελνχ, «Σνπξθνθξαηία-Σν “Γέλνο ησλ Οξζνδφμσλ” ζηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία», ζην 

Μπέγδνο, Μ., θ.ά.   Η Οπθοδοξία υρ Κληπονομιά : Οι ππώηερ ιζηοπικέρ καηαβολέρ ηηρ Οπθόδοξηρ 

Εκκληζίαρ, η. Β΄(Πάηξα : Δ.Α.Π.2002)173.   
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πνπ ηειηθά  αλέδεημε  ηε δηαθνξνπνίεζε  ηνπ δπηηθνχ ρξηζηηαληζκνχ απφ ηελ 

Οξζνδνμία. εκαληηθφηαην  γεγνλφο   ήηαλ  επίζεο  ε  εκθάληζε  ηνπ  επξσπατθνχ  

Γηαθσηηζκνχ. Παξά ηα ζεηηθά ηνπ ζηνηρεία ζην ρψξν ηεο επηζηήκεο, εηζήγαγε ζηε 

ξσκαίηθε θνηλσλία  ζηνηρεία αλαηξεηηθά ηεο ηαπηφηεηαο ηεο. Οη πλεπκαηηθέο δπλάκεηο 

ηνπ Γέλνπο αθνινχζεζαλ σο πξνο ηηο δπηηθέο ηδέεο ηελ θαζηεξσκέλε ζηάζε  

ελσηηθψλ θαη αλζελσηηθψλ,  παξαηείλνληαο ην κφληκν δπτζκφ   ηνπ Γέλνπο, ε νπνία 

νδήγεζε  ζε εθξεθηηθή  αληηπαξάζεζε ησλ επξσπατθψλ ηδεψλ  κε ην θσο ηεο 

ειιελνξζφδνμεο παξάδνζεο.
3
 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

3
 Γ. Μεηαιιελνχ, «Σνπξθνθξαηία-Σν “Γέλνο ησλ Οξζνδφμσλ” ζηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία» 

φ.π.204. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α΄ : Η ανηιμεηώπιζη  θεολογικών κινδύνων καηά ηος Γένοςρ από  

ηην Οπθόδοξη Δκκληζία καηά ηην Σοςπκοκπαηία. 

Η  ηζηνξηθή εμέιημε ηεο ειιελνξζφδνμεο Θενινγίαο θαηά ηελ Σνπξθνθξαηία κπνξεί 

λα ρσξηζηεί ζε ηέζζεξηο πεξηφδνπο, νη νπνίεο  βνεζνχλ   θαιχηεξα ζηελ θαηαλφεζε  

ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ πξνθιήζεσλ πνπ αληηκεηψπηζε θαηά ηελ πεξίνδν απηή: Η 

πξψηε πεξίνδνο (1453-1581) ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

παξαδεδνκέλεο ζενινγίαο, ρσξίο  αμηνζεκείσηε επίδξαζε  ηεο θηινζνθίαο. 

Κνξπθψλεηαη  θαη ιήγεη κε ηελ αιιεινγξαθία  ηνπ Ιεξεκία Β΄ κε ηνπο ινπζεξαλνχο  

ηεο Σπβίγγεο. Η δεχηεξε, κεηαβαηηθή θάζε έσο ην 1629, ζθξαγίδεηαη απφ ην λέν 

ζξεζθεπηηθφ αλζξσπηζκφ, ηνπ νπνίνπ νη θπξηφηεξνη εθπξφζσπνη  παζρίδνπλ  λα 

ππεξβνχλ ην ρίζκα ησλ εθθιεζηψλ θαη  ηεξκαηίδεηαη ακεηάθιεηα φηαλ βιέπεη ην 

θσο  ηεο δεκνζηφηεηαο ε θαιβηλίδνπζα Ομολογία  ηνπ παηξηάξρε Κπξίιινπ Α΄ 

Λνπθάξεσο. Η ηξίηε θάζε, έσο ην 1723 ή 1727, εκθαλίδεη βαζηέο επηδξάζεηο απφ ηε 

δπηηθή θηινζνθία θαη ζενινγία ησλ νπνίσλ ε απφξξηςε ή απνδνρή  ζηνπο θφιπνπο 

ηεο Οξζνδνμίαο  ππξνδνηεί θαη έξηδεο κεηαμχ ησλ δπηηθψλ δνγκάησλ  θαη ιήγεη φηαλ 

δηαθφπηνληαη νη ελσηηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηνπο αγγιηθαλνχο. Σέινο, θαηά ηελ 

ηέηαξηε θάζε, έσο ην 1821,  νη δηελέμεηο κεηαμχ ησλ δνγκάησλ παξακεξίδνληαη 

πξννδεπηηθά  απφ ηηο αληηδξάζεηο ησλ νξζφδνμσλ ζενιφγσλ  ζηελ πξφθιεζε  ηνπ 

Γηαθσηηζκνχ.
4
 

εκαληηθφο  ζηαζκφο ππήξμε ε ίδξπζε ηεο Παηξηαξρηθήο ρνιήο ζηελ Πφιε ην 1454 

απφ ηνλ παηξηάξρε Γελλάδην ρνιάξην. Απηφ ην αξραηφηεξν εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα 

ζθξαγίδεη ηελ παξνπζία ηεο Δθθιεζίαο ζηνλ ρψξν ηεο παηδείαο θαηά ηελ 

Σνπξθνθξαηία,  ηδηαίηεξα ηνπο πξψηνπο  δχν αηψλεο ηεο, φηαλ  ε θαηάζηαζε ζηνλ 

ρψξν ηεο παηδείαο  ήηαλ ηδηαηηέξσο ηξαγηθή.
5
  

Σνλ 16
ν
  αηψλα ηελ ζενινγηθή ζθπηάιε θξαηνχλ ζενιφγνη  πνπ θαηάγνληαλ απφ 

βελεηνθξαηνχκελεο πεξηνρέο ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ. Ο Ιεξεκίαο ν Β΄ ν Σξαλφο   

                                                           

4  G. Podskalsky, Η Ελληνική Θεολογία επί Τοςπκοκπαηίαρ, ειι. κεη. Γ. Μεηαιιελφο ( Αζήλα : ΜΙΔΣ, 

2008)16. 

5
 Γ.Μεηαιιελνχ, Τοςπκοκπαηία. Οι ¨Έλληνερ ζηην Οθυμανική Αςηοκπαηοπία φ.π.134. 
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(1536-1595) έβγαιε ηελ ειιεληθή  Δθθιεζία απφ ηελ πνιπρξφληα απνκφλσζε. 

Πξψην ηνπ κέιεκα  ήηαλ  λα ζπγθξνηήζεη επηηειείν απφ λένπο ζενιφγνπο, ηθαλνχο  

λα δηαπξαγκαηεπζνχλ  ηα πξνβιήκαηα  ελ φςεη ησλ λέσλ αλαγθψλ ηεο Δθθιεζίαο. Ο 

Γαβξηήι εβήξνο  (1541-1616), αλ θαη έδεζε θπξίσο ζηελ Ιηαιία, κε ηε δξάζε ηνπ 

πνιέκεζε ηνλ παπηζκφ θαη κε ηα έξγα ηνπ  δηαηχπσζε  ηελ νξζή δηδαζθαιία πεξί  ηνπ 

ηη είλαη Οξζνδνμία,  βεβαηψλνληαο  φηη νη Οξζφδνμνη δελ είλαη νχηε ζρηζκαηηθνί, νχηε 

αηξεηηθνί. Ο Μάμηκνο Μαξγνχληηνο (1549-1602),  κε βαζεηά θηινζνθηθή ζθέςε, 

αλαδείρηεθε ζε δνθηκφηαην ζπγγξαθέα. Ο Μειέηηνο Πεγάο (1550-1601) ππήξμε ν 

κεγαιχηεξνο ησλ δνγκαηηθψλ ζενιφγσλ ηνπ 16
νπ

 αηψλα,  έσο ηελ επνρή ηνπ Δπγέληνπ 

Βνχιγαξε. Τπήξμε πεηζηηθφο ξήηνξαο θαη ζπνπδαίνο ζπγγξαθέαο. Αλ θαη ήηαλ  

θηιηθά  πξνζθείκελνο πξνο ηνπο πξνηεζηάληεο, δελ  δίζηαδε  λα    επηθξίλεη ηηο    

πιάλεο ηνπο.   

Ο παηξηάξρεο Κσλζηαληηλνππφιεσο  Ιεξεκίαο Β΄ ν  Σξαλφο  πιεξνθνξήζεθε γηα ηνλ 

πξνηεζηαληηζκφ δηά  αιιεινγξαθίαο κεηαμχ ηνπ ηδίνπ θαη δχν θαζεγεηψλ ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ ηεο Σπβίγγεο, ηνπ θηινιφγνπ Μαξηίλνπ Κξνπζίνπ  θαη ηνπ ζενιφγνπ 

Ιαθψβνπ Αλδξένπ. Οη θαζεγεηέο έζηεηιαλ καδί κε ζεηξά επηζηνιψλ θαη ηε  

κεηάθξαζε ηεο Απγνπζηαίαο νκνινγίαο θαη ηφληδαλ  ηα θνηλά ζεκεία κε ηελ 

Οξζφδνμε Δθθιεζία. Ο παηξηάξρεο απάληεζε κε επηζηνιέο, απνξξίπηνληαο  ηελ  

Απγνπζηαία νκνινγία  θαη επεηδή νη δηαπξαγκαηεχζεηο απέβεζαλ άθαξπεο, 

παξαθάιεζε  ηνπο θαζεγεηέο λα ζηακαηήζνπλ  ηε  απνζηνιή επηζηνιψλ. Ο Ιεξεκίαο, 

γξάθνληαο κε επγελή ζπγθαηάβαζε, ζεκεηψλεη  κε ζαθήλεηα ηηο  αζπκβίβαζηεο 

δηαθνξέο κεηαμχ νξζνδφμσλ θαη πξνηεζηαληηθψλ απφςεσλ. Γηα πξψηε θνξά 

θξίλνληαλ θαη απνξξίπηνληαλ  απφ ηνπο νξζνδφμνπο  ε  Απγνπζηαία νκνινγία. Η 

θξίζε πεξηέρεηαη ζηηο ηξεηο Αποκπίζειρ  ηνπ Ιεξεκία πξνο ηνπο Λνπζεξαλνχο πνπ 

απνηεινχλ αμηφινγα δνγκαηηθά θείκελα.
6
 

Οη  ζρέζεηο κε ηνπο πξνηεζηάληεο  είραλ ηξαγηθέο ζπλέπεηεο γηα ηνλ δξαζηήξην θαη   

ζπνπδαίν παηξηάξρε Κχξηιιν  Λνχθαξε (1572-1638). ·δσζε   κεγάιε κάρε  

ελαληίνλ ησλ ηεζνπηηψλ  θαη γη απηφ αλαγθάζηεθε λα ζηεξηρζεί ζε πξεζβεπηέο 

                                                           

6 Ι. Αλαζηαζίνπ,  Εκκληζιαζηική ιζηοπία, Σφκ.2  (Θεζζαινλίθε: ΠΟΤΡΝΑΡΑ,1969) 395-404. 
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πξνηεζηαληηθψλ νκνινγηψλ. Με ηε βνήζεηα πινπζίσλ ειιήλσλ ίδξπζε  πνιιά 

ζρνιεία, έθεξε ην πξψην ηππνγξαθείν ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη πξνψζεζε  ηελ 

έξεπλα. Κάιεζε ζηελ Πφιε  ηνλ αζελαίν  θηιφζνθν  Θεφθηιν Κνξπδαιιέα  ν νπνίνο 

εηζήγαγε  ηελ ειεχζεξε ζθέςε ηεο Δπξψπεο ζηε λεφηεξε Διιάδα. Σν 1629 εθδφζεθε 

ζηελ  Γελεχε ε πεξίθεκε  Ομολογία ηνπ κε θαιβηληζηηθφ  ραξαθηήξα,  απνζθνπψληαο  

λα εληζρχζεη ηνλ αγψλα ηνπ ελαληίνλ ησλ παπηθψλ. Σν έξγν απηφ έδσζε ζηνλ 

Κχξηιιν Λνχθαξε κηα ζέζε ζηελ ηζηνξία ηεο Θενινγίαο.  ηελ Ομολογία,  ν 

παηξηάξρεο παξνπζηάδεηαη ζηνπο κε νξζνδφμνπο ζαλ μέλνο πξνο ηελ νξζνδνμία,  ν 

νπνίνο ζέιεη λα ινγνδνηήζεη  κε πνην ηξφπν     ΅ πεξί ηεο νξζνδφμνπ πίζηεσο θξνλεί ΅ 

θαη  κάιηζηα ΅ ελ νλφκαηη θνηλψο ησλ ρξηζηηαλψλ απάλησλ ΅. Σα πεξηζζφηεξα άξζξα 

ηεο Ομολογίαρ απνηεινχλ κάιινλ θαιβηληζηηθή νκνινγία  κε νξζφδνμε απφρξσζε 

παξά ην αληίζεην. Μφλν ζε ιίγα ζεκεία  γίλεηαη αηζζεηή  θάπνηα πξνζπάζεηα γηα 

ζπκβηβαζκφ. Σν ζενινγηθφ απηφ έξγν ηνπ παηξηάξρε θαηαδηθάζηεθε  ζε ζχλνδν ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε ην 1638, ιίγνπο κήλεο κεηά ην καξηπξηθφ ηνπ ζάλαην.
7
  

Όκσο, ν ίδηνο,  φρη κφλν δελ ζέιεζε λα επηβάιεη ηνλ θαιβηληζκφ ζηελ Δθθιεζία, αιιά 

θαη  ζε θαλέλα ζεκείν δελ ήηαλ θαιβηληζηήο. Απιά, ζπκκάρεζε  κε ηνπο  

πξνηεζηάληεο  γηα ιφγνπο ηαθηηθήο, ππνζηεξίδνληαο  απηά θαη κφλν ηα ζπκθέξνληα 

ηεο Οξζνδνμίαο  φπσο εθείλνο  ηα αληηιακβάλνληαλ.
8
 

Σν έηνο 1629 απνηειεί ζηαζκφ γηα ηελ ειιελνξζφδνμε ζενινγία. Δίρε πιένλ παξέιζεη 

νξηζηηθά ε επνρή ηεο απιήο εκκνλήο ζηελ Παξάδνζε,  θαζψο θαη  ε πεξίνδνο ηεο 

θαηλνκεληθά απξφζθνπηεο πξνζέγγηζεο  κε ηε Ρψκε, ή ηηο πξνηεζηαληηθέο νκνινγίεο. 

ηα αληηξξεηηθά ζενινγηθά έξγα πνπ ζα αθνινπζήζνπλ ηα επφκελα ρξφληα,  γίλεηαη 

θαλεξφο  έλαο λένο, πνιιέο θνξέο ζρνιαζηηθά ζεκειησκέλνο ηξφπνο  έθθξαζεο θαη 

επηρεηξεκαηνινγίαο πνπ δηαθέξεη απφ ηε απιφηεηα ή ηελ πνιεκηθή  ηεο 

πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ.
9
 

                                                           

7
 G. Podskalsky, Η Ελληνική Θεολογία επί Τοςπκοκπαηίαρ, ειι. κεη. Γ. Μεηαιιελφο ( Αζήλα : ΜΙΔΣ, 

2008)235-239. 

8
 Π. Υξήζηνπ, Εκκληζιαζηική Γπαμμαηολογία : Παηέπερ και θεολόγοι ηος Χπιζηιανιζμού, η. Β΄ 

(Θεζζαινλίθε : Κπξνκάλνο, 2003) 284-295. 

9
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Ο Ισάλλεο Καξπνθχιιεο  (1610-1693) είρε κεγάια πλεπκαηηθά πξνζφληα θαη 

ηθαλφηεηεο. Λφγσ  θάπνησλ θαιβηληδνπζψλ απφςεψλ ηνπ θπξίσο πεξί ηεο 

κεηνπζίσζεο, αλαγθάζηεθε απφ ηνλ Γνζίζεν  Ιεξνζνιχκσλ λα απνθεξχμεη ηελ 

αίξεζε  ελψπηνλ ζπλφδνπ (1691). Ο Γεψξγηνο Κνξέζζηνο  (1580-1660) κε ηα έξγα 

ηνπ αλαθέξεηαη ζε ακθηιεγφκελα πξνβιήκαηα κεηαμχ Οξζνδνμίαο θαη 

Ρσκαηνθαζνιηθηζκνχ. Ο Μεηξνθάλεο Κξηηφπνπινο (1589-1639) ήηαλ πεξηζζφηεξν 

εθθιεζηαζηηθφο πνιηηηθφο, παξά ζενιφγνο θαη  κε ηεξάζηηα κφξθσζε. Δξγάζζεθε 

ζηελ θαηεχζπλζε λα θαηαζηήζεη γλσζηή ηελ Οξζνδνμία ζηνπο πξνηεζηάληεο  κε 

απψηεξν ζθνπφ ηελ πξνζέγγηζε θαη ηελ έλσζε. Δκθνξνχληαλ απφ νηθνπκεληθέο 

ηδέεο. Με ζθνπφ ηελ πξνζέγγηζε κε ηνπο πξνηεζηάληεο   ζπλέηαμε ζηα 1625 ηελ 

Ομολογία  φπνπ,  αλ  θαη δελ αγλννχληαη ηα παηεξηθά θείκελα, ζε κεγάιν κέξνο 

απνδέρεηαη πξνηεζηαληηθέο απφςεηο. Ο Μειέηηνο πξίγνο  (1586-1664) έκεηλε 

αηαιάληεπηνο ζην νξζφδνμν θξφλεκα θαη  πξνθάιεζε ηνλ παξακεξηζκφ ησλ 

θαιβηληδφλησλ, ηδηαίηεξα ηνπ Κνξπδαιιέα. Ο Γνζίζενο Ιεξνζνιχκσλ (1641-1707)  

έδσζε ηέξκα ζηηο ακθηηαιαληεχζεηο ζε ζρέζε κε ην δνγκαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη 

έδσζε γξακκή πιεχζεο πξνο ηνπο Οξζνδφμνπο. Έηαλ ίζσο  ε κεγαιχηεξε 

εθθιεζηαζηηθή κνξθή ηεο Οξζνδνμίαο θαηά ην ηέινο ηνπ 17νπ  θαη ηελ αξρή ηνπ 

18νπ αηψλα. Δίρε ζπνπδαία δξάζε θαη  αληηκεηψπηζε κε ζσθξνζχλε θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο δπηηθνχο, παπηθνχο θαη πξνηεζηάληεο.
10

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄ : Η ανηιμεηώπιζη θιλοζοθικών  κινδύνων καηά ηος Γένοςρ από  

ηην Οπθόδοξη Δκκληζία καηά ηην Σοςπκοκπαηία. 

ηε Γχζε, ν ρξηζηηαληζκφο είρε γίλεη, απφ πιεπξάο ζενινγίαο,  θηινζνθηθφ ζχζηεκα 

(ζρνιαζηηθηζκφο) θαη απφ πιεπξάο θνηλσλίαο,  θξάηνο κε πνιηηηθή δχλακε 

(Παπηζκφο). Αληίζεηα, ζηελ Αλαηνιή  ε  Δθθιεζία ζπλέρηζε ηελ παηεξηθή παξάδνζε. 

Οη εζπραζηέο θξάηεζαλ  ηελ θαζαξφηεηα ηεο ζενινγίαο σο αγψλα ζέσζεο. Οη 

έιιελεο παηέξεο  ήμεξαλ φηη ε γλψζε ηνπ Θενχ δελ κπνξεί λα έιζεη ζε ζχγθξνπζε κε 

ηε γλψζε ηνπ θφζκνπ γηαηί πξφθεηηαη γηα δχν δηαθνξεηηθά εγρεηξήκαηα. Η πξψηε 
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γλψζε έρεη φξγαλν ηελ θαζαξή απφ πάζε  θαη θσηηζκέλε  απφ ην άγην Πλεχκα 

θαξδηά. Η δεχηεξε γλψζε έρεη  γηα φξγαλν ηε ινγηθή. Δμάιινπ, θαη ε ζενινγηθή 

κέζνδνο ηεο Οξζνδνμίαο είλαη ζεηηθή-εκπεηξηθή-  ζσκαηηθή  θαη φρη δηαλνεηηθή-

κεηαθπζηθή. Με βάζε  ηα θξηηήξηα ηεο ξσκαίηθεο Αλαηνιήο, ε Γχζε κεηά ην ζρίζκα 

είρε πξφνδν ζηα γξάκκαηα, αιιά πλεπκαηηθά  είρε παξαθκή θαη πηψζε. ΄Δηζη  

εμεγείηαη γηαηί άλζξσπνη ηεο  νξζφδνμεο  παξάδνζεο, φπσο ν Γνζίζενο  

Ιεξνζνιχκσλ, δελ αηζζάλνληαλ  θακία κεηνλεμία  απέλαληη ζηε Γχζε.
11

 

Ο πλεπκαηηθφο θαη  θνηλσληθφο  ξηδνζπαζηηζκφο  ηνπ Γηαθσηηζκνχ άξρηζε ζην 

δεχηεξν  κηζφ ηνπ 18
νπ

 αηψλα  λα αξδεχεη ηελ ειιεληθή θνηλσλία ζην ρψξν  ηεο 

παηδείαο θαη ηδενινγίαο, ζην ρψξν ηεο  θνηλσλίαο θαη ζην ρψξν ηνπ εζληθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ. Ο Γηαθσηηζκφο κε ηηο ξηδνζπαζηηθέο ηάζεηο ηνπ  δελ ήηαλ 

απνηέιεζκα κίαο  θπζηθήο εμέιημεο δηαδηθαζηψλ θαη δπκψζεσλ  πνπ έιαβαλ  ρψξα 

ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. Έηαλ γέλλεκα  μέλσλ αλεζπρηψλ θαη κεηαθπηεπφηαλ  ζηνλ 

ειιεληθφ ρψξν,  ρσξίο λα ππάξρνπλ νη θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο  γηα λα κπνξέζεη λα 

ελζσκαησζεί αζφξπβα  ζε απηφλ.
12

 

Η αιιαγή  έηζη  ζην ρψξν ηεο θνηλσλίαο  δελ ήηαλ δπλαηφ λα κείλεη ρσξίο πξφθιεζε  

ζπγθξνχζεσλ. Η εκπεηξηθή θηινζνθία αληηθαηέζηεζε ηελ αξηζηνηειηθή  κεηαθπζηθή 

θαη πξνθάιεζε ηελ πάιε ησλ παιαην-θηινζφθσλ (αξηζηνηειηθψλ) κε ηνπο λέν-

θηινζφθνπο,  πφζν κάιινλ,  αθνχ νη νπαδνί ηεο λεσηεξηζηηθήο  θηινζνθίαο 

εθπξνζσπνχζαλ ζπρλά αζετζηηθέο,  αληηηξηαδηθέο  αληηιήςεηο θαη δεηνχζαλ,  φρη ηελ   

αλαλέσζε ή ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο παξάδνζήο  ηνπο, αιιά ηελ αλαηξνπή ηεο. Σα λέα 

θηινζνθηθά ζπζηήκαηα ηνπ Μαικπξάλο, ηνπ Βφιθ, ηνπ Λνθ  ηνπ πηλφδα  ή ηνπ 

Βνιηαίξνπ θαη ηνπ Ρνπζζψ άξρηζαλ λα θπξηαξρνχλ ζην ρψξν ηεο ειιεληθήο 

δηαλφεζεο,  θαηεγνξνχκελα απφ ηνπο εληνπηδφκελνπο παιαην-θηινζφθνπο  σο αζεΐα 

θαη αλαηξνπή. 
13
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 Γ.Μεηαιιελνχ, Τοςπκοκπαηία. Οι ¨Έλληνερ ζηην Οθυμανική Αςηοκπαηοπία φ.π.131-132. 
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 Γ. Μεηαιιελνχ, «Σνπξθνθξαηία-Σν “Γέλνο ησλ Οξζνδφμσλ” ζηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία»  

φ.π.204. 
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 Γ.Μεηαιιελνχ, Τοςπκοκπαηία. Οι ¨Έλληνερ ζηην Οθυμανική Αςηοκπαηοπία φ.π.152. 
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Οη πλεπκαηηθέο δπλάκεηο ηνπ γέλνπο δηράζηεθαλ. Όζνη δελ είραλ ηζρπξφ ζχλδεζκν κε 

ηελ Παηεξηθή παξάδνζε δφζεθαλ νιφθιεξνη ζηηο δπηηθέο ηδέεο. Όζνη φκσο ήηαλ 

ξηδσκέλνη ζηε ξσκαίηθε παξάδνζε ηνπο, δεκηνχξγεζαλ έλα ειιελφηξνπν 

Γηαθσηηζκφ. Γέρηεθαλ φ,ηη απνηεινχζε πξφνδν ζην ρψξν ηεο επηζηήκεο, ηεο 

θηινζνθίαο  θαη ηεο θνηλσλίαο, ρσξίο λα νδεγεζνχλ ζηελ ππνηίκεζε θαη απφξξηςε  

ηεο ξσκαίηθεο παξάδνζεο, κέζα ζηελ νπνία δπκψζεθε ην Γέλνο.
14

 

Ο Δπγέληνο Βνχιγαξεο (1716-1806) ππήξμε ε κεγαιχηεξε επηζηεκνληθή 

θπζηνγλσκία θαηά ηνπο ρξφλνπο ηεο Σνπξθνθξαηίαο θαη έλαο απφ ηνπο 

ζπνπδαηφηεξνπο αλαγελλεηέο ηεο Διιάδαο. Έηαλ έηνηκνο λα ιάβεη  θάζε ρξήζηκν 

ζηνηρείν απφ ηε Γχζε, ππφ ηνλ φξν φηη ηνχην δελ ζα εξρφηαλ ζε αληίζεζε κε ηελ 

εζληθή θαη ζξεζθεπηηθή παξάδνζε ησλ Διιήλσλ. Σα πνηθίιεο θχζεσο ζπγγξάκκαηά 

ηνπ αλέξρνληαη ζε εθαηνληάδεο. Η πξνζθνξά ηνπ ζηελ ειιεληθή επηζηήκε είλαη 

αλππνιφγηζηε, αθνχ ηνλ δηέθξηλε ζαπκαζηή πνιπκέξεηα  πνπ ηνπ επέηξεπε λα 

ρεηξίδεηαη δηαθνξεηηθά αληηθείκελα, απφ ηε θπζηθή κέρξη ηελ ηζηνξία θαη απφ ηε 

ζενινγία θαη ηε θηινζνθία έσο ηε κνπζηθή. Απζεληηθά εθθιεζηαζηηθφο άλζξσπνο, 

αιιά ηαπηφρξνλα πνιχ αλνηρηφο ζηε θηινζνθία ηνπ Γηαθσηηζκνχ, ζαπκαζηήο θαη 

κεηαθξαζηήο ηνπ Βνιηαίξνπ, ηνπ νπνίνπ ηα αληηθαζνιηθά επηρεηξήκαηα θξαηεί αιιά 

αλαζθεπάδεη ηνλ αληηρξηζηηαληζκφ, ν Βνχιγαξεο ήζειε λα πξνσζήζεη ηε δηαλνεηηθή, 

ηελ εζηθή θαη πλεπκαηηθή  αλαγέλλεζε  ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο. Δίρε ηελ πξφζεζε λα 

ζεκειηψζεη απηήλ  ηελ αλαλέσζε πάλσ ζηε βάζε ηεο νξζφδνμεο παξάδνζεο, αιιά 

ππνηάζζνληάο ηελ ζε κία κνξθή, πνπ εθείλνο ζεσξνχζε απαξαίηεηε. ηηο 

πξνζπάζεηέο ηνπ ηνλ ελζάξξπλε ν παηξηάξρεο ηεο Πφιεο Κχξηιινο ν Δ΄ θαη  ην 1753  

ηνλ έζεζε επηθεθαιήο ηεο Αθαδεκίαο, ηελ νπνία  άξρηζε λα ηδξχεη ζηνλ Άζσλα. Αιιά 

νη Αζσλίηεο πνπ αλεζπρνχζαλ κε ηνπο λεσηεξηζκνχο ηνπ Βνχιγαξε, ζπκκάρεζαλ 

ελαληίνλ ηνπ, ηνλ θαηήγγεηιαλ ζηνλ παηξηάξρε Κχξηιιν Δ΄, ηνλ εμαλάγθαζαλ λα 

εγθαηαιείςεη ηα έξγα ηνπ (1758) θαη ηειηθά  θαηέζηξεςαλ ην ίδην ην θηίξην ηεο 

Αζσληθήο Αθαδεκίαο. Ο Βνχιγαξεο είρε καζεηέο, νη νπνίνη κπφξεζαλ λα 

δηαηεξήζνπλ ην θαιχηεξν κέξνο ηεο έκπλεπζήο ηνπ, δηνξζψλνληαο ηαπηφρξνλα ηηο 

αληηθάζεηο θαη εμνπδεηεξψλνληαο ηνπο θηλδχλνπο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ. Οη θπξηφηεξνη 
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είλαη:  Ο Νηθεθφξνο Θενηφθεο (1731-1800) ζηνλ νπνίν νθείινπκε ηελ πξψηε έθδνζε 

(editio princeps) ηνπ Αγίνπ Ιζαάθ ηνπ χξνπ.  Ο  Άγηνο  Κνζκάο ν Αηησιφο (1714-

1779), ν νπνίνο  άθεζε ην Άγην Όξνο γηα λα αθηεξψζεη ζηνλ ειιεληθφ ιαφ κία 

εμαηξεηηθή εζληθή  δξάζε. Όπσο ν ίδηνο  ν Παηξνθνζκάο καξηπξεί,  ηελ δξάζε ηνπ 

ηελ αλέπηπμε,   φρη  απιά κε  δηθή ηνπ πξσηνβνπιία, αιιά κε ηελ άδεηα θαη επινγία 

ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ, εθηειψληαο δειαδή απνζηνιή εθθιεζηαζηηθά 

επηδνθηκαζκέλε.  Ο Αζαλάζηνο ν Πάξηνο (1722-1813), ν νπνίνο  αθνχ έγηλε καζεηήο 

ηνπ Βνχιγαξε ζηελ Αζσληθή Αθαδεκία, φπσο θαη ηνπ δηαδφρνπ ηνπ Νενθχηνπ ηνπ 

Καπζνθαιπβίηνπ (1713-1784), ππνρξεψζεθε λα εγθαηαιείςεη ην Όξνο εμ  αηηίαο 

εζσηεξηθψλ δηρνγλσκηψλ (΅ δηακάρε ησλ θνιχβσλ ΅).
15

  

Ο Νεφθπηνο ν Καπζνθαιπβίηεο θαη ν Αζαλάζηνο ν Πάξηνο ήηαλ ζηελά ζπλδεδεκέλνη 

κε δχν άιιεο πξνζσπηθφηεηεο: Σνλ άγην Μαθάξην ηεο Κνξίλζνπ (1731-1809) θαη ηνλ 

άγην Νηθφδεκν ηνλ Αγηνξείηε (1748-1809). Ο πξψηνο, δηεπζπληήο ηεο ζρνιήο ηεο 

Κνξίλζνπ, έγηλε επίζθνπφο ηεο ζηα 1764. Αθνχ  ππνρξεψζεθε  λα  απαξλεζεί ηελ 

έδξα ηνπ γηα ιφγνπο πνιηηηθψλ ζπλζεθψλ, κπφξεζε λα  αθηεξσζεί απφιπηα ζηελ 

πλεπκαηηθή αλαλέσζε ηεο Διιάδαο, ηεο νπνίαο έγηλε ν θχξηνο εκπλεπζηήο. Ο 

δεχηεξνο,  αθνχ ζπλάληεζε ηνλ άγην Μαθάξην θαη αγηνξείηεο κνλαρνχο 

εκςπρσκέλνπο απφ ην ίδην πλεχκα, έγηλε κνλαρφο ζην Άγην Όξνο ην 1775.  Αλάπηπμε  

κηα επξεία θηινινγηθή δξαζηεξηφηεηα ζε φινπο ηνπο ρψξνπο ησλ εθθιεζηαζηηθψλ 

γξακκάησλ. Οη κνλαρνί, νη νπνίνη ζπγθεληξψζεθαλ γχξσ απφ ην Μαθάξην ηεο 

Κνξίλζνπ θαη ην Νηθφδεκν ηνλ Αγηνξείηε, έιαβαλ ην φλνκα Κνιπβάδεο γηα ηνλ  ξφιν 

πνπ έπαημαλ ζε κία δηρνγλσκία πνπ ηάξαμε ην Άγην Όξνο, θαηά ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 

18νπ αηψλα.
16

  

Σν θνιπβαδηθφ θίλεκα είρε βαζεηά  πλεπκαηηθή δηάζηαζε. Έηαλ ζηελ νπζία ηνπ 

εζπραζηηθή  αλαγέλλεζε πνπ παξνπζίαδε πνιιέο αλαινγίεο  κε ηελ εζπραζηηθή 

θίλεζε ηνπ 14
νπ

 αηψλα. Καη  ζηηο δχν πεξηπηψζεηο,  ε πξφθιεζε πνπ δφζεθε απφ ηε 

Γχζε  ζπλεηέιεζε ζην λα θαλεξσζεί επξχηεξα  ε νξζφδνμε παξάδνζε. Η παξάδνζε 

                                                           

15  Π. Deseille, « Οη Κνιιπβάδεο ηνπ Άζσλα θαη ε ειιεληθή Φηινθαιία», ζην  δηθηπαθφ ηφπν:  
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απηή ζπλερηδφηαλ ζηα πξφζσπα ησλ εζπραζηψλ θαη ρξεζίκεπζε σο αληίβαξν ζην 

δπηηθφ νξζνινγηζκφ   θαη ηελ επηρεηξνχκελε εθθηινζφθεζε ή απφξξηςε ηεο πίζηεο. 

Οη Κνιπβάδεο  αληηπαξέηαμαλ ζηνλ επξσπατθφ Γηαθσηηζκφ θαη ζην θνζκηθφ ηνπ 

πλεχκα  ηνπο ζενπκέλνπο Αγίνπο  ηνπο  θαη ζηε  ζνθία ηνπ θφζκνπ  ηε Θεία  νθία 

θαη ηελ αγηνπλεπκαηηθή εκπεηξία.
17

 

ηα 1777, ν Μαθάξηνο ηεο Κνξίλζνπ ήιζε λα κείλεη ζην Άγην Όξνο. Άξρηζε λα 

ςάρλεη γηα ρεηξφγξαθα. Αλαθάιπςε ηνλ Εςεπγεηινό, πνιχηηκε αλζνινγία αζθεηηθψλ 

θεηκέλσλ, πνπ είρε ζπγθεληξψζεη ν Παχινο, θηήηνξαο  ηεο κνλήο ηνπ Δπεξγέηνπ ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε. Ο Εςεπγεηινόρ πεξηείρε επίζεο θηινθαιηθέο ζπιινγέο 

εζπραζηηθψλ θεηκέλσλ ηεο επνρήο, κεηαμχ 4νπ θαη 14νπ αηψλα. Με κεγάιν δήιν 

θξφληηζε λ’ αληηγξαθνχλ θαη, πξηλ θχγεη απφ ηνλ Άζσλα, εκπηζηεχζεθε ζην 

Νηθφδεκν ηνλ Αγηνξείηε ηελ επηκέιεηα ηεο δεκνζίεπζεο ηνπ Εςεπγεηινού, φπσο θαη 

ηεο πξαγκαηείαο ηνπ Πεπί ηηρ ζςσνήρ μεηαλήτευρ. Σνπ αλέζεζε επίζεο λα εηνηκάζεη 

γηα ην ηππνγξαθείν ηε Φιλοκαλία, πινπηίδνληάο ηελ κε πξφινγν θαη βηνγξαθηθέο 

ζεκεηψζεηο ησλ παξνπζηαδνκέλσλ ζπγγξαθέσλ. Η ειιεληθή Φιλοκαλία ηππψζεθε 

ζηε Βελεηία (1782). Σν ζχλνιν ησλ αληηηχπσλ κεηαθέξζεθε ζηελ Διιάδα. Οη 

ζπλζήθεο ηεο έθδνζήο ηεο ηελ έρνπλ ζηελά ζπλδέζεη, φρη κφλν κε ηνλ αζσληθφ 

κνλαρηζκφ, αιιά θαη κε ηελ επξχηεξε θίλεζε ηεο πλεπκαηηθήο αλαλέσζεο ηνπ 

ειιεληθνχ ιανχ. ’ απηήλ είραλ αθηεξσζεί νη Κνιπβάδεο θαη  ζέιεζαλ λα ηε 

ζηεξίμνπλ ηαπηφρξνλα ζηε ιεηηνπξγηθή δσή, ζηελ παξάδνζε ηεο παηεξηθήο 

δηδαζθαιίαο θαη ζηελ εζσηεξηθή δσή κε θέληξν ηελ θαξδηαθή πξνζεπρή.
18

 

ην εθθιεζηαζηηθφ ζψκα  αλαδείρζεθαλ νη ηνικεξφηεξνη  απνδέθηεο  ησλ λέσλ 

ηδεψλ, αιιά θαη  ε ηζρπξφηεξε αληίδξαζε απέλαληί ηνπο. Έηαλ ζπρλέο άιισζηε  νη 

ζπγθξνχζεηο  αλάκεζα ζηνπο ίδηνπο  ηνπο επηζηήκνλεο ή ιφγηνπο θιεξηθνχο. Σν 

παηξηαξρείν αλεζπρνχζε γηα ην αληηθιεξηθφ πλεχκα ηνπ  γαιιηθνχ Γηαθσηηζκνχ. 

·πξεπε  επηπιένλ ηελ λα αληηκεησπίζεη ηνλ ηεθηνληζκφ, ηε κεγαιχηεξε  απεηιή  (ηελ 

πεξίνδν εθείλε) θαηά ηεο ρξηζηηαληθήο πίζηεο απφ ηελ επνρή ησλ κεγάισλ αηξέζεσλ.  

                                                           

17
 Γ.Μεηαιιελνχ, Τοςπκοκπαηία. Οι ¨Έλληνερ ζηην Οθυμανική Αςηοκπαηοπία φ.π.162-163. 

18
 Π. Deseille,φ.π. 



13 

 

Πξνθιήζεηο αληηεθθιεζηαζηηθψλ θπιιαδίσλ,  φπσο ο Ανώνςμορ, ο Ρυζαγγλογάλλορ, 

η Ελληνική Νομαπσία  δελ ήηαλ δπλαηφ λα πεξάζνπλ απαξαηήξεηεο θαη αλαπάληεηεο. 

·ηζη ε ΅ θαηαδίθε ΅ ηνπ  έξγνπ ηνπ Υξηζηφθνξνπ Πακπιέθε  ήηαλ ππνρξέσζε ηνπ 

Παηξηαξρείνπ, αθνχ επξφθεηην γηα καδηθή άξλεζε ηνπ ρξηζηηαληζκνχ. Μαδί ηνπ 

θαηαδίθαζε φιν ην Γπηηθφ Γηαθσηηζκφ  ζηελ άζεε θαη αληηεθθιεζηαζηηθή  εθδνρή 

ηνπ. Τπήξμαλ βέβαηα θαη πεξηπηψζεηο, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ Μεζφδηνπ 

Αλζξαθίηε, φπνπ ππήξμε απνθαηάζηαζε (1725)  κεηά ηελ ΅θαηαδίθε¨, φηαλ 

δηαπηζηψζεθε ε πιάλε ηεο πξψηεο απφθαζεο.   Η αληίιεςε πάλησο   πσο  ππήξρε έλα 

αληηδξαζηηθφ  θέληξν, ην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν  θαη κηα επέιηθηε πεξηθέξεηα, δελ 

θαίλεηαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Σν Παηξηαξρείν δελ κπνξνχζε λα 

δερζεί  ηηο λέεο ηδέεο αλεμέιεγθηα θαη κε ηελ επθνιία  ησλ ινγίσλ πνπ κε ηηο 

ελέξγεηεο θαη απνθάζεηο ηνπο εθπξνζσπνχζαλ κφλν ηνλ εαπηφ ηνπο. Ιδηαίηεξα, φηαλ 

πνιιέο απφ ηηο λέεο εηζαγφκελεο ηδέεο  ζπληζηνχζαλ αλαηξνπή ηεο ξσκαίηθεο 

παξάδνζεο, ηελ νπνία είρε ηαρζεί λα δηαθπιάζζεη  ε Δθθιεζία. ε θάζε πεξίπησζε,  

ε ζηάζε ηνπ Παηξηαξρείνπ  ρξεηάδεηαη πξνζεθηηθή πξνζέγγηζε. Οη εγθχθιηνί ηνπ πνπ 

θαηαδηθάδνπλ ηηο θαηλνθαλείο δηδαζθαιίεο δελ κπνξνχζαλ λα κελ ππαθνχνπλ ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο Πχιεο πνπ θαηαδίθαδε γηα δηθνχο ηεο ιφγνπο  ηελ επηζηήκε θαη ηηο 

λέεο  ηδέεο. Πάληα ε νξγή ηεο Πχιεο  γηα θάζε ειιεληθή πξφθιεζε μεζπνχζε πάλσ 

ζην Παηξηαξρείν  πνπ απνηεινχζε πάληα ηνλ θπκαηνζξαχζηε φισλ ησλ δεηλψλ ηνπ 

Γέλνπο. 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Η ζρέζε Αλαηνιήο-Γχζεο θαη  θπξίσο ε ζηάζε ηεο  Ρσκαίηθεο Δζλαξρίαο έλαληη ηεο 

εθθξαγθεπκέλεο Γχζεο θαη ηεο παπηθήο  θαη πξνηεζηαληηθήο  πξνπαγάλδαο ηεο  

ζπληζηά  βαζηθφ  πξφβιεκα ηεο πεξηφδνπ ηεο Σνπξθνθξαηίαο. 

Σν Δζλαξρηθφ Κέληξν εγήζεθε ηνπ αγψλα θαηά ηεο κεηάδνζεο ησλ δπηηθψλ 

θαθνδνμηψλ ζηελ νξζφδνμε Αλαηνιή, φρη κφλν πξνζηαηεχνληαο θαη λνπζεηψληαο ην 

πνίκλην ηνπ κέζα  ζηα φξηα ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπ,  αιιά θαη ζηνλ ππφινηπν νξζφδνμν 

θφζκν  ησλ ξσκαίηθσλ παηξηαξρείσλ θαη ησλ ζιαβηθψλ ρσξψλ. Η δξάζε ηνπ 

Παηξηαξρείνπ  κε θήξπγκα, ζπλφδνπο θαη  ζενινγηθέο ζπγγξαθέο ήηαλ ζεκαληηθή  
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θαη άθεζε ππνζήθεο νη νπνίεο δελ είλαη δπλαηφλ λα παξαζεσξεζνχλ ζηηο ζεκεξηλέο 

ζρέζεηο κε ηε δπηηθή ρξηζηηαλνζχλε. 

ηνπο πξψηνπο αηψλεο ηεο Σνπξθνθξαηίαο,  νξηζκέλνη  ειιελνξζφδνμνη πνιεκηθνί  

ζπγγξαθείο  αληηκεηψπηδαλ  ηα ρξηζηηαληθά δφγκαηα  ηεο Γχζεο  σο ηελ  κνλαδηθή  

θαη ελ ηέιεη θνηλή απεηιή  θαηά ηεο Παξάδνζεο ηεο Οξζνδνμίαο. Πξνο ηα ηέιε φκσο 

ηεο Σνπξθνθξαηίαο  (18
νο

 αηψλαο),  ε αληηπαξάζεζε κε ηα δπηηθά δφγκαηα πέξαζε ζε 

δεχηεξε κνίξα,  θαζψο πξσηεχνπζα ζεκαζία  απέθηεζε ε ζπδήηεζε  θαη ε 

απφθξνπζε  λέσλ θηινζνθηθψλ  ξεπκάησλ (Γηαθσηηζκφο)  πνπ πξνέξρνληαλ θπξίσο 

απφ ηε  Γαιιία  θαη ηελ Αγγιία θαη δεπηεξεπφλησο απφ ηελ Οιιαλδία θαη ηελ 

Γεξκαλία. Γελ είλαη ινηπφλ ηπραίν φηη  ηελ επνρή απηή θαηαθπξψλεηαη ε 

αξηζηνηειηθή  θηινζνθία ζηνπο θφιπνπο ηεο  Αλαηνιηθήο Δθθιεζίαο. 

Σν δίιεκκα: αλαγθαζηηθή ζπλχπαξμε  ή αληίζηαζε  ηνπ Γέλνπο  απέλαληη ζηνλ 

Καηαθηεηή ήηαλ άκεζα ζπλαξηεκέλν κε ηε ζηάζε ζην δπηηθφ θαηέλαληη, ην 

πεξηζζφηεξν απεηιεηηθφ γηα  ηνλ άγην  Κνζκά ηνλ Αηησιφ.  

Οη δχν ηάζεηο ζπκβηβαζκνχ κε ηε λέα θαηάζηαζε,  αλαγθαζηηθή ζπλεξγαζία  ή 

δπλακηθή αληίζηαζε, νη νπνίεο δηακνξθψζεθαλ κεηά ηελ άισζε, αληαπνθξίλνληαλ  

ζηα πξνυπάξρνληα ξεχκαηα  αληηδπηηθψλ ή αλζελσηηθψλ  θαη θηινδπηηθψλ ή 

ελσηηθψλ. Δλψ γηα ηνπο αλζελσηηθνχο ε νξζφδνμε  πίζηε ήηαλ ππφζεζε εκπεηξίαο, 

ηξφπνο δσήο  θαη ζεξαπεία ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο θαη γη΄ απηφ ήηαλ αζπκβίβαζηνη, 

νη ελσηηθνί  είραλ κεηαβάιεη  ηελ πίζηε ζε ηδενινγία,  ε νπνία κπνξνχζε   λα 

νδεγεζεί ζηνπο νπνηνπζδήπνηε ΅ ηζηνξηθνχο  ζπκβηβαζκνχο¨.  Όκσο,  ε θηινπαηξία 

ήηαλ  θχξην ζπζηαηηθφ   θαη ησλ δχν  θαη απηφ είρε σο απνηέιεζκα,  ε αληίζεζε απηή 

λα ιεηηνπξγήζεη  ζπρλά κε ζεηηθφ ηξφπν. Η αθεξαηφηεηα ηεο  Οξζφδνμεο Δθθιεζίαο 

δηαηεξήζεθε θαη καδί κε απηή θαη ή αθεξαηφηεηα ηνπ ειιεληθνχ ιανχ.  
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