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Οἱ αἱξέζεηο θαί ηά ζρίζκαηα ζπληζηνῦλ θαηά
ηνχο Ἱεξνχο Καλφλεο ηά πιένλ θνβεξά θαί ὕπνπια
κέζα πνχ ρξεζηκνπνηεῖ ὁ ζαηαλᾶο γηά λά δηαξξήμεη
ηήλ ἑλφηεηα ηῆο Ἐθθιεζίαο θαί λά ζηεξήζεη ηή ζσηεξία ἀπφ ηά κέιε ηεο πνχ ἐπηιέγνπλ λά
ἀθνινπζήζνπλ ηά ὄξγαλά ηνπ, δειαδή ηνχο πξσηεξγάηεο θαί πξσηνζηάηεο ηῶλ αἱξέζεσλ (ΑΒ΄, ηγ΄,
357). Κχξην αἴηην ηῆο δεκηνπξγίαο ηῶλ αἱξέζεσλ
πῆξμε ἡ πεξεθάλεηα θαί ἡ «θπζίσζηο», πάζε ηά
ὁπνῖα ὁδεγνῦλ ζηή δηάζπαζε ηνῦ Σψκαηνο ηνῦ
Χξηζηνῦ θαί ζηήλ πξνζθνξά «θερσξηζκέλσο» ηῶλ
ἁγίσλ κπζηεξίσλ ζέ ζπζηαζηήξηα πνχ ζηξέθνληαη
«θαηὰ ηῆο ἐθθιεζηαζηηθῆο πίζηεσο» (Καξζ., η΄, 469).
Αἵξεζε ζηήλ θαλνληθή παξάδνζε ζεκαίλεη
«ζηξεβιόηεο» (Καξρ., Καλώλ, 369), δηαζηξνθή θαί
παξαθζνξά ηῆο πίζηεσο, γη’ αηφ θαί ζπληζηᾶ
«ἐιεεηλὴ πιάλε» ζηήλ ὁπνία «θαηεδέζεζαλ» νἱ
αἱξεηηθνί (Καξζ., μζη΄, 500), ἀιιά θαί «κεκηαζκέλε
θνηλσλία» (Καξζ., μζ´, 502). Κάζε αἵξεζε ἀπνηειεῖ
ζηήλ πξαγκαηηθφηεηα «ῥίδα πηθξίαο» θαί «κίαζκα
[…] ηῇ θαζνιηθῇ Ἐθθιεζίᾳ» (Ε΄ Οἰθ., ηζη´, 335),
ἐλῶ ὡο θαθφδνμε ἀληίιεςε πεξί ηήλ πίζηε ζπληζηᾶ
«θαπιόηεηα» πνχ ὁδεγεῖ ζηφλ πλεπκαηηθφ ὄιεζξν
(Καξζ., λδ´, 495). Γηά ηφ ιφγν αηφ θαί ὅπνηνο ἀπφ
ηνχο πηζηνχο ἀπνθαζίζεη λά ἀθνινπζήζεη ηφ δξφκν
ηῆο αἱξέζεσο δηαγξάθεηαη ἀκέζσο ἀπφ ηφλ θαηάινγν ηῶλ κειῶλ ηῆο Ἐθθιεζίαο, ἐθπίπηεη ἀπφ ηήλ θνηλσλία ηεο θαί ἐμνβειίδεηαη ἀπφ ηνχο θφιπνπο ηεο
(ΣΤ΄ Οἰθ., α´, 218), κέ ζπλέπεηα λά ἀπσιέζεη
παληειῶο ηή δπλαηφηεηα ηῆο ζσηεξίαο. Tν θάζε
κέινο ηῆο Ἐθθιεζίαο, ὁ θάζε πηζηφο, ἐθφζνλ ζά
παξαζπξζεῖ θαί ζά απνδερζεῖ ηήλ θαθφδνμε αἱξεηη-

ΤΕΥΦΟΣ 46ο

θή δηδαζθαιία, ἀπνθφπηεηαη ἀπφ «ηῆο
ἐθθιεζηαζηηθῆο ἑλώζεσο» (Καξζ., μζ´, 502) θαί
ἀπνζρίδεηαη «ἐθ ηῆο ηνῦ Κπξηαθνῦ ζώκαηνο
ἑλώζεσο» (Καξζ., μζη´, 500), κεηαβαίλνληαο ζέ θαηάζηαζε θαί ρῶξν «ὅπνπ Ἐθθιεζία νὐθ
ἔζηηλ» (Καξρ., Καλώλ, 369), ἀθνῦ ἐληάζζεηαη ζηήλ
αἵξεζε, δειαδή ζηφ «ζπλέδξηνλ ηῆο ἀπνζηαζίαο».
Ἐπεηδή κάιηζηα ἡ πξνζρψξεζε ζηήλ αἱξεηηθή θνηλφηεηα ζέηεη ἀκέζσο ηφλ πηζηφ ἐθηφο ηῶλ θφιπσλ
ηῆο Ἐθθιεζίαο, ὅινη νἱ αἱξεηηθνί ἤ ζρηζκαηηθνί
ζεσξνῦληαη «πάζεο ἐθθιεζηαζηηθῆο θνηλσλίαο
ἐθβεβιεκέλνη θαὶ ἀλελέξγεηνη» (Γ΄ Οἰθ., α´, 170),
εξηζθφκελνη πιένλ θάησ ἀπφ ηήλ θπξηαξρία ηνῦ
παηέξα ηῶλ αἱξέζεσλ δηαβφινπ, γη’ αηφ θη ἔρνπλ
ἄκεζε ἀλάγθε κεηάλνηαο, ὥζηε λά ἀπνθηήζνπλ
ἐπίγλσζε ηῆο ἀιήζεηαο ηῆο πίζηεσο θαί λά δηαθχγνπλ ἀπφ ηή δαηκνληθή παγίδα ζηήλ ὁπνία ἔρνπλ
ἐγθισβηζηεῖ (Καξζ., μζη´, 500).
Σχκθσλα κέ ηνχο Ἱεξνχο Καλφλεο, πάξρνπλ
δχν ὁκάδεο πξψελ κειῶλ ηῆο Ἐθθιεζίαο πνχ βξίζθνληαη ζέ πιάλε, νἱ αἱξεηηθνί θαί νἱ ζρηζκαηηθνί.
Σηήλ πξνζπάζεηά ηνπο λά ὁξίζνπλ ἀθξηβῶο ηί εἶλαη
νἱ αἱξεηηθνί θαί ηί νἱ ζρηζκαηηθνί, νἱ ζπλνδηθνί Παηέξεο πνγξακκίδνπλ, ὅηη «αἱξεηηθνὺο δὲ ιέγνκελ,
ηνύο ηε πάιαη ηῆο Ἐθθιεζίαο ἀπνθεξπρζέληαο, θαὶ
ηνὺο κεηὰ ηαῦηα ὑθ᾿ ἡκῶλ ἀλαζεκαηηζζέληαο. «Πξὸο
δὲ ηνύηνηο, θαὶ ηνὺο ηὴλ πίζηηλ κὲλ ηὴλ ὑγηᾶ πξνζπνηνπκέλνπο ὁκνινγεῖλ, ἀπνζρίζαληαο δέ, θαὶ
ἀληη ζπλάγνληαο ηνῖ ο θαλνλη θνῖ ο ἡ κῶλ
ἐπηζθόπνηο» (Β΄ Οἰθ., ζη´, 160. Πξβι. Μ. Βαζ., α΄,
587). Αἱξεηηθνί, δειαδή, εἶλαη ἐθεῖλνη ηῶλ ὁπνίσλ νἱ
θαθφδνμεο ἀπφςεηο ἔρνπλ ἀπνθεξπρζεῖ ἀπφ ηήλ

Ἐθθιεζία θαί νἱ ἴδηνη ἔρνπλ ἀπνθνπεῖ κέ ἀλάζεκα
ἀπφ ηφ Σῶκα ηεο, ἐλῶ ζρηζκαηηθνί ζεσξνῦληαη ὅζνη
πξνζπνηνῦληαη ὅηη ἔρνπλ ὀξζφδνμε πίζηε, ὅκσο
ἔρνπλ ἀπνζρηζηεῖ νἰθεηνζειῶο ἀπφ ηήλ Ἐθθιεζία
θαί ἀληηηάζζνληαη ζηνχο θαλνληθνχο ἐπηζθφπνπο,
ὀξγαλψλνληαο δηθέο ηνπο αηφλνκεο εραξηζηηαθέο
θαί ἄιιεο ιαηξεπηηθέο ζπλάμεηο. Γηά ηφ ιφγν αηφ θη
ἐθεῖλνο ἀπφ ηνχο πηζηνχο πνχ ζά ἐπηιέμεη λά
ἀθνινπζήζεη μερσξηζηφ δξφκν ἀπφ αηφλ ηῆο
Ἐθθιεζίαο, πξνζρσξψληαο εἴηε ζέ αἵξεζε, εἴηε ζέ
ζρηζκαηηθή θνηλφηεηα, ζεσξεῖηαη πιένλ «ἀιιόηξηνο
ηῆο Ἐθθιεζίαο» κέ ζπλέπεηα ὄρη κφλν λά βπζίδεηαη ὁ
ἴδηνο βαζχηεξα ζηήλ ἁκαξηία, ἀιιά θαί λά γίλεηαη
αἰηία δηαθζνξᾶο θαί δηαζηξνθῆο πνιιῶλ ἀπφ ηνχο
πηζηνχο (Αληηνρ., α´, 406). Καηαβάιινληαο πξνζπάζεηα λ’ ἀληηκεησπίζνπλ ἀπνηειεζκαηηθφηεξα ηφλ
θίλδπλν αηφ γηά ηνχο πηζηνχο κέζσ ηῶλ Ἱεξῶλ Καλφλσλ, νἱ Παηέξεο ἐθιακβάλνπλ ὡο ἀθαηαλφεηε
θαί παληειῶο ἀπαξάδεθηε ὁπνηαδήπνηε ζπλχπαξμε
ἤ ζπκθηιίσζε κέ ηνχο αἱξεηηθνχο ἤ ηνχο ζρηζκαηηθνχο ὅζν ἐθεῖλνη παξακέλνπλ ζηήλ πιάλε, ἐθφζνλ
θάζε αἵξεζε θαί θάζε ζρῖζκα πξνζπαζεῖ λά παξαζχξεη ηνχο πηζηνχο ζηήλ θαθνδνμία κέζσ ηῆο
πνιεκηθῆο θπξίσο ἐλαληίνλ ηνῦ κπζηεξίνπ ηνῦ
Χξηζηνῦ. Ἐπεηδή ἀθξηβῶο ἀπνηειεῖ θχξην ζηφρν ηῆο
πνιεκηθῆο ὅισλ ηῶλ αἱξέζεσλ ἡ πξνζβνιή θαί ἡ
κείσζε ηνῦ πξνζψπνπ θαί ηνῦ ἔξγνπ ηνῦ Ἰεζνῦ
Χξηζηνῦ, θάζε αἱξεηηθή πιάλε ζπληζηᾶ «ηῶλ ρξηζηηαλνθαηεγόξσλ αἵξεζηλ» (Ε΄ Οἰθ., ηζη´, 335), ἡ ὁπνία
ὡο θαθφδνμε ἀληίιεςε πεξί ηήλ πίζηε ἀξλεῖηαη
ἔκκεζα ἤ ἄκεζα «ηὸλ Κύξηνλ ἡκῶλ Ἰεζνῦλ Φξηζηὸλ
ηὸλ Υἱὸλ ηνῦ Θενῦ», γη’ αηφ θαί ζεσξεῖηαη εζέσο
θξπθή εἰδσινιαηξεία (Λανδ., ιε´, 433) θαί ἀζεΐα,
ἐλῶ νἱ ὀπαδνί ηῶλ αἱξέζεσλ γεληθφηεξα ζεσξνῦληαη
«ἀληίπαινη Φξηζηνῦ», «ἱεξόζπινη θαὶ ἁκαξησινί»,
ἀιιά θαί ὡο ρξηζηνκάρνη, «ἐρζξνὶ ηῆο
ἀιεζείαο» (ΣΤ´ Οἰθ., α´, 218).
Οἱ Ἱεξνί Καλφλεο πξνυπνζέηνπλ ηήλ ὕπαξμε
κίαο θαί κφλν Ἁγίαο Καζνιηθῆο θαί Ἀπνζηνιηθῆο
Ἐθθιεζίαο, ἑλφο Σψκαηνο κέ κία Κεθαιή ηφλ Κχξηφ καο Ἰεζνῦ Χξηζηφ, ἐθφζνλ «παξὰ […] ηνῖο
αἱξεηηθνῖο […] Ἐθθιεζία νὐθ ἔζηηλ» (Καξρ., Καλώλ,
369). Ἐθεῖλνη, ζπλεπῶο, πνχ ἀπνθφπηνληαη
αηφβνπια θαί ἠζειεκέλα θαί πξνζρσξνῦλ ζηήλ
αἵξεζε ἤ ηφ ζρῖζκα, παχνπλ λά εἶλαη κέιε ηνῦ Σψκαηνο ηνῦ Χξηζηνῦ κέ ζπλέπεηα λά κήλ ἐπελεξγεῖ
πιένλ ζ’ αηνχο ἡ ράξε ηνῦ Ἁγίνπ Πλεχκαηνο θαί
λά παξακέλνπλ θελνί ἀπφ ηά ραξίζκαηά ηνπ. Αηφ
ἔρεη ὡο ζπλέπεηα ηά κπζηήξηα πνχ ἐπηηεινῦλ ἤ ζπκκεηέρνπλ λά εἶλαη ἄθπξα, ἐθφζνλ ζηεξνῦληαη ηῆο
ἁγηαζηηθῆο θαί ηειεησηηθῆο ράξηηνο ηνῦ ἁγ. Πλεχκαηνο κέ ζπλέπεηα λά κήλ θίζηαηαη ζηίο θνηλφηεηέο
ηνπο ηέιεην βάπηηζκα θαί ρξῖζκα. Τνῦην ζπκβαίλεη

κάιηζηα, δηφηη «παξὰ δὲ ηνῖο αἱξεηηθνῖο, ὅπνπ
Ἐθθιεζία νὐθ ἔζηηλ, ἀδύλαηνλ ἄθεζηλ ἁκαξηῶλ
ιαβεῖλ», ἀιιά θαί δηφηη ηά κπζηήξηά ηνπο δέλ εἶλαη
δπλαηφλ «ἐλ κέξεη ὑπεξηζρύεηλ. Εἰ ἠδπλήζε βαπηίζαη,
ἴζρπζε θαὶ Ἅγηνλ Πλεῦκα δνῦλαη. Εἰ νὐθ ἠδπλήζε, ὅηη
ἔμσ ὢλ, Πλεῦκα ἅγηνλ νὐθ ἔρεη, νὐ δύλαηαη ηὸλ
ἐξρόκελνλ βαπηίζαη. Ἑλὸο ὄληνο ηνῦ βαπηίζκαηνο θαὶ
ἑλὸο ὄληνο ηνῦ ἁγίνπ Πλεύκαηνο, θαὶ κηᾶο Ἐθθιεζίαο
ὑπὸ Φξηζηνῦ ηνῦ Κπξίνπ ἡκῶλ, ἐπάλσ Πέηξνπ ηνῦ
Ἀπνζηόινπ ἀξρῆζελ ιέγνληνο, ηῆο ἑλόηεηνο ηεζεκειησκέλεο. Καὶ δηὰ ηνῦην ηὰ ὑπ᾿ αὐηῶλ γηλόκελα ςεπδῆ
θαὶ θελὰ ὑπάξρνληα, πάληα ἐζηὶλ ἀδόθηκα» (Καξρ.,
Καλώλ, 369). Τφ γεγνλφο ὅηη ηφ βάπηηζκα
ὁξηζκέλσλ αἱξεηηθῶλ θαί ζρηζκαηηθῶλ ἔγηλε
ἀπνδεθηφ ἀπφ ηήλ Ἐθθιεζία θαηά θηιάλζξσπε παξαρψξεζε θαί δέλ ἀλαβαπηίζηεθαλ ὕζηεξα ἀπφ ηήλ
ἐπάλνδν θαί ἐπαλέληαμή ηνπο ζηνχο θφιπνπο ηεο
(Β΄ Οἰθ., δ΄, 163), δέ ζεκαίλεη ὅηη ζέ ὁπνηαδήπνηε
πεξίπησζε ηά κπζηήξηα ηῶλ αἱξεηηθῶλ ζά
κπνξνῦζαλ λά ζεσξεζνῦλ ὡο ἔγθπξα, νὔηε θαη’
ἀθξίβεηα ἀιιά νὔηε θαί θαη’ νἰθνλνκία. Ἀληίζεηα
θαί κφλν ηφ ηφικεκα ηῆο ηειέζεψο ηνπο ἀπφ ηνχο
αἱξεηηθνχο ἤ ζρηζκαηηθνχο ςεπδνθιεξηθνχο εἶλαη
ἀξθεηφ γηά λά ζπκβάιιεη πεξηζζφηεξν ζηήλ θαηαδίθε ηνπο, θαζφζνλ ζηήλ Ἐθθιεζία «πάληα ηὰ
ἁγηάζκαηα ζσηεξησδῶο αἰώληα θαὶ δσηηθὰ παξαιακβάλνληαη, ἅηηλα ηνῖο ἐπηκέλνπζηλ ἐλ ηῇ αἱξέζεη, κεγάιελ ηῆο θαηαδίθεο ηὴλ ηηκσξίαλ πνξίδνπζηλ, ἵλα,
ὅπεξ ἦλ αὐηνῖο ἐλ ηῇ ἀιεζείᾳ πξὸο ηὴλ αἰώληνλ δσὴλ
ἀθνινπζεηένλ θσηεηλόηεξνλ, ηνῦην γέλεηαη αὐηνῖο ἐλ
ηῇ πιάλῃ ζθνηεηλόηεξνλ θαὶ πιένλ θαηαδεδηθαζκέλνλ. Ὃπεξ ηηλὲο ἔθπγνλ, θαὶ ηῆο Ἐθθιεζίαο ηῆο
θαζνιηθῆο κεηξὸο ηὰ εὐζύηαηα ἐπηγλόληεο, πάληα
ἐθεῖλα ηὰ ἅγηα Μπζηήξηα, θίιηξῳ ηῆο ἀιεζείαο
ἐπίζηεπζαλ θαὶ ὑπεδέμαλην» (Καξζ., λδ΄, 495).
Σηνχο Ἱεξνχο Καλφλεο, ὅκσο, ηνλίδεηαη
ἰδηαίηεξα ἐπίζεο, ὅηη ὄρη κφλνλ νἱ αἱξεηηθνί, ἀιιά
θαί νἱ ζρηζκαηηθνί βξίζθνληαη ἐθηφο ηνῦ
Ἐθθιεζηαζηηθνῦ Σψκαηνο θαί ζηεξνῦληαη ηῆο ράξηηνο ηνπ ἁγίνπ Πλεχκαηνο. Ὅπσο ζεκεηψλεη ἐπ’
αηνῦ ὁ Μ. Βαζίιεηνο, «ἡ κὲλ ἀξρὴ ηνῦ ρσξηζκνῦ
δηὰ ζρίζκαηνο γέγνλελ· νἱ δὲ ηῆο Ἐθθιεζίαο
ἀπνζηάληεο, νὐθ ἔηη ἔζρνλ ηὴλ ράξηλ ηνῦ Ἁγίνπ Πλεύκαηνο ἐθ᾿ ἑαπηνύο· ἐπέιηπε γὰξ ἡ κεηάδνζηο ηῷ
δηαθνπῆλαη ηὴλ ἀθνινπζίαλ. Οἱ κὲλ γὰξ πξῶηνη
ἀλαρσξήζαληεο, παξὰ ηῶλ Παηέξσλ ἔζρνλ ηῆο ρεηξνηνλίαο, θαὶ δηὰ ηῆο ἐπηζέζεσο ηῶλ ρεηξῶλ αὐηῶλ,
εἶρνλ ηὸ ράξηζκα ηὸ πλεπκαηηθόλ, νἱ δὲ
ἀπνῤῥαγέληεο, ιατθνὶ γελόκελνη, νὔηε ηνῦ βαπηίδεηλ,
νὔηε ηνῦ ρεηξνηνλεῖλ εἶρνλ ηὴλ ἐμνπζίαλ· νὔηε
ἠδύλαλην ράξηλ Πλεύκαηνο ἁγίνπ ἐηέξνηο παξέρεηλ,
ἧο αὐηνὶ ἐθπεπηώθαζη· δη’ ὃ ὡο παξὰ ιατθῶλ βαπηηδνκέλνπο ηνὺο παξ᾿ αὐηῶλ, ἐθέιεπζαλ ἐξρνκέλνπο ἐπὶ
ηὴλ Ἐθθιεζίαλ, ηῷ ἀιεζηλῷ βαπηίζκαηη ηῷ ηῆο
Ἐθθιεζίαο ἀλαθαζαίξεζζαη» (Μ. Βαζ., α΄, 587).

Γη’ αηφ θαί παξά ηή δηάθξηζε ηῆο ἀπνζηαζίαο ἀπφ
ηήλ Ἐθθιεζία θαί ηή δηάζπαζε ηῆο ἑλφηεηάο ηεο ζέ
αἵξεζε θαί ζρῖζκα, δέλ παχνπλ ηφζν ἡ αἵξεζε, ὅζν
θαί ηφ ζρῖζκα λά ρσξίδνπλ ηφλ ἄλζξσπν ἀπφ ηφ
Σῶκα ηνπ Χξηζηνῦ θαί λά ηφλ ἀπνζηεξνῦλ ηῆο ζείαο
Χάξηηνο (Καξζ., μζ΄, 502). Τφ γεγνλφο αηφ
πνγξακκίδεη ηφ «ἀλάζεκα», ηφ ὁπνῖν νἱ Ἱεξνί Καλφλεο πξνβιέπνπλ γηά θάζε πηζηφ πνχ δέλ
ὀξζνδνμεῖ ζηήλ πίζηε ἤ ἀπνζηαζηνπνηεῖηαη ἀπφ ηήλ
ἐθθιεζηαζηηθή θνηλσλία, θαζψο ἔρεη ηήλ ἔλλνηα ὅηη
ηφλ ἀπνθφπηεη ἀπφ ηφ ἐθθιεζηαζηηθφ Σῶκα, ηφλ
ζέηεη ἐθηφο ηνῦ ζσηεξηψδνπο ρψξνπ ηῆο Ἐθθιεζίαο
θαί ηαπηφρξνλα εἰδνπνηεῖ θαί ἀλαθνηλψλεη ζηφ
ἐθθιεζηαζηηθφ πιήξσκα ηφ πξφζσπν ἐθεῖλν ηνῦ
ὁπνίνπ νἱ ἀπφςεηο εἶλαη αἱξεηηθέο θαί γη’ αηφ εἶλαη
ἀπαξαίηεην λά ἀπνθεχγεηαη ἀπφ ηνχο πηζηνχο. Καηά
ηφλ ἴδην ηξφπν κέ ηφλ αἱξεηηθφ θαί ὁ ζρηζκαηηθφο,
ὅηαλ ρσξηζηεῖ ἀπφ ηήλ ξζφδνμν Καζνιηθή
Ἐθθιεζία, ζηεξεῖηαη ηῆο ράξηηνο ηνῦ Θενῦ. Ἄλ κάιηζηα εἶλαη θιεξηθφο θαζαηξεῖηαη, ἐλῶ ἄλ εἶλαη ιατθφο ἀθνξίδεηαη θαί ἀλαζεκαηίδεηαη (Ἀπνζη., ια΄, 32
- Γάγγρ., ζη΄, 399 - Καξζ, η΄, 469 - ΑΒ΄, ηγ´· ηδ΄· ηε´,
357-358). Αηφο εἶλαη θαί ὁ ιφγνο πνχ νἱ Ἱεξνί Καλφλεο ἀπαγνξεχνπλ αζηεξφηαηα ὁπνηαζδήπνηε
κνξθῆο ζπκπξνζεπρή κέ ηνχο αἱξεηηθνχο ἤ ηνχο
ζρηζκαηηθνχο (Λανδ., ιγ´, 433), θαζψο θαί κέ
ἐθείλνπο πνχ γηά ὁπνηνλδήπνηε ιφγν ἔρνπλ
ἀπνθνπεῖ ἀπφ ηήλ ἐθθιεζηαζηηθή θνηλσλία, θαί κάιηζηα ὄρη κφλν θαηά ηή δεκφζηα πξνζεπρή ζηνχο
εθηήξηνπο νἴθνπο, ἀιιά θαί θαηά ηήλ ἰδησηηθή ζηίο
νἰθίεο. Ἡ κή ηήξεζε ηνῦ Καλφλα αηνῦ πξνβιέπεη
γηά κέλ ηά ιατθά κέιε ηῆο Ἐθθιεζίαο ηήλ πνηλή ηνῦ
ἀθνξηζκνῦ (Ἀπνζη., η΄, 13), γηά δέ ηνχο θιεξηθνχο
πξνβιέπεηαη ἐπίζεο ὁ ἀθνξηζκφο, ἐλῶ ἄλ ἐπηηξαπεῖ
ζέ αἱξεηηθνχο ἤ ζρηζκαηηθνχο λά ἐλεξγήζνπλ
ὁηηδήπνηε ὡο θιεξηθνί, ἀλαγλσξηζηεῖ δειαδή ἔζησ
θαί ἔκκεζα ἡ ἱεξσζχλε ηνπο, ἐπηβάιιεηαη ζηνχο
ὀξζνδφμνπο θιεξηθνχο ἡ πνηλή ηῆο θαζαηξέζεσο
(Ἀπνζη., κέ´· κζη΄· με´, 50 · 51 · 84 - Λανδ., ζ´,
423). Ὄρη κφλν, ζπλεπῶο, ἀπαγνξεχεηαη ἡ ζπκπξνζεπρή ὁπνηνπδήπνηε κέ ηνχο αἱξεηηθνχο, ἀιιά δέλ
ἐπηηξέπεηαη γηά θαλέλα ιφγν θαί ἡ εἴζνδνο ηῶλ
ἀκεηαλφεησλ αἱξεηηθῶλ ζηνχο ὀξζφδνμνπο λανχο
(Λανδ., ζη´, 422), πνιχ δέ πεξηζζφηεξν ηνχο
ἀπαγνξεχεηαη αζηεξά λά εἶλαη παξφληεο ἐλῶ
ηειεῖηαη ἡ Θεία Δραξηζηία (Τηκ. Αιεμ., ζ´, 670).
Καηά ηφλ ἴδην ηξφπν νὔηε ηά κέιε ηῆο Ἐθθιεζίαο,
θιεξηθνί ἤ ιατθνί, ἐπηηξέπεηαη λά εἰζέξρνληαη ζέ
θνηκεηήξηα ἤ καξηχξηα αἱξεηηθῶλ κέ ζθνπφ λά
πξνζεπρεζνῦλ (Λανδ., ζ´, 423). Ἔηζη, ἐθεῖλνη ἀπφ
ηνχο πηζηνχο πνχ κεηαβαίλνπλ θαί πξνζεχρνληαη ζέ
ηάθνπο ςεπδνκαξηχξσλ αἱξεηηθῶλ πξέπεη λά
ἀλαζεκαηίδνληαη (Λανδ., ιδ´, 433). Ὅζνλ ἀθνξᾶ
εἰδηθφηεξα ζηα ιατθά κέιε ηῆο Ἐθθιεζίαο, δέλ ἐπη-

ηξέπεηαη λά ιακβάλνπλ γηά ὁπνηνλδήπνηε ιφγν
εινγίεο ἀπφ αἱξεηηθνχο ἤ ζρηζκαηηθνχο ςεπδνθιεξηθνχο, ἀλεμάξηεηα ἀπφ ηήλ ἐμσηεξηθή ηνπο
ἐκθάληζε ἤ ηή θαηλνκεληθή ηνπο ἀξεηή, θαζψο
ἀπνπζηάδεη ἀπφ αηνχο ἡ ράξε ηῆο ἱεξσζχλεο θαί νἱ
εινγίεο ηνπο εἶλαη ζηήλ πξαγκαηηθφηεηα
«ἀινγίαη» (Λανδ., ιβ´, 433). Τά ιατθά κέιε ηῆο
Ἐθθιεζίαο ὅκσο δέλ ἐπηηξέπεηαη ἐπίζεο λά ζπλάπηνπλ ζπγγεληθέο ζρέζεηο κέ αἱξεηηθνχο, γη’ αηφ
θαί θαη’ ἀθξίβεηα δέλ πξέπεη λά ἐπηηξέπεηαη ὁ γάκνο
κέ αἱξεηηθνχο ἤ ἀιιφζξεζθνπο (Γ΄ Οἰθ., ηδ´, 196 ΣΤ΄ Οἰθ., νβ´, 282 - Λανδ., ια´, 432 - Καξζ., θα´,
477). Ὄρη κφλν δέλ ἐπηηξέπεηαη λά ζπλάπηνπλ ζπγγεληθέο ζρέζεηο ηά κέιε ηῆο Ἐθθιεζίαο κέ
αἱξεηηθνχο, ἀιιά δέλ ἐπηηξέπεηαη νὔηε λά ζπλενξηάδνπλ καδί ηνπο, νὔηε πνιχ πεξηζζφηεξν λά δέρνληαη
ἑνξηαζηηθά δῶξα ἀπφ αηνχο (Λανδ., ιδ´, 435), γη’
αηφ θαί ζεσξεῖηαη ἀλεπίηξεπην ἐπίζθνπνη ἤ ἄιινη
θιεξηθνί λά ἀθήλνπλ κέ δηαζήθε ηήλ πεξηνπζία
ηνπο ζέ ζπγγελεῖο ηνπο αἱξεηηθνχο, ἤ λά ηνχο δσξίδνπλ ὁηηδήπνηε ἐλῶ βξίζθνληαη ζηήλ δσή (Καξζ.,
θβ´, 478). Ἄλ κάιηζηα θάπνηνο ἐπίζθνπνο θιεξνδνηήζεη ὁηηδήπνηε ἀπφ ηήλ πεξηνπζία ηνπ ζέ
αἱξεηηθνχο ἤ εἰδσινιάηξεο ζπγγελεῖο ηνπ,
ἀλαζεκαηίδεηαη θαί ἀπνθφπηεηαη ἀπφ ηήλ Ἐθθιεζία
ἀθφκε θαί κεηά ηφ ζάλαηφ ηνπ (Καξζ., πα΄, 507).
Ἡ αὐζηηπόηηηα αὐηή ηῶν Ἱεπῶν Κανόνων
ἔνανηι ηῶν αἱπεηικῶν ἔσει ὡρ ζκοπό ἀθενόρ νά
πποθςλάξει ἀπό ηήν πλάνη ηά μέλη ηῆρ
Ἐκκληζίαρ, ἀλλά καί νά μήν ὁδηγήζει ζέ
ἐθηζςσαζμό ηούρ ἴδιοςρ ηούρ αἱπεηικούρ ὅηι ἡ
κακοδοξία ηοςρ γίνεηαι ἀποδεκηή ἐμμέζωρ ἤ ηοςλάσιζηον ἀνεκηή ἀπό μέλη ηῆρ Ἐκκληζίαρ καί
μάλιζηα ηούρ κληπικούρ. Γη’ αηφ θαί ηά ἐπηηίκηα
πνχ πξνβιέπνληαη γηά ηήλ πνηκαληηθή ἀληηκεηψπηζε
ηῶλ κειῶλ ηῆο Ἐθθιεζίαο πνχ πξνζρψξεζαλ ζέ
ζρῖζκα ἤ αἵξεζε, ἐπηζεκαίλνπλ θαί ἀλαγλσξίδνπλ
ηήλ θαηάζηαζε ζηήλ ὁπνία αηά κέ ηξφπν
αηφβνπιν θαί ἐιεχζεξν κεηέβεζαλ, ὅηη εἶλαη δειαδή ἀπνθνκκέλα θαί ηνπνζεηεκέλα ἐθηφο ηνῦ
Ἐθθιεζηαζηηθνῦ Σψκαηνο, κέ ζθνπφ ηήλ ζπλαίζζεζε ηνῦ ὀιηζζήκαηφο ηνπο θαί ηήλ ἐπηζηξνθή ηνπο
ζηήλ Ἐθθιεζία. Ἡ ζηάζε αηή ηῶλ Ἱεξῶλ Καλφλσλ
δέλ ἔρεη ηηκσξεηηθφ, ἀιιά πνηκαληηθφ θαί ζεξαπεπηηθφ (ΣΤ΄ Οἰθ., β΄, 220) ραξαθηῆξα, ὁ ὁπνῖνο δηαθξίλεηαη ἀπφ δπλακηθφηεηα, ἀπνθαζηζηηθφηεηα θαί
ηαπηφρξνλα ἀπφ θηιεπζπιαρλία κέ ζθνπφ λά ζεξαπεχεη νζηαζηηθά ηά πλεπκαηηθά ηξαχκαηα ηῶλ
αἱξεηηθῶλ ἤ ηῶλ ζρηζκαηηθῶλ, ἀιιά θαί λά κήλ
ἀκβιχλεη ηίο ζπλεηδήζεηο ηῶλ κειῶλ ηῆο
Ἐθθιεζίαο. Οἱ Ἱεξνί Καλφλεο δειαδή, ἐπηδεηθλχνπλ
ἔλαληη
ηῶλ
αἱξεηηθῶλ
αζηεξφηεηα
θαί
ἀπνθαζηζηηθφηεηα ὡο πξφο ηήλ ἀληηκεηψπηζε ηῆο
θαθνδνμίαο ηνπο θαί ηῆο πξνζπάζεηαο δηάζπαζεο

ηῆο ἐθθιεζηαζηηθῆο ἑλφηεηαο, εἶλαη ὅκσο δηάρπηε
παξάιιεια
ἡ
θηιάλζξσπε
κέξηκλα
πνχ
ἐπηδεηθλχνπλ γηά ηήλ ἐπηζηξνθή θαί ηή ζσηεξία
ηνπο, πξᾶγκα πνχ θαηαθαίλεηαη ἀπφ ηή δηάθξηζε
πνχ θάλνπλ ἀλάκεζα ζηήλ αἵξεζε ἤ ηφ ζρῖζκα θαί
ζηνχο αἱξεηηθνχο ἤ ηνχο ζρηζκαηηθνχο. Τήλ αἵξεζε
θαί ηφ ζρῖζκα ἀπνζηξέθνληαη θαί θαηαδηθάδνπλ
ἀπνιχησο νἱ Καλφλεο ηῆο Ἐθθιεζίαο, ἐλῶ γηά ηνχο
αἱξεηηθνχο θαί ηνχο ζρηζκαηηθνχο ἐθθξάδνληαη κέ
ἀγάπε θαί θαλεξή δηάζεζε κέξηκλαο γηά ηή ζσηεξία
ηνπο, ἐθιακβάλνληάο ηνπο ὡο πιαλεκέλα θαί
ἀζζελῆ πξψελ κέιε ηῆο Ἐθθιεζίαο. Γη’ αηφ θαί
ἔλαληη ηῶλ αἱξεηηθῶλ θαί ηῶλ ζρηζκαηηθῶλ ἡ θαλνληθή παξάδνζε πξνβιέπεη θπξίσο θηιάλζξσπα κέηξα γηά ηήλ ἐπηζηξνθή ηνπο «ηῇ ὀξζνδνμίᾳ θαὶ ηῇ
κεξίδη ηῶλ ζσδνκέλσλ» (Β΄ Οἰθ., δ΄, 163). Ἡ
ἐπηζπκία ηῆο ἐπηζηξνθῆο ηνπο ὅκσο ζηνχο θφιπνπο
ηῆο Ἐθθιεζίαο, εἶλαη ἀπαξαίηεην λά ζπλνδεχεηαη
ἀπφ κεηάλνηα εἰιηθξηλή (Μ. Βαζ., α΄, 587), πξφζεζε
ἀπνθήξπμεο ηῆο αἱξεηηθῆο πιάλεο θαί ἄλεπ ὅξσλ

ἀπνδνρή ηῆο ἀιήζεηαο ηῆο πίζηεσο. Οἱ αἱξεηηθνί
πνχἐπαλεληάζζνληαη ζηήλ Ἐθθιεζία, δειαδή, εἶλαη
ἀπαξαίηεην λά ἀλαζεκαηίζνπλ θαί λά ἀξλεζνῦλ
«πᾶζαλ αἵξεζηλ, κὴ θξνλνῦζαλ, ὡο θξνλεῖ ἡ ἁγία ηνῦ
Θενῦ θαζνιηθὴ θαὶ ἀπνζηνιηθὴ Ἐθθιεζία» (Β΄ Οἰθ.,
δ´, 163. Πξβι. Λανδ. δ´, 422-423). Ἡ εἰιηθξίλεηα
κάιηζηα ηῆο πξφζεζήο ηνπο λά ζπγθαηαιεγνῦλ θαί
πάιη ζηά κέιε ηῆο Πνίκλεο ηνῦ Χξηζηνῦ,
ἐπηβεβαηψλεηαη κέ ηήλ ἔγγξαθε ὁκνινγία ηῆο πίζηεψο ηνπο, ηήλ ὁπνία ζά πνβάιινπλ ζηφλ
ἐπίζθνπν, ὅπνπ ζά δηαβεβαηψλνπλ ξεηά ὅηη
ἀπνδέρνληαη θαί ἐπηζπκνῦλ ζηφ ἑμῆο λά
ἀθνινπζνῦλ «ἐλ πᾶζη ηνῖο δόγκαζη ηῆο Καζνιηθῆο
Ἐθθιεζίαο» (Α΄ Οἰθ., ἡ´, 133). Ἡ ἀπνδνρή ηνπο
ὅκσο θαί πάιη ζηήλ Ἐθθιεζία δέλ ὁινθιεξψλεηαη
κέ ηήλ ὁκνινγία, ἀιιά θαί κέ ηήλ θαηήρεζε, ἡ
ὁπνία πξέπεη λά ἐπηηειεῖηαη ιεπηνκεξῶο θαί «κεηὰ
πάζεο ἐπηκειείαο» (Λανδ., ἡ΄, 423).
π. Εύάγγελος Κ. Πριγκιπάκηο
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