
ΔΙΑΓΩΓΗ - ΠΡΟΛΟΓΟ 
 

 1.  ζσζηόο ξζόδνμνο Χξηζηηαλόο, ζύκθσ-

λα κέ ηήλ ἐληνιή ηνῦ Κπξίνπ καο Ἰεζνῦ 

Χξηζηνῦ, «ἀγαπᾶ ηόλ πιεζίνλ ηνπ ὡο ζεαπ-

ηόλ» (δειαδή, ὅπσο ηόλ ἑαπηό ηνπ) θαί ζά θά-

λεη ηό πᾶλ γηά ηόλ ἐκπεξίζηαην ζπλάλζξσπό 

ηνπ. 

 Ἀθόκε, ὅκσο, πεξηζζόηεξνλ, ἀγαπᾶ ηήλ 

Ἀιήζεηα, ἀγαπᾶ ηήλ πίζηηλ ηνπ, ὅπσο ηήλ 

ἐδηδάρζεθε, θαί ὅπσο ηνῦ ἀπνθαιύθζεθε ἀπό 

ηόλ Κύξηό καο, θαί Θεόλ καο. Σήκεξνλ – ὅκσο 

– ἐπιεζύλζεζαλ θαί ἀπεζξαζύλζεζαλ νἱ δηάθν-

ξεο αἱξέζεηο, πνύ πιήηηνπλ ηήλ ὀξζήλ πίζηηλ 

καο, ηήλ Ἀιήζεηα, ηά δόγκαηά καο, ηήλ 

θθιεζίαλ καο. Γηά ηνῦην ἐπηβάιιεηαη λά 

εἴπσκελ ἐθεῖλν ηό «ΣΤΩΜΔΝ ΚΑΛΩΣ» ηνῦ 

Ἀξραγγέινπ!  Καί πξίλ ἀπό ὅια, ἐπηβάιιεηαη 

λά θαηαξηηζζνῦκε ζηήλ πίζηηλ καο, θαί ζέ 

βαζηθνύο ὅξνπο ηνῦ ἀληηαηξεηηθνῦ καο 

ἀγῶλα,  θαί  πῶο  ἡ   Ἱεξά   Παξάδνζηο  (Ἅγηνη  

Θενθόξνη Παηέξεο ηῆο θθιεζίαο καο) θαί ἡ 

Καηλή Γηαζήθε, ἀληηκεησπίδεη ζηήλ πξάμε – 

θαί ὄρη ἀπιῶο ζηήλ ζεσξία – ηίο αἱξέζεηο, θαί 

ηνύο αἱξεηηθνύο. 

 Τό ὑπό ἀλάπηπμε θαί ἐμέηαζε παξόλ ζέκα 

εἶλαη εὐξύ, θαί πάληα ἐλδηαθέξνλ θαί ἐπίθαηξν,  

ἰδηαίηεξα ζηίο ἡκέξεο καο. Θά πξνζπαζήζσκε, 

ὅζν ηό δπλαηόλ, λά εἴκαζηε θαηαλνεηνί θαί πε-

ξηεθηηθνί ζέ λνήκαηα (ἀπνθεύγνληαο θείκελα 

καθξόζπξηα, θαί δπζεξκελεπόκελα). 

 2. Ὅηαλ ιέκε ΄΄Παηέξεο ηῆο θθιεζίαο΄΄ 

ἀλαθεξόκεζα – θπξίσο – ζηνύο Ἁγίνπο Παηέξεο  

πνύ ἔδεζαλ ὅηαλ ἡ θθιεζία καο ἦηαλ 

λσκέλε, δειαδή πξίλ ηό 1054 κ.Χ., ὅηαλ ἔγηλε 

ὁξηζηηθό ηό Σρῖζκα, ἀπό ηνύο Παππηθνύο  

(Γπηηθνύο). Ἀλαθεξόκεζα – ὅκσο – θαί ζηνύο 

ινηπνύο Ἁγίνπο θαί Παηέξαο ηῆο θθιεζίαο 

καο, κέρξη ζήκεξα, πνύ ἀλαθέξνληαη – (ἤ 

ἀληηγξάθνπλ) – ζηνύο Ἁγίνπο Παηέξαο ηῆο 

λσκέλεο θθιεζίαο, θαί ζηό Πεδάιηνλ, ἤηνη 

ζηό Ἱεξόλ Βηβιίνλ, πνύ ἔρεη  θαηαγξάςεη ὅινπο  
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ηνύο Καλόλεο ηῶλ Ἁγίσλ Ἀπνζηόισλ, ὅιεο ηίο 

ἀπνθάζεηο, ὅισλ ηῶλ Ἁγίσλ Οἰθνπκεληθῶλ Σπ-

λόδσλ, θαί ὄρη κόλνλ. Θά ηνλίζσκε  - πάλησο – 

ἐδῶ, ὅηη θαί νἱ Ἅγηνη Παηέξεο ὅισλ ηῶλ 

ἐπνρῶλ, ἀλαθέξνληαη – πξσηίζησο – ζηήλ Ἁγία 

Γξαθή, θαί ζηήλ Ἱεξά Παξάδνζε!,  ηήλ ὁπνία 

ἐζέβνλην θαί ἐηεξνῦζαλ. 

 

ΣΙ ΗΜΑΙΝΔΙ Ο ΟΡΟ «ΔΚΚΛΗΙΑ»  

 

3. Ἡ ξζόδνμε θθιεζία καο εἶλαη ζενΐδξπ-

ηνλ ἵδξπκα, κέ θεθαιή ηόλ Κύξηό καο θαί Θεόλ  

καο, θαί ζῶκα ὅινπο ηνύο πηζηνύο ὅισλ ηῶλ 

αἰώλσλ. Δἶλαη ἡ «ἅπαμ παξαδνζεῖζα ηνῖο ἁγίνηο 

πίζηηο» (Ἰνύδα 3) θαί ἐλ θπξηνιεμίᾳ ἡ «Μία, 

Ἁγία, Καζνιηθή θαί Ἀπνζηνιηθή θθιεζία» - 

ὅπσο ὁκνινγνῦκε ζηό Σύκβνινλ ηῆο Πίζηεώο 

καο – ἤηνη, ηνῦ Θεαλζξώπνπ Χξηζηνῦ, ηῶλ 

Ἁγίσλ Ἀπνζηόισλ, ηῶλ Μαξηύξσλ θαί Ἁγίσλ, 

ηῶλ Παηέξσλ θαί Οἰθνπκεληθῶλ Σπλόδσλ θαί 

ὅισλ ηῶλ αἰώλσλ. πνκέλσο, ΄΄ἐθθιεζία΄΄, 

δέλ εἶλαη θάηη πνύ ἐκθαλίζζεθε – ἔηζη μαθλη-

θά –  ζηό πξνζθήλην, 10 αἰῶλεο, 14 αἰῶλεο, 

18, 19, 20, 21 αἰῶλεο κεηά Υξηζηόλ, θαί ἔρεη 

ὡο θεθαιήλ ἕλαλ «δηδάζθαινλ» ἤ ἕλαλ Πάππα 

ἤ ἕλαλ γθνπξνύ θ.ιπ. 

4. Ὁ Ἀπ. Παῦινο ὀλνκάδεη ηήλ θθιεζία 

«ζηύινλ θαί ἐδξαίσκα ηῆο ἀιεζείαο» (Α΄ Τηκ. 

3, 15), ἡ ὁπνία δέλ ἔρεη «ζπίινλ ἤ ξπηίδα» θαί 

εἶλαη «ἁγία θαί ἄκσκνο» (θεζ. 5, 27). Ὁ 

ἱεξόο Υξπζόζηνκνο ἐπηγξακκαηηθά θαί βαζπ-

ζηόραζηα γξάθεη ὅηη θθιεζία εἶλαη «νἱ 

παληαρνῦ ηῆο νἰθνπκέλεο πηζηνί ὄληεο θαί γελό-

κελνη θαί ἐζόκελνη»  (.Π. 62, 75). 

5. Ἡ πξώηε δεκόζηα ἐκθάληζε ηῆο 

Ἐθθιεζίαο ζπλέβε ηήλ ἡκέξα ηῆο 

Πεληεθνζηῆο (Πξάμ. θεθ. 2ν). Ἀπό ηόηε θαί 

κέρξη ζήκεξα θαί κέρξη ηῆο ζπληειείαο ηνῦ 

αἰῶλνο ἡ θθιεζία ζξηακβεύεη παξά ηνύο 

ζθιεξνύο δησγκνύο πνύ ἀληηκεηώπηζε ὅιεο ηίο 

ἐπνρέο. Σά ρξπζνζηνκηθά ιόγηα «θἄλ πξόο 

Ἰλδνύο γάξ ἀπέιζεο, θἄλ πξόο Σθύζαο, θἄλ εἰο 

αὐηόλ  ηόλ  ὠθεαλόλ… παληαρνῦ  εὑξήζεηο ηνῦ  

Χξηζηνῦ ηήλ δηδαζθαιίαλ θαηαπγάδνπζαλ ηάο 

ἁπάλησλ ςπράο» (.Π. 53, 258) εἶλαη πέξα γηά 

πέξα ἀιεζηλά. 

6. Ἡ Ἁγία καο θθιεζία ἑνξηάδνπζα ηόλ 

ζξίακβν ηῆο ξζνδνμίαο, ηήλ λίθε ηῆο ἀιήζεηαο 

ἐλαληίνλ ηνῦ ςεύδνπο κᾶο βεβαηώλεη, ὅηη: 

Ἕλαο εἶλαη ὁ σηῆξαο ηνῦ θόζκνπ, ὁ 

Ἐλαλζξσπήζαο Θεόο. 

Μία εἶλαη ἡ Ἐθθιεζία, ἡ Ὀξζόδνμνο Ἁγία 

ηνῦ Υξηζηνῦ θαί Ἀπνζηνιηθή Ἐθθιεζία. 

Μία εἶλαη ἡ πίζηηο θαί κόλν δη’ αὐηῆο ζώ-

δεηαη ὁ ἄλζξσπνο. 

7. Τά κπζηήξηα λνεκαηνδνηνῦλ, ραξηηώλνπλ 

ηήλ θθιεζία, ὡο νἱ Ἅγηνη Παηέξεο ζαθῶο δηα-

θεξύηηνπλ: «Ἡ θθιεζία ζεκαίλεηαη ἐλ ηνῖο 

κπζηεξίνηο» (Ἅγηνο Νηθόιανο ὁ Καβάζηιαο, 

ξκελεία ηῆο Θείαο Λεηηνπξγίαο, PG 150, 

452). Οὐδείο ἀβάπηηζηνο, νὐδείο ἀκύεηνο θαί 

ἀκέηνρνο εἰο ηά Ἱεξά θαί ζσηήξηα Μπζηήξηα, 

κέ θνξύθσκα ηήλ κεηνρήλ εἰο ηήλ Φξηθηήλ 

Τξάπεδαλ, εἰο ηό Γεῖπλνλ ηῆο Θείαο Δὐραξηζηί-

αο, ζώδεηαη θαί ἁγηάδεηαη» (Ἅγηνο Ἰσάλλεο ὁ 

Υξπζόζηνκνο). 

8. Ἡ ξζνδνμία ὡο θαηέρνπζα ηήλ ἐθ Θενῦ 

ἀπνθαιπθζεῖζα ἀιήζεηα, νὐδέπνηε πξέπεη λά 

παξαηηεζεῖ ἀπό ηήλ ἀμίσζή ηεο ὅηη θαηέρεη, 

αὐηήλ, ηήλ πιήξε θαί ἀπόιπηε ἐμ ἀπνθαιύςεσο 

Ἀιήζεηα. Σηήλ Ἁγία Γξαθή πέξαλ ηῶλ 

ἀλαζεκαηηζκῶλ ηῶλ αἱξεηηθῶλ – ἀλαθέξνληαη 

ηά ἑμῆο ρσξία: «Οὐθ ἔζνληαί ζνη Θενί ἕηεξνη 

πιήλ ἐκνῦ» (μνδ. θ΄ 3), «Ὦ Τηκόζεε ηήλ πα-

ξαθαηαζήθελ θύιαμνλ, ἐθηξεπόκελνο ηάο βεβή-

ινπο θελνθσλίαο θαί ἀληηζέζεηο ηῆο ςεπδσλύ-

κνπ γλώζεσο ἧλ ηηλεο ἐπαγγειιόκελνη πεξί ηήλ 

πίζηηλ ἠζηόρεζαλ» (Α΄ Τηκνζ. Ση΄ 20). «Οὗηόο 

ἐζηηλ ὁ Ἀληίρξηζηνο, ὁ ἀξλνύκελνο ηόλ παηέξα 

θαί ηόλ πἱόλ» (Α΄ Ἰσάλλνπ 2, 22). 

«Τῇ ἅπαμ παξαδνζείζῃ ηνῖο Ἁγίνηο πί-

ζηεη» (Ἰνύδα 3) «Ἆξα νὖλ, ἀδειθνί, ζηήθεηε 

θαί θξαηεῖηε ηάο παξαδόζεηο ἅο ἐδηδάρζεηε εἴηε 

δηά ιόγνπ εἴηε δη’ ἐπηζηνιῆο ἡκῶλ» (Β΄ Θεζ-

ζαι. 2,15) θαί ηέινο, ηό «Δὐθνπώηεξνλ δέ ἐζηη 

ηόλ νὐξαλόλ θαί ηήλ γῆλ παξειζεῖλ ἤ ηνῦ λόκνπ  



κίαλ θεξαίαλ πεζεῖλ» (Λνπθ. 16, 17). 

9. Ἡ θθιεζία εἶλαη ἡ θηβσηόο, κέζα ζηήλ 

ὁπνία δηαθπιάζζεηαη, ὅ,ηη ηίκην θαί πνιύηηκν 

ὑπάξρεη. Σηήλ ξζνδνμία ηήλ κόλε θθιεζία 

ηνῦ Χξηζηνῦ, ὑπάξρεη ἡ ἀιεζηλή ἀζθάιεηα. Καί 

εἶλαη βέβαην, ὅηη ὅζνη δνῦλ ἐλζπλεηδήησο ηή 

δσή ηῆο ἐθθιεζίαο, αὐηνί ζά ζσζνῦλ θη ἀπό ηή 

ζθιεξόηεξε ἀπό θάζε πξνεγνύκελν ζθιαβηά. 

Χξεηάδεηαη ἀπό κέξνπο καο ινηπόλ ζεξκή πίζηε 

θαί ὄρη ριηαξή. Νά εἴκαζηε κέζα ζηό καληξί 

ηνῦ πνηκλίνπ. πίζεο ρξεηάδεηαη ἀπόιπηε 

ἐγξήγνξζε, ςπρξαηκία θαί αὐηνθπξηαξρία 

ἀπέλαληη ζ’ αὐηέο ηίο πξνθιήζεηο, ὅπσο γξάθεη 

ὁ πξνθεηάλαμ Γαπίδ «Ἡηνηκάζζελ θαί νὐρ 

ἐηαξάρζελ ηνῦ θπιάμαζζαη ηάο ἐληνιάο 

ζνπ» (Ψαικ. 118, 60). 

10. Ἡ ἀιήζεηα εἶλαη δηαπγήο θαί θξπζηαιιί-

λε. Μόλν ἡ ξζόδνμνο θθιεζία εἶλαη ἡ 

θθιεζία, ὑπό ηήλ ζαθή ἔλλνηαλ θαί ἄπνςηλ 

δηά ηῶλ Μπζηεξίσλ ζεκαηλνκέλεο θαί ζσδνύ-

ζεο θθιεζίαο. Ὅιεο νἱ ἄιιεο ὁκάδεο θαη’ 

ἐπίθαζηλ θαινῦληαη ἤ αὐηναπνθαινῦληαη 

θθιεζίαη. Οὐδείο ηῶλ Αἱξεηηθῶλ ὑπεξεηεῖ ηήλ 

ἀιήζεηαλ ἀθνῦ ἀπεθόπεζαλ ἀπό ηό Σῶκα ηῆο 

κίαο Ἁγίαο Καζνιηθῆο θαί Ἀπνζηνιηθῆο ηνῦ 

Χξηζηνῦ θθιεζίαο. 

11. θείινπκε λά δηαθεξύμνπκε αὐηήλ ηήλ 

ἀιήζεηα θαί λά δηαθσηίζνπκε ηνύο πάληαο, 

ὥζηε δῶληεο εἰο ηήλ ζύγρξνλνλ θνηλσλίαλ, λά 

ἀλαιάβε ὁ θαζείο ηάο πλεπκαηηθάο ηνπ 

εὐζύλαο. Τνύο πάληαο ἀγαπῶκελ, κεηά πάλησλ 

ζπλαλαζηξεθόκεζα θαί ὑπέξ πάλησλ πξνζεπρό-

κεζα, ὥζηε νἱ πάληεο «εἰο ἐπίγλσζηλ ηῆο 

ἀιεζείαο ἐιζεῖλ». 

12. Ἡ ξζνδνμία ἀγθαιηάδεη ἀγαπεηηθά 

ὅινπο, ὡο ηνῖο πάζη γλσζηόλ ηπγράλεη, θαί ζέ-

βεηαη ηήλ πξνζσπηθόηεηα ηνῦ θαζελόο. 

 13. Γέλ ὑπάξρνπλ – ὅκσο – πνιιέο 

ἐθθιεζίεο. Μία εἶλαη ἡ θθιεζία ἡ ὁπνία εἶλαη 

θαί ἁγία θαί θαζνιηθή θαί ἀπνζηνιηθή. Ἅξα 

ὅιεο νἱ ἄιιεο ὁκάδεο νἱ αὐηναπνθαινύκελεο 

΄΄θθιεζίεο΄΄, νὑδεκίαλ ζρέζηλ ἔρνπλ κέ 

αὐηήλ ηήλ ἔλλνηαλ θαί ηήλ νὐζίαλ ηνπ ὅξνπ, 

δηόηη ἡ ἀιήζεηα εἶλαη κία, δέλ κνηξάδεηαη, δέλ 

θνκκαηηάδεηαη   δειαδή.   Ὅπνηνο  ἀπνθόπηεηαη  

ἀπό ηήλ κόλε ἀιήζεηα θαί ηήλ κία θθιεζία, 

αὐηνκάησο ηαπηίδεηαη κέ ηήλ αἵξεζε, ἀθνῦ 

δέλ ζπκθσλεῖ εἰο ἕλα ἤ πεξηζζόηεξα ζεκεῖα κέ 

ηήλ κία πίζηε. 

14. Αὐηή ηήλ ἀιήζεηα δηεθήξπμαλ θαί γη’ 

αὐηήλ ἀγσλίζηεθαλ κέ παξξεζία, κέρξηο 

αἵκαηνο πνιιάθηο νἱ ππξθόξνη ἀγσληζηαί, Πα-

ηέξεο θαί Μάξηπξεο ηῆο θθιεζίαο, ἀπό ηῶλ 

ἀπνζηνιηθῶλ ρξόλσλ κέρξη ζήκεξα. 

 

ΣΙ ΗΜΑΙΝΔΙ «ΑΙΡΔΙ» 

 

15. Ἡ ΄΄αἵξεζηο΄΄ ζηήλ Ἀξραηνειιεληθή 

Κιαζηθή Ἐπνρή ἦηαλ ιέμε πξνεξρόκελε ἀπό 

ηό ξῆκα ΄΄αἵξσ΄΄ (αἵξεηλ) θαί ἐρξεζηκνπνηεῖην 

γηά λά δειώζεη, ἁξπαγή – θαηάιεςε – 

ἐθπόξζεζε, ἐθινγή (αἱξένκαη – κέζε θσλή) 

θιίζε – ξνπή, ἤ θαί «ἀπόθαζε», «ηόικεκα», 

«πξνζπάζεηα». 

16. ηήλ Ἑιιεληζηηθή Ἐπνρή ἡ ρξήζε ηνπ 

ὅξνπ ΄΄αἵξεζηο΄΄ ὑπνδειώλεη «δνμαζία», 

«ζρνιή», «δηδαζθαιία», «ἐπηινγή βίνπ», ζρεηη-

δνκέλε κέ ὁξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκα-

ηα, κέ δόγκαηα – ἀπόςεηο κηᾶο 

αὐηνεθιεγκέλεο αὐζεληίαο – ἤηνη ἑλόο δαζθά-

ινπ. 

17. ηήλ Παιαηά Γηαζήθε, ἀιιά θαί ζηόλ 

Ἰνπδατζκό, ὁ ὅξνο αἵξεζηο, ὑπνδειώλεη ζξε-

ζθεπηηθή ζρνιή (ἤ θηινζνθηθή ζρνιή) ἤ 

ἀξρηθέο ηάζεηο θαί ὁκάδεο ἀληίζεηεο κέ ηήλ θύ-

ξηα δηδαζθαιία. 

18. ηήλ Καηλή Γηαζήθε, γίλεηαη ρσξηζκόο 

κεηαμύ ηῶλ Ὀξζνδόμσλ ὁκάδσλ (πνύ 

ἀθνινπζνῦλ ηήλ θύξηα δηδαζθαιία) θαί 

Ἑηεξνδόμσλ ὁκάδσλ, νἱ ὁπνῖεο θαηαιήγνπλ λά 

ραξαθηεξίδνληαη ΄΄αἵξεζηο΄΄, δειαδή Κνηλσλίεο 

πνύ βξίζθνληαη ἔμσ ἀπό ηήλ Υξηζηηαλνζύλε 

θαί ηήλ Χξηζηηαληθή θθιεζία. Ἡ θθιεζία 

εἶλαη ἔλλνηα ἀληηηηζέκελε πξόο ηήλ ἔλλνηα 

΄΄αἵξεζηο΄΄, εἰο ηξόπν ὥζηε ἡ αἵξεζηο δέλ δέρε-

ηαη ηήλ Ἐθθιεζία, ἡ δέ Ἐθθιεζία, ἀπνθιείεη 

ηήλ ΄΄αἵξεζε΄΄. Οἱ αἱξέζεηο θαηά ηόλ Ἀπ. 

Παῦιν, δεκηνπξγνῦλ «ἔξηδεο, ἔρζξεο, δήινπο, 

ζπκνύο, ἐξηζεῖεο, δηρνζηαζίεο»  (πξόο Γαι. ε΄ 

20), θαί εἶλαη ἀδύλαηνλ  λά  ζπλππάξρεη αἵξεζηο  



ἐληόο ηῆο Χξηζηηαλνζύλεο (Α΄ Κνξ. ηα΄ 18). 

19. Τειηθώο, Αἵξεζηο εἶλαη θάζε πεπιαλεκέλε 

δηδαζθαιία, παξεθθιίλνπζα ἀπό ηῆο γλεζίαο 

Χξηζηηαληθῆο πίζηεσο, ἅκα δέ πᾶζα ἰδηαηηέξα 

ρξηζηηαληθή θνηλόηεο, δηαθσλνῦζα πξόο ηήλ 

δνγκαηηθήλ δηδαζθαιίαλ ηῆο ἀιεζνῦο 

ἐθθιεζίαο, θαί ἀπνθνπεῖζα ἀπό ηῆο θνηλσλίαο 

θαί ἑλόηεηαο κεη’ αὐηῆο. 

20. Σθνπόο ηῶλ δηαθόξσλ αἱξέζεσλ, πνύ 

ρξεζηκνπνηνῦλ ἀλέληηκα κέζα θαί ἀπνθξύπηνπλ 

ηό πξαγκαηηθό ηνπο πξόζσπν, ἦηαλ ἀλέθαζελ 

λά ὑθαξπάμνπλ ὅζν ηό δπλαηό πεξηζζόηεξνπο 

πηζηνύο ἀπό ηνύο θόιπνπο ηῆο θθιεζίαο, λά 

ηνύο ὁδεγήζνπλ ζηνύο θόιπνπο ηῆο αἵξεζεο, 

θαί ηειηθά ζηήλ ἀπώιεηα. Ὅζνη ὁδεγνῦληαη 

ζηήλ αἵξεζε ἔρνπλ ηήλ ἐληύπσζε ὅηη ἐθεῖ βξί-

ζθνπλ ηήλ εὐηπρία. θθιεζηνινγηθά θξίλνληαο 

ηά πξάγκαηα, ὅπνηνο ὁδεγεῖηαη ζηήλ αἵξεζε, 

θαηά ηνύο Παηέξεο ηῆο θθιεζίαο θαί δή θαηά 

ηόλ Ἅγην πηθάλην, ὁδεγεῖηαη ζηήλ ἀπώιεηα, 

γηαηί ζηήλ αἵξεζε νὔηε ἡ ράξηο ηνῦ Ἁγ. Πλεύ-

καηνο ὑπάξρεη θαί νὔηε ἡ πξαγκαηηθή ζσηεξία 

κπνξεῖ λά ὑπάξμεη. 

ΣΙ ΗΜΑΙΝΔΙ «ΥΙΜΑ» ΚΑΙ ΠΟΙΔ 

ΟΙ ΓΙΑΦΟΡΔ, ΜΔΣΑΞΤ ΑΙΡΔΔΩ 

ΚΑΙ ΥΙΜΑΣΟ  
 

21. Τά Σρίζκαηα, θαηά ηόλ Ἀπ. Παῦιν, εἶλαη 

ξήμεηο ζηήλ Κνηλόηεηα πνύ ὑπνθηλνῦληαη ἀπό 

πξνζσπηθέο δηελέμεηο (Α΄ Κνξ. α΄ 10). 

22. Ἡ αἵξεζε δηαθξίλεηαη ἀπό ηό Σρίζκα, θαί 

δειώλεη θάηη πηό ζνβαξό. Τό πηό ζνβαξό εἶλαη 

ὅηη νἱ ΄΄αἱξέζεηο΄΄ ἐπεξεάδνπλ ηό δνγκαηηθό 

ζεκέιην ηῆο Ἐθθιεζίαο (Β΄ Πέηξ. β 1) θαί – 

κάιηζηα – κέ ηόζν ζεκειηώδε ηξόπν ὥζηε 

ἀλεγείξνπλ κηά λέα (κηάλ ἄιιε) θνηλσλία, πα-

ξάπιεπξα ζηήλ θθιεζία θαί ἀληηηαζζνκέλε 

ζηήλ θθιεζία!!! Αὐηό δέλ κπνξεῖ λά ηό 

δερζεῖ ἡ θθιεζία! 

23. Οἱ ιέμεηο «Σρίζκα» θαί «αἵξεζε» ζεκαί-

λνπλ θαί νἱ δύν δηαξθή θαί ζνβαξή δηαίξεζε 

ηνῦ Χξηζηηαληθνῦ Λανῦ, ἀιιά ζέ δύν δηαθνξε-

ηηθά ἐπίπεδα βάζνπο: ηό ΄΄Σρίζκα΄΄ εἶλαη ξήμε 

ζηήλ Κνηλσλία ηῆο Ἱεξαξρίαο, ἐλῶ ἡ 

΄΄αἵξεζε΄΄ εἶλαη ξήμε κέζα ζηήλ πίζηε!! 

(Συνεχίζεται) 

 
Ἐπηκέιεηα: 

Κώζηαο Ἐι. Πεηξόπνπινο 

η. Γηθεγόξνο παξ’ Ἀξείσ Πάγῳ 


