
Σ. ΚΔΗΜΔΝΑ – ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟΗ – ΑΠΟΦ-
ΘΔΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΓΗΩΝ ΘΔΟΦΟΡΩΝ ΠΑΣΔ-
ΡΩΝ, Ω ΠΡΟ ΣΟΤ ΟΡΟΤ: 

α) ΄΄ΔΚΚΛΖΗΑ΄΄ 
 
18. ΄΄Ἡ θθιεζία ὀλνκάδεηαη ΄΄Καζνιηθή΄΄ ἐπεηδή 

εἶλαη ἁπισκέλε ζέ ὅιελ ηήλ Οἰθνπκέλε, ἀπό ηήλ κία 
ἄθξε ὡο ηήλ ἄιιε ἄθξε ηῆο Γῆο, θαί ἐπεηδή δηδάζθεη 
πιήξσο θαί ἀδηάθνπα ὅια ηά δόγκαηα πνύ πξέπεη λά 
γλσξίδνπλ νἱ ἄλζξσπνη΄΄ (βι. θαί ηό ύκβνινλ ηῆο Πί-
ζηεώο καο…  (Ἅγηνο Κύξηιινο Ἱεξνζνιύκσλ  313 – 387 
π.Χ.). πλεπῶο κέ ηόλ ὅξν ΄΄Καζνιηθνί΄΄ δέλ ἐλλννῦκε 

ηνύο Παπηθνύο πνύ ραξαθηεξίδνληαη ἔηζη ζήκεξνλ (θαί 
δέλ ὑπῆξραλ ΄΄θαζνιηθνί΄΄ ηόλ 4νλ αἰώλα κ.Υ., πνύ δηε-
κνξθώλεην ηό ύκβνινλ ηῆο Πίζηεώο καο, ζηίο 2 πξῶηεο 
Οἰθνπκεληθέο πλόδνπο). 

19. ΄΄Ἡ θθιεζία, ηό πξαγκαηηθό ζῶκα ηνῦ Χξηζηνῦ 
ἀπό ἀγάπε θαί θηιαλζξσπία, δηά ηῶλ γηῶλ κειῶλ ηεο, 
ηῶλ ἁγίσλ, πνιεκᾶ ηίο αἱξέζεηο, ὅπσο ηό ἀλνζνπνηεηηθό 

ζύζηεκα ἑλόο γηνῦο ὀξγαληζκνῦ πνιεκᾶ ηόλ ἰό πνύ 
πξνθαιεῖ ηήλ ἀζζέλεηα΄΄ (Μέγαο Ἀζαλάζηνο 298-373 
κ.Χ.). 

20. ΄΄θηόο θθιεζίαο, νὐδεκία ζσηεξία΄΄ (Ἅγηνο 

Κππξηαλόο Καξρεδόλνο 210 – 258 κ.Χ. – πηζηνιή 72 
πξόο Ἰνπβατλό, πεξί Βαπηίζκαηνο ηῶλ Αἱξεηηθῶλ). 

21.  Ἅγηνο Γξεγόξηνο Νύζζεο (335 – 394 κ.Χ.),  
πεξηγξάθεη  ηήλ   πλεπκαηηθή   κάρε   ηῆο θθιεζίαο, κέ 
ηήλ αἵξεζε θαί ηήλ πιάλε, παξαιιειίδνληαο ηήλ 
θθιεζία, κέ ΄΄κία πόιε πνύ πνιηνξθεῖηαη ἀπό ηνύο 
ἐρζξνύο πνύ εἶλαη ἀπέμσ θαί ηήλ πνιεκνῦλ κέ ηήλ βνή-
ζεηαλ ηῶλ δαηκόλσλ΄΄ (Πξόο Δλόκηνλ). 

22. ΄΄Ἡ θθιεζία νἰθνδόκεζε νἶθν πλεπκαηηθό, κέ ηό 
λά ἀλνξζώζεη ηνύο πηζηνύο κέ ηήλ ὀξζή δηδαζθαιία, ἐλῶ 
ἡ αἵξεζε θαηαζηξέθεη, θαί εἶλαη αἰηία ζαλάηνπ 
αἰσλίνπ΄΄ (Ἱεξόο Υξπζόζηνκνο – εἰο Παξνηκίαο). 

23. Ὅζεο θνξέο θαί ἄλ ἀλαθέξεηαη ζηίο αἱξέζεηο ὁ 
Ἱεξόο Υξπζόζηνκνο, ἐπηζεκαίλεη ηνύο ζνβαξνύο θηλδύ-
λνπο πνύ πξνέξρνληαη ἀπό ηή δξάζε ηνπο, θαζόζνλ νἱ 
ὀπαδνί ηνπο, πνύ ἔρνπλ ἀληηεθθιεζηαζηηθό θξόλεκα θαί 
δηαζπνῦλ ἐλζπλείδεηα ηήλ ἐθθιεζηαζηηθή θνηλσλία, 
λνζεύνπλ κέ ηίο θαθνδνμίεο ηνπο ηήλ ὀξζόδνμε δηδαζθα-
ιία θαί ιπκαίλνληαη «ηῆο θθιεζίαο ηά δόγκαηα». Γη’ 
αηό θαί πξόθεηηαη ζηήλ πξαγκαηηθόηεηα γηά ηνύο «ηῆο 
ἀιεζείαο ἐρζξνύο», νἱ ὁπνῖνη ρξεζηκνπνηνῦλ θάζε κέζν. 

24. Καηά ηόλ Μέγα Βαζίιεηνλ, ἡ αἵξεζε 
΄΄δηαηαξάζζεη ηήλ ἑλόηεηα ηῆο θθιεζίαο θαί ηό ἄκεζν 
ἀπνηέιεζκά ηεο, εἶλαη ἡ δηαθνπή ηῆο θνηλσλίαο 
(=ἑλόηεηαο) ηῶλ κειῶλ ηεο΄΄ (Χξήζηνπ, Κνηλσλία 
θθιεζηῶλ, ζει. 184). 

25. ΄΄Αἵξεζηο ἐζηί πεξί πίζηεσο νθ ἀιεζήο δόμα΄΄ 
(Ἅγηνο Ἰσάλλεο ὁ Γακαζθελόο ηέιε 7νπ αἰῶλνο – 749 
κ.Χ.). 

26. Αἵξεζε εἶλαη ΄΄ἡ ἑθνύζηα ἐθηξνπή ἀπό ηήλ 
ἀιήζεηα΄΄ - Κιήκεο Ἀιεμαλδξείαο (150-216 κ.Χ.) 
(Ὑπνκλήκαηα ηῶλ θαηά ηήλ ἀιεζή θηινζνθίαλ 
Γλσζηηθῶλ). 

27. ΄΄Κάηη πνύ ὁδεγεῖ ζηό ςέκα θαί ζηήλ αἱξεηηθή 
δηδαζθαιία΄΄ (Γξεγόξηνο Νύζζεο  335-394 – 
Ἀληηξξεηηθόο Λόγνο θαηά Δλνκίνπ). 

28. ΄΄Πόζελ ιέγεηαη αἵξεζηο; Γηαιέγεη θάπνηνο θάηη 
ἀπό ηήλ Χξηζηηαληθή πίζηε, ηό μερσξίδεη θαί ἀπνξξίπηεη 
ὅια ηά ὑπόινηπα΄΄ (Μέγαο Ἀζαλάζηνο  298-373 κ.Χ.) 
(Ρήζεηο θαί ἑξκελείαο παξαβνιήλ ηνπ Ἁγίνπ Δαγγειίνπ) 
θαί ζπλερίδεη: ΄΄Ζ αἵξεζε ζηόλ ρῶξν ηῆο θθιεζίαο εἶλαη 
ὅ,ηη κηά βαξηά ἀξξώζηηα ζηό ἀλζξώπηλν ζῶκα.  
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Ἕλα θαξθίλσκα, πνύ ἄλ δέλ ἐθδησρζεῖ, ζέηεη ζέ θίλδπλν 
ηήλ πλεπκαηηθή γεία ηῶλ κειῶλ ηεο΄΄ (ἴδηνο Μέγαο 
Ἀζαλάζηνο). 

29. ΄΄Ἡ ιέμε αἵξεζε πξνέξρεηαη ἀπό ηό ξῆκα αἱξέσ, 
πνύ ζεκαίλεη ἐθιέγσ. Οἱ αἱξεηηθνί ἐπηιέγνπλ ἕλα θνκκά-
ηη ηῆο ἀιήζεηαο, πνύ ηνύο βνεζᾶ λά ζηεξίμνπλ ηίο 
ἀπόςεηο ησλ, θαί ἀπνξξίπηνπλ ηήλ ἀιήζεηα ζηό ζύλν-
ιόλ ηεο΄΄ (Ἅγ. Πέηξνο Ἀιεμαλδξείαο    -311 κ.Χ.). 

30. Καηά ηόλ Ὅζην Νεῖιν ηόλ Μπξνβιύηε (   - 1651 
κ.Χ.) ἡ αἵξεζε ἔρεη ηήλ ἀξρή ηεο ζηήλ θελνδνμία, θαί 
ἑπνκέλσο ζηήλ πεξεθάληα ηνῦ ἀλζξώπνπ. Ἀλαθέξεη: 
«Κελνδνμία εἶλαη θαληαζία ηῆο ζπγθπξίαο, θαηλνκεληθή 
θηινπνλία, ἀληίζεηε πξόο ηήλ ἀιήζεηα, ἀξρεγόο ηῶλ 
αἱξέζεσλ, ἐπηζπκία ηῆο πξσηνθαζεδξίαο.  Σξηπιή γιώζ-
ζα ηῶλ αἱξεηηθῶλ (Πεξί ηῶλ Καθηῶλ, Κεθ. 4). 

31. Αἵξεζε εἶλαη «ἐμέξαζκα ηῆο ἀζεβείαο», 
ἀκθηζβήηεζε ηῆο δηδαζθαιίαο ηῶλ πξνεγνπκέλσλ Παηέ-
ξσλ θαί ηῆο Ἱεξᾶο Παξάδνζεο, δέλ εἶλαη γλώξηζκα ηῶλ 
ἀιεζηλῶλ δηδαζθάισλ ἀιιά ηνῦ δηαβόινπ. (Μέγαο 
Ἀζαλάζηνο – Λόγνο θαηά Δἰδώισλ). 

32. Ἡ Αἵξεζε, γεληθά, κεηαθηλεῖ ηά δνγκαηηθά ὅξηα 
πνύ ἔζεζαλ νἱ Παηέξεο, θαί εἶλαη αηή ἡ δηαζάιεπζε, 
ἀγξηόηεξε θαί ἀπό αηήλ πνύ γίλεηαη, ὅηαλ ἡ ζάιαζζα 
ἔρεη θαθό θαηξό. 

  (Μέγαο Βαζίιεηνο – 330 – 378 κ.Χ. Πεξί Ἁγίνπ 
Πλεύκαηνο Κεθ. Λ΄). 

33. Οἱ Αἱξέζεηο παξνπζηάδνληαη θαηλνκεληθά λά πξν-
ζθέξνπλ ἀγάπε θαί δεζηαζηά, ἀιιά αηά δέλ εἶλαη γλή-
ζηα…  Σά ζύκαηά ηεο, παγηδεύνληαη ζηό θάιπηθν, 
ἐπεηδή πξνεγνπκέλσο δέλ ἀπέθηεζαλ ηήλ ἐκπεηξία ηνῦ 
ἀιεζηλνῦ  (π. Ἀληώληνο Ἀιεβηδόπνπινο 1931-1996 
κ.Χ.). 

34. ηό Γεξνληηθόλ ἀλαθέξεηαη, ὅηη ὁ Μέγαο Ὅζηνο 
Ἀγάζσλ (14νο αἰώλ), πνύ ἦηαλ θεκηζκέλνο γηά ηίο ἀξεηέο 
ηνπ, ὅηαλ ζέιεζαλ ζπλαζθεηέο ηνπ, λά ηόλ δνθηκάζνπλ, 
ηόλ θαηεγόξεζαλ γηά δηάθνξα ζνβαξά ἁκαξηήκαηα θαί 
αηόο ηά παξαδερόηαλ!  Ὅκσο, ὅηαλ ηόλ θαηεγόξεζαλ 
γηά αἱξεηηθό, αὐηόο ἀξλήζεθε θαί ζέ ἐξώηεζε ηῶλ 
ζπλαζθεηῶλ γηαηί ηά πξῶηα (ἁκαξηήκαηα) ηά δέρζεθε, 
ἐλῶ ηό ὅηη εἶλαη αἱξεηηθόο ηό ἀξλήζεθε, αηόο ἀπήληεζε: 
Σά πξῶηα ηά δέρνκαη, δηόηη ὠθεινῦλ ηήλ ςπρή 
(ἀπνθηώληαο ηαπείλσζε δερόκελνο ςεπδεῖο πξνζβνιέο). 
Σό λά πῶ, ὅκσο, ὅηη εἶκαη αἱξεηηθόο, αὐηό εἶλαη ρσξη-
ζκόο ἀπό ηόλ Θεό, θαί δέλ ζέισ λά ρσξηζηῶ ἀπό ηόλ 
Θεό!! 

35. ΄΄Μέ ηήλ αἵξεζε βιαζθεκεῖηαη ὁ ἵδηνο ὁ Υξη-
ζηόο, ὁ ὁπνῖνο θαηαδηθάδεη ηήλ αἵξεζε θαί θαηέζηεζελ 
ἀθνηλώλεηνπο ηνύο αἱξεηηθνύο΄΄ (Μέγαο Ἀζαλάζηνο – 
πξόο εξαπίσλα ἐπηζηνιή). 

36. ΄΄Ἡ αἵξεζε εἶλαη κεηαδνηηθή ἀζζέλεηα, θαί νἱ 
ζπλεηδεηά αἱξεηηθνί ἀδηόξζσηνη. Ἅπαμ θαί εἰζαρζεῖ ζηά 
ηῆο πίζηεσο θάπνηα θαηλνηνκία, γελλᾶ ζπλερῶο λέεο 
αἱξέζεηο, θαί δέλ ζηακαηᾶ πνπζελά΄΄ (Ἱεξόο Υξπζό-
ζηνκνο 347-407 κ.Χ. – Ὑπόκλεκα εἰο ηήλ πξόο Σηκόζενλ 
ἐπηζηνιή – ηνκ. 62, ζει. 628). 

 
γ) ΄΄ΑΗΡΔΣΗΚΟΗ΄΄ 
 
36. ΄΄Λύθνη βαξεῖο δηαζπῶληεο ηό πνίκληνλ΄΄ 

(πηζηνιή 90, Ἅγ. Βαζίιεηνο) ΄΄Υξηζηέκπνξνη γάξ νἱ 
ηνηνύηνη, θαί νὐ Υξηζηηαλνί – κόλνλ κή ἐμαπαηεζεῖηε 
ἀπό ηάο ςεπδνινγίαο ησλ΄΄ (Μέγαο Βαζίιεηνο – 
πηζηνιή 240 πξόο Νηθνπνιίηεο). 

37. ΄΄Κνύθηνη ιύθνη, ἐλενί θύλεο, πξνθόςαληνο δέ ηνῦ 
ρξόλνπ, θαί ηῆο πληειείαο ἐγγηδνύζεο, πιείνλεο θαί ρα-
ιεπώηεξνη ἔζνληαη΄΄ (Κιήκεο ὁ Ἀιεμαλδξεύο 150-216 
κ.Χ. ζηίο Γηδαρέο ηῶλ Ἁγ. Ἀπνζηόισλ). 

38. ΄΄Οἱ Αἱξεηηθνί εἶλαη ἄγεπζηνη ηῆο ζείαο 
πηζηήκεο. Οἱ ζύιινγνί ηνπο εἶλαη κνιπζκέλα θαί βέ-
βεια ἐξγαζηήξηα – πύιεο ζαλάηνπ. Πξνθαινῦλ δησγ-
κνύο θαί ζιίςεηο ζηνύο πηζηνύο΄΄ (Ἅγηνο Κύξηιινο). 

39. ΄΄Αἱξεηηθνί ὀλνκάδνληαη ἐθεῖλνη ηῶλ ὁπνίσλ ἡ 
δηαθνξά παξεπζύο θαί ἀκέζσο εἶλαη πεξί ηῆο εἰο Θεόλ 
Πίζηεσο, ἤηνη νἱ θαηά ηήλ πίζηηλ θαί ηά δόγκαηα ρσξη-
ζκέλνη θαί ἀπνκεκαθξπζκέλνη ἀπό ηνύο ξζνδόμνπο΄΄ 
(Ἅγ. Νηθόδεκνο ὁ Ἁγηνξείηεο 1749-1809 κ.Χ. – εἰο Πε-
δάιηνλ ζει. 588). 

40. ΄΄Μήλ πξνζέρεηο ζηά θαιά ηνπο ιόγηα, νὔηε ζηήλ 
ςεύηηθε ηαπεηλνθξνζύλε ηνπο. Γηαηί εἶλαη θίδηα θαί γελ-
λήκαηα ὀρηᾶο΄΄ (Ἅγ. Κύξηιινο Ἱεξνζνιύκσλ 313-387 
κ.Χ. – Καηήρεζε Σ). 

41. ΄΄Αἰρκαισηίδνπλ ἐθείλνπο πνύ δέλ ἔρνπλ πείξα 
ηῆο πίζηεο κεραλνξξαθώληαο ηά ιόγηα ηνῦ Χξηζηνῦ΄΄ 
(Ἅγ. Δἰξελαῖνο – 2νο – 3νο π.Χ. αἰώλ)  (Δἰο Ἔιεγρνλ θαί 
Ἀλαηξνπή ηῆο Ψεπδσλύκνπ γλώζεσο – βηβιίν Α1). 

42. ΄΄Λύθνη κέ λύρηα θαί δόληηα, πνύ πεξηθέξνληαη 
κέ ἔλδπκα πξνβάηνπ, ἐμαπαηώληαο κέ ηήλ ἐκθάληζή 
ηνπο ἀζώνπο΄΄ (Ἅγ. Κύξηιινο Ἱεξνζνιύκσλ). 

43. ΄΄Ἀγαπεηνί κνπ, ιίγν ἤ πνιύ ηό ςέκα εἶλαη ηνῦ 
ζαηαλᾶ. Καί πίζηε ζηόλ ζαηαλά ιίγε ἤ πνιιή δέλ 
ἐπηηξέπεηαη.  Χξηζηόο ζέιεη ὅιε ηήλ πίζηε καο ζεξ-
κνπξγόλ θαί δένπζαλ.  πηλνώλ ηάο αἱξέζεηο εἶλαη ὁ 
δηάβνινο΄΄  (Μέγαο Ἀζαλάζηνο  298-373 κ.Χ.). 

44. ΄΄Μέ ηήλ ἠζηθνινγία θαί ηήλ εὐγισηηία ηνπο, 
ἐμαπαηνῦλ ηίο θαξδηέο ηῶλ ἀπνλήξεπησλ ἀλζξώπσλ, 
θαιύπηνληαο θάησ ἀπό ηό ρξηζηηαληθό ηνπο ὄλνκα, ζάλ 
θάησ ἀπό κέιη, ηά δειεηεξηώδε βέιε ηῶλ ἀζεβῶλ 
δνγκάησλ΄΄ (Κύξηιινο Ἱεξνζνιύκσλ – ΔΠΔ 1, 133 – 
135,  313 – 387 κ.Χ.). 

45. ΄΄Γηαζηξέθνπλ ηίο Γξαθέο, δηαβάδνπλ θαί 
ζπθνθαληνῦλ ηνύο ἁγίνπο, ρξεζηκνπνηνῦλ ἀπάηε΄΄ 
(Μέγαο Ἀζαλάζηνο – Πξόο πηζθόπνπο Αἰγύπηνπ). 

46. ΄΄Ἀληίρξηζηνη, κηαξνί θαί ζνθηζηέο΄΄ (Ἅγ. 
Ἀλαζηάζηνο  ηλαΐηεο 7νο αἰώλ). 

 
δ) ΄΄ΓΟΓΜΑ – ΠΗΣΗ ΜΑ 
 
47. Ὅιαη αἱ πίζηεηο – εἶλαη ςεύηηθεο. Σνῦην 

ἐθαηάιαβα ἀιεζηλόλ, ὅηη κόλε ἡ πίζηηο ηῶλ ξζνδόμσλ 
Χξηζηηαλῶλ εἶλαη θαιή θαί ἁγία  (Ἅγηνο Κνζκᾶο ὁ Αἰ-
ησιόο). 

48. ΄΄Βάζε, νζία, ηῆο πίζηεο καο εἶλαη ηό θήξπγκα 
ηῆο ἐλ Χξηζηῷ σηεξίαο΄΄ (Ἱεξόο Υξπζόζηνκνο – εἰο 
ηήλ Παξαβνιήλ – θόθθνπ ζηλάπεσο θαί γηά ηήλ δύκε). 

49. ΄΄Νά ιακβάλεηε κόλν ηήλ Υξηζηηαληθή Σξνθή, 
θαί λά ἀπέρεηε ἀπό ηά μέλα βόηαλα, γηαηί αηά εἶλαη 
αἵξεζε΄΄ (Ἅγ. Ἰγλάηηνο Ἀληηόρεηαο – 107 π.Χ. – Πξόο 
Σξαιιηαλνύο 6). 

50. ΄΄Ὅπνηνο παξαπνηεῖ κέ ηερλάζκαηα ηά Λόγηα ηνῦ 
Κπξίνπ, ζύκθσλα κέ ηίο δηθέο ηνπ ἐπηζπκίεο, θαί ιέγεη 
ὅηη δέλ ὑπάξρεη νὔηε ἀλάζηαζε νὔηε θηίζε, αηόο εἶλαη 
πξσηόηνθνο ηνῦ αηαλᾶ΄΄ (Ἅγ. Πνιύθαξπνο κύξλεο, 
167 κ.Χ.). 

51.  Ἱεξόο Υξπζόζηνκνο (Λόγνο πεξί Ἀγάπεο PG 
57, 405) παξνκνηάδεη ηήλ κηθξάλ ἀπόθιηζηλ ἀπό ηήλ 
ὀξζήλ πίζηηλ (δόγκα), κέ ἐθεῖλνλ πνύ θόβεη κηθξόλ κέ-
ξνο ἀπό θάπνην βαζηιηθόλ λόκηζκα, πιήλ ὅκσο 
θαζηζηᾶ θίβδεινλ, ὅινλ ηό λόκηζκα, παξόηη ἀθήξεζελ, 
κηθξόλ κόλνλ κέξνο, ἀπό ηήλ κνξθή ηνῦ βαζηιέσο. 

52. ΄΄Σό θήξπγκα ηῶλ αἱξεηηθῶλ πνύ πεξηέρεη πιά-
λεο, ἀιιά θαί ἐθείλσλ πνύ θεξύηηνπλ δέλ εἶλαη ὑγηέο, 
νὔηε ζσζηό, ὅηαλ δέλ θεξύηηνπλ γηά ηόλ Θεό, ἀιιά ἀπό 
ἔρζξαλ πξόο θάπνηνλ ἤ γηά ράξε ἄιισλ΄΄ (Ἱεξόο Υξπζό-
ζηνκνο Β΄ - Πξόο Ἀλνκνίνπο – Πεξί Ἀθαηαιήπηνπ). 

53. ΄΄Σάο ηῶλ Γπηηθῶλ δηδαζθάισλ θσλάο, νὔηε 
ἀλαγλσξίδσ, νὔηε παξαδέρνκαη … δηεθζαξκέλαη εἰζίλ΄΄ 
(Ἅγηνο Μάξθνο ὁ Δὐγεληθόο 1392-1444 κ.Χ.). 

54. ΄΄Γέλ πάξρεη ηίπνηε πηό κεγαινπξεπέο γηά ηόλ 
Θεό, ὅπσο ιόγνο θαζαξόο θαί ςπρή ηέιεηα ζηά δόγκα-
ηα ηῆο ἀιήζεηαο΄΄ (Ἅγηνο Γξεγόξηνο ὁ Θενιόγνο – Λό-
γνο 42, πλαθηήξηνο). 



55. ΄΄Σό λά θηινζνθεῖ θαλείο πεξί Θενῦ, δέλ εἶλαη 
ηνῦ θαζελόο, γηαηί αηό ηό πξᾶγκα δέλ εἶλαη ηόζν θζε-
λό θαί ρακειό΄΄ (Ἅγηνο Γξεγόξηνο ὁ Θενιόγνο 329-390 
κ.Χ. – Λόγνο ΚΕ – 3 θαηά Δλνκηαλῶλ). 

56. ΄΄Καί ἕλα ἰώηα, ἤ κία θεξαία λά ζίμεη θαλείο, 
ἀξθεῖ γηά λά ἀθπξώζεη ὁιόθιεξν ηό Δὐαγγέιην΄΄ 
(Ἱεξόο Υξπζόζηνκνο, Λόγνο PG 52, 429). 
 
Ε .  Ζ  Α Ν Σ Η Μ Δ Σ Ω Π Η  Ζ  Σ Ω Ν 
«ΑΠΛΟΤΣΔΡΩΝ» θαί «ΑΠΟΝΖΡΔΤΣΩΝ – 
ΑΦΔΛΩΝ» ΑΗΡΔΣΗΚΩΝ – (Ζ ΔΝΓΔΓΔΗΓΜΔ-
ΝΖ ΣΑΖ ΜΑ – ΚΑΣΑ ΣΟΤ ΑΓΗΟΤ ΘΔ-
ΟΦΟΡΟΤ ΠΑΣΔΡΔ ΣΖ ΔΚΚΛΖΗΑ 

(Σεμείωζε: Σςνήθωρ αὐηή ἡ καηηγοπία αἱρεηικῶν, 
δέν μᾶς πλεζιάδει κἄν, καί – ὁπωζδήποηε – δέν 
δεμιοσργεῖ προβλήμαηα ζηό ποίμνιον ηῶν πιζηῶν). 

 
57. ΄΄θνπόο ηῆο δηαθνλίαο καο εἶλαη ἡ ἐπηζηξνθή 

ηῶλ πεπιαλεκέλσλ θαί ἡ πξνζηαζία ηῶλ ινγηθῶλ πξν-
βάησλ. Ὄρη ζθαγέο, αἵκαηα, δπλακηθά κέηξα, ζπληξηβή, 
ἐμνπζέλσζε!  Σίπνηε ἀπό ὅια αηά! Μόλνλ ἀγάπε, δη-
δαζθαιία, πξνζέγγηζε, ζσηεξία΄΄ (Ἱεξόο Υξπζόζην-
κνο). 

58. ΄΄Οἱ θαθέο ζπλαλαζηξνθέο, θαηαζηξέθνπλ ηά 
θαιά ἤζε. Φεύγεηε ἀλάκεζα ἀπό αηνύο, ιέγεη ὁ 
Κύξηνο΄΄ (Ἱεξόο Υξπζόζηνκνο). 

59. ΄΄Μόλνλ νἱ θαθνί πνηκέλεο δέλ ἐπαλαθέξνπλ πίζσ 
αηόλ ὁ ὁπνῖνο ἔρεη πιαλεζεῖ, νὔηε ἀλαδεηνῦλ ἐθεῖλνλ 
πνύ ἔρεη ραζεῖ, θαί δέλ δηαθπιάζζνπλ ηό ἰζρπξόλ΄΄ (Ἅγ. 
Γξεγόξηνο ὁ Θενιόγνο – ΔΠΔ η. 1 ζει. 158 παξάγξ. 66). 

 
Ζ. Ζ ΘΔΖ ΣΩΝ ΑΓΗΩΝ ΠΑΣΔΡΩΝ ΓΗΑ 
Σ Ο Τ    Κ Λ Ζ Ρ Ο Τ   Α Η Ρ Δ Σ Η Κ Ο Τ  
(ΑΗΡΔΗΑΡΥΔ, ΖΓΔΣΔ, ΠΡΩΣΟΣΑΣΟΤ-
ΝΣΔ, ΑΜΔΣΑΝΟΖΣΟΤ)   

(Σεμείωζε:  αὐηοί εἶναι ζήμεπα ηό πλεῖζηον, μέ ὅζοςρ 
ζςνδιαλέγεηαι ἡ Ὀπθόδοξη Ἐκκληζία μαρ). 

 
60. ΄΄Ἡ δηάζπαζηο ηῆο ἐθθιεζηαζηηθῆο ἑλόηεηαο, κέγα 

ἀλνζηνύξγεκα ἐζηί, θαί ηνῦην, παξνμύλεη ηόλ Θεόλ. Πά-
λησλ ὀιεζξηώηεξνλ, ηό δηαζπᾶζζαη ηήλ θθιεζίαλ, ηνύ-
ηνπ δ’ ἕλεθελ, νὐδέ καξηπξίνπ αἷκα, ηαύηελ δύλαζζαη 
ἐμαιείθεηλ ηήλ ἁκαξηίαλ΄΄ (Ἅγηνο Ἰσάλλεο Υξπζόζην-
κνο, κηι. ΗΑ΄ εἰο θεζίνπο). 

61. ΄΄Ἄλ νἱ αἱξεηηθνί δέλ ἀληέρνπλ ηνύο θαπζηηθνύο 
(ἀιιά κή αζαίξεηνπο) ραξαθηεξηζκνύο καο, ὡο πξόο 
αηνύο, ἄο παύζνπλ λά θάλνπλ θαί λά ιέγνπλ ἐθεῖλα πνύ 
κᾶο ἀλαγθάδνπλ λά ηνύο ὀλνκάδνπκε ἔηζη, γηά λά 
ἀπνζύξνπκε θαί ἐκεῖο, ηνύο ραξαθηεξηζκνύο αηνύο΄΄ 
(Ἱεξόο Υξπζόζηνκνο, πεξί Ἀθαηαιήπηνπ – Λόγνο Β). 

62. ΄΄Ζ ζπλαλαζηξνθή κέ ἀλζξώπνπο θαθνύο κνιύλεη 
θαηά πάζαλ ἀθαζαξζίαλ θάζε ςπρή, ἥηηο ἄλ ἅςεηαη 
αηῶλ. Καί ηνηνύηνη θαθνί εἰζίλ νἱ ηά ὀξζά δηαζηξέθν-
ληεο θαί ηνῖο ἁπινπζηέξνηο ηόλ ὄιεζξνλ πξόμελνλ 
εερνῦληεο ιόγνλ΄΄ (Κπξίιινπ Ἀιεμαλδξείαο Πεξί ηῆο 
ἐλ Πλεύκαηη θαί ἀιεζείαο, πξνζθπλήζεσο θαί ιαηξείαο) 
(ηνκ. 68, ζει. 797). 

63. ΄΄Μεηά ὁζίνπ ὅζηνο ἔζε, θαί κεηά ἀλδξόο ἀζώνπ, 
ἀζῶνο ἔζε, θαί κεηά ἐθιεθηνῦ ἐθιεθηόο ἔζε θαί κεηά 
ζηξεβινῦ δηαζηξέςεηο΄΄ (Κύξηιινο Ἀιεμαλδξείαο – 
ἐλαληίνλ Ἰνπιηαλνῦ). 

64. ΄΄Ὡο ηέθλα νὖλ θσηόο ἀιεζείαο, θεύγεηε ηόλ κεξη-
ζκόλ ηῆο ἑλόηεηνο θαί ηάο θαθνδηδαζθαιίαο ηῶλ 
αἱξεζησηῶλ, ἐμ ὧλ κνιπζκόο ἐμῆιζελ εἰο πᾶζαλ ηήλ γῆλ΄΄ 
(Ἅγ. Ἰγλάηηνο Ἀληηνρείαο, ὁ Θενθόξνο 107 κ.Χ. – 
πηζηνιή 6ε). 

65. ΄΄Δζεβήο κεηά αἱξεηηθνῦ κήηε θαη’ νἶθνλ ζπ-
κπξνζεπρέζζσ. Σίο γάξ θνηλσλία θσηί πξόο ζθόηνο; 
(Ἅγηνο Κιήκεο ὁ Ἀιεμαλδξεύο 150-216 κ.Χ. – εἰο ηίο 
Γηαηαγέο ηῶλ Ἅγ. Ἀπνζηόισλ). 

66. ΄΄πεηδή νἱ αἱξεηηθνί ἀπνθξύπηνπλ κέ παξαπια-
λεηηθά ιόγηα ηήλ αἵξεζε γηά λά ἐμαπαηήζνπλ, γη’ αηό 
ἐκεῖο πξέπεη λά ηήλ ἀπνθαιύπηνπκε, λά ηήλ θάλνπκε 
γλσζηή΄΄ (Μέγαο Ἀζαλάζηνο – πηζηνιή πξόο 
πηζθόπνπο Αἰγύπηνπ, θεθ. 11, ζει. 50).  ΄΄Οἱ αἱξεηηθνί 
΄΄γξάθνπζη … πξόο ἀπάηελ ηῶλ ἀλζξώπσλ, ἵλα …  
ἔρσζη ρώξαλ ἐπεθηεῖλαη ηήλ αἵξεζηλ, ὡο γάγγξαηλαλ 
ἔρνπζαλ λνκήλ παληαρνῦ΄΄ (Μέγαο Ἀζαλάζηνο, 
πηζηνιή πξόο πηζθόπνπο). 

67. ΄΄λ πάζῃ παξξεζίᾳ, ἔιεγρε ηνύο κή 
ὀξζνπνδνύληαο πξόο ηήλ ἀιήζεηαλ ηνῦ Δαγγειίνπ΄΄ 
(Μέγαο Βαζίιεηνο – πηζη. 250 πξόο Παηξόθηινλ – 
πίζθνπνλ Αἰγῶλ). 

68. ΄΄ηά δνγκαηηθά ζέκαηα ἡ ζηγή εἶλαη 
ἐπηθίλδπλν πξᾶγκα, ἀθνῦ ζπληειεῖ ζηήλ ἐπηθξάηεζε 
ηῆο αἵξεζεο. Γη’ αηό ἀλαγθάδνκαη λά ἀπαληήζσ πξόο 
δηόξζσζηλ θαί ἀλαηξνπήλ ηῶλ ἀλνήησλ αἱξεηηθῶλ 
δνμαζηῶλ΄΄ (Ἅγ. Γξεγόξηνο Νύζζεο 335-394 κ.Χ. – 
Πεξί ηνῦ Ἁγίνπ Πλεύκαηνο η. 3, ζ. 90). 

69.  Ἅγηνο Ἰσάλλεο ὁ Γακαζθελόο (676-749 κ.Χ.) 
παξαγγέιιεη ΄΄λά κήλ δίλνπκε ηήλ Θεία κεηάιεςε 
ζηνύο αἱξεηηθνύο, νὔηε λά ιακβάλνπκε ηήλ δηθή ηνπο΄΄ - 
΄΄Μή δῶηε γάξ, ηά ἅγηα ηνῖο θπζίλ΄΄ θεζίλ ὁ Κύξηνο, 
«κεδέ ξίπηεηε ηνύο καξγαξίηεο ὑκῶλ ἔκπξνζζελ ηῶλ 
ρνίξσλ» ἵλα κή κέηνρνη ηῆο θαθνδνμίαο θαί ηῆο αηῶλ 
γελώκεζα θαηαθξίζεσο» (Πεξί ηῶλ ἁγίσλ θαί ἀρξάλησλ 
κπζηεξίσλ, θεθ. ηγ΄ (π6). 

70. Ἡ κεηάιεςε ηῶλ αἱξεηηθῶλ εἶλαη θάξκαθν 
«κειαῖλνλ θαί ζθνηίδνλ» ηήλ ςπρή (Ἅγ. Θεόδσξνο 
ηνπδίηεο, 759-826 κ.Χ., ἐπηζη. θδ – Ἰγλαηίῳ ηέθλῳ Η, 9-
10) θαί ζπλερίδεη: ἀπαγνξεύεηαη αζηεξά ἡ ἐπηθνηλσλία 
κέ αἱξεηηθνύο, ἀθόκε δέ, θαί λά ζπληξώγνκε καδί ηνπο 
(Θ. ηνπδίηνπ – πηζη. Θενθίινπ ἡγνπκέλνπ ἐπηζη. 39, 
Η – 52-56). 

71. ΄΄Ὅινη ἀλεμαηξέησο νἱ δηδάζθαινη ηῆο ἐθθιεζίαο, 
ὅιεο νἱ ζεῖεο γξαθέο, κᾶο πξνηξέπνπλ λά ἀπνθεύγνπκε 
ηνύο ἑηεξόθξνλεο, θαί λά κήλ ἔρνπκε θνηλσλία κέ 
αηνύο΄΄ (Ἅγηνο Μάξθνο ὁ Δὐγεληθόο 1392-1444 κ.Χ. – 
PG 160, 1097 ΑΒ, 105 c), θαί ζπλερίδεη ὁ Ἅγηνο Μάξθνο 
ὁ Δὐγεληθόο: «Φεπθηένλ αηνύο, ὡο θεύγεη ηίο ἀπό 
ὄθεσο …. ὡο Υξηζηνθαπήινπο θαί Υξηζηεκπόξνπο – 
νὗηνη γάξ εἰζη, θαηά ηόλ ζεῖνλ Ἀπόζηνινλ, νἱ πνξηζκόλ 
ἡγνύκελνη ηήλ εζέβεηαλ» (Φεηδᾶ Βι. – θθι. Ἱζηνξία, 
η. ΗΗ, ζει. 439-440). 

72. Καηά ηόλ Ἅγηνλ πκεώλ, Ἀξρηεπίζθνπνλ Θεζ-
ζαινλίθεο (β΄ ἥκηζπ ΗΓ΄ αἰῶλνο – 1429 κ.Χ.) 
΄΄ἀπαγνξεύεηαη θαί ὁ ζπλεθθιεζηαζκόο κέ ηνύο 
αἱξεηηθνύο΄΄ (ἑξκελ. Πεξί ηνῦ ζείνπ λανῦ, θεθ. θε΄) θαί 
ζπλερίδεη «ηό κλεκόζπλν ηνῦ αἱξεηηθνῦ εἶλαη κνιπ-
ζκόο»). 

73. ΄΄Ἀπνκαθξπλζεῖηε ἀπό ηνύο αἱξεηηθνύο θαί ςεπδν-
δηδαζθάινπο θαί πξνζθνιιεζεῖηε ζηαζεξώηεξα ζηήλ 
ξζόδνμε θθιεζία καο. Αηό λά ζπκβνπιεύεηε θαί 
ηνύο ἄιινπο Χξηζηηαλνύο. Ἀξθεηά ἀθνύζαηε ἀπό ηόλ 
θαθόδνμν, θαί ἀξθεηά ηαιαηπσξήζαηε η’ αηηά ζαο κέ ηά 
γιπθαλάιαηα ιόγηα ηνπ. Φηάλεη πηά! έ ηίπνηε ηό θαιό 
δέλ ζά ζᾶο ὁδεγήζεη΄΄ (Ὅζηνο Θενθάλεο ὁ 
Ἔγθιεηζηνο, 1815-1894 κ.Χ.). 

74. Οἱ Ἅγηνη Παηέξεο, ἀπνθεύγνπλ δηά ηῆο 
«παξαηηήζεσο» (δειαδή δηά πιήξνπο ἀπνθνπῆο ηνπο 
ἀπό θάζε θθιεζηαζηηθήλ θνηλσλίαλ) ὄρη κόλνλ ηνύο 
δώληαο αἱξεηηθνύο, ἀιιά θαί ηνύο ηεζλεώ-
ηαο!»  (Μειέηηνο, Μεηξνπ. Νηθνπόιεσο 1933-2012 
κ.Χ. – εἰο ηά Πξαθηηθά ηῆο Δ΄ Οἰθνπκεληθῆο πλόδνπ) – 
δει. ΄΄ἐπηβάιιεηαη λά ἐιέγρσκελ, πᾶλ ὅ,ηη ἐθεῖλνη εἶπνλ 
θαθῶο΄΄. 



78. Οἱ Ἅγηνη Παηέξεο ηῆο θθιεζίαο καο, ἐπί ηῶλ 
ζεκάησλ ηῶλ αἱξέζεσλ ἀπνηεινῦλ ηήλ ππμίδα ηῆο Ἱεξᾶο 

Παξαδόζεσο θαί ηῶλ Ἱεξῶλ Καλόλσλ ηῆο θθιεζίαο 
καο. Καί ὁπνηαδήπνηε ζπδήηεζε ρσξίο αηέο ηίο δύν 
βάζεηο – ππμίδεο καο, ζεκαίλεη ἄξλεζε ηῆο Πίζηεώο 

καο. 
79. Καί εἰο ηά ζέκαηα ἀληηκεησπίζεσο ηῶλ Αἱξέζεσλ 

θαί ηῶλ Αἱξεηηθῶλ, ὀθείινπκε λά ὑπαθνύσκε εἰο ηά 

θειεύζκαηα ηῆο Ἁγίαο Γξαθῆο θαί ηῆο Ἱεξᾶο Παξα-

δόζεσο, ἀπνθεύγνληαο θάζε ἄιιελ ὕπνπηελ, ἤ ιεγνκέ-

λελ «Μεηαπαηεξηθήλ Θενινγίαλ». 

80. «Αὕηε ἡ πίζηηο ηῶλ Ἀπνζηόισλ, αὕηε ἡ πίζηηο 

ηῶλ Παηέξσλ, αὕηε ἡ πίζηηο ηῶλ ξζνδόμσλ, αὕηε ἡ 

πίζηηο ηήλ νἰθνπκέλελ ἐζηήξημελ» (πλνδηθόλ ηῆο 

ξζνδνμίαο). 

81. Γη’ αηήλ ηήλ πίζηηλ καο, ἀγσλίζηεθαλ κέ παξξε-

ζίαλ, θαί κέρξηο αἵκαηνο πνιιάθηο, νἱ ππξθόξνη 

ἀγσληζηαί, Ἅγηνη Παηέξεο θαί Μάξηπξεο ηῆο 

θθιεζίαο καο, ἀπό ηῶλ Ἀπνζηνιηθῶλ ρξόλσλ κέρξη 

ζήκεξα. 

82. Ἄο εἶλαη, ινηπόλ, θαί δη’ ἡκᾶο, νἱ Ἅγηνη Παηέξεο 

θαί, νἱ θσηεηλνί δνδεῖθηεο ηῆο δσῆο καο, θαί ηά Μπ-

ξίπλνα ἄλζε ηνῦ Παξαδείζνπ, πνύ ὀξζνηόκεζαλ ηόλ 

Λόγνλ ηῆο Ἀιεζείαο, εἰο ηνύο Αἰώλαο ηῶλ Αἰώλσλ.  

Ἀκήλ! 

 

πηκέιεηα: 

Κώζηαο ι. Πεηξόπνπινο 

η. Γηθεγόξνο παξ’ Ἀξείσ Πάγῳ 

75. Σέινο, ὡο πξόο ηνύο δηαιόγνπο κεηά ηῶλ 

ἑηεξνδόμσλ θαί αἱξεηηθῶλ, νἱ Ἅγηνη Παηέξεο ζπληζηνῦλ 

λά ζπλδηαιεγόκεζα κέλ κέ αὐηνύο, ἀιιά πξέπεη λά 

γλσξίδνκελ θαί λά ζεβόκεζα ηά ὅξηα πνύ ἔζεζαλ νἱ 

Παηέξεο ηῆο θθιεζίαο, δηά ηῶλ ἀπνθάζεσλ ηῶλ 

Ἁγίσλ θαί Οἰθνπκεληθῶλ πλόδσλ, θαί δηά ηῶλ ζπγ-

γξακκάησλ ηνπο. Δἶλαη ἀλάγθε λά παηνῦκε, ἰδηαηηέξσο 

ὅζνη ἐθπξνζσπνῦλ ηήλ ξζόδνμν θθιεζία, ζηό ζηέξεν 

ἔδαθνο ηῆο ξζνδόμνπ Ἁγηνπαηεξηθῆο Παξαδόζεσο, 

θαί ὁπσζδήπνηε λά κήλ γηλόκεζα ὄξγαλα πνύ ζά 

ἐμππεξεηήζνπλ ζπλεηδεηά, ἤ ἔζησ ἀζέιεηα, πνλεξέο 

ζθνπηκόηεηεο (π. Ἀξζέληνο Βιηαγθόθηεο – ύγρξνλεο 

Αἱξέζεηο – ζει. 276). 

 

Θ. ΔΠΗΛΟΓΟ – ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
 

76. Οἱ Ἅγηνη Θενθόξνη παηέξεο ηῆο θθιεζίαο καο, 

ἦζαλ ἐμίζνπ πνιέκηνη ηῶλ αἱξέζεσλ θαί ηῶλ 

αἱξεηηθῶλ, ὅπσο θαί νἱ Ἀπόζηνινη ηῆο θθιεζίαο καο. 

77. Γέλ ἦζαλ θαζόινπ ΄΄ἀγαπνιόγνη΄΄ θαί αἰώληνη 

ζπδεηεηέο ηῶλ ζθιεξῶλ αἱξεηηθῶλ. Οὔηε ζπδήηεζαλ 

πνηέ, θάπνην ἀπό ηά δόγκαηα ηῆο πίζηεώο καο «ἐπ ἴζνηο 

ὅξνηο» κέ ηνύο αἱξεηηθνύο, νὔηε ἔθακαλ ΄΄ἐθπηώζεηο΄΄ 

ζηά ἱεξά δόγκαηα ηῆο πίζηεώο καο, ράξηλ ηῆο θαθῶο 

λννπκέλεο «ἀγάπεο» πξόο ηνύο αἱξεηηθνύο, ηνύο ὁπνίνπο 

– ἐπίζεο – νὐδέπνηε ἀπνθαινῦζαλ ὡο «ἐθθιεζίεο», 

θαζόηη ὁκνινγνῦζαλ ΜΗΑΝ ΑΓΗΑΝ, ΚΑΘΟΛΗΚΖΝ, 

ΚΑΗ ΑΠΟΣΟΛΗΚΖΝ ΔΚΚΛΖΗΑΝ!! 

 


