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Η αποτείχιση των πιστών από τους 

αιρετικούς επισκόπους 
 

 Του κ. Αθανασίου Σακαρέλλου 

 Θεολόγου –Επίτιµου ∆ικηγόρου 
 

1) Η έννοια της «αποτείχισης» 
 

Η λέξη «αποτείχιση» έχει εκκλησιαστική σηµασία. Σηµαίνει την έξοδο, ή βγάλσιµο κάποιου 

από ένα «χώρο», που είναι περιχαρακωµένος κατά κάποιο τρόπο µε «τείχη». 

 

1. Το νόηµα της λέξης «αποτείχιση» προέρχεται από τις οχυρωµένες µε τείχη πόλεις της 

αρχαιότητας, αλλά και µεταγενέστερων εποχών, για να είναι προφυλαγµένες από τους 

επιδροµείς τους. Τα τείχη θα είχαν προφυλάξει την Κωνσταντινούπολη το 1453, αν δεν 

άνοιγε κάποιος την κερκόπορτα! 

Στην ελληνική επανάσταση οι πολιορκηµένοι από τους Τουρκοαιγύπτιους κάτοικοι του 

Μεσολογγίου, που ήταν οχυρωµένο µε τείχη και τάφρους, θα άντεχαν, αν υπήρχε η 

αναγκαία τροφοδοσία τους. Η έλλειψή της ανάγκασε τους τρεις χιλιάδες πολεµιστές 

του να επιχειρήσουν στις 10 Απριλίου 1826 τη γνωστή έξοδο, από την οποία σώθηκαν 

µόνο χίλια τριακόσια άτοµα. Η έξοδος αυτή απηχεί την έννοια της λέξης «αποτείχιση». 

2. Αν την πιο πάνω εικόνα των οχυρωµένων πόλεων µεταφέρουµε σε πνευµατικό επίπεδο, 

η Εκκλησία µπορεί να θεωρηθεί οχυρωµένη πόλη µε ψηλά τείχη. Η Εκκλησία είναι «η 

πόλη του Θεού»
1
. Είναι φρούριο και κάστρο, µέσα στο οποίο υπάρχει ο µοναδικός 

θησαυρός της Ορθοδοξίας. Αυτός ο ατίµητος θησαυρός είναι η «άπαξ παραδοθείσα τοις 

αγίοις πίστις»
2
. 

 

α. Το φρούριο της Εκκλησίας υπερασπίζεται ο λαός της, που είναι όλα τα µέλη της, 

οι κληρικοί, οι µοναχοί και οι λαϊκοί. Την αλήθεια αυτή διατύπωσαν ξεκάθαρα οι 

Ορθόδοξοι Πατριάρχες της Ανατολής το 1848, στην απάντησή τους στον πάπα 

Πίο Θ΄. Έγραψαν: 

 

«Παρ’ ηµίν, ούτε Πατριάρχαι, ούτε Σύνοδοι εδυνήθησαν ποτέ εισαγαγείν νέα, διότι ο 

υπερασπιστής της θρησκείας εστίν αυτό το σώµα της Εκκλησίας, ήτοι αυτός ο λαός, όστις 

εθέλει το θρήσκευµα αυτού αιωνίως αµετάβλητον και οµοειδές τω των Πατέρων αυτού…»
3
! 

 

β. Το απόρθητο, υπό άλλες συνθήκες, αυτό φρούριο της Εκκλησίας σήµερα έχει 

αλωθεί. Κάποιοι άφησαν ανοικτή την «κερκόπορτά» του. Μπήκαν ήδη σ’ αυτό οι 

εχθροί του, για να συλήσουν τον θησαυρό της Πίστης µας. 

 

Εχθροί της Εκκλησίας είναι οι αιρετικοί. Κάθε αιρετικός, και ο πιο µικρός, είναι επικίνδυνος 

για την Εκκλησία. 
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• Η Αγία Γραφή επισηµαίνοντας τον κίνδυνο, που θα αντιµετώπιζε η Εκκλησία, από την 

εµφάνιση των αιρέσεων και των αιρετικών, γράφει: 

«Το πνεύµα το άγιον έθετο επισκόπους ποιµαίνειν την Εκκλησίαν του Κυρίου και 

Θεού, ην περιεποιήσατο δια του ιδίου αίµατος. Εγώ γαρ οίδα και τούτο, ότι 

εισελεύσονται µετά την άφιξίν µου λύκοι βαρείς εις υµάς, µη φειδόµενοι του 

ποιµνίου. Και εξ υµών αυτών αναστήσονται άνδρες λαλούντες διεστραµµένα του 

αποσπάν τους µαθητάς οπίσω αυτών. ∆ιό γρηγορείτε…»
4
. 

• Ο Μέγας Βασίλειος επισηµαίνει: 

«ίση εστίν η ζηµία, ή άµοιρόν τινα του Βαπτίσµατος απελθείν, ή εν τι των έκτης 

Παραδόσεως ελλείπον δέξασθαι»
5
 

• Ο άγιος Μάρκος ο Ευγενικός λέει ότι «αιρετικός έστι ο και µικρόν γουν τι 

παρεκκλίνων της ορθής πίστεως»
6
. 

• Τα ίδια λέει και ο Μέγας Φώτιος: ότι «εν τοις περί πίστεως και το παρεκκλίναι 

µικρόν, αµαρτείν εστιν αµαρτίαν την προς θάνατον»
7
. 

• Επίσης, και ο άγιος Ταράσιος, Πρόεδρος της Ζ΄ Οικουµενικής Συνόδου, τονίζει: « Το 

γαρ επί δόγµασιν είτε µικροίς είτε µεγάλοις αµαρτάνειν ταυτόν εστίν. Εξ αµφοτέρων 

γαρ ο νόµος του Θεού αθετείται»
8
 

 

 

Οι αιρέσεις, που έχουν εισχωρήσει στο φρούριο της Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι ο 

«οικουµενισµός» και ο «παπισµός»! Το πώς έγινε αυτό, δεν είναι δυνατό να αναπτύξουµε 

εδώ. Είναι γνωστά αυτά τα πράγµατα. Άλλωστε, όλα αυτά έχουν ιδεί το φως της 

δηµοσιότητας, όπως η λεγόµενη «Ένωση των Εκκλησιών»
9
, που υπόγραψε το 1965 ο 

Αθηναγόρας µε τον πάπα Παύλο ΣΤ΄. 

 

γ. Η διείσδυση του «οικουµενισµού» και «παπισµού» στο χώρο της Ορθόδοξης 

Εκκλησίας παρέλυσε τα «αντανακλαστικά» των Ορθοδόξων. Αυτό είναι το 

µεγαλύτερο, κακό που θα µπορούσε να συµβεί ποτέ στην Ορθοδοξία! Αυτός είναι 

ο λόγος για τον οποίο, φθάσαµε στο σηµερινό ελεεινό κατάντηµα. Και άλλοτε η 

Ορθοδοξία είχε φτάσει σε ελεεινό κατάντηµα, αλλά ποτέ τόσο µεγάλο. 

 

Ένα τέτοιο θλιβερό κατάντηµα που θα έφτανε σε λίγο η Εκκλσία, περιγράφει ο Μέγας 

Αντώνιος, όταν, την εποχή του αρειανισµού, είδε σε όραµά του, ηµίονοι να κυκλώνουν την 

αγία Τράπεζα! Είδε δηλ. πέριξ της αγίας Τράπεζας να στέκονται µουλάρια, αντί των 

λειτουργών ιερέων και αρχιερέων, πράγµα το οποίο κατ’ εξοχήν συµβαίνει και σήµερα. 

 

• Να, πως διηγείται ο ίδιος ο άγιος Αντώνιος το όραµα αυτό: 

«Πρόκειται, λέγει, να καταλάβει την Εκκλησία οργή και να παραδοθεί εις ανθρώπους 

οµοίους µε τα άλογα κτήνη! Είδα, λέγει, την αγία Τράπεζα του ναού και γύρω από αυτή 

να στέκονται κυκλικά από παντού ηµίονοι, δηλ. µουλάρια! Άκουσα κάποια φωνή που 

έλεγε: Θα γίνει βδέλυγµα το θυσιαστήριό µου».
10

 

 

                                                 
4
  Πραξ.  20, 28 – 31 

5
  P.G 32, 113

Α
 

6
  P.G. 160, 160A 

7
  P.G.  102, 604C 

8
  Πρακτικά των αγίων Συνόδων Γ΄ σ. 736 

9
  Αθ. Σακαρέλλου, Έγινε το 1965 η ένωση των Εκκλησιών, Αθήνα 2007. 

10
  Μεγ. Αθανασίου, Προς Ιoβιανόν, P.G. 26, 813 κ. εξ.  



3 

 

• Τη ίδια κατάσταση της Εκκλησίας, λόγω του αρειανισµού, περιγράφει και ο Μέγας 

Βασίλειος. Η σηµερινή κατάσταση είναι πολύ χειρότερη. Τότε µπορεί να υπήρχαν 

µερικοί σκάρτοι και ανάξιοι κληρικοί. Υπήρχαν όµως οι πολλοί, που πίστευαν και 

αγωνίζονταν για την Ορθοδοξία! Υπήρχαν οι Πατέρες! Υπήρχαν οι άγιοι! Υπήρχαν 

ακόµα µοναχοί και λαϊκοί, που πάντα προµαχούσαν για την Πίστη! Σήµερα, πού είναι 

όλοι αυτοί; Πού υπάρχουν; Πουθενά! 

 

Γράφει, λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος: 

 

«“Τις δώσει τη κεφαλή µου ύδωρ και τοις βλεφάροις µου πηγήν δακρύων;”
11

 Και θα κλαύσω 

τον λαόν ηµέρας πολλάς! (Θα κλαύσω) τον λαόν που συνωθείται προς την απώλειαν από τας 

πονηράς αυτάς διδασκαλίας. Παρασύρονται τα αυτιά των απλοϊκοτέρων. Τώρα πλέον 

συνήθισαν την αιρετικήν δυσσέβειαν! Τα νήπια της Εκκλησίας ανατρέφονται µε τους 

λόγους της ασέβειας. Τι µπορούν τάχα να κάνουν; Όλα είναι εις τα ιδικά των χέρια. 

Βαπτίσµατα, προποµπαί των αποθνησκόντων, επισκέψεις των ασθενών, παρακλήσεις των 

θλιβοµένων, βοήθειαι προς τους ταλαιπωρηµένους, ενισχύσεις κάθε είδους, κοινωνία 

µυστηρίων. Αυτά, καθώς επιτελούνται όλα από τους αιρετικούς, γίνονται σύνδεσµος 

οµοφροσύνης, µεταξύ του λαού και αυτών. Ώστε, έπειτα από ολίγον ακόµη καιρόν, και αν 

ακόµη εκλείψει η φοβία, δεν θα υπάρχει ελπίς ν’ ανακληθούν πάλιν εις την επίγνωσιν της 

αληθείας αυτοί που καταλήφθησαν από την πολυχρόνιον απάντων»!
12

 
 

δ. Σήµερα λέγονται τόσα κακόδοξα πράγµατα από θεολόγους, επισκόπους και 

Πατριάρχες! ∆εν σηµειώνεται όµως καµιά ενδεδειγµένη αντίδραση του «λαού 

της Εκκλησίας»! 

Απεναντίας, οι µεγάλες µάζες των λεγοµένων Ορθοδόξων, αν δεν συµφρονούν 

µε τα όσα κακόδοξα κηρύττουν οι σύγχρονοι Οικουµενιστές και Λατινόφρονες, 

τουλάχιστον αδιαφορούν προκλητικά για την Πίστη! Οι ελάχιστοι, που 

εναπέµειναν πιστοί στην Ορθοδοξία, βλέπουν την Πίστη πρόθυµα να προδίδεται, 

και µάλιστα από τους επισκόπους, οι οποίοι είναι ταγµένοι από το Θεό να την 

υπερασπίζονται και όχι να την προδίδουν! 

 

• Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστοµος έκπληκτος διερωτάται:πως γίνεται να µη κολασθή 

αυτός που κάνει ότι δεν βλέπει και σιωπά, όταν οι θεϊκοί νόµοι υβρίζονται; Λέει: 

«των θείων νόµων υβριζοµένων, ο σιγήσας και παριδών, ουκ έστιν κολάσεως 

άξιος;»
13

 

• Ο δε άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης προσθέτει: 

«Εντολή γαρ Κυρίου µη σιωπάν εν καιρώ κινδυνευούσης Πίστεως. Λάλει γαρ, φησί, 

και µη σιώπα... ∆ια τούτο καγώ ο τάλας, δεδοικώς το Κριτήριον, λαλώ»
14

. 

• Ο µοναχός Ιωσήφ Βρυέννιος, γράφει: 

«Πας ο δυνάµενος λέγων την αλήθειαν και µη λέγων κατακριθήσεται υπό του Θεού. 

Και ταύτα ένθα πίστις εστί το κινδυνευόµενον και της όλης Εκκλησίας των Ορθοδόξων 

η κρηπίς. Το γαρ εφησυχάζειν εν τοις τοιούτοις αρνήσεως ίδιον, το δε λέγειν, 

οµολογίας ειλικρινούς
15

. 
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ε. Μένουν βέβαια µερικοί, ελάχιστοι, «εκλεκτοί» κατά Θεόν, «γραφικοί», ή 

«ψυχοπαθείς» κατά κόσµον, που ανθίστανται µε φωνές και διαµαρτυρίες στη 

προδοσία των πάσης απόχρωσης Οικουµενιστών και Λατινοφρόνων θεολόγων, 

µεγαλόσχηµων «γεροντάδων», επισκόπων και Πατριαρχών! 

Είναι όµως οι φωνές και διαµαρτυρίες αυτές η καθορισµένη από τους Πατέρες 

υποχρεωτική στάση των πιστών; 

 

 

2. Τι σηµαίνει η ύπαρξη αιρετικών επισκόπων στην Εκκλησία 
 

1) Η Εκκλησία είναι το «σώµα Χριστού»
i16

. Είναι «στύλος και εδραίωµα της αληθείας»
17

. 

 

α. «Σώµα Χριστού» δεν αποτελούν αυτοδικαίως όλοι οι άνθρωποι, ή όλοι οι 

χριστιανοί, ούτε καν όλοι οι λεγόµενοι Ορθόδοξοι. Το αποτελούν µόνο όλοι οι 

«εις Χριστόν πιστοί», που µετέχουν στην «πρώτη ανάσταση»
18

 και έχουν 

αποκτήσει τον «αρραβώνα του αγίου Πνεύµατος»
19

, ή ακόµα προγεύονται την 

θέωση, που είναι ο προορισµός όλων των ανθρώπων. 

Ως εκ τούτου, «σώµα Χριστού» αποτελούν, όσοι κατέστησαν τον εαυτό τους 

«ναό»
20

 και «κατοικητήριο»
21

 του αγίου Πνεύµατος. Αυτό το κατορθώνουν µόνο 

όσοι πιστοί καθάρισαν τον εαυτό τους από τα πάθη και τις αµαρτίες κι΄ 

αξιώθηκαν να φτάσουν στη «θεωρία του Θεού», που είναι ο «φωτισµός» και η 

«θέωση», ή «ένωση» µε το Θεό. 

Το επίτευγµα αυτό προϋποθέτει Ορθή Πίστη και ενδελεχή άσκηση στη 

προσωπική ζωή του καθένα. Χωρίς αυτά δεν σώζεται ο άνθρωπος. 

β. «Στύλος και εδραίωµα της αληθείας» είναι η Εκκλησία του Χριστού, γιατί η 

αλήθεια είναι η κολόνα και το θεµέλιό της, που τη στηρίζουν. Αλήθεια είναι η 

«υγιαίνουσα διδασκαλία»
22

. Είναι η «άπαξ παραδοθείσα πίστις τοις αγίοις»
23

 από 

το Θεό. Είναι η Ορθή Πίστη, η Ορθοδοξία, που στην πραγµατικότητα είναι ο 

ορθός τρόπος θεραπείας της ψυχής του ανθρώπου, ώστε να µπορέσει να 

επανέλθει στην προπτωτική κατάσταση των πρωτόπλαστων. 

 

2) Αυτό σηµαίνει ότι η Εκκλησία δεν είναι δυνατόν ποτέ να πλανηθεί! 

 

α. Η Εκκλησία δεν πλανάται, γιατί µέλη της δεν είναι µόνο οι Ορθόδοξοι πιστοί, 

που ζουν στις µέρες µας. Είναι και όλοι οι απ’ αιώνος άγιοι, ακόµα και οι 

άγγελοι! Αλλά, και από τους ζώντες σήµερα πιστούς, κατά την Αγία Γραφή, όπως 

τονίζει και ο κορυφαίος θεολόγος µακαριστός π. Ιωάννης Ρωµανίδης, πραγµατικά 

µέλη της Εκκλησίας είναι όσοι έφτασαν στην πνευµατική κατάσταση της 

«θεωρίας του Θεού», η οποία είναι ο «φωτισµός» και η «θέωση»! Μόνο οι άγιοι 

και από τους ζώντες όσοι απόκτησαν την «θεωρία του Θεού» είναι απλανείς! 

Αυτός άλλωστε ήταν και ο λόγος, που οι χριστιανοί τους πέντε πρώτους αιώνες 

βαπτίζονταν σε µεγάλη ηλικία. 
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20
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Προηγουµένως κατηχούνταν όχι µόνο στην Ορθή Πίστη, αλλά και στο Ορθό 

Βίο, για να µπορέσουν ν’»αποκτήσουν τη «θεωρία του Θεού». «Καθαρίζονταν» 

δηλαδή από τις αµαρτίες και τα πάθη τους, καθάριζαν την καρδιά τους, για να 

έρθει το Άγιο Πνεύµα να κατασκηνώσει σ’ αυτή και να προσεύχεται «στεναγµοίς 

αλαλήτοις»
24

, «κράζον, αββά ο πατήρ»
25

. ΄Ετσι αποκτούσαν τη λεγόµενη «νοερά 

προσευχή», που είναι το πρώτο σκαλοπάτι για να είναι κάποιος πραγµατικό µέλος 

της Εκκλησίας, κατά τον Απόστολο Παύλο, που απαριθµεί τις βαθµίδες των 

µελών της
26

. Με τον τρόπο αυτό οι κατηχούµενοι περνούσαν επιτυχώς το πρώτο 

στάδιο της πνευµατικής ζωής, που είναι ή «κάθαρση». 

Τότε, έτοιµοι για το δεύτερο στάδιο, που είναι ο «φωτισµός», λάβαιναν το 

βάπτισµα, που ήταν «βάπτισµα πνεύµατος»
27

, ή «βάπτισµα πυρός»
28

 Το 

βάπτισµα αυτό είναι η επίσκεψη του Αγίου Πνεύµατος, όπως ήταν για τους 

αποστόλους η µέρα της Πεντηκοστής. Το βάπτισµα αυτό λέγονταν τους πρώτους 

αιώνες και «φώτισµα».Η ζωή του πραγµατικού χριστιανού, του πραγµατικού 

µέλους της Εκκλησίας, πρέπει να είναι µια διαρκής Πεντηκοστή! 

Αυτός είναι ο λόγος, για τον οποίο πιστεύουµε ότι µε το χριστιανικό βάπτισµα 

γίνεται κάποιος µέλος της Εκκλησίας. 

 

β. Όσοι πιστοί αποκτούν τη θεία εµπειρία του «φωτισµού» και της «θέωσης», 

«βλέπουν» και «γνωρίζουν» «τα µυστήρια της βασιλείας των ουρανών»
29

. Τα 

«µυστήρια» αυτά συνιστούν «την άπαξ παραδοθείσα τοις αγίοις πίστιν»
30

! 

Εποµένως, αυτοί που είναι «κοινωνία αγίων», δεν µπορεί να πλανηθούν. Αυτοί 

όµως είναι η Εκκλησία. Αν κάποιος δεν έφτασε στην κατάσταση αυτή, ή εξέπεσε 

απ’ αυτή, τότε µπορεί να πλανηθεί! Αν πλανηθεί ένα µέλος της Εκκλησίας, ή 

περισσότερα, ή και όλα, όσα ζουν κάποια στιγµή εδώ στη γη, αυτό σηµαίνει ότι 

δεν πλανάται και η Εκκλησία! Όσα µέλη της τυχόν πλανήθηκαν, οσαδήποτε και 

αν είναι, αυτά αµέσως αποκόπτονται µόνα τους, από το σώµα της και παύουν 

αυτοδικαίως ν’ αποτελούν µέλη της. Όσοι λοιπόν, επενδύουν τις κακόδοξες 

δηλώσεις των Οικουµενιστών και Λατινοφρόνων ηγετών τους ως φωνή της 

Εκκλησίας, κάνουν µεγάλο λάθος! Είναι πλάνη δική τους και όχι φωνή της 

Εκκλησίας, η οποία ποτέ δεν πλανάται! 

 

• Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστοµος λέει, ότι και τρία µόνο άτοµα να κρατήσουν ακέραιη 

την Ορθή Πίστη, αυτά µόνο θ’ αποτελούν την Εκκλησία του Χριστού
31

. 

• Ο άγιος Νικηφόρος ο οµολογητής προσθέτει: 

«Ει δε και πάνυ ολίγοι εν τη ευσεβεία και Ορθοδοξία διαµείνωσιν, ούτοι εισίν 

Εκκλησία και το κύρος και η προστασία των εκκλησιαστικών θεσµών εν αυτοίς κείται, 

καν αυτοίς υπέρ της ευσεβείας κακοπαθήσαι δεήσοι» 

• Το ίδιο λέει κι’ ο άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης
32. 

Μόνο, αν εκλείψει από τον κόσµο αυτό κι’ ο τελευταίος πιστός, τότε θα εκλείψει και 

η Εκκλησία! 

                                                 
24

  Ρωµ. 8, 26 
25

  Γαλ. 4, 6 
26

  Α΄ Κορ. 12, 28 
27

  Ματθ. 3.11, Μαρκ. 1,8,  Λουκ. 3,16, Ιω. 1,33, Πραξ. 1,5. 11, 16. 
28

  Ματθ. 3, 11 
29

  Λουκ. 10, 23 –24. Ματθ. 13, 11. Μαρκ. 4, 11. 
30

  Ιούδα 3 
31

  P.G.   55,158 & 160,  203 
32

  P.G.  99,  1049 
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Μπορεί να συµβεί όµως αυτό; Ο Θεός να µη το επιτρέψει! 

Ο Κύριος είπε κάποτε στους µαθητές Του κάτι το ιδιαίτερα ανησυχητικό! Τους είπε: 

«άρα ελθών ο υιός ανθρώπου ευρήσει την πίστιν επί της γης;»
33

 
 

Αυτά τα λόγια του Κυρίου τι σηµαίνουν; Σηµαίνουν, ότι όταν θα ξαναέλθει ο Κύριος να 

κρίνει τον κόσµο, µπορεί να εύρει την Πίστη, µπορεί όµως και να µην την εύρει! Και αν δεν 

την εύρει, δεν θα εύρει ούτε την Εκκλησία! 

Φθάσαµε άραγε σε µια τέτοια εποχή; Και αν ναι, ποια είναι τότε η δική µας ευθύνη, 

που µε τη δειλία και αδιαφορία µας αφήσαµε στις µέρες µας να προδίδεται η Πίστη! ∆εν θα 

είµαστε τότε ανάξιοι απόγονοι, ενδόξων και αγίων προγόνων, που µας παρέδωσαν ακέραιη 

και ανόθευτη την Πίστη, κι’ εµείς την προδώσαµε στους εχθρούς της; 

 

γ. Λέγουν µερικοί, ότι η Εκκλησία ποτέ δεν θα εκλείψει, γιατί ο Κύριος είπε στον 

Πέτρο, ότι «πύλαι άδου ου κατισχύσουσιν αυτής»
34

. 

Τι εννοεί µε τα λόγια Του αυτά ο Κύριος; 

Εννοεί ότι αυτό που συνέβη µε την Εκκλησία της Παλαιάς ∆ιαθήκης, που τα µέλη 

της, οι άγιοι της Παλαιάς ∆ιαθήκης, όταν πέθαιναν, αιχµαλωτίζονταν προσωρινά 

από τον διάβολο στο βασίλειό του στον Άδη, δεν θα ξανασυµβεί! Όλους τους 

κρατουµένους αγίους στον Άδη, τους απελευθέρωσε ο Κύριος, κατά την κάθοδο 

Του σ΄ αυτόν, µετά το σταυρικό Του θάνατο!  

Αυτό δεν πρόκειται να ξανασυµβεί. ∆εν πρόκειται δηλ. η Εκκλησία της Καινής 

∆ιαθήκης, που θα ίδρυε ο Κύριος κατά την Πεντηκοστή, να ξανααιχµαλωτισθεί 

από τον διάβολο στον Άδη! 

 

3. Οι επίσκοποι έχουν υπερέχουσα θέση στην Εκκλησία. Είναι εις «τόπον και τύπον 

Χριστού»
35

! Είναι ταγµένοι από το Θεό να περιφρουρούν την Ορθή Πίστη και την 

Ορθή Ζωή, χωρίς τα οποία, κανένας δεν σώζεται. Και µαζί µε τους επισκόπους, κάθε 

πιστός οφείλει να περιφρουρεί την Πίστη. 

 

Ο άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, τονίζοντας την ευθύνη όλων µας για την περιφρούρηση της 

Πίστης, λέει σχετικά: 

«Ουδείς γαρ υµών κρίνεται διατί δαιµόνια ουκ εξέβαλεν, ει διατί ουκ έσχε πρόγνωσιν, αλλ’ 

έκαστος κριθήσεται, ει την πίστιν τετήρηκε και τας εντολάς και παραδόσεις γνησίως 

εφύλαξεν». 

 

α. Ποιοι επίσκοποι όµως είναι εις «τόπον και τύπον Χριστού»; Είναι όσοι 

διαθέτουν Ορθή Πίστη και Ορθή ζωή! Είναι οι καλοί επίσκοποι! Οι καλοί 

ποιµένες! Υπάρχουν στις µέρες µας τέτοιοι ποιµένες; Και τι κάνουν τώρα, που 

κινδυνεύει η Πίστη; 

 

• Ο άγιος Συµεών, ο νέος Θεολόγος επισηµαίνει ότι οι καλοί επίσκοποι είναι 

σπάνιοι! Λέει: 

«Σπάνιοι γαρ ως αληθώς και µάλιστα άρτι σε καλώς ποιµαίνειν και λατρεύειν 

ψυχάς λογικάς επιστάµενοι»
36

. 

 

                                                 
33

  Λουκ. 18,8                       
34

  Ματθ. 16, 18 
35

  ΒΕΠΕΣ 2, 272, 269, 270, 272, 265, 277, 273  
36

  Συµεών  S. C. 104, 346. 
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• Οι Αποστολικές ∆ιαταγές σηµειώνουν ότι πρέπει οι πιστοί να φεύγουν µακριά 

από τους κακούς ποιµένες, τους «φθορείς», όπως τους αποκαλούν! Γράφουν: 

«Ώσπερ γαρ τω καλώ ποιµένι το µη ακολουθούν πρόβατον λύκοις έκκειται εις 

διαφθοράν, ούτω τω πονηρώ ποιµένι το ακολουθούν πρόδηλον έχει τον θάνατον 

ότι κατατρώξεται αυτό. ∆ιό φευκτέον από των φθορέων ποιµένων»
37

. 

 

• Και κάτι το πολύ σπουδαίο, που τονίζει ο Ιωάννης ο Χρυσόστοµος. Λέει: 

«… και µη θαυµάσεις εάν οι ποιµένες λύκοι γίνωνται. Προς γαρ επισκόπους και 

πρεσβυτέρους διαλεγόµενος Παύλος ο απόστολος έλεγεν. “ότι εξ υµών αυτών 

αναστήσονται άνδρες λαλούντες διεστραµµένα”. Ώστε µηδείς πλανάτω υµάς έχων 

έξωθεν σχήµα αγγελικόν, και έσωθεν διαβολικόν. ∆ια τούτο ο Ιησούς έλεγε. 

“Βλέπετε µη τις υµάς πλανήση”, εγώ δε πάλιν τα όµοια ερώ. 

Βλέπετε µη τις υµάς πλανήση, µήτε από των έσωθεν µήτε από των έξωθεν, µη 

επίσκοπος, µη πρεσβύτερος, µη διάκονος, µη αναγνώστης, ή τις εάν ή, λαλών 

διεστραµµένα. Οίτινες έρχονται προς υµάς εν ενδύµασι προβάτων, έσωθεν δε 

είναι λύκοι άρπαγες, οίτινες έχουσι µόρφωσιν ευσεβείας, την δε δύναµιν αυτής 

ηρνηµένοι. Υµείς δε, αγαπητοί, µη πλανηθήτε, αλλ’ ως παρελάβετε τον Κύριον 

ηµών Ιησούν Χριστόν, εν Αυτώ περιπατείτε και ο Θεός της ειρήνης έσται µεθ’ 

υµών»
38

. 

 

β. Άνευ του επισκόπου, που είναι πράγµατι «εις τόπον και εις τύπον Χριστού» (και 

όχι κάθε επίσκοπος!) δεν πρέπει τίποτε να πράττουν οι πιστοί, λέει ο άγιος 

Ιγνάτιος ο Θεοφόρος
39

. 
 

• Ο άγιος Κυπριανός συµπληρώνει, ότι όποιος δεν είναι µε τον καλό επίσκοπο, 

αυτός δεν είναι στην Εκκλησία! Γράφει: 

«ο επίσκοπος εν τη Εκκλησία εστί και όσοι µετά του επισκόπου ουκ εισίν, ουδέ εν 

τη Εκκλησία εισίν»
40

 

 

• Ο Απόστολος Παύλος προτρέπει τους πιστούς:, λέγοντας: 

«πείθεσθε τοις Ηγουµένοις υµών και υπείκετε, αυτοί γαρ αγρυπνούσιν υπέρ των 

ψυχών υµών ως λόγον αποδώσοντες»
41

, αφού προηγουµένως έγραψε για τους 

ποιµένες της Εκκλησίας «ων αναθεωρούντες την έκβασιν της αναστροφής 

µιµείσθε την πίστιν»
42

. 

 

Απαιτεί δηλ. ο Απόστολος Παύλος πειθαρχία και υπακοή µόνο στον επίσκοπο εκείνο 

που «αγρυπνεί» υπέρ των ψυχών του ποιµνίου του, που έχει δηλ. αγία ζωή. Μόνο ένας 

τέτοιος επίσκοπος αποτελεί για το ποίµνιό του παράδειγµα προς µίµηση. Με τέτοιες 

προϋποθέσεις, ο επίσκοπος είναι όντως «εις τόπον και τύπον Χριστού»! Χωρίς τη γνώµη 

ενός τέτοιου επισκόπου δεν πρέπει να κάνουν τίποτε οι πιστοί! Μόνο σε τέτοιους επισκόπους 

επιβάλλουν οι Πατέρες να κάνουν υπακοή οι πιστοί. 

 

 

                                                 
37

  P.G. 1, 633Β 
38

  P.G.  59, 562     
39

  ΒΕΠΕΣ 2, 272, 269, 270, 272, 265, 277, 273 
40

  Επιστολή 69, 8  Migne Λατινική Πατρολογία   4, 419 
41

  Εβρ. 13, 17 
42

  Εβρ. 13, 7 
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Γι’ αυτό ο Μέγας Βασίλειος γράφει, ότι εάν οι ποιµένες λέγουν κάτι σύµφωνα µε την 

εντολή του Κυρίου, πρέπει να υπακούοµε. Αν όµως λέγουν κάτι αντίθετο απ’ τις εντολές του 

Ευαγγελίου, κι’ αν ακόµη αυτός που προστάζει είναι άγγελος εξ ουρανού, ή κάποιος 

Απόστολος, δεν πρέπει να υπακούοµε
43

. 

 

 

4) Όταν όµως οι επίσκοποι δεν είναι Ορθόδοξοι, όταν οι επίσκοποι γίνονται διδάσκαλοι 

της κακοδοξίας, τότε δηµιουργείται σοβαρότατο πρόβληµα για τους πιστούς και την 

Εκκλησία. Αυτό, που είπε ο Κύριος για τους Γραµµατείς και Φαρισαίους, που 

θεωρούνταν διάδοχοι του Μωϋσή, ισχύει για τους µε αιρετικά φρονήµατα επισκόπους, 

οι οποίοι είναι διάδοχοι των Αποστόλων! Είπε ο Κύριος: 

«Επί της Μωσέως καθέδρας εκάθισαν οι Γραµµατείς και οι Φαρισαίοι»
44

 οι οποίοι 

ούτε οι ίδιοι εσώζοντο, αλλά δεν άφηναν και τους άλλους να σωθούν. 

Η αίρεση αποξενώνει τον άνθρωπο από το Θεό. Στερεί τη σωτηρία από κάθε πιστό. Για 

το λόγο αυτό η αίρεση έχει ορισµένες βαρύτατες συνέπειες τόσο για τον ίδιο τον 

αιρετικό, όσο και για τους άλλους πιστούς, αλλά και για την Εκκλησία. 

Θα δούµε τις συνέπειες αυτές και στις τρεις αυτές περιπτώσεις. 

 

3. Τι σηµαίνει για τον ίδιο τον αιρετικό, το ότι είναι αιρετικός 
 

1. Από τη στιγµή που ένας πιστός, λαϊκός, µοναχός ή κληρικός, δεχθεί κάποια αίρεση, 

ακόµα κι’ αν δεν την έχει διακηρύξει σε κανέναν, αλλά την κρατάει κρυφή για τον 

εαυτό του, γίνεται εχθρός του Θεού, κατά τον άγιο Ιωάννη Χρυσόστοµο
45

. 

Αυτό εξηγείται από το γεγονός, ότι ένας πιστός µε την αποδοχή κακοδοξιών χάνει την 

Ορθή Πίστη, που είναι η Αποστολική Παράδοση. Σηµαίνει ότι διακόπτεται γι’ αυτόν η 

Αποστολική ∆ιαδοχή. Σηµαίνει ότι ο αιρετικός αυτός παύει πλέον ν’ αποτελεί µέλος 

της Εκκλησίας του Χριστού! 

Ο ίδιος τότε µόνος του εξέρχεται από το σώµα της Εκκλησίας. Αυτοαποκόπτεται 

µόνος του από την Εκκλησία, έστω κι’ αν τυπικά λέει ότι παραµένει! 

Αυτοκαταδικάζεται, δηλ. ο ίδιος µόνος του καταδικάζει τον εαυτό του! Το λέει αυτό 

και ο Απόστολος Παύλος, όταν γράφει για κάθε αιρετικό ότι: «αµαρτάνει ων 

αυτοκατάκριτος»
46

, δηλαδή είναι πλέον αυτοκαταδικασµένος! 

 

α. Ο ∆οσίθεος Ιεροσολύµων γράφει: 

«Ο δε αιρετικός γενόµενος, ούτε Πατριάρχης εστίν, ούτε επίσκοπος, ούτε καν 

µέλος της Εκκλησίας»
47

. 

β. Ο Ανδρούτσος παρατηρεί σχετικά: 

«Οι αιρετικοί διακόπτουν την Αποστολική διαδοχή δια της 

ετεροδιδασκαλίας»
48

! 

γ. Ο άγιος Γρηγόριος Παλαµάς επίσης είναι ξεκάθαρος στο ζήτηµα αυτό. Οι 

αιρετικοί, κατ’ αυτόν, από τη στιγµή που θα εγκολπωθούν µιά κακοδοξία, παύουν 

να ανήκουν στην Εκκλησία. Λέει: 

«Ουδέ της του Χριστού Εκκλησίας εισί, ως µη της αληθείας όντες»
49

! 

                                                 
43

  Μ. Βασιλείου, Έργα  9, Ε.Π.Ε. σ.381 
44

  Ματθ. 23,2 
45

  P.G.  99, 1164Α 
46

  Τιτ.3, 10-11 
47

  ∆οσιθέου Ιεροσολύµων, ∆ωδεκάβιβλος,  Ζ΄ σελ. 116.    

 
48

  Χρ. Ανδρούτσου, ∆ογµατική, σ, 281 -2 
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2. Ιδιαίτερες όµως συνέπειες έχει η προσχώρηση κάποιου κληρικού, και µάλιστα 

επισκόπου, σε µια αίρεση. 

 

Οι κληρικοί τελούν τα µυστήρια της Εκκλησίας. ∆ηµιουργείται όµως ένα πρόβληµα. 

Κληρικοί, που ουσιαστικά αυτοαποκόπηκαν από το σώµα της Εκκλησίας, λόγω κακοδοξιών 

τους, παρέµειναν όµως τυπικά σ’ αυτή, εφόσον ακόµα δεν έχουν καθαιρεθεί, µπορούν να 

παρέχουν αγιασµό στα µυστήριά τους; 

 

α. Η Σύνοδος της Καρθαγένης αποφαίνεται: 

o «πώς µπορεί να εξαγιάσει και να αγιάσει το νερό (για το βάπτισµα) αυτός που 

είναι ο ίδιος µολυσµένος και ο οποίος δεν έχει το άγιο Πνεύµα;… 

o Πώς µπορεί βαφτίζοντας να δώσει συγχώρεση αµαρτιών σε άλλον, αυτός που 

δεν µπόρεσε να αποβάλλει τις δικές του αµαρτίες;… 

o Ποιος µπορεί να δώσει αυτό που ο ίδιος δεν έχει; 

o Ή, πώς µπορεί να ασκεί έργα πνευµατικά, αυτός που απέβαλε το άγιο Πνεύµα; 

o Γιατί δεν µπορεί να δέχεται και να επιδοκιµάζει ο Θεός κάτι από αυτά που 

κάνουν εκείνοι τους οποίους ο Κύριος στα Ευαγγέλια τους λέει εχθρούς και 

αντιπάλους του;»
50

 

 

β. Ο άγιος Λέων, πάπας Ρώµης, λέει: 

«Ουδείς αιρετικός αγιασµόν παρέχει δια των µυστηρίων»
51

 

γ. Ο Νικόδηµος Αγιορείτης προσθέτει ότι: 

«οι αιρετικοί ιερωσύνη δεν έχουν, άρα και τα παρ’ αυτών ιερουργούµενα κοινά 

εισί και χάριτος και αγιασµού άµοιρα»
52

. 

 

Εάν κάποιος επίσκοπος, λοιπόν, έχει αποδεχθεί κάποια αίρεση, έστω και αν το ξέρει 

µόνο αυτός, χάνει τη χάρη να τελεί µυστήρια; Και οι πιστοί, που δεν ξέρουν ότι ο 

επίσκοπός τους κατέστη αιρετικός και ότι δεν έχει χάρη να τελεί µυστήρια; 

Σ’ αυτές τις περιπτώσεις λέγει ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστοµος, ότι τα πράγµατα 

οικονοµεί ο Θεός. Λέει, ότι ο Θεός: 

 

«ου πάντας χειροτονεί, αλλά δια πάντων ενεργεί, δια το σωθήναι τον λαόν»
53

! 

 

Αυτό σηµαίνει, ότι για να µπορεί ένα άτοµο να τελεί µυστήρια, πρέπει να είναι 

«χειροτονηµένος» από το Θεό! Να έχει την «άνωθεν χειροτονία» πρώτα, για να µπορεί να 

έχει και την χειροτονία από τους ανθρώπους, τους επισκόπους. Αν κάποιος κληρικός, δεν έχει 

τη «χειροτονία» από το Θεό, δεν είναι πραγµατικός κληρικός! Όµως, τα µυστήρια που τελεί ο 

κληρικός που δεν είναι χειροτονηµένος από το Θεό, τα «ενεργεί» ο Θεός! Και αυτό το κάνει 

ο Θεός για τη σωτηρία του λαού, που δεν µπορεί να γνωρίζει ότι ο κληρικός αυτός είναι 

«αχειροτόνητος» από το Θεό! 

Είναι όντως φοβερό, το να παριστάνει κάποιος τον επίσκοπο και να µην είναι 

χειροτονηµένος! Να τον έχουν χειροτονήσει άνθρωποι, αλλά ο Θεός να µην τον 

«χειροτόνησε» ποτέ! Τέτοιοι είναι οι σηµερινοί επίσκοποι, που είναι ανάξιοι ή αιρετικοί! 

Τέτοιοι είναι οι επίσκοποι που δεν περιφρουρούν την Ορθοδοξία, αλλά την 

εγκαταλείπουν βορά στους αιρετικούς! 

                                                                                                                                                         
49

  Γρηγορίου Παλαµά, Αναίρεσις Γράµµατος Ιγνατίου 2-4 
50

  α’ Κανόνας της Συνόδου Καρχηδόνας, σε µετάφραση. Ακανθοπούλου, Κώδικας   σ. 423- 425. 
51

  Λέοντος πάπα Ρώµης,  Επιστολή προς   Νικήταν 
52

  Πηδάλιο σ. 91 
53

  Ιωάννου Χρυσοστόµου, Υπόµνηµα εις προς Τιµ. Β΄, Οµιλία Β΄,  P.G. 62, 610. 
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4 «Αποτείχηση»: η ενδεδειγµένη στάση των πιστών έναντι των 

αιρετικών επισκόπων 
 

1. Η «αποτείχηση» είναι η επιβαλλόµενη από την Αγία Γραφή και τους Πατέρες στάση 

στους πιστούς στην περίπτωση, που ο επίσκοπός τους είναι αιρετικός. Ένας αιρετικός 

επίσκοπος υπάρχει κίνδυνος να µεταδώσει την «λοιµική» νόσο της κακοδοξίας του 

και στα λοιπά µέλη της Εκκλησίας. 

 

α. Σήµερα αποφεύγεται η χρήση της «αποτείχισης», αυτού του τόσο 

αποτελεσµατικού και δοκιµασµένου όπλου στη ζωή της Εκκλησίας. Αν 

γίνονταν χρήση του όπλου αυτού, η Εκκλησία δεν θα έφτανε ποτέ στο σηµερινό 

κατάντηµά της. Σήµερα, οι πιστοί παραπληροφορούνται από εκκλησιαστικούς 

ηγέτες, από «γεροντάδες», θεολόγους και λοιπούς ανόητους θεολογούντες, ότι 

όποιος αποτειχίζεται από τους αιρετικούς ποιµένες του, τους Οικουµενιστές και 

Λατινόφρονες, αποκόπτεται δήθεν από την Εκκλησία! 

∆εν υπάρχει µεγαλύτερο ψέµα απ΄ αυτό! Τους διαψεύδουν και τους 

αποστοµώνουν οι Πατέρες της Πρωτοδευτέρας Συνόδου, οι οποίοι ορίζουν ότι 

όσοι αποτειχίζονται από τέτοιους αιρετικούς επισκόπους, όχι µόνο δεν 

αποκόπτονται από την Εκκλησία, αλλά είναι άξιοι τιµής και επαίνου, γιατί 

αποκόπηκαν από ψευδεπισκόπους, όπως τους ονοµάζουν! 

Λένε, λοιπόν, οι άγιοι Πατέρες της Πρωτοδευτέρας Συνόδου, ότι όσοι 

αποµακρύνονται από την «κοινωνία» µε τον αιρετικό επίσκοπό τους, «αυτοί όχι 

µόνο δεν θα υποβληθούν στην προβλεπόµενη από τους κανόνες ποινή, επειδή 

απέχουν από την «κοινωνία» µε τον ονοµαζόµενο επίσκοπο πριν από τη 

συνοδική απόφαση, αλλά και θα θεωρηθούν από τους Ορθοδόξους άξιοι τιµής 

που τους αρµόζει. Γιατί δεν καταδίκασαν επισκόπους, αλλά ψευτοεπισκόπους 

και ψευτοδασκάλους και δεν κατατεµάχισαν την ένωση της Εκκλησίας µε 

σχίσµα, αλλά φρόντισαν µε ζήλο να σωθεί η Εκκλησία από σχίσµατα και 

διαιρέσεις»
54

 

 

β. Οι πιστοί έχουν υποχρέωση να έχουν «κοινωνία» µε τον επίσκοπός τους, εφόσον 

ο επίσκοπός τους είναι Ορθόδοξος, δηλ. έχει Ορθή Πίστη και Ορθό βίο. Σε 

αντίθετη περίπτωση είναι υποχρεωµένοι να µην έχουν «κοινωνία» µε τον 

επίσκοπό τους αυτόν, για να µη θεωρηθεί ότι ταυτίζονται µαζί του. 

 

Πρακτική εκδήλωση της «κοινωνίας» των πιστών µε τον επίσκοπό τους είναι τρία τινά: 

• Πρώτον, οι πιστοί να εκκλησιάζονται σε ναούς, που δέχονται τον επίσκοπο αυτό. 

• ∆εύτερο, να συµµετέχουν οι πιστοί στα µυστήρια και ιδιαίτερα της θείας 

Ευχαριστίας, που τελεί είτε ο ίδιος ο επίσκοπος, είτε οι υπαγόµενοι σ΄ αυτόν κληρικοί. 

• Και τρίτον, στις λατρευτικές συνάξεις των πιστών να µνηµονεύεται το όνοµα του 

επισκόπου, αλλά και άλλων επισκόπων, που βρίσκεται σε «κοινωνία» ο επίσκοπος 

αυτός. 

 

2) Ποια σχέση πρέπει να υπάρχει µεταξύ πιστών και αιρετικών; 

∆εν µπορεί να υπάρχει καµιά σχέση µεταξύ τους! 

 

 

 

                                                 
54

  Προδρ. Ακανθοπούλου, Κώδικας Ιερών Κανόνων ,Θεσσαλονίκη 1995, σελ. 447 
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α. Το ορίζει η Αγία Γραφή, όταν λέει: 

«Μη γίνεσθε ετεροζυγούντες απίστοις. Τις γαρ µετοχή δικαιοσύνη και ανοµία; Τις 

δε κοινωνία φωτί προς σκότος; Τις δε συµφώνησις Χριστώ προς Βελίαρ;»
55

 
β. Το γράφει ο Ιωάννης ο Θεολόγος, ο ευαγγελιστής της αγάπης: 

«πας ο παραβαίνων και µη µένων εν τη διδαχή του Χριστού, Θεόν ουκ έχει. Ο 

µένων εν τη διδαχή του Χριστού, ούτος και τον πατέρα µια τον υιόν έχει. Ει τις 

έρχεται προς υµάς και ταύτην την διδαχήν ου φέρει, µη λαµβάνετε αυτόν εις την 

οικίαν, και χαίρειν αυτώ µη λέγετε»
56

! 

γ. Ο Απόστολος Παύλος όταν κάνει µια αξιοπρόσεκτη προτροπή στο συνεργάτη 

του Τίτο, επίσκοπο στην Κρήτη: 

«αιρετικόν άνθρωπον µετά µίαν και δευτέραν νουθεσίαν παραιτού, ειδώς ότι 

εξέστραπται (= έχει διαστραφεί) ο τοιούτος και αµαρτάνει ων αυτοκατάκριτος 

(=αυτοκαταδικασµένος)»
57

. 

δ. Ο άγιος Μάξιµος ο Οµολογητής όταν γράφει: 

«Ο Θεός εκλεξάµενος, εξήγειρεν Αποστόλους, και Προφήτας, και ∆ιδασκάλους, 

προς τον καταρτισµόν των αγίων. Ο δε διάβολος, ψευδαποστόλους και 

ψευδοπροφήτας, και ψευδοδιδασκάλους κατά της ευσεβείας εκλεξάµενος 

εξήγειρεν, ώστε τον παλαιόν πολεµηθήναι νόµον και τον ευαγγελικόν. 

Ψευδαποστόλους δε, και ψευδοπροφήτας και ψευδοδιδασκάλους µόνους νοώ 

τους αιρετικούς. ων οι λόγοι και οι λογισµοί διεστραµµένοι εισίν. Ώσπερ ουν ο 

τους αληθείς Αποστόλους και Προφήτας, και ∆ιδασκάλους δεχόµενος, Θεόν 

δέχεται. ούτως και ο τους ψευδαποστόλους, και ψευδοπροφήτας, και 

ψευδοδιδασκάλους δεχόµενος, τον διάβολον δέχεται»
58

. 

 

Αιρέσεις και αιρετικοί υπήρχαν πάντοτε στην Εκκλησία! Είναι έργο του διαβόλου. 

΄Ετσι πολεµάει την Εκκλησία και προσπαθεί να την αφανίσει. Με τις αιρέσεις και τους 

αιρετικούς κατόρθωσε να δηµιουργήσει πολλές φορές µεγάλες αναστατώσεις στην Εκκλησία. 

 

 

ε. Τέτοιες δυσάρεστες καταστάσεις περιγράφει ο Απόστολος Παύλος στην Β΄ 

επιστολή του στον Τιµόθεο. Γράφει: 

«Θα έρθει καιρός, που οι άνθρωποι δεν θ’ ανέχονται την υγιή και ορθή 

διδασκαλία. Σύµφωνα µε τις δικές τους επιθυµίες θα διαλέγουν τους 

διδασκάλους τους. Θα προτιµούν εκείνους, από την διδασκαλία των οποίων θα 

αισθάνονται γαργαλισµό και ευχαρίστηση στ’ αυτιά τους. Από την αλήθεια θα 

αποστρέφουν την ακοή τους, θα παρεκτραπούν δε µόνοι τους σε µύθους»!
59

 

 

3. Τι λένε οι άγιοι Πατέρες γενικά για το θέµα της «κοινωνίας»: 

 

α. Οι Αποστολικοί Κανόνες ορίζουν: 

«Ει τις ακοινωνήτω, καν εν οίκω συνεύξηται, ούτος αφοριζέσθω»
60

 

 

                                                 
55

  Β΄ Κορ. 6, 14 -15 
56

  Β΄ Ιω.9-10 
57

  Τιτ.3, 10-11 
58

  P.G.  90, 144D – 145A. 
59

  « Έσται γαρ καιρός ότε της υγιαινούσης διδασκαλίας ουκ ανέξονται, αλλά κατά τας επιθυµίας  

               τας ιδίας εαυτοίς επισωρεύσουσι διδασκάλους κνηθόµενοι την ακοήν, και από µεν της  

               αληθείας την ακοήν αποστρέψουσιν, επί δε τους µύθους εκτραπήσονται» Β Κορ. 4,  3-4. 
60

  10
ος

 Αποστολικός κανόνας 
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β. Ο Μέγας Αθανάσιος απαγορεύει την «κοινωνία» µε πρόσωπα, των οποίων το 

φρόνηµα αποστρεφόµεθα. Λέγει: 

«ων το φρόνηµα αποστρεφόµεθα, τούτους από της κοινωνίας προσήκει 

φεύγειν»
61

. 

γ. Και συµπληρώνει πάλι ο άγιος Αθανάσιος: 

«Βαδίζοντες την απλανή και ζωηφόρον οδόν , οφθαλµόν µεν εκκόψωµεν 

σκανδαλίζοντα, µη τον αισθητόν…αλλά τον νοητόν. Οίον εάν ο επίσκοπος ή ο 

πρεσβύτερος, οι όντες οφθαλµοί της Εκκλησίας, κακώς αναστρέφωνται, και 

σκανδαλίζωσι τον λαόν, χρη αυτούς εκβάλλεσθαι. Συµφέρον γαρ εστιν άνευ 

αυτών συναθροίζεσθαι εις ευκτήριον οίκον, ή µετ’ αυτούς εµβληθήναι, ως µετά 

Άννα και Καϊάφα, εις την γέεναν του πυρός…ίνα η Εκκλησία ασκανδαλίστως 

συναγοµένη διαφυλαχθήσεται»
62

 

δ. Ο Μέγας Βασίλειος, ο οποίος δεν είχε «κοινωνία» ούτε µε φιλαρειανούς 

επισκόπους, που συγκρότησαν την σύνοδο της Αγκύρας
63

, γράφει: 

«Οίτινες την υγιή πίστιν προσποιούνται οµολογείν, κοινωνούσι δε τοις 

ετερόφροσι, τους τοιούτους, ει µετά παραγγελίαν µη αποσπώσι, µη µόνον 

ακοινωνήτους έχειν, αλλά µηδέ αδελφούς ονοµάζειν»
64

. 

ε. Ο Μέγας Βασίλειος θεωρεί όσους «κοινωνούν» µε τους αιρετικούς, όχι µόνο 

«ακοινωνήτους», αλλά δεν θέλει να τους ονοµάζει ούτε αδελφούς. Λέει: 

«Οίτινες την υγιή Ορθόδοξον πίστιν προσποιούντες οµολογείν, κοινωνούσι δε 

τοις ετερόφροσι, τους τοιούτους, ει µετά παραγγελίαν µη αποσπώσι, µη µόνον 

ακοινωνήτους έχειν, αλλά µηδέ αδελφούς ονοµάζειν»
65

. 

στ. Ο άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης θεωρεί αιρετικό, τον πιστό εκείνο, που λέει ότι 

δεν πειράζει η «κοινωνία» µε εκείνους, που δεν συναριθµούν την εικονοµαχία µε 

τις άλλες αιρέσεις. Λέει συγκεκριµένα: 

«Ει τις µη συντάττοι ταις λοιπαίς αιρέσεσι την κατά των σεπτών Εικόνων 

λυττήσασαν, ως χωρίζουσαν Θεού έπ’ ίσης, αλλά αδιάφορον είναι λέγοι την προς 

αυτούς κοινωνίαν, αιρετικός εστίν»
66

. 

ζ. Ο άγιος Θεόδωρος Στουδίτης, υποστηρίζει ακόµα ότι οι µεν αιρετικοί ναυαγούν 

στην πίστη, όσοι όµως «κοινωνούν» µε αιρετικούς οδηγούνται στην απώλεια. 

Γράφει: 

«Οι µεν τέλεον περί την πίστιν εναυάγησαν. Οι δε, ει και τοις λογισµοίς ου 

κατεποντίσθησαν, όµως τη κοινωνία της αιρέσεως συνόλλυνται»
67

.  

η. Ο άγιος Θεόδωρος Στουδίτης, επικαλούµενος µάλιστα τον Μέγα Αθανάσιο, 

λέγει να µην έχουµε καµιά «κοινωνία» όχι µόνο µε τους αιρετικούς, αλλά και µε 

όσους «κοινωνούν» µε αιρετικούς. Λέγει : 

«του αγίου Αθανασίου, προστάσσοντος µηδεµίαν κοινωνίαν έχειν ηµάς προς 

τους αιρετικούς, αλλά µην µηδέ προς τους κοινωνούντας µετά των ασεβών»
68

. 

θ. Ο άγιος Θεόδωρος Στουδίτης θεωρεί «προδοσίαν της Ορθοδόξου Οµολογίας» 

το να παραµένει κάποιος εν «κοινωνία» µε τον κακοδοξούντα επίσκοπόν του
69

.  

ι. Επικαλούµενος επίσης ο ίδιος τη γνώµη του αγίου Ιωάννου Χρυσοστόµου, 

γράφει ακόµα: 

                                                 
61

  P.G. 26, 1188ΒC 
62

  P.G. 27, 1369C 
63

  Βλ. Μ. Βασιλείου ΕΠΕ 3, σ. 104 υποσηµ 
64

  P.G.  160, 101D ( παρά Αγίω Μάρκω Ευγενικώ, πρβλ. Ι. Καρµίρη ∆ΣΜ  Α΄ σ. 425 ) 
65

  P.G. 160, 101
Α
 

66
  P.G. 99, 352B 

67
  P.G 99, 1164Α 

68
  P.G.  99, 1189 

69
  P.G. 99,  1365 
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«Εχθρούς γαρ Θεού ο Χρυσόστοµος ου µόνον τους αιρετικούς, αλλά και τους 

τοις τοιούτοις κοινωνούντας µεγάλη και πολλή τη φωνή απεφήνατο»
70

. 

ια. Επίσης ο άγιος Θεόδωρος Στουδίτης για το θέµα να µη λαµβάνουν οι 

Ορθόδοξοι τα µυστήρια των αιρετικών, γράφει: 

«Το γαρ κοινωνείν παρά αιρετικών ή προφανώς διαβεβληµένων κατά τον βίον, 

αλλοτριοί Θεού, και προσοικειοί τω διαβόλω»
71

. 

ιβ. Ο Μάρκος ο Ευγενικός διακήρυξε: 

«Άπαντες οι της Εκκλησίας διδάσκαλοι, πάσαι αι Σύνοδοι, πάσαι αι θείαι γραφαί, 

φεύγειν τους ετερόφρονας παραινούσι και της αυτών κοινωνίας διϊστασθαι»
72

. 

ιγ. Ο άγιος Μάρκος αρνήθηκε να έλθη εις οιανδήποτε επαφή µε το νέο Πατριάρχη, 

που τοποθέτησε ο αυτοκράτορας Ιωάννης Παλαιολόγος, µετά την 

ψευδοοικουµενική σύνοδο της Φλωρεντίας Φεράρας του 1339, τον Λατινόφρονα 

Μητροφάνη, και τους οµόφρονες µε αυτόν επισκόπους. ∆ικαιολογώντας την 

στάση του αυτή γράφει: 

«Ούτε βούλοµαι, ούτε δέχοµαι την αυτού, η την µετ’ αυτού κοινωνίαν, το 

παράπαν, ουδαµώς… ώσπερ ούτε γεγονυίαν ένωσιν και τα δόγµατα λατινικά, 

άπερ εδέξατο αυτός και οι µετ’ αυτού…. Πέπεισµαι γαρ ακριβώς, ότι όσον 

αποδιίσταµαι τούτου και των τοιoύτων, εγγίζω τω Θεώ και πάσι τοις πιστοίς και 

αγίοις Πατράσι. Και ώσπερ τούτων χωρίζοµαι, ούτως ενούµαι τη αληθεία και 

τοις αγίοις πατράσι τοις θεολόγοις της Εκκλησίας»
73

. 

ιδ. Γράφει ακόµα ο άγιος Μάρκος για την «κοινωνία» των Ορθοδόξων µε τους 

Λατινόφρονες: 

«Φεύγετε αυτούς, αδελφοί, και την προς αυτούς κοινωνίαν. Οι γαρ τοιούτοι 

ψευδαπόστολοι, εργάται δόλιοι, µετασχηµατιζόµενοι εις αποστόλους Χριστού. 

Και ου θαυµαστόν. Αυτός γαρ ο σατανάς µετασχηµατίζεται εις άγγελον φωτός. 

Ου γαρ ουν, ει και οι διάκονοι αυτού µετασχηµατίζονται ως διάκονοι 

δικαιοσύνης, ων το τέλος έσται κατά τα έργα αυτών… Στήσετε, κρατούντες τας 

παραδόσεις, ας παρελάβατε, τας τε εγγράφους και αγράφους, ίνα µη τω των 

αθέσµων πλάνη συναπεχθέντες εκπέσητε του ιδίου στηριγµού»
74

 

 

4. Τι λένε οι Πατέρες για το ποιοι επίσκοποι µνηµονεύονται στις λατρευτικές συνάξεις. 

 

Στο ζήτηµα αυτό οι Πατέρες αποδίδουν τεράστια σηµασία, γιατί όπως είπαµε και πιο 

πάνω, η µνηµόνευση του ονόµατος του επισκόπου δηλώνει την υπάρχουσα «κοινωνία» των 

πιστών µε τον επίσκοπο αυτό. «Κοινωνία» των πιστών µε τον επίσκοπο ή επισκόπους 

υπάρχει µόνο αν ο επίσκοπος ή οι επίσκοποι είναι Ορθόδοξοι, αν «ορθοτοµούν τον λόγον της 

αληθείας»! Όχι, όµως, αν είναι αιρετικοί! 

Με το «µνηµόσυνο» του ονόµατος κάποιου επισκόπου, οι πιστοί που µετέχουν στη 

συγκεκριµένη αυτή λατρευτική σύναξη, ταυτίζονται µαζί του! Αυτό σηµαίνει ότι σε µια 

τέτοια περίπτωση ό,τι είναι ο επίσκοπος, το όνοµα του οποίου µνηµονεύτηκε, είναι και οι 

πιστοί! Αν, ο επίσκοπος το όνοµα του οποίου µνηµονεύτηκε είναι αιρετικός, αιρετικοί είναι 

και οι πιστοί, που εξακολουθούν να µετέχουν στη σύναξη, έστω και αν αυτοί, έχουν 

ορθόδοξο φρόνηµα! 

 

                                                 
70

  P.G. 99,  1049
Α
 

71
  P. G.  99, 1668 

72
  P.G.  160, 105C. 

73
  P.G. 160, 536CD 

74
  βλ. Ι. Καρµίρη ∆ΣΜ, Α΄ σ. 361, 362.      
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Η θεολογική αυτή τοποθέτηση των Πατέρων της Εκκλησίας εξηγεί το γεγονός ότι οι 

πιστοί στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες πρόσεχαν πολύ, ποια ονόµατα επισκόπων 

µνηµονεύονταν στους ναούς. Αν άκουγαν να µνηµονεύεται όνοµα κάποιου αιρετικού 

επισκόπου, έφευγαν αµέσως, για να µη θεωρηθούν ότι συµφρονούν µε τον µνηµονευόµενο 

επίσκοπο! 

 

Ας ακούσουµε όµως καλύτερα τη φωνή της Εκκλησίας. 

 

α. Ο άγιος Μάρκος ο Ευγενικός λέει: 

«…πολύς εστιν ο του µνηµοσύνου λόγος και ουχί µικρός, διότι εκείνοι 

µνηµονεύονται επ’ εκκλησίαις, όσοι εισί Ορθόδοξοι και κοινωνικοί προς την 

αυτήν εκκλησίαν. Οι δε ακοινώνητοι ούτε µνηµονεύονται, ούτε γαρ έχει άδεια 

τις των ιερωµένων εύχεσθαι επ’ εκκλησίαις πώς ουν µνηµονεύσωµεν αυτόν όντα 

Λατινόφρονα;».  

β. Ο Γεννάδιος Σχολάριος γράφει: 

«Η πνευµατική κοινωνία των οµοδόξων, και η τελεία υποταγή προς τους 

γνησίους ποιµένας εκφράζεται µε το µνηµόσυνο. Οι Σύνοδοι και οι άλλοι 

Πατέρες ορίζουν, ότι αυτών που αποστρεφόµεθα το φρόνηµα, (αυτών) πρέπει να 

αποφεύγουµε και την κοινωνία»
75

 

γ. Ο άγιος Υπάτιος (+446) διέγραψε αµέσως το όνοµα του Νεστορίου από τα 

δίπτυχα της Εκκλησίας, για να µη µνηµονεύεται. ΄Όταν ο επίσκοπος Ευλάλιος τον 

παρετήρησε για την πράξιν του αυτήν, ο ζηλωτής Όσιος απάντησε, ότι δεν θεωρεί 

πλέον τον Νεστόριο ως επίσκοπο: 

Εγώ από τότε που έµαθα, ότι µιλά άσχηµα για τον Κύριό µου, παύω την 

επικοινωνία µαζί του και ούτε αναφέρω το όνοµά του, δεν είναι πια επίσκοπος. 

Και όταν πάλιν ο επίσκοπος Ευλάλιος τον απείλησε, ο άγιος Υπάτιος του 

αποκρίθηκε µε σταθερότητα και διάθεση µαρτυρίου: 

«΄Ο,τι θέλεις κάνε. διότι εγώ αποφάσισα να πάντα να πάθω. Και µ’ αυτή την 

απόφαση το έκαµα αυτό»
76

. 

 

5. Επιτρέπεται η «κοινωνία» µε τους «κοινωνούντες» µε αιρετικούς; 

 

Ένα σοβαρό θέµα προκύπτει από το εάν η παύση της «κοινωνίας» µε κάποιο αιρετικό, 

π.χ. επίσκοπο περιορίζεται µόνο σ΄ αυτόν, ή επεκτείνεται και σε όσους «κοινωνούν» µε 

αυτόν. 

Εξηγήσαµε πιο πάνω, ότι κατά τους Πατέρες, όποιος «κοινωνεί» µε ένα αιρετικό 

επίσκοπο, καθίσταται και αυτός αυτόµατα αιρετικός, έστω και αν έχει Ορθόδοξο φρόνηµα! 

Με το δεδοµένο αυτό, κάποιος που «κοινωνεί» µε αιρετικό επίσκοπο, είναι πλέον αιρετικός, 

οπότε κανένας πιστός πλέον δεν µπορεί να «κοινωνεί» µαζί του, για να µη καταστεί και αυτός 

µε τη σειρά του αιρετικός και ούτω καθεξής, κατά το υπό των Ιερών Κανόνων οριζόµενο «ο 

κοινωνών τω ακοινωνήτω, ακοινώνητος έστω». 

Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα πιο κάτω, που θ’ αναφερθούµε σε συγκεκριµένα 

παραδείγµατα αγίων από τη ζωή της Εκκλησίας. Σ’ αυτά, οι άγιοι δεν έπαυαν την «κοινωνία» 

µόνο µε συγκεκριµένους αιρετικούς, αλλά και µε όσους «κοινωνούσαν» µε αυτούς. 

 

                                                 
75

  Γενναδίου Σχολαρίου, Γράµµα προς τους εκκλησιαστικούς... περιοδ. Ο όσιος Γρηγόριος  

Αγίου Όρους,  αριθµ.21, σελ.23 
76

  Καλλινίκου, Βίος Αγίου Υπατίου, σ. 93-94.   
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α. Ο 10
ος

 Αποστολικός κανόνας ορίζει ότι ακόµα και αν περιορίσει κάποιος την 

«κοινωνία» σε κατ’ οίκον ιδιωτική προσευχή µε κάποιο αιρετικό, αυτός 

αφορίζεται. Λέει: 

«Ει τις ακοινωνήτω, καν εν οίκω συνεύξηται, ούτος αφοριζέσθω» 

β. Ο άγιος Μάρκος προσθέτει: 

«φεύγετε ουν και υµείς, αδελφοί, την προς τους ακοινωνήτους κοινωνίαν και το 

µνηµόσυνον των αµνηµονεύτων. ΄Ίδε εγώ Μάρκος ο αµαρτωλός λέγω υµίν ότι ο 

µνηµονεύων του πάπα ως ορθοδόξου αρχιερέως ένοχος έστι πάντα τον 

λατινισµόν εκπληρώσαι µέχρι και αυτής της κουράς των γενείων»
77

 

γ. Ο άγιος Γερµανός ο νέος, Πατριάρχης Κπόλεως, συµβουλεύει: 

«Εξορκίζω όλους τους λαϊκούς, που κατοικούν στην Κύπρο, όσοι είστε γνήσια 

τέκνα της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας, να φεύγετε ολοταχώς από τους 

ιερείς, που υπέπεσαν στην υποταγή στους Λατίνους, και µήτε σε εκκλησία (που 

αυτοί λειτουργούν) να συγκεντρώνεστε µαζί τους, µήτε να παίρνετε οποιαδήποτε 

ευλογία από τα χέρια τους. Είναι καλύτερα να προσεύχεστε στο Θεό στα σπίτια 

σας µόνοι σας, παρά να συγκεντρώνεστε στην εκκλησία µαζί µε τους 

Λατινόφρονες (ιερείς και αρχιερείς). Ει δ’ άλλως θα υποστήτε την ίδια κόλαση 

µε αυτούς»
78

  

 

6. Μαρτυρίες απ’ τη ζωή της Εκκλησίας 

 

Η ζωή της Εκκλησίας είναι γεµάτη από παραδείγµατα και µαρτυρίες, του ότι µόλις 

κάποιος επίσκοπος κήρυττε µιά αίρεση, οι πιστοί έπαυαν την «κοινωνία» µαζί του, αλλά και 

µε όσους τυχόν «κοινωνούσαν» µε αυτόν. Τα παραδείγµατα είναι αναρίθµητα. Θα 

περιοριστούµε όµως σε ελάχιστα. 

 

α. Την εποχή του αρειανισµού. 

Ο Άγιος Αλέξανδρος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως πιέζονταν από τον 

Αυτοκράτορα Κωνστάντιο, γιο του Μεγάλου Κωνσταντίνου, να δεχθεί σε 

κοινωνία τον υποκριτικά µετανοήσαντα ΄Αρειο. Θεώρησε το πράγµα τόσο 

σοβαρό, να επικοινωνήσει δηλ. και να συνδιαλλαγεί µε τον ΄Αρειο, ώστε 

προσευχήθηκε στο Θεό να τον απαλλάξει από αυτήν την αποστασία µε τον 

θάνατο. Προτιµούσε να πεθάνει, παρά να δεχθεί σε κοινωνία τον ΄Αρειο. Και ο 

Θεός τον απάλλαξε κατά άλλο τρόπο. Την άλλη µέρα πέθανε ο Άρειος
79

.  

 

β. Την εποχή του Νεστοριανισµού. 

Όταν ο Κπόλεως Νεστόριος απέρριψε τον όρον «Θεοτόκος» πολλοί απ’ τους 

κληρικούς έπαυσαν αµέσως το µνηµόσυνό του! Πρέπει να σηµειωθεί ότι ούτε ο 

Νεστόριος ακόµα είχε δικαστεί, ούτε το ζήτηµα αυτό είχε λυθεί µε επίσηµη 

Συνοδική απόφαση. ∆εν υπήρχε καν ο 15
ος

 Κανών της Πρωτοδευτέρας Συνόδου, 

που δίνει το δικαίωµα να παύεται το µνηµόσυνο για κηρυσσόµενα αιρετικά 

φρονήµατα. 

Οι κληρικοί αυτοί καταδικάσθηκαν συνοδικά από το Νεστόριο, γιατί δήθεν 

ενήργησαν αντικανονικά! Τι συνέβη µετά ταύτα;  

                                                 
77

  Μάρκου Ευγενικού, Επιστολή προς Θεοφάνην εν Ευβοία Petit, Docw.  σελ. 481, σελ. 377-  

404, 521 – 75. και J. Gill, H  Σύνοδος της Φλωρεντίας, Αθήναι 1972, σ. 413. 
78

  P.G.  140, 620   
79

  βλ. π. Θ. Ζήση, ο Πάπας, εφηµερίδα  Ορθόδοξος Τύπος, φ. 1434 /  16.11. 2001,  σ.1 
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Πρώτον: Ο άγιος Κύριλλος και ολόκληρος η Εκκλησία Αλεξανδρείας αγνόησαν 

τελείως την καταδίκη των εν λόγω κληρικών, επήνεσαν αυτούς δι’ ό,τι έπραξαν 

και τους δέχονταν σε εκκλησιαστική κοινωνία! 

∆εύτερον: Η µετ’ ολίγον συνήλθε Γ΄ Οικουµενική Σύνοδος, εξέτασε την 

διδασκαλία του Νεστορίου, βρήκε αυτή όχι Ορθόδοξη και καταδίκασε τον 

Νεστόριο ως αιρετικό! ΄Ετσι δικαίωσε όσους είχον παύσει το µνηµόσυνόν του, 

προ συνοδικής καταδίκης, ως ορθώς ενεργήσαντες! 

 

γ. Την εποχή του Μονοθελητισµού 

Όλα τα τότε Πατριαρχεία είχαν προσχωρήσει στην αίρεση αυτή, εκτός από τον 

άγιο Μάξιµο τον Οµολογητή και τους δύο µαθητές του. Ο άγιος Μάξιµος 

αρνήθηκε «κοινωνία» µε όλα τα Πατριαρχεία
80

. Αναθεµατίστηκε, κακοποιήθηκε, 

εξορίστηκε! Του έκοψαν µάλιστα το χέρι και τη γλώσσα, για να µη διδάσκει την 

Ορθοδοξία! Για τους αγώνες του αυτούς τον µακάρισε η Στ΄ Οικουµενική 

Σύνοδος και τον µακαρίζει µέχρι σήµερα η Ορθοδοξία. 

 

Παραθέτουµε στη συνέχεια ένα χαρακτηριστικό απόσπασµα από µιά ανάκρισή του: 

 

«…έρχονται σ’ αυτόν (τον άγιο Μάξιµο) άλλοι…που τους είχε στείλει ο (αιρετικός) 

πατριάρχης και του λένε: 

 

- Εσύ σε ποια εκκλησία ανήκεις; Του Βυζαντίου (=ΚΠόλεως), της Ρώµης, της Αντιόχειας, 

της Αλεξάνδρειας, των Ιεροσολύµων; Ορίστε, όλες αυτές και µαζί και οι επαρχίες τους 

ενώθηκαν ( εννοούν ότι ενώθηκαν µε «κοινωνία» µε την αιρετική τότε ΚΠολη). Αν είσαι, 

λοιπόν, και εσύ της Καθολικής (= Ορθόδοξης) Εκκλησίας, ενώσου, µήπως ανοίγοντας νέα, 

διαφορετική οδό στη ζωή, πάθεις εκείνα που δεν περιµένεις. 

 

Σ’ αυτούς ο µακάριος επίκαιρα και συνετά αποκρίνεται: 

- Καθολική Εκκλησία είπε ο Κύριος ότι είναι η ορθή και σωτήρια οµολογία της 

πίστεως. Γι’ αυτό και µακάρισε τον Πέτρο, που οµολόγησε καλά, πάνω στο οποίο διακήρυξε 

ο Θεός των όλων ότι θα οικοδοµήσει αυτή την Εκκλησία…»
81

 

 

δ. Την εποχή της εικονοµαχίας. 

Ο άγιος Θεόδωρο Στουδίτης λέει ότι η Εικονοµαχία ήταν «αθλιωτάτη 

µεταστοιχείωσις των πάντων»
82

 

Όταν ο αυτοκράτορας επέβαλε την Εικονοµαχία, οι Ορθόδοξοι διέκοψαν κάθε 

«κοινωνία» µε τους εικονοµάχους επισκόπους. ΄Ετσι, έχουµε δυο µερίδες 

επισκόπων. Τη µερίδα των εικονοµάχων, που είναι αιρετικοί και εκτός 

Εκκλησίας. Και τη µερίδα των «αποτειχισµένων»» εικονοφίλων, που αποτελούν 

την Εκκλησία. 

Στη εικονοµαχία (8
ος

 και 9
ος 
αιώνας) αγωνίζονται κατ’ αυτής προ οποιασδήποτε 

συνοδικής απόφασης ο άγιος Ιω. ∆αµασκηνός στην πρώτη φάση της και ο 

Θεόδωρος ο Στουδίτης στη δεύτερη φάση, µε πολλούς Ιεράρχες και µοναχούς.
83

 

 

ε. Την εποχή των ψευδενώσεων µε τους Λατίνους. 

                                                 
80

  Μαξίµου του Οµολογητού, Φιλοκαλία ΕΠΕ τόµ. 15Γ΄ , σ. 105 
81

  Μαξίµου του Οµολογητού, Φιλοκαλία ΕΠΕ τόµ. 15Γ΄ , σ. 315 
82

  P.G. 99, 1164 
83

  P.G.  99. 1167 εξ.  Mansi, 13, 356 εξ. 
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Οι σπουδαιότερες ψευδενώσεις είναι της Λυών και της Φλωρεντίας Φεράρας. 

Στη Σύνοδο της Λυών, που έγινε το 1274, ο τότε αυτοκράτορας των Ρωµαίων 

Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγος, επειδή πιέζονταν από την ανάγκη για βοήθεια από τον 

Πάπα, συµφώνησε µαζί του την «ένωση των Εκκλησιών»! Ο λαός όµως δεν 

δέχτηκε ποτέ αυτή την «ψευδένωση». Ο τότε Πατριάρχης Ιωάννης Βέκκος, 

άλλοτε πολέµιος του παπισµού, πράγµα για το οποίο είχε φυλακισθεί, έγινε 

υπέρµαχος της ψευδενώσεως! Ο αυτοκράτορας εξαπέλυσε διωγµό κατά των 

αγιορειτών µοναχών, που αντιδρούσαν στη µνηµόνευση του ονόµατός του. Οι 

αγιορείτες µοναχοί σε Επιστολή τους που έστειλαν στον αυτοκράτορα Μιχαήλ 

Παλαιολόγο, του έγραψαν: 

«Ο γαρ αιρετικόν δεχόµενος, τοις αυτού υπόκειται εγκλήµασι, ..ων το 

συνάντηµα ει δυνατόν φύγωµεν». 

Κα ότι «µολυσµόν έχει η κοινωνία (µε τον Πατριάρχη Βέκκο), εκ µόνου του 

αναφέρειν αυτόν, καν ορθόδοξος είη ο αναφέρων».
84

 

 

Εικοσιέξι µοναχοί στη Μονή Ζωγράφου κάηκαν ζωντανοί, γιατί ήταν αντίθετοι µε την 

«ψευδένωση». Άλλοι φονεύτηκαν στις Καρυές, µεταξύ των οποίων και ο Κοσµάς, ο 

Πρωτεπιστάτης! Άλλοι, στη Μονή Βατοπαιδίου και άλλοι στη Μονή Ιβήρων, πνίγηκαν! 

 

Στη Σύνοδο της Φλωρεντίας-Φεράρας, που έγινε το 1438 - 1439, ο αυτοκράτορας 

Ιωάννης Παλαιολόγος δέχτηκε την «ψευδένωση» µε τούς Φράγκους. 

Ο µόνος που δεν υπέγραψε τότε τις αποφάσεις της Φεράρας απ’ την αντιπροσωπεία των 

Ρωµαίων, ήταν ο Μάρκος Ευγενικός! Οι λοιποί υποτάχτηκαν στον Πάπα. Ο Βησσαρίων της 

Νίκαιας ανταµείφτηκε για την προδοσία του από τον Πάπα µε ένα παλάτι στη Ρώµη και τον 

πίλο του καρδιναλίου! Ο Ισίδωρος της Ρωσίας µε τον διορισµό του ως καρδιναλίου!  

Όταν η αντιπροσωπεία των Ορθοδόξων επέστρεψε το 1439 από την Φεράρα στη 

Κωνσταντινούπολη, ο λαός αντέδρασε έντονα. Στη Ρωσία οι πιστοί έκλεισαν τον Ισίδωρο στη 

φυλακή, επειδή υπόγραψε την ψευδένωση. Ο Ισίδωρος κατόρθωσε να δραπετεύσει. Έφτασε 

στην Κωνσταντινούπολη, και στις 12 ∆εκεµβρίου 1452 τέλεσε στο ναό της Αγίας Σοφίας, 

παπική λειτουργία. Τότε, επειδή µνηµόνευσε τον Πάπα, οι Ορθόδοξοι δεν άφησαν να 

ξαναγίνει λειτουργία στο ναό της Αγίας Σοφίας, µέχρι τις 29 Μαΐου 1453! Πολλοί απ’ τους 

αντιπροσώπους στη Σύνοδο της Φλωρεντίας – Φεράρας, µετανόησαν. Έλεγαν, καλύτερα να 

τους κόβονταν το χέρι που υπόγραψαν τη «ένωση»! ΄Ήταν όµως αργά!  

 

o Ο Μάρκος Ευγενικός αρνήθηκε κάθε εκκλησιαστική «κοινωνία», όχι µόνο µε 

όσους δέχτηκαν την «ψευδένωση», αλλά και µε όσους «κοινωνούσαν» µε 

αυτούς που δέχτηκαν την «ψευδένωση»! 

Συγκεκριµένα ο άγιος Μάρκος Ευγενικός αρνήθηκε να έλθη σε οποιαδήποτε 

επαφή µε το νέο Πατριάρχη, τον Λατινόφρονα Μητροφάνη, και τους οµόφρονές 

του επισκόπους. ∆ικαιολογών την στάση του γράφει: 

«Ούτε βούλοµαι, ούτε δέχοµαι την αυτού, η την µετ’ αυτού κοινωνίαν, το 

παράπαν, ουδαµώς… ώσπερ ούτε γεγονυίαν ένωσιν και τα δόγµατα λατινικά, 

άπερ εδέξατο αυτός και οι µετ’ αυτού…. Πέπεισµαι γαρ ακριβώς, ότι όσον 

αποδιίσταµαι τούτου και των τοιoύτων, εγγίζω τω Θεώ και πάσι τοις πιστοίς και 

αγίοις Πατράσι. Και ώσπερ τούτων χωρίζοµαι, ούτως ενούµαι τη αληθεία και 

τοις αγίοις πατράσι τοις θεολόγοις της Εκκλησίας»
85

 

 

                                                 
84

  Θεοδώρου Στουδίτου, Βιβλίο Β΄, Επιστολή  ΣΚΑ΄, P.G. 99, 1669A. 
85

  P.G. 160, 536CD  



18 

 

o Τέλος ο άγιος Μάρκος ο Ευγενικός µε τη διαθήκη του όρισε ούτε στη κηδεία 

του να µη πλησιάσει κανένας από τους Λατινόφρονες! Έγραψε: 

"Βούλοµαι πλατύτερον την εµήν γνώµην ειπείν, είπερ ποτέ και νυν εν τω εγγίζειν 

την τελευτήν µου, ίνα σύµφωνος ώ εµαυτώ απ’ αρχής µέχρι τέλους, και µη δόξω 

τισίν ότι άλλα µεν έλεγον, άλλα δε έκρυπτον εν τη διανοία, ά εικός ην ελεγχθήναι 

τη ώρα ταύτη της εµής αναλύσεως. 

Λέγω δε περί του Πατριάρχου, µήπω δόξη αυτώ προφάσει τάχα τιµάν της προς 

εµέ εν τη κηδεία του ταπεινού µου τούτου σώµατος, ή και εν τοις µνηµοσύνοις 

µου στείλαι τινας των αρχιερέων αυτού, ή άλλως των κοινωνούντων αυτώ τινά 

συνεύξασθαι, ή συµφορέσαι τοις εξ ηµετέρου µέρους ιερεύσι τοις προς τα τοιαύτα 

παρακληθείσι δοξάση ως οιωδήποτε τρόπω προσιέναι καν εν τω κρυπτώ την 

αυτού κοινωνίαν. 

Και ίνα µη η σιωπή µου συγκατάβασιν τινά υπονοήσαι παρέξη τοις µη καλώς και 

εις βάθος ειδόσι τον εµόν σκοπόν, λέγω και διαµαρτύροµαι ενώπιον των 

παρατυχόντων πολλών και αξιολόγων ανδρών, ως ούτε βούλοµαι, ούτε δέχοµαι 

την αυτού η την µετ’ αυτού κοινωνίαν, το παράπαν ουδαµώς ούτε επί της ζωής 

µου, ούτε µετά θάνατον, ώσπερ ούτε γεγονυίαν, ένωσιν, και τα ∆όγµατα τα 

Λατινικά, άπερ εδέξατο αυτός και οι µετ’ αυτού, και υπέρ του διαφενδεύειν ταύτα, 

και την προστασίαν ταύτην εµνηστεύσατε επί καταστροφή των Ορθών δογµάτων 

της Εκκλησίας. Πέπεισµαι γαρ ακριβώς, ότι όσον αποδιΐσταµαι τούτου και 

των τοιούτων, εγγίζω τω Θεώ και πάσι τοις πιστοίς και αγίοις πατράσι και 

θεολόγοις της Εκκλησίας, ώσπερ αύ πείθοµαι τους συντιθεµένους τούτα τούτο 

λέγω ώσπερ παρά πάσαν µου την ζωήν ήµην κεχωρισµένος από αυτών, ούτω 

και εν τω καιρώ της εξόδου µου, και έτι και µετά την εµήν αποβίωσιν· και 

εξορµών εντέλλοµαι, ίνα µηδείς εξ αυτών προσεγγίση, ή εν τη εµή κηδεία, ή εν 

τοις µνηµοσύνοις µου· αλλ’ ουδέ άλλου τινός των τούτου µέρους ηµών ώστε 

συµφορεύειν επιχειρήσαι, και συλλειτουργείν τοις ηµετέροις. Τούτο γαρ εστί το 

"τα άµικτα µίγνυσθαι". ∆ει γαρ παντάπασιν εκείνους είναι κεχωρισµένους ηµών, 

µέχρις αν δω ο Θεός την καλήν διόρθωσιν και ειρήνην της Εκκλησίας αυτού»
86

. 

 

o Ο Σίλβεστρος Συρόπουλος. Ο ιστορικός της ψευδοσυνόδου Φεράρας – 

Φλωρεντίας Μέγας Εκκλησιάρχης Σίλβεστρος Συρόπουλος, πιεζόµενος από τους 

µεσάζοντες του Αυτοκράτορα να µνηµονεύει τον πάπα, απάντησε: 

«Εκείνοι γαρ µνηµονεύονται επ’ εκκλησίαις, όσοι εισίν οµόδοξοι και 

κοινωνικοί προς την αυτήν Εκκλησίαν. Οι δε ακοινώνητοι, ουδέ µνηµονεύονται 

ουδέ έχει άδειαν τις των ιερωµένων εύχεσθαι επ’ εκκλησίαις υπέρ ακοινωνήτου. 

Ο δε πάπας εστίν ακοινώνητος. Πώς ουν µνηµονευθήσεται ο ακοινώνητος µετά 

των κοινωνικών:»
87

 

Έτσι, οι Ρωµαίοι την εποχή εκείνη διασπάστηκαν σε Λατινόφρονες «ενωτικούς» 

και σε Ορθόδοξους «ανθενωτικούς»! Και διασώζονται µέχρι σήµερα στον τόπο 

µας οι «ενωτικοί» και οι «ανθενωτικοί»! 

Λίγο πριν την άλωση της Βασιλεύουσας και ενώ ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος 

Παλαιολόγος κατέβαλε κάθε προσπάθεια να επιβάλει την ψευδένωση της 

Φλωρεντίας Φεράρας, ο Γεννάδιος Σχολάριος έγινε µοναχός και κλεισµένος στο 

κελί του, δεν δέχονταν κανένα, έγραψε δε έξω από αυτό: 

«Άθλιοι Ρωµαίοι εις τι επλανήθητε και απεµακρύνατε εκ της ελπίδος του Θεού, 

και ελπίσατε εις την δύναµιν των Φράγκων, και συν τη πόλει εν η µέλλει 

φθαρήναι, εχάσατε και την ευσέβειάν σας; Ίλεώς µοι Κύριε. Μαρτύροµαι ενώπιόν 

                                                 
86

  Migne 160, σελ. 536,537 
87

  S. Syropoulos, Les Mémoires XII, 13, Παρίσι 1971, σ. 562-564 
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σου, ότι αθώός ειµί του τοιούτου πταίσµατος. Γινώσκετε άθλιοι πολίται, τι 

ποιείτε; και συν τω αιχµαλωτισµώ, ός µέλλει γενέσθαι εις υµάς, εχάσατε και το 

πατροπαράδοτον, και ωµολογήσατε την ασέβειαν; ουαί υµίν εν τω κρίνασθαι»!  

 

o Ο ∆οσίθεος Ιεροσολύµων γράφει σχετικά: 

«Όθεν, ιερωµένοι και λαϊκοί αναθεµάτιζον και τους αποδεξαµένους την σύνοδον 

και την ένωσιν και εδέοντο, είπερ βοηθήσει δια της Θεοτόκου, την δε των 

Λατίνων βοήθειαν απεστρέφοντο. Οι ενωτικοί ελειτούργησαν εις την αγίαν 

Σοφίαν και εµνηµόνευσαν του Πάπα Νικολάου και του εξωσθέντος Πατριάρχου 

Γρηγορίου... Οι πολλοί δε ουκ έλαβον αντίδωρον, βδελυκτήν νοµίζοντες την 

τοιαύτην λειτουργίαν, όπου δε εφαίνετο ιερεύς τις ενωτικός έφευγον εξ 

αυτού, ει δε και ην πνευµατικός, ουκέτι εξωµολογούντο εις αυτόν»
88

.  
Ο Σίλβεστρος Συρόπουλος γράφει ακόµα, ότι κατά την ενθρόνισή του 

Λατινόφρονα Πατριάρχη Μητροφάνη, µετά την Ψευδένωση της Φλωρεντίας ο 

ορθόδοξος ιερεύς Θεοφύλακτος την παρακολουθούσε από µακρυά. Οι ενορίτες 

του έπαυσαν να τον πλησιάζουν. Έφευγαν από αυτόν και δεν εκκλησιάζονταν στο 

ναό που λειτουργούσε
89

 

 

o Ο ίδιος δε Γεννάδιος ο Σχολάριος καθορίζει µε άριστο τρόπο τη στάση των 

Ορθοδόξων, έναντι των επισκόπων. Γράφει σε µια επιστολή του στους µοναχούς: 

«Τους επισκόπους υµών επιτηρείτε ίνα ώσιν Ορθόδοξοι, και µη διδάσκουσι 

δόγµατα εναντίον της Ορθοδόξου Πίστεως, µηδέ τοις αιρετικοίς, ή τοις 

απεσχισµένοις συλλειτουργώσι. Τα δε άλλα, ή της αγνοίας αυτών εισί και της 

του καιρού κακίας και εισί συγγνωστοί, ή της προαιρέσεως αυτών και αυτοί µόνοι 

απολογήσονται τω Θεώ»
90

.  

 

 

στ. Την εποχή της αλλαγής του Ηµερολογίου το 1924. 

Ο τότε Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρυσόστοµος Παπαδόπουλος την 10
ην

 Μαρτίου 

1924, ονόµασε 23
ην

 Μαρτίου. ∆ηλ. κατάργησε το Παλιό Ηµερολόγιο και επέβαλε 

το Νέο, ή Γρηγοριανό. Αυτό το ηµερολόγιο προηγουµένως οι Πανορθόδοξες 

Σύνοδοι των ετών 1583, 1587, 1592 είχαν καταδικάσει ως αίρεση, κατά τον 

∆οσίθεο Ιεροσολύµων, ο οποίος λέει: 

«Τέσσερα µεγάλα θηρία εγέννησε ο 16
ος

 αιών. Την αίρεσιν του Λουθήρου, 

την αίρεσιν του Καλβίνου, την αίρεσιν των Γιεβουζιτών (= Ιησουϊτών) και 

την αίρεσιν του νέου καλενταρίου»
91

» 

 

Όσοι πιστοί συνέχισαν να ακολουθούν το Παλαιό Ηµερολόγιο έπαυσαν την «κοινωνία» 

µε τους καινοτόµους επισκόπους της Εκκλησίας της Ελλάδος και όσους «κοινωνούσαν» µε 

αυτούς. ∆ηλαδή, «αποτειχίστηκαν» από τους επισκόπους της επίσηµης Εκκλησίας. Ο 

«αποτειχισµένος» λαός έµεινε χωρίς ποιµένες. Ελάχιστοι κληρικοί, κυρίως αγιορείτες 

ιεροµόναχοι, τους εξυπηρετούσαν στις λατρευτικές ανάγκες. 

 

                                                 
88

  ∆οσιθέου Ιεροσολύµων, ∆ωδεκάβιβλος βιβλ. Ι΄ κεφ. ζ΄, σελ. 168. 
89

  Σίλβεστρος Συρόπουλος, Αποµνηµονεύµατα, σ. 556 
90

  Πατριάρχου Νεκταρίου, Επιτοµή Ιεροκοσµικής Ιστορίας, Εκδόσεις  Ιεράς Μονής Σινά,  

Αθήναι 1980, σ.231 
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  ∆οσιθέου Ιεροσολύµων, Οµολογία Ορθοδόξου πίστεως, Βενετία 1690, σελ. 4.(Οι νεώτερες  

εκδόσεις παραλείπουν την αναφορά αυτή, για ευνόητους  προφανώς λόγους !  )                     
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Όταν δεν εύρισκαν κληρικό να µην έχει «κοινωνία» µε τους καινοτόµους επισκόπους, 

ακόµα και τους νεκρούς τους έθαβαν χωρίς παπά στη νεκρώσιµη ακολουθία. Εναντίον τους 

οι καινοτόµοι ενήργησαν διωγµούς. Οι αποτειχισµένοι το 1924 θεώρησαν τους καινοτόµους 

ως «αιρετικούς», την δε Εκκλησία τους «αιρετική» και σχισµατική. 

Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα και από τη δήλωση των τριών Μητροπολιτών, των 

∆ηµητριάδος Γερµανού, πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόµου και Ζακύνθου Χρυσοστόµου, κατά 

την προσχώρησή τους το 1935 στην Ορθόδοξη Εκκλησία του Παλαιού Ηµερολογίου. Μετά 

την επάνοδό τους στην Εκκλησία του Παλαιού Ηµερολογίου, ανέλαβαν την ηγεσία της, 

χειροτονήσαντες τέσσερες νέους επισκόπους, µεταξύ των οποίων και τον Ματθαίο 

Καρπαθάκη, ιδρυτή πολυπληθούς γυναικείας Μονής στην Κερατέα Αττικής.  

Το 1937 προκλήθηκε σχίσµα µεταξύ του πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόµου και του 

Βρεσθένης Ματθαίου Καρπαθάκη. Ο λόγος ήταν το ότι ο µεν πρώην Φλωρίνης Χρυσόστοµος 

υποστήριζε ότι οι καινοτόµοι επίσκοποι ήταν µόνο «δυνάµει» και όχι «ενεργεία» αιρετικοί. 

Ο Βρεσθένης Ματθαίος έλεγε ότι οι Νεοηµερολογίτες ήταν και «δυνάµει» και «ενεργεία» 

αιρετικοί! 

Θεολογικά, κανένας από τους δύο αυτούς αρχιερείς δεν είχε δίκηο. Και ναι µεν είναι 

ορθό ότι ο Νικόδηµος ο Αγιορείτης αναφέρει τη διάκριση αυτή µεταξύ του «δυνάµει» και 

«ενεργεία»
92

, όµως αυτή αφορά τα παραπτώµατα των επισκόπων, που δεν ανάγονται σε 

θέµατα πίστεως.  

Φαίνεται όµως, ότι πίσω από το πρώτο αυτό σχίσµα των «αποτειχισµένων» το 1937 

υπήρχε δάκτυλος των καινοτόµων επισκόπων, οι οποίοι άρχισαν να εκδηλώνουν την 

ανησυχία τους από την µεγάλη εξάπλωση της Εκκλησίας του Παλαιού Ηµερολογίου
93

. Η 

άποψη αυτή ενισχύεται απ’ το γεγονός ότι στις τάξεις των οπαδών του Βρεσθένης Ματθαίου 

εντάχθηκε γνωστός κληρικός της Κέρκυρας, ο οποίος είχε καθαιρεθεί και καταδικαστεί σε 

φυλάκιση, επειδή ιερούργησε ως Παλαιοηµερολογίτης. Νεώτερα στοιχεία, που πρόσφατα 

είδαν το φως της δηµοσιότητας αποδεικνύουν ότι το άτοµο αυτό ανέλαβε ρόλο εγκάθετου 

των καινοτόµων στο χώρο του Παλαιού Ηµερολογίου, πλάι στο γέρο επίσκοπο Ματθαίο, τον 

οποίο εξωθούσε σε ακραίες θέσεις και διατήρηση των αντιθέσεων και διαιρέσεων µεταξύ των 

αποτειχισµένων. 

Ο χώρος των αποτειχισµένων σήµερα είναι ατυχώς κατακερµατισµένος σε 

παρατάξεις, οι οποίες αποτελούν εύκολη λεία του Οικουµενισµού και Παπισµού!…. 

 

7. Μια ενδιαφέρουσα µαρτυρία για την «αποτείχιση» προέρχεται από τον 

Νεοηµερολογίτη αρχιµ. Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο, ο οποίος είναι γνωστός για τις σκληρές 

αντιπαλαιοηµερογίτικες απόψεις του. Ο κληρικός αυτός δέχεται την δυνατότητα 

«αποτείχισης» υπό τον όρον όµως ο «αποτειχιζόµενος» από τον επίσκοπό του να µη 

µνηµονεύει αντί αυτού το όνοµα άλλου επισκόπου. Έγραψε: 

«αν η συνείδησίς σου θέλη να ασκήση το δικαίωµα όπερ παρέχει ο ΙΕ΄ κανών της 

Πρωτοδευτέρας Συνόδου, τότε η πορεία σου διαγράφεται σαφώς: Παύων το µνηµόσυνο του 

Πατριάρχου θα αποφύγης να µνηµονεύσης ετέρου και θα αναµένης εν ηρεµία συνειδήσεως 

την κρίσιν Συνόδου»
94

.  

 

Η άποψη αυτή του αρχιµ. Επιφανίου Θεποδωροπούλου, ότι ο «αποτειχιζόµενος» από 

τον αιρετικό επίσκοπό του πιστός, δεν πρέπει να µνηµονεύει το όνοµα άλλου επισκόπου, 

Ορδοδόξου, δεν βρίσκει πουθενά, τέτοιο έρεισµα, ούτε στους Κανόνες, ούτε στους Πατέρες 

της Εκκλησίας!  
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  Πηδάλιον,  υποσηµ. 2 του γ΄ αποστολικού κανόνος, σελ. 5 
93

  Χριστοδούλου  Παρασκευαϊδη, Το Ηµερολογιακόν κτλ.  ...  σελ. 228- 230. 
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  αρχιµ. Επιφ. Θεοδωροπούλου, Τα δύο άκρα, Αθήνα 1986,  σ. 164  και σ.  75-76 και 81. 
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Την εποχή των αιρέσεων, οι αποτειχιζόµενοι είχαν «κοινωνία» και µνηµόνευαν τους 

αποτειχισµένους επισκόπους, και όχι τους αιρετικούς, που κατείχαν τους θρόνους. 

Στην Κωνσταντινούπολη π.χ., όταν Πατριάρχης ήταν ο αρειανός ∆ηµόκλητος οι 

«αποτειχισµένοι» Ορθόδοξοι µνηµόνευαν τον άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, ο οποίος ήταν 

επίσκοπος Ναζιανζού! 

 

8. Θα προσθέσουµε και µια άλλη πολύ σηµαντική µαρτυρία. Προέρχεται από τον 

αείµνηστο π. Φιλόθεο Ζερβάκο. Σε επιστολή του προς τον Μητροπολίτη 

Φλώρινας Αυγουστίνο το 1968 γράφει: 

«∆οθέντος ότι το παλαιό ηµερολόγιο είναι γραπτή παράδοση και ότι το νέο είναι 

καινοτοµία παπικής και µασονικής προελεύσεως, οιοσδήποτε περιφρονεί το παλαιό και 

ακολουθεί το νέο, υπόκειται σε ανάθεµα. Κάθε δικαιολογία αποτελεί “πρόφασιν εν 

αµαρτίαις.” 

Την προηγούµενη Κυριακή έπρεπε ν’ ανέβω στην κορυφή των αγίων Πάντων και 

προφήτη Ηλία, και καθώς γονάτισα στην εικόνα τους, δακρυσµένος, παρεκάλεσα να µου 

δείξουν εµού του αθλίου, ποιο ηµερολόγιο ν’ ακολουθήσω µε την αδελφότητά µου, όπως και 

όλα τα πνευµατικά µου τέκνα, αλλά και όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Προτού τελειώσω την 

ταπεινή µου ικεσία, άκουσα µέσα µου µία φωνή λέγουσα: “Πρέπει ν’ ακολουθείς το παλαιό, 

που δόθηκε στους αγίους Πατέρες και τις άγιες επτά Οικουµενικές Συνόδους”, 

υποστηρίζοντας έτσι την παραδοθείσα Ορθόδοξη Πίστη, και όχι το νέο των Παπών της 

∆ύσεως, που έχουν διαιρέσει την Εκκλησία και περιφρόνησαν την Αποστολική και Πατερική 

Παράδοση! 

Τη στιγµή εκείνη ένοιωσα στην ψυχή µου µεγάλη συγκίνηση, χαρά ελπίδα, κουράγιο 

και µεγαλείο, που σπάνια έχω νοιώσει την ώρα της προσευχής σε όλη µου τη ζωή. Μη 

νοµίσετε ότι το να ακολουθείτε το παπικό ηµερολόγιο είναι µικρό πράγµα. Το Παλαιό είναι 

Παράδοση και πως τέτοια πρέπει να το σεβόµαστε, αλλιώς θα είµαστε υπό ανάθεµα. “ Όποιος 

παραβαίνει την Παράδοση, γραπτή ή άγραφη, ανάθεµα έστω”, λέγει η Ζ΄ Οικουµενική 

Σύνοδος. ∆εν είναι καιρός του σιγάν, µη καθυστερείτε, βιασθείτε»
95

 

 

9. Μετά την «αποτείχιση», οι «αποτειχιζόµενοι» αναµένουν την κρίση Συνόδου 

Ορθοδόξων Επισκόπων, η οποία οφείλει αποφασίζει εάν ο καταγγελλόµενος µε 

την «αποτείχιση» επίσκοπος είναι Ορθόδοξος ή αιρετικός. Αλλά, αυτό το 

εξετάζουµε ευθύς αµέσως. 

 

9. Η ενδεδειγµένη στάση της Εκκλησίας έναντι αιρετικού επισκόπου της 
 

1. Η ύπαρξη αιρετικού επισκόπου στην Εκκλησία είναι κάτι που την ενδιαφέρει άµεσα. 

Στο ζήτηµα αυτό, η Εκκλησία έχει πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Η Εκκλησία είναι 

αυτή που χειροτονεί τους επισκόπους της, αυτή έχει υποχρέωση να αποµακρύνει απ’ το 

σώµα της, καθένα που θ’ αποδειχθεί ανάξιός της. Ανάξιοι επίσκοποι αποδεικνύονται 

όσοι εκπίπτουν από την Ορθόδοξη Πίστη και την Ορθόδοξη Ζωή και γενικά 

παραβιάζουν τις εντολές της Αγίας Γραφής, των Πατέρων και τους Ιερούς Κανόνες. 

Εκεί όµως, που ήταν πάντα, και πρέπει να είναι αµείλικτη η Εκκλησία, είναι τα θέµατα 

της Πίστεως! 
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  Ιεροµ. Θεοδωρήτου, Παλαιόν και Νέον, ή Ορθοδοξία και αίρεσις, Αθήναι 1991, σ. 24-25 
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2.  Όταν κάποιος επίσκοπος, ή άλλος κληρικός αρχίζει να δηµοσιοποιεί το αιρετικό 

φρόνηµά του, η Εκκλησία έχει υποχρέωση να κινήσει είτε αυτεπάγγελτα, είτε κατόπιν 

καταγγελίας, τη διαδικασία για την παραποµπή του επισκόπου αυτού στη Σύνοδο να 

δικαστεί για την πτώση του. 

 

Η «αποτείχηση» που κάνουν οι πιστοί, είναι µια τέτοια καταγγελία. Η Σύνοδος των 

επισκόπων πρέπει να εξετάσει αν τα καταγγελλόµενα σ΄ αυτή είναι αληθινά. Αν αποδειχθεί 

ότι είναι πράγµατι αληθινά, καταδικάζει τον υπαίτιο. ΄Ετσι, δικαιώνονται οι αποτειχισµένοι. 

Αν αποδειχθεί ότι ο επίσκοπος, ο οποίος καταγγέλθηκε ως αιρετικός, είναι Ορθόδοξος, τότε 

οι αποτειχισµένοι οφείλουν να επαναλάβουν την παυθείσα «κοινωνία», µε τον επίσκοπό τους. 

Οι ποινές που επιβάλλει στους αιρετικούς κληρικούς η Σύνοδος είναι η «καθαίρεση» 

και ο «αναθεµατισµός»! Με την «καθαίρεση» παύει ένας κληρικός να ιερουργεί. 

«Αναθεµατισµός» είναι ο χωρισµός του από το Χριστό. 

∆εν πρέπει όµως να συγχέουµε την «αποτείχηση» µε την «καθαίρεση», ή τον 

«αναθεµατισµό», που επιβάλλει η Σύνοδος των Επισκόπων στους αιρετικούς. Άλλο το ένα 

και άλλο το άλλο. Η «αποτείχηση» είναι καθήκον και υποχρέωση των πιστών, όταν ο 

επίσκοπός τους κακοδοξεί, η «καθαίρεση» ή ο «αναθεµατισµός» είναι καθήκον και 

υποχρέωση της Συνόδου των Επισκόπων της Εκκλησίας έναντι των αιρετικών. 

 

Η Ζ΄ Οικουµενική Σύνοδος αναφωνεί το «ανάθεµα» για όλους τους αιρετικούς. Λέει: 

«Όλοις τοις αιρετικοίς , ανάθεµα»
96

 

 

Η δε Ε΄ Οικουµενική Σύνοδος αναθεµατίζει όσους δεν αναθεµατίζουν, αυτούς που 

αναθεµάτισε η Εκκλησία. Λέει: 

«Ει τις µη αναθεµατίζει... πάντας αιρετικούς, τους κατακριθέντας και αναθεµατισθέντας υπό 

της αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας... ο τοιούτος ανάθεµα έστω»
97

. 

 

Ο καταγγελλόµενος ως αιρετικός επίσκοπος από τους «αποτειχισµένους» πιστούς για την 

Εκκλησία παραµένει «εν ενεργεία» επίσκοπος, άσχετα από το ότι οι «αποτειχισµένοι» δεν 

πρέπει να έχουν «κοινωνία» µαζί του, ο καθηρηµένος όµως, µόλις καθαιρεθεί, παύει να είναι 

επίσκοπος και να ιερουργεί ο,τιδήποτε το ιερατικό
98

! 
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  Mansi 13, 397- 400 
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  Πρακτικά Ε΄ Οικουµ. Συνόδου ΜΑΝSΙ, 9, 384 
98

  Η τοποθέτησή µας αυτή δεν πρέπει να παρανοηθεί, υπό την έννοια ότι κάποιος επίσκοπος που 

κηρύσσει αίρεση, µόνο µε την καθαίρεσή του από την Εκκλησία χάνει την ιερωσύνη του. Έχουµε ήδη εξηγήσει 

πιο πάνω, ότι ένας κληρικός, οιουδήποτε βαθµού, από τη στιγµή που θα εγκολπωθεί κάποια αίρεση, έστω και αν 

ακόµα δεν το γνωρίζει αυτό κανένας άλλος, αυτός ο κληρικός αµέσως χάνει την  ιερωσύνη του, επειδή απώλεσε 

την ορθή πίστη του. Εάν αυτός ο επίσκοπος, που δέχτηκε κάποια αίρεση, την καταστήσει γνωστή σε τρίτα 

πρόσωπα, αν αυτά τα πρόσωπα παύσουν την «κοινωνία» µαζί του, ο επίσκοπος αυτός κατά τον 15
ο
 κανόνα της 

Πρωτοδευτέρας Συνόδου είναι πλέον όντως «ψευδεπίσκοπος», δηλαδή χωρίς ιερωσύνη, αλλά αυτό δεν µπορεί 

να το επιβάλλει κάποιος σε όλα τα µέλη της Εκκλησίας, τα οποία δυνατόν να µη γνωρίζουν, ή να µη µπορούν να 

γνωρίζουν την  αλήθεια των κατηγοριών σε βάρος του επισκόπου, ότι δηλ. ο επίσκοπος αυτός κήρυξε αιρετική 

διδασκαλία. Για την άρση κάθε αµφιβολίας αν κάποια διδασκαλία είναι όντως αιρετική, αν ο κατηγορούµενος 

επίσκοπος κήρυξε την συγκεκριµένη διδασκαλία, οπότε απώλεσε την  ιερωσύνη του, αυτό το διαπιστώνει η 

Εκκλησία µε πανηγυρική απόφαση της Συνόδου των επισκόπων της. Η Εκκλησία είναι εκείνη η οποία παρέχει 

στους κληρικούς την ιερωσύνη τους. Αυτή έχει το δικαίωµα, αλλά και την υποχρέωση να πληροφορεί τους 

πιστούς ότι ένας επίσκοπος, ή άλλος κληρικός που περιέπεσε σε αίρεση, έπαυσε να είναι πραγµατικός και «εν 

ενεργεία» κληρικός. Μέχρις ότου η Εκκλησία διακηρύξει την διαπιστωτική αυτή απόφασή της, αυτό δεν 

σηµαίνει ο αποστάς από την ορθή πίστη επίσκοπος ή άλλος κληρικός, δεν απώλεσε την από Θεού ιερωσύνη του. 

Όταν γράφουµε πιο πάνω ότι  µέχρις ότου η Εκκλησία καταδικάσει τον κληρικό αυτό, θεωρείται ως «εν  

ενεργεία» κληρικός, εννοούµε, ότι ο κληρικός αυτός καίτοι δεν έχει λόγω της αίρεσής του ιερωσύνη, ενεργεί 

όµως ο ίδιος ο Θεός τα υπ’ αυτού τελούµενα µυστήρια, όπως διδάσκει ο ιερός  Χρυσόστοµος λέγων ότι ο Θεός 

«Ου πάντας χειροτονεί, αλλά δια πάντων ενεργεί, δια το σωθήναι τον λαόν». 
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6.  Επίλογος 
 

Τελειώνουµε µε την υπενθύµιση του α΄ κανόνος της Στ΄ Οικουµενικής Συνόδου, που λέει: 

«Την των αγίων Πατέρων πίστιν κρατείν βεβαίαν και µέχρι συντελείας του αιώνος 

ασάλευτον διαµένειν θεσπίζοµεν και τα αυτών θεοπαράδοτα συγγράµµατα τε και ∆όγµατα, 

πάντας αποβαλλόµενοι τε και αναθεµατίζοντες, ους απέβαλον και αναθεµάτισαν, ως της 

αληθείας εχθρούς»! 

 

 Η Πίστη των Πατέρων επιτάσσει «αποτείχιση» από τους αιρετικούς επισκόπους! 

                                                 
 


