
Σημειώσεις του μακαριστού Κατηχητή Γεωργίου  Ξ.  Οικονόμου

ΠΕΡΙ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ

Και ου μόνον εν τοις εθνικοίς επηγωνίσαντο ταύτα ο διάβολος. αλλά γάρ ήδη και πολλοί 
των χριστιανών ψευδώς λεγομένων των τω ευοδεστάτω Χριστού ονόματι κακώς 

προσαγορευομένων ετόλμησαν ασεβώς απαλλοτριώσαι τον Θεόν των οικείων προσποιούμενους 
μέν είναι φιλοχρίστους, μισοχρίστους πατνελώς….

Έστι δε πολυσχεδής ο της αθεότητος των αιρέσεων λόγος. όταν γάρ μιάς οδού της ευθείας εκπέση 
(τις) τότε πολλάκις εις κρημνούς καταπίπτει. Και πάσης μεν αιρέσεως ευρετής Σίμων ο Μάγος. 
Σίμων, ο εν ταις Πράξεσιν των Αποτόλων «ουκ έστι σοι μερίς, ουδέ κλήτος εν τω λόγω τούτω» 
(Πράξ. Η΄.8-21). Και τα εξής περί ού γέγραπται «Εξ ημών εξήλθον, αλλ’ ουκ ήσαν εξ ημών, εί γάρ 
ήσαν εξ ημών μεμενήκασιν αν μεθ’ ημών» (Α΄ Ιωαν. Β΄.19) ούτος επί της ρύμης γενόμενος, μετά 
υπό των Αποστόλων αποβληθήναι. Και Ελένην τινά πόρνην επαγόμενος, δυσφήμω στόματι πρώτος 
ετόλμησεν (ειπείν) εαυτόν μέν είναι τον επί του όρους Σινά ως Πατέρα φανέντα παρά δε Ιουδαίοις 
ύστερον ουκ εν σαρκί αλλά δοκήσει ως Χριστόν Ιησού φανέντα και μετά ταύτα ως Πνεύμα Άγιον, 
το υπό Χριστού ως παράκλητον αποστέλλεσθαι επαγγελθέν και επλάνησέ τε ούτω την Ρωμαίων 
πόλιν, ώστε κλαύδιον ανδριάντα αυτού στήσαι, υπογράψαντα τη Ρωμαίων γλώττη. ΣΙΜΩΝΙ ΔΕΩ 
ΣΑΓΚΤΩ, όπερ ερμηνευόμενον δηλοί Σίμωνι Θεώ Αγίω. Παρατεινομένη δε της πλάνης, αγαθόν 
ξυνωρίς διορθούται το πταίσμα, Πέτρος και Παύλος παραγενόμενοι οι της Εκκλησίας προστάται και 
επιδεικνυόντα τον νομιζόμενον Θεόν Σίμωνα, νεκρόν ευθύς απέδειξεν.

Επαγγελομένου γάρ του Σϊμωνος μετεωρίζεσθαι εις τους ουρανούς, και επ’ οχήματος δαιμόνων 
επ’ αέρος φερομένου, γόνυ κλίναντες οι του Θεού δούλοι και την συμφωνίαν ενδειξάμενοι ήν είπεν 
Ιησούς ότι εάν δύο εξ ημών συμφωνήσωσιν περί παντός πράγματος, ού εάν αιτήσονται γεννήσηται 
αυτοίς (Ματθ. Ιη΄.19). Το της ομονοίας βέλος διά της προσευχής πέμψαντες κατά του μάγου, 
κατέβαλον εις την γήν.

Μη πρόσεχε αυτόν (των αιρετικών) τη χρηστολογία, μηδέ τη νομιζομένη ταπεινοφροσύνη 
όφεις, γάρ εισί γεννήματα εχιδνών (Ματθ. Γ΄.7) και Ιούδας έλεγε χαίρε Ραββί (Ματθ. ΚΣΤ΄.49) και 
προεδίδου. Μη τοις φιλήμασι πρόσεχε, αλλά τον ιόν φυλάσσου (Κυρ. Ιεροδολύμων).

Ου συγχωρεί συγκατάβασις εις τα της Πίστεως.
(Μάρκος Ευγενικός).

Η Εβδόμη Οικουμενική Σύνοδος διέταξεν «απάσας τας εκκλησιαστικάς εγγράφως και αγράφως 
τεθεσπισμένως ημίν παραδόσεις ακαινοτομήτως φυλάττειν εν επιτιμίω αναθέματος.

Οι θείοι και ιεροί κανόνες αποστομώνουν τους φιλενωτικούς.
1. Ο 16ος Αποστολικός Κανών απαγορεύει την συμπροσευχήν μετά των αιρετικών 

– σχισματικών. Εί τις ακοινωνήσω, κάν εν οίκω συνεύξηται, ούτως αφοριζέσθω.
2. Ο 33ος της Λαοδεικείας Κανών απαγορεύει: Ουδεί αιρετικούς ή σχισματικοίς 

συνεύχεσθαι.
3. Οι 6ος και 7ος Κανόνες της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου επιτάσσουν: Τα αρχαία έθη 

κρατήτω.
4. Ο Απόστολος Παύλος (Β΄ Θες. Β΄.15) λέγει: Στήκετε και κρατείτε τας παραδόσεις. 

Και προς Τιμόθεον συνιστά: (Β΄Τιμοθ. Γ΄.14) Συ δε μένε εν οίς έμαθες και επιστώθης, 
ειδώς παρά τίνος έμαθες.

5. Εν τη Παλαιά Διαθήκη εύρηται: Μη μέταιρε όρια αιώνια, ά έθεντο οι Πατέρες 
σου; (Παροιμία Κβ΄.28)

6. Ο 8ος Κανών της Γ΄ Οικουμενικής Συνόδου τονίζει, ότι δέον να κρατήται η 
αρχαία συνήθεια.



7. Ο 7ος της Ζ΄ Οικουμενικής Συνόδου ορίζει ότι: Χρή την έγγραφον και άγραφον 
θεσμοθεσίαν κρατείν.

8. Ο 47ος Αποστολικός Κανών διακελεύει ότι οι Λατίνοι είναι αιρετικοί. Εάν δε 
ιερεύς ορθόδοξος δεν βαπτίζει τους μετανοούντας καθολικούς, ούτος θα καθαίρηται.

9. Ο 45ος Αποστολικός Κανών λέγει: Επίσκοπος ή πρεσβύτερος ή Διάκονος, 
αιρετικοίς συνευξάμενος μόνον, αφοριζέσθω ει δε επέτρεψεν αυτοίς ως Κληρικός 
ενεργήσαι τι καθαιρείσθω.

10. Ο 49ος Αποστολικός Κανών διαγορεύει: Ει τις Επίσκοπος ή Πρεσβύτερος, κατά 
την του Κυρίου διάταξιν, μη βαπτίση εις Πατέρα και Υιόν και Άγιον Πνεύμα, αλλ’ εις 
τρείς ανάρχους, ή εις τρείς υιούς, ή εις τρείς παρακλήτους καθαιρείσθω.

Οι καθολικοί εν τούτοις, απλώς ραντίζουν και λέγουν εκφώνως το αντικανονικόν «Εγώ σε 
βαπτίζω».

11. Ο 64ος Αποστολικός Κανών τονίζει: Ει τις Κληρικός ευρεθή την Κυριακήν 
ημέραν νηστεύων ή το Σάββατον, πλήν του ενός και μόνον, καθαιρείσθω. Ει δε λαϊκός 
αφοριζέσθω. Αλλ’ οι Λατίνοι νηστεύουν το Σάββατον και αν τούτω παρανομούντες.

12. Ο 76ος Αποστολικός διαλαμβάνει: Ει τις Επίσκοπος ή Πρεσβύτερος ή Διάκονος 
ή όλως του καταλόγου των Κληρικών, νηστεύει μετά ιουδαίων, ή εορτάζει μετ’ αυτών, 
ή δέχοιτο παρ’ αυτών τα της εορτής, οίον άζυμα ει τι τοιούτο καθαιρείσθω, ει δε λαϊκός 
είη, αφοριζέσθω.

Τα άζυμα όθεν των Λατίνων και απόβλητα είναι όλως Ιουδαϊκά και αυθαιρέτως παρέμβλητα 
από την αιρετικήν παπική Εκκλησίαν.

13. Ο 13ος κανών της Στ΄ Οικουμενικής Συνόδου καθαιρείτο, λατίνους Κληρικούς και 
αφορίζει αυτούς, επειδή ούτοι απαγορεύουν εις τους κληρικούς των να έρχωνται εις 
γάμου κοινωνίαν.

14. Ο 91ος Κανών του μεγάλου Βασιλείου εις την προς Αμφιλόχιον περί του Αγίου 
Πνεύματος καταδικάζει τους Λατίνους, διότι το σημείον του ΣΤΑΥΡΟΥ ποιούσιν δυσίν 
δακτύλοις με τα δυο δάκτυλα.

Υιέ μη σε πλανήσωσιν άνδρες ασεβείς.
(Παροιμίαι Α΄.10)

Εγερθήσονται γάρ ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήται και δώσουσι σημεία και τέρατα προς το 
αποπλανάν ει δυνατόν και τους εκλεκτούς. υμείς δε βλέπετε ιδού προείρηκα υμίν άπαντα.

(Μάρκος ΙΓ΄.22-23)
Εγένοντο δε και ψευδοδιδάσκαλοι εν τω λαώ ως και εν υμίν έσονται ψευδοδιδάσκαλοι, οίτινες 

παρεισάξουσιν αιρέσεις απωλείας, και τον αγοράσαντα αυτούς Δεσπότην αρνούμενοι, και τον 
αγοράσαντα αυτούς Δεσπότην αρνούμενοι, επάγοντες εαυτοίς ταχινήν απώλειαν.

(Β΄ Πέτρου Β΄.1-8)
Προσέχετε δε από των ψευδοπροφητών, οίτινες έρχονται προς υμάς εν ενδύμασι προβάτων 

έσωθεν δε εισί λύκοι άρπαγες από των καρπών αυτών επιγνώσεσθε αυτούς.
(Ματθ. Ζ΄.15-16)

Εγώ γάρ οίδα 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.

(Πράξεις Κ΄.29-30)
Περί γάρ της αιρέσεως ταύτης γνωστόν εστίν ημίν ότι πανταχού αντιλέγηται.

(Πράξεις ΚΗ΄.22)
Τας βεβήλους κενοφωνίας και αντιθέσεις της ψευδωνύμου 

γνώσεως.
(Α΄ Τιμοθ. Στ΄.20)

Εν υποκρίσει ψευδολόγοι, κεκαυτηριασμένοι την ιδίαν 
συνείδησιν.

(Α΄ Τιμοθ. Δ΄.2)
Αιρετικόν άνθρωπον μετά μίαν και νουθεσίαν παραιτού.

(Τίτος Γ΄.10)
Δεί γάρ και αιρέσεις εν υμίν είναι, ίνα οι δόκιμοι φανεροί γένωνται 



εν υμίν.
(Α΄ Κορινθ. ΙΑ΄.14)

Παρακαλώ επαγωνίζεσθαι τη άπαξ παραδοθείση τοις αγίοις πίστει. Παρεισέδυσαν γάρ τινές 
άνθρωποι οι πάλαι προγεγραμμένοι εις τούτο το κρίμα ασεβείς την του Θεού ημών χάριν μετατιθέντες 
εις ασέλγειαν και τον μόνον Δεσπότην και Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν αρνούμενοι.

(Ιούδας Δ΄.4)
Αιρετικός είναι εκείνος ο οποίος οπού ή κατ’ ευθείαν, ή πλαγίως πλανάται περί τι των άρθρων της 

πίστεως.
(Γεώργιος Σχολάριος)

Αιρετικός εστί, και τοις των αιρετικών υπόκοιται νόμοις, ο μικρόν γούν τι της ορθής πίστεως 
παρεκλίνων.

Το επί δόγμασιν είτε μικροίς, είτε μεγάλοις αμαρτάνειν, ταυτόν εστί. εξ’ αμφοτέρων γάρ ο νόμος 
του Θεού αθετείται.

(Ταράσιος εν τη Α΄ Πράξει της Ζ΄ Συνόδου)

ΠΕΡΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΩΣ ΝΑ ΣΥΝΕΟΡΤΑΖΩΜΕΝ ΜΕ ΤΑ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ
Ότι ου δει παρά των Ιουδαίων ή αιρετικών τα πεμπόμενα 

εορταστικοί λαμβάνειν, μηδέ συνεορτάζειν αυτοίς.
Ερμηνεία
Δεν πρέπει κατά τον κανόνα τούτον να λαμβάνη τινάς ορθόδοξος, 

τα δώρα όπου στέλλουσιν εις αυτούς οι Ιουδαίοι και αιρετικοί, όταν 
έχουν τας εορτάς των, αλλ’ ούτε να συνεορτάζουν όλως αυτοίς όρα 
και 45  70 Αγίων Αποστόλων.

ΠΕΡΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΩΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ
Εγερθήσονται γάρ ψευδοπροφήται και δώσουσι σημεία και 

τέρατα προς το αποπλανάν ει δυνατόν και τους εκλεκτούς. υμείς δε 
βλέπετε ιδού προείρηκα υμίν άπαντα.

(Μάρκος ΙΓ΄.22-23)
Εγένοντο δε και ψευδοπροφήται εν τω λαώ ως και εν υμίν 

ψευδοδιδάσκαλοι οίτινες παρεισάξουσιν αιρέσεις απωλείας και τον 
αγοράντα αυτούς Δεσπότην αρνούμενοι επάγοντες εαυτοίς ταχινήν 

απώλειαν.
(Β΄ Πέτρου Β΄.1)

Προσέχετε δε από των ψευδοπροφητών, οίτινες έρχονται προς υμάς εν ενδύμασι προβάτων, 
έσωθεν δε εισίν λύκοι άρπαγες από των καρπών αυτών επιγνώσεσθε αυτούς.

(Ματθ. Ζ΄.15-16)
Εν υποκρίσει ψευδολόγοι κεκαυτηριασμένοι την ιδίαν συνείδησιν.

(Α΄ Τιμοθ. Δ΄.2)
Ου συγχωρεί συγκατάβασις εις τα της ορθοδόξου πίστεως.

(Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός)
Οι αιρετικοί είναι οι εξής: Καθολικοί, Ουνίται, Διαμαρτυρόμενοι, και τέλος οι Χιλιασταί.
Ουκ απαρνησόμεθά Σε, φίλη Ορθοδοξία, ου ψευσόμεθά Σε, πατροπαράδοτον Σέβας, εν σοι 

εγεννήθημεν, εν σοι ζώμεν, και εν σοι κοιμηθησόμεθα. Ει δε και καλέσας καιρός και μυριάκις υπέρ 
σου τεθνηξόμεθα.

(Ιωσήφ Βρυένιος)

ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ
Της Ορθοδοξίας ταις αστραπαίς, λάμψας εν τη Δύσει, εξεθάμβησας εμφανώς, Δυτικών τας όψεις, 

τους όρους των Πατέρων, ώ Μάρκε ρητορεύων, πυρίνω γλώττη σου.



Η ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ ΑΠΟ ΤΩΝ ΨΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΩΝ
Προσέχετε δε από των ψευδοπροφητών, οίτεινς έρχονται προς υμάς εν ενδύμασι προβάτων, 

έσωθεν εισί λύκοι άρπαγες.
(Ματθ. Ζ΄.15)

Και εν υμίν έσονται ψευδοδιδάσκαλοι, οίτινες παρεισάξουσιν αιρέσεις απωλείας και τον αγοράσαντα 
αυτούς δεσπότην ανρούμενοι, επάγοντες εαυτοίς ταχινήν απώλειαν.

(Β΄Πέτρου Β΄.1-2)
Εγώ οίδα 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.

(Πράξεις Κ΄.29)
Το Πνεύμα ρητώς λέγει, ότι εν υστέροις καιροίς αποστήσονται τινές της πίστεως, προσέχοντες 

πνεύμασι πλάνοις και διδασκαλίαις δαιμονίων εν υποκρίσει ψευδολόγων, κεκαυτηριασμένων την 
συνείδησιν.

(Α΄Τιμοθ. Δ΄.1-2)
… Οι γάρ τοιούτοι τω Κυρίω ημών Ιησού Χριστώ ου δουλεύουσι, αλλά τη εαυτών κοιλία.

(Ρωμαίους Ιστ΄.17-18)
Αυτός γάρ ο σατανάς μετασχηματίζεται εις άγγελον φωτός.

(Γαλάτας στ΄.12, και Φιλιπ. Γ΄.2)
Τις εστίν ο ψεύστης, ει μη ο αντίχριστος ότι ο Ιησούς ουκ έστιν ο χριστός; Ούτος εστίν ο αντίχριστος 

ο αρνούμενος τον Πατέρα και τον Υιόν. Πάς ο αρνούμενος τον υιόν ουδέ τον πατέρα έχει.
(Α΄Ιωάν. Β΄. 18,19,22,23 και Β΄Ιωάννου 7)

ΤΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΕΥΔΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ
Από των καρπών αυτών επιγνώσεσθε αυτούς, λέγει. μήτι συλλέγουσιν από ακανθών σταφυλήν ή 

από τριβόλων σύκα;
(Ματθ. Ζ΄.16)

Ούτω ουδέν δένδρον αγαθόν καρπούς πονηρούς ποιείν, ουδέ δένδρον σαπρόν καρπούς καλούς 
ποιείν. άραγε από των καρπών αυτών επιγνώσεσθε αυτούς. πάν δένδρον μη ποιούν καρπόν 
εκκόπτεται και εις πύρ βάλλεται.

(Ματθ. Ζ΄. 16-20)
Περιάγητε την θάλασσαν και την ξηράν ποιήσαι έναν προσήλυτον. Και όταν γένηται, ποιείτε αυτόν 

γεέννης διπλότερον υμών.
(Ματθ. κγ΄.15)

ΠΕΡΙ ΧΙΛΙΑΣΜΟΥ
Και βασιλεύουσι μετ’ αυτού χίλια έτη.

(Αποκάλ. Κ΄.6)
1. Δεν παραδέχονται την Αγίαν Τριάδα
2. Ομοίως δεν παραδέχονται την Θεότητα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.
3. Επίσης ότι υπάρχει Πνεύμα Άγιον.
4. Απάντησις δια την Αγίαν Τριάδα. (Ησαΐας Στ΄.3-4) (Ιωάννης Ε΄.7)
5. Απάντησις δια την Θεότητα του Κ.Η.Ι.Χριστού. (Ιωάννης Α΄.1)
6. Απάντησις δια την Θεότητα του Αγίου Πνεύματος. (Πράξεις Ε΄.5-6)


