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1. «Επειδή λοιπόν και μέσα στη ψυχή των αιρετικών υπάρχει πληγή, αφού τους 

καταβρέξουμε με όλα όσα έχουμε πει, παίρνοντας κατά κάποιο τρόπο με μαλακό 

σφουγγάρι γλυκό και πόσιμο νερό, ας προσπαθήσουμε να περιορίσουμε το ψυχικό 

τους πρήξιμο και ολόκληρο το εξόγκωμα του εγωισμού τους. Και αν βρίζουν και αν 

κλωτσούν και αν φτύνουν και κάνουν ό,τιδήποτε, να μην εγκαταλείπεις αγαπητέ το 

έργο της θεραπείας». 

                                                  Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Ε.Π.48,718, απόσπασμα  



 



 



1. «Επειδή λοιπόν και μέσα στη ψυχή των αιρετικών υπάρχει πληγή, αφού τους 

καταβρέξουμε με όλα όσα έχουμε πει, παίρνοντας κατά κάποιο τρόπο με μαλακό 

σφουγγάρι γλυκό και πόσιμο νερό, ας προσπαθήσουμε να περιορίσουμε το ψυχικό 

τους πρήξιμο και ολόκληρο το εξόγκωμα του εγωισμού τους. Και αν βρίζουν και αν 

κλωτσούν και αν φτύνουν και κάνουν ό,τιδήποτε, να μην εγκαταλείπεις αγαπητέ το 

έργο της θεραπείας». 

                                                  Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Ε.Π.48,718, απόσπασμα  



 Αίρεση     αρχαίο ρήμα αἱροῦμαι  (εγώ 

ελεύθερα επιλέγω) 

Τι έχουμε κρατήσει  από την 
Ενότητα: 

• Αίρεση     αρχαίο ρήμα 

αἱροῦμαι  (εγώ  επιλέγω) 



 



 

r   powerful 



ΠΟΣΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ  «ΚΟΣΜΟΙ»  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΑΝ  ΜΑΖΙ 
ΚΑΤΑ  ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΠΟΥ 

 ΕΞΕΤΑΖΟΥΜΕ  
ΣΤΙΣ ΨΥΧΕΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ;   



Ο ΙΟΥΔΑΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 



ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ  

ΚΟΣΜΟΣ 
ΡΩΜΑΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 

ΑΡΧΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ  
υ 



Τι σημαίνει ο όρος; 



Τρεις διαφορετικοί «κόσμοι» 

O Ρωμαϊκός, ο Ιουδαϊκός, ο 

Ελληνικός: συνήθειες/ τρόπος 

ζωής/τρόπος επικοινωνίας 

Η εξήγηση της  Φανέρωσης 

του Θεού και της σχέσης 

του ανθρώπου με Αυτόν  

με τη χρήση της λογικής 

Πολλά διαφορετικά 

θρησκευτικά ρεύματα που 

προϋπάρχουν: ειδωλολατρία, 

πολυθεϊσμός, μονοθεϊσμός 



Συγκρητισμός ( ως 
συγχώνευση)+ αποκλειστική 
χρήση της λογικής: 

 

 

 Δημιουργούν τις αιρέσεις 





 

Αδυναμία κατανόησης  
της Ενανθρώπισης 



Αδυναμία κατανόησης της  
ψυχοσωματικής Ανάστασης 



ΆΡΕΙΟΣ 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΤΗΝ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ 

ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΟΤΗ

ΤΑ 

ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ 

ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ 

«Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΕΝ 

ΕΙΝΑΙ  ΤΕΛΕΙΟΣ 

ΘΕΟΣ» 

Εκκλησιαστική 

απάντηση:Το 

«ΟΜΟΟΥΣΙΟΝ» 



ΝΕΣΤΟΡΙΟΣ 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ  ΤΗΝ 

 ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ 

ΘΕΩΣΗ, ΤΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΣ 

ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ 

ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ , λέει,  

ΥΠΕΡΝΙΚΑ ΤΟ ΘΕΙΚΟ 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ – Ο 

άνθρωπος ΧΡΙΣΤΟΣ  

« Δανείζεται» τη Θεϊκή 

φύση. 

ΧΡΙΣΤΟΤΟΚΟΣ 
και όχι 
ΘΕΟΤΟΚΟΣ 



ΕΥΤΥΧΗΣ 

Eπίσκοπος 

 
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΤΗΝ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΦΥΣΗ 

ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 

ΤΟ ΘΕΙΚΟ  

ΥΠΕΡΝΙΚΑ ΤΟ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ – Ο 

ΧΡΙΣΤΟΣ  

« Δανείζεται» 

απλά το 

ανθρώπινο  

Απορρίπτει τη 
Μυστηριολογία 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΤΗΝ 
ΕΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕ 
ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟ 
ΘΕΟ, ΑΦΟΥ (για τον 
ίδιο) Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ 
ΔΕΝ ΕΧΕΙ 
ΤΙΠΟΤΑ ΚΟΙΝΟ ΜΕ 
ΤΟ ΘΕΟ   



 



 «Η Εκκλησία κατακρίνει την αίρεση 
και όχι τον αιρετικό, την κακοδοξία 
(λαθεμένη αντίληψη) και όχι τον 
άνθρωπο». 

 
Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, PG 50,700-701 


