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Ἅγιον  Ὄρος 
Διαχρονικὴ μαρτυρία 

στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως

Τήν
 σεπτήν Σου 
Εἰκόνα, Πορταΐ-
τισσα Δέσποινα, 
ἣ διά θαλάσσης 
ἐπέστη, θαυμα-
στῶς ἐν τῇ ποίμνῃ 
Σου, τιμῶμεν
ὡς ἁγίασμα σε-
πτόν, καὶ σκήνω-
μα τῆς δόξης Σου 
πιστῶς· ἐξ αὐτῆς 
γὰρ ἀναβλύζεις 
τὰς δωρεάς, 
τοῖς πόθῳ ἐκβοῶ-
σι Σοί· δόξα τοῖς 
θαυμασίοις Σου 
ἁγνή, δόξα τῇ 
προμηθείᾳ Σου, 
δόξα τῇ 
πρὸς ἡμᾶς Σου 
πλουσίᾳ χρηστό-
τητι.

Ἀπολυτίκιον

τῆς Παναγίας τῆς 

Πορταΐτισσας, Γερασίμου 

Μοναχοῦ Μικραγιαννα-

νίτου.

Ἦχος α΄. 

Τῆς ἐρήμου πολίτης.

Ἡ  Παναγία ἡ Πορταΐτισσα, Προστάτις καὶ Ἔφορος τοῦ Ἁγίου Ὄρους, Ἱερὰ Μονὴ Ἰβήρων.

Πανσέβαστε  
Πορταΐτισσα  
Δέσποινα, ἐν 

τοῖς νῦν δεινοῖς 
καιροῖς τῆς καὶ 

ἐκ τῶν ἡμετέρων 
ἀμφισβητήσεως 

τῶν ἀδιαπραγ-
ματεύτων ἁγίων 

δογμάτων καὶ 
ἱερῶν κανόνων 
τῆς ἀμωμήτου 
ἡμῶν πίστεως, 

μὴ ἐγκαταλίπῃς 
τὸ Ἅγιον Περιβό-
λιόν Σου, διὰ τὰς 
ἁμαρτίας ἡμῶν, 

ἀλλὰ προηγοῦ 
ἡμῶν Ἄχραντε 
Γερόντισσα, τῇ 
πανσθενεῖ  Σου 
ῥάβδῳ, διδοῦ-

σα ἡμῖν πνεῦμα 
φόβου Θεοῦ, 
πνεῦμα συνέ-
σεως, πνεῦμα 

ἀνδρείας καὶ ῥων-
νύουσα ἡμᾶς εἰς 

ἀγῶνας στερροὺς 
ὑπὲρ τῆς ἁγίας 
ἡμῶν πίστεως.

(Δέησις)



Ἱερὰ Μονὴ Ζωγράφου - Ἅγιον Ὄρος

Τὸ Ἅ γιον Ὄ ρος δι ε τή ρη σε ἀ νέ κα θεν τὴν 
αὐ το συ νει δη σί α του ὅ τι «πα ρα μέ νει Χά ρι τι Χρι στοῦ 

πι στὸς θε μα το φύ λαξ τῆς ἁ γί ας Ὀρ θο δό ξου πί στε ως, 
τὴν ὁ ποί α οἱ θε ο κή ρυ κες Ἀ πό στο λοι πα ρέ δω σαν 

στὴν Ἐκ κλη σί α καὶ οἱ θε ο φό ροι Πα τέ ρες μας 
μὲ ἅ γι ες Οἰ κου με νι κὲς Συ νό δους δι ε τή ρη σαν 

διά τῶν αἰ ώ νων ἀ πα ρα χά ρα κτη» 

Ὑ πό μνη μα Ἁ γί ου Ὄ ρους, Ο.Τ., ἀρ. φ. 1801, 9-10-2009). 
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Θ
είᾳχάριτικαὶοἰκονομίᾳΘεοῦἔφθα
σεστὰχέριαμας,ὡςεὐλογίαΤου,τὸ
ἠλεκτρονικὸἀρχεῖοτῆςμαχητικῆς
―καὶἀδιαλείπτωςεὑρισκομένηςἐπὶ

τῶνἐπάλξεωντοῦἀντιπαπικοῦκαὶἀντιοικου
μενιστικοῦἀγῶνος―ἐφημερίδος«Ὀρθόδοξος
Τύπος», εἰςτὸὁποῖοπεριλαμβάνονταιτὰἀπὸ
τοῦ1961ἕωςτοῦ2011ἐκδοθένταφύλλατης.

Μέσαστὶςχιλιάδεςτῶνσελίδωντοῦἀρχείου
―καὶμεταξὺπολλῶνἄλλωνἐξαιρετικῶςκαλῶν
καὶἐνδιαφερόντωνδημοσιευμάτων―δημοσι
εύονταιπλεῖσταὅσαὁμολογιακὰτῆςὈρθοδό
ξουΠίστεώςμαςκείμενα,ὑπογραφόμεναὑπὸ
τῆςἹεροκοινοτικῆςΣυνάξεωςτοῦἉγίουὌρους,
ἁγιορείτικωνἹερῶνΜονῶν,ἁγίωνΚαθηγουμέ
νωνκαὶΓερόντων,ἁγίωνκαὶμεγάλωνμορφῶν
τοῦἁγιορείτικουΜοναχισμοῦδιαλαμψάντων
κατὰτὰτελευταῖαπενῆνταχρόνια,ἀλλὰκαὶ
συνταρακτικὲςἐκκλησιαστικὲςεἰδήσειςἐποχῆς.

ΚαὶὡςεὐλογίαΘεοῦ
ἐκλαμβάνουμεαὐτὸτὸ
σπουδαῖοἀρχεῖο,ποὺ
ἀποτελεῖσημαντικὸβο
ήθημακαὶἐργαλεῖοκαὶ
ἐφόδιοστὸνἀντιοικου
μενιστικὸἀγῶνα,διότι
μᾶςδόθηκεἡεὐκαιρίανὰ
θυμηθοῦμεοἱπαλαιότε
ροικαὶνὰγνωρίσουμεοἱ
νεώτεροιτὴνὁμολογιακὴ
καὶἀγωνιστικὴἁγιορείτι
κηστάσηἔναντιτῶνπα
ναιρέσεωντοῦΠαπισμοῦ
καὶτοῦΟἰκουμενισμοῦ
ἀλλὰκαὶτῶναἱρετικῶν
παρεκτροπῶνἐντὸςτῆς
ὈρθοδόξουἘκκλησίας
μας,ἀκόμηκαὶτῶνκο
ρυφῶναὐτῆς.

Πράγματι,μέσαστὰ
κείμενααὐτὰἀποκαλύ
πτεταιτὸρωμαλέοὀρ

θόδοξοφρόνηματοῦἉγίουὌρους,ὅπωςαὐτὸ
δημοσίωςἀσυμβίβαστοκαὶμαχητικὸἐκδηλώ
θηκεμετὰτὴνἄρσητῶνἀναθεμάτωνμεταξὺ
τῆςὈρθοδοξίαςκαὶτῆςπαπικῆςΑἱρέσεωςἀπὸ
τὸνΟἰκουμενικὸΠατριάρχηἈθηναγόρακαὶτὸν
ΠάπαΠαῦλοΣΤ΄τὸ1965.Ἀλλὰκαὶδυναμικὰ
ἀναδεικνύεταιἡπνευματικὴκαὶἱστορικὴσυ
νέχειατοῦἁγιορείτικουΜοναχισμοῦ,ἀπὸτοὺς
ἁγίουςκαὶὁσίουςΜοναχοὺςποὺκατὰκαιροὺς
ἐδιώχθηκαν,φυλακίσθηκαν,βασανίσθηκανκαὶ
ἐμαρτύρησαν,ὑπερασπιζόμενοιτὴνἘκκλησία
τοῦΧριστοῦκαὶτὴνὈρθόδοξοΠίστημας, ἰ
διαιτέρωςἐπὶτοῦαὐτοκράτοροςΜιχαὴλΗ΄
Παλαιολόγου(12591282)καὶΠατριάρχουἸω
άννουΒέκκου(12751283),ἐπὶτοῦΠατριάρχου
ἸωάννουΚαλέκα(13341347)κ.ἄ.

Ἡ ὁμολογιακὴμαρτυρίακαὶὁσταθερὸςἀντιαιρετικὸςἀγώναςτῶνἹερῶνΜονῶν
τοῦἉγίουὌρουςκαὶτῶν
ἁγιορειτῶνΜοναχῶν,ὅ
πωςμὲτόσηἐνάργεια
καὶγλαφυρότητα―ὡς
Χρονικὸαὐτοῦτοῦἀγῶ
νος―ζωντανεύουνστὶς
σελίδεςτοῦ«Ὀρθοδόξου
Τύπου»,μᾶςσυνεκλόνι
σαν,μᾶςσυνετάραξαν,
μᾶςἀναστάτωσαν,μᾶς
προβλημάτισαν,μᾶςδιή
γειραντὸἐνδιαφέρονκαὶ
κραταίωσαντὴνἀποφα
σιστικότητάμας.Ἤρθα
με,ἔτσι,σὲσυναίσθηση
καὶἀναλογισθήκαμε,ἀ
πὸτὴνμίαμεριὰτὴνἐ
ποποιΐααὐτοῦτοῦπολύ
χρονουἀγῶνοςκαὶἀπὸ
τὴνἄλληδιαπιστώνουμε
τὴσημερινὴἀφωνίακαὶ
ἀδράνειακαὶἀπραξία
τοῦἉγίουὌρους.

ὉΧριστὸςἜνθρονος,Πρωτᾶτον,ἍγιονὌρος.

Ἡ ἔκδοσή μας
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τῆςσυγκρητιστικῆςδιαβρώσεωςτῆςἉγίαςὈρ
θοδοξίαςμας.

Στὴνπροσπάθειααὐτή,ἄλλωστε,μᾶςκαλεῖ
καὶἡπροτροπὴτοῦὙπομνήματοςποὺσυνέταξε
ἡἐπὶτῶνΔογματικῶνἹεροκοινοτικὴἘπιτροπή:

4 «Ὁ πι στὸς Ὀρ θό δο ξος λα ὸς ἔ χει ὑ πο χρέ
ω σι νὰ δι α τη ρῇ γρη γο ροῦ σα ἐκ κλη σι α στι κὴ 
συ νεί δη σι καὶ δογ μα τι κὴ εὐ αι σθη σί α, ἰ δί ως οἱ 
Μο να χοί, οἱ ὁ ποῖ οι ἀ πὸ τὴν φύ σι τῆς μο να χι κῆς 
μας κλή σε ως ἔ χου με αὐ ξη μέ νη εὐ αι σθη σί α 
γιὰ τὴν ἀ κε ραι ό τη τα τῆς Ὀρ θο δό ξου Πί στε ως 
καὶ τῆς ἐκ κλη σι α στι κῆς Πα ρα δό σε ως, ἐ φ’ ὅ σον 

‟ἔρ γον Μο να χοῦ τὸ μη δὲ τὸ τυ χὸν ἀ νέ χε σθαι 
και νο το μεῖ σθαι τὸ Εὐ αγ γέ λιον”». Ἡκαλὴαὐτὴ
ἀνησυχίασημαίνειτὴνἐπαγρύπνησιἀπέναντισὲ
κάθενεωτεριστικὴγνώμηἢἐνέργεια,ποὺδὲν
εἶναισύμφωνηπρὸςτὴνεὐσέβειατῆςἘκκλησίας
(Ἐφ.4,14).Αὐτὴεἶναιἡλειτουργίατοῦὑγιοῦς
ἐκκλησιαστικοῦαἰσθητηρίουκαὶκριτηρίου,ὅ
πωςτὸβεβαιώνειἡμακραίωνηΠαράδοσιςτῆς
Ἐκκλησίαςκαὶτὸτονίζειμὲπολλὴἔμφασιἡ
ΠατριαρχικὴἘγκύκλιοςτοῦ1848.

Ὁλαός,τὸσῶματῆςἘκκλησίας,πράγματι
4 «ἐ θέ λει τὸ θρή σκευ μα αὐ τοῦ αἰ ω νί ως ἀ με

τά βλη τον καὶ ὁ μο ει δές τῷ τῶν πα τέ ρων αὐ τοῦ», 
γι’αὐτὸ«πα ρ’ ἡ μῖν οὔ τε Πα τριά ρχαι οὔ τε σύ νο
δοι ἐ δυ νή θη σάν πο τε εἰ σα γα γεῖν νέ α» (Ὑπόμνημα
ἉγίουὌρους,περὶτῆςσυμμετοχῆςτῆςὈρθοδόξουἘκκλησίας
στὸΠαγκόσμιοΣυμβούλιοἘκκλησιῶν,ἍγιονὌρος,Φεβρουάριος
2007,http://www.impantokratoros.gr/EAFE2AB9.el.aspx).

Στὸπαρὸντεῦχοςσυμπεριλαμβάνουμεκαί
ριακαὶχαρακτηριστικὰἀποσπάσματααὐ

τῶντῶνκειμένων,ποὺἡσημασίακαὶἡσπουδαι
ότητάτουςτὰκαθιστοῦνἀστασίαστακαὶἀπα
ρασάλευτασημεῖαἀναφορᾶςτῆςἐπιχειρημα
τολογίαςκαὶτῆςδιεξαγωγῆςτοῦἀγῶνος,ὅπως
καίκάποιαἀκόμηπολὺκατατοπιστικὰἄρθρα.

ΠροσευχόμαστεεἰςτὸνΚύριοκαὶΘεόμαςἸη
σοῦΧριστὸδιὰπρεσβειῶντῆςΚυρίαςμαςΘεοτό
κου,ποὺσκεπάζεικαὶπροστατεύειτὸΠεριβόλι
της,καὶδι’εὐχῶντῶνἁγίωνΠατέρωνκαὶὁσίων
Ἁγιορειτῶν,νὰοἰκονομήσειτὴνπροσπάθειάμας.
Ἐλπίζουμε―μὲτὴνβοήθειακαλῶνἀδελφῶν

Τὰκαινοφανῆκαὶἀντορθόδοξαοἰκουμενι
στικὰἀτοπήματατοῦΟἰκουμενικοῦΠατριάρχου
ἈθηναγόρακαὶτοῦδιαδόχουτουΠατριάρχου
Δημητρίου―τῶνδεκαετιῶν19601980―προκά
λεσανπραγματικὴἐξέγερσηστὸἍγιονὌρος,ἡ
ὁποίαἔφθασεἕωςκαὶτὴνπολυετῆδιακοπὴτῆς
μνημονεύσεώςτους,ὅπωςὁρίζουνἡδιδασκαλία
τῶνἁγίωνκαὶθεοφόρωνΠατέρωνμας,οἱθεό
πνευστοιἱεροὶΚανόνεςκαὶἡἀπαρασάλευτος
ἱερὰΠαράδοσητῆςἘκκλησίαςμας.

Ἀνάλογαἀτοπήματα,ἀντιεκκλησιαστικὰ
καὶἀντορθόδοξα,πραγματοποιοῦνταικαὶστὶς
ἡμέρεςμαςκαὶμάλιστακατὰσυρροήνἀπὸτὸν
ΟἰκουμενικὸΠατριάρχηκ.Βαρθολομαῖο,ὁ
ὁποῖοςσυνεχίζεισυνειδητὰκαὶσυστηματικὰ
τὴνἀκολουθούμενητακτικὴτῶνπροκατόχων
του.Δυστυχῶς,ὅμως,ἐμεῖςοἱσύγχρονοιἁγιο
ρεῖτεςμοναχοὶδὲνἀκολουθοῦμετὴνγραμμὴ
τῶνπροκατόχωνμας.Δὲνἀκολουθοῦμετὴν
πορείατῶνἉγίωνμας,τῶνμαρτύρων,τῶνὁμο
λογητῶντῆςπίστεωςκαὶτῶνἁγιασμένωνκαὶ
σεβασμίωνΓερόντωνμας.Ἀντιθέτωςσιωποῦμε

καὶκωφεύουμε,ἀδρανοῦμεκαὶἐφησυχάζουμε
ἐπιδεικνύονταςμίασυμπεριφορὰπαντελῶς
ξένηκαὶἀντίθετηπρὸςτὰμοναχικὰεἰωθότα
καὶτὶςπαρακαταθῆκεςτῶνἉγίωνΠατέρωνκαὶ
Γεροντάδωνμας.

Αὐτὸςὁσυγκλονισμόςμας,μᾶςὁδήγησε
στὴνἀπόφασηνὰἀντλήσουμετὴνθεολογικὴ
καὶἐκκλησιολογικὴἐπιχειρηματολογία,τὴν
ἀποφασιστικότητακαὶτὴνμαχητικότηταποὺ
κατέγραψανσὲαὐτὰτὰκείμενακαὶἀνέπτυξαν
ἐνεργώνταςκατὰτῆςἐπιβουλῆςκαὶἐπιβολῆς
τῆςαἱρέσεωςἡΣύναξητῆςἹερᾶςΚοινότητος
τοῦἉγίουὌρους,οἱἹερὲςΜονές,οἱἅγιοιΚα
θηγούμενοικαὶΓέροντες,οἱἁγιορεῖτεςΜοναχοί.
Τάἀναδημοσιεύουμεἐδῶὡςπαρακίνησηκαὶ
πρόσκλησηκαὶσάλπισμαπρὸςτὴνἁγιορείτικη
ΜοναστικὴΠολιτείασήμεραεἰςτὸνὑπὲρτῆς
ἀκεραιότητοςτῆςἘκκλησίαςτοῦΧριστοῦκαὶὑ
πὲρτῆςαὐθεντικότητοςτῆςὈρθοδόξουΠίστεώς
μαςἀγῶνα,ὡςἀπαράμιλλαὅπλακαὶἀνεξάν
τληταἐφόδιααὐτοῦτοῦἀγῶνοςστὴσημερινὴ
ἀπειλήτοῦἐκλατινισμοῦ,τοῦἐξουνιτισμοῦκαί

ἍγιοςἈθανάσιοςὁἈθωνίτης,ἱδρυτὴςτῆςΜονῆςΜεγί
στηςΛαύρας,θεμελιωτὴςτοῦἁγιορείτικουμοναχισμοῦ.
ΤοιχογραφίαΜ.Πανσέληνου,Πρωτᾶτον,ἍγιονὌρος.

ὉἍγιοςἹερομάρτυςΚοσμᾶςὁΑἰτωλὸςὁἰσαπόστολος.
ΤοιχογραφίαστὸἹερὸἩσυχαστήριοἉγίουἸωάννου
τοῦΘεολόγου,ΣουρωτήΘεσσαλονίκης.

«ἩΚοίμησιςτῆςὙπεραγίαςΘεοτόκου»,ἔργονΘεοφάνουςτοῦΚρητός.ΤοιχογραφίατοῦΚαθολικοῦτῆςἹερᾶςΜονῆς
ΣταυρονικήταἉγίουὌρους.
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ποὺἀναλαμβάνουντὴνδαπάνητῆςἐκδόσεως―
νὰκυκλοφορήσειαὐτὸτὸτεῦχοςεὐρέως,τόσο
ἐντὸςὅσοκαὶἐκτὸςτοῦἉγίουὌρους.

Ἐλπίζουμεκαὶεὐχόμαστεἡπροσπάθειάμας
αὐτή,ἡὁποίαγίνεταιχωρὶςκαμμίαἰδιοτέλειαἢ
σκοπιμότητανὰεὕρειεὐήκοατὰὦτατῶνἁγίων
ΚαθηγουμένωνμαςκαὶτῶνΓερόντωνμας,ὥστε
―παραδειγματιζόμενοιἀπὸτὸὀρθόδοξομαρτυ
ρικὸφρόνημακαὶτὴνὀρθόδοξηἁγιοπατερικὴ
στάσητοῦἉγίουὌρουςκατὰτὸἀπώτεροκαὶ
νεώτεροπαρελθόν―οἱἐπικεφαλεῖςτῆςἁγιορεί
τικηςΜοναστικῆςΠολιτείαςμας,νὰτεθοῦνκαὶ

πάλιταγοὶτῶνἉγιορειτῶνἀλλὰκαὶὁλοκλήρου
τῆςἘκκλησίαςμας.

ἩἡγετικὴπαρουσίακαὶμαρτυρίατοῦἉγίου
Ὄρουςγίνεταιἀκόμηπιὸἀναγκαίαστοὺςσυγ
χρόνουςκαιροὺςτῆςπαγκοσμιοποιήσεως,τῆς
ΝέαςἘποχῆς,τῶνπαναιρέσεωντοῦἀλαζονικοῦ
ΠαπισμοῦκαὶτοῦσυγκρητιστικοῦΟἰκουμενι
σμοῦ,ποὺἀκάθεκτεςπροελαύνουνκαὶμὲγε
ωμετρικὴπρόοδοἁλώνουνχωρὶςοὐσιαστικὴ
ἀντίστασητὸἕναμετὰτὸἄλλοτὰπροπύργιακαὶ
τὰκάστρατῆςἉγίαςὈρθοδοξίαςμας,τὰταμπού
ριακαὶτοὺςπρομαχῶνεςτῆςΡωμηοσύνηςμας!...

Δ
έσποταΚύριεἸησοῦΧριστὲὁΘεόςἡμῶν,ἡαὐτοαλήθειακαὶἡαἰώνιοςπηγὴἀληθεί
ας,διὰπρεσβειῶντῆςὙπεράγνουΚυρίαςἡμῶνΘεοτόκουκαὶἀειπαρθένουΜαρίας,

τοῦὁσίουπατρὸςἡμῶνἈθανασίουτοῦἈθωνίτου,τοῦἁγίουὁσιομάρτυροςΚοσμᾶτοῦ
«πρώτου»καὶπάντωντῶνὁμολογητῶνκαὶμαρτύρων,τῶνὑπὲρτῆςπίστεωςἐπὶΒέκκου
ἐντῷἉγιωνύμῳὌρειμαρτυρησάντων,κράτησονκαὶἡμᾶςτοὺςἐλαχίστουςἐρηρεισμένους

εἰςτὴνἀποστολοπαράδοτονπίστινκαὶἀξίωσοννὰτηρήσωμενταύτηνἀκαινοτό-
μητονκαὶἀπαρασάλευτονδίδοντεςκαθ’ἡμέραντὴνπεπαρρησια-

σμένηνὁμολογίανκαὶμαρτυρίαντῆςΠίστεως.Ἀμήν.

Μεγαλυνάριον
Ἀνωνύμουμοναχοῦ.

Δ εῦτεἀνυμνήσωμενεὐ-
λαβῶς,πατέραςὁσίους,

τῆςἐνἌθωδιατριβῆς,τοὺςτὴν
Βέκκουβίαν,ἀνδρείωςκαθε
λόντας,καὶπίστιντὴνἁγίαν,
ἐνἌθῳσώσαντας.

Τ
ὸἍγιονὌρος,ἐκτὸςἀπὸὉσίουςκαὶἀσκητὲςἉγίους
καὶΠατέρεςτῆςἘκκλησίαςμας,ἀνέδειξεκαὶπλῆθος
ὉσιομαρτύρωνκαὶΝεομαρτύρων.Ἡὑπεράσπισημέ
χριθανάτουτῆςὈρθοδόξουΠίστεως,χωρὶςκαμμία

ὑποχώρησηκαὶπαραχώρηση,συνόδευεπάντοτετοὺςἀσκη
τικοὺςκαὶνηπτικοὺςἀγῶνεςτους,ἀφοῦ«οὐδὲν ὠφελεῖ βίος 
ὀρθὸς δογμάτων διεστραμμένων»(Ἅγ.ἸωάννηςΧρυσόστομος).

Ἔτσι,ὅταντὸ1274,στὴΣύνοδοτῆςΛυώνὁΑὐτοκράτορας
ΜιχαὴλΗ΄Παλαιολόγος(12611282)ὑπέγραψεψευδοένωση
μὲτοὺςΛατίνους,προκειμένουνὰἐξασφαλίσειτὴνπολιτικὴ
ὑποστήριξητοῦΠάπακαὶνὰμπορέσεινὰἀνασυγκροτήσει
τὴνἀποδιοργανωμένηἀπὸτὴνλατινικὴκατοχὴΒυζαντινὴ
Αὐτοκρατορία,οἱἉγιορεῖτεςἀντέδρασαν,ὅπωςἄλλωστεκαὶ
ἡπλειοψηφίατοῦκλήρουκαὶτοῦλαοῦ.

Κατ’ἀρχὴνἔστειλανγενναίαὁμολογιακὴἐπιστολὴπρὸςτὸν
ΑὐτοκράτορακαὶτὴνΣύνοδοτῶνἹεραρχῶν,ἀφοῦεἶχε,ἐντῷ
μεταξύ,ἐξοριστεῖὁΠατριάρχηςΚωνσταντινουπόλεωςἍγιος
Ἰωσήφ.Σ’αὐτὴνἐπικρίνουνμὲπαρρησίατὶςπαπικὲςκαινοτο
μίες,χαρακτηρίζουντὸνπάπα«αἱρετικὸ»καὶ«ἀπόστολο τοῦ 
σατανᾶ»,τοὺςδὲΛατίνους«ἄθεους»,ἐνῶἐκδηλώνουντὴνἀπο
ρίατους«πῶς ἄρα καὶ προσδεκτέοι καὶ ἑνωτέοι τῷ ἀμωμήτῳ 
καὶ ὀρθοδόξῳ σώματι τῆς ἁγίας καθολικῆς καὶ ἀποστολικῆς 
τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας»(ΟἱἀγῶνεςτῶνμοναχῶνὑπὲρτῆςὈρθοδοξίας,
ἹερὰΜονὴὉσίουΓρηγορίουἉγίουὌρους,ἍγιονὌρος,2003).

Ταυτόχροναδιέκοψανκάθεἐκκλησιαστικήκοινωνίαμὲὅσους
ἑνώθηκανκαὶἀποδέχτηκαντοὺςΛατίνους.

ὉΜιχαήλΗ ,́ἀποφασισμένοςνὰἐπιβάλειτὴνἕνωσημὲκάθε
τρόπο,σὲσυνεργασίαμὲτὸνΛατινόφροναΠατριάρχηἸωάννηΙΆ 
Βέκκο(12751282)στράφηκεμὲμανίαἐναντίοντῶνἉγιορειτῶν.
ΟἱδύολατινόφρονεςἡγέτεςἘκκλησίαςκαὶΠολιτείαςμετέβησαν
στὸἍγιονὌροςμὲπαπικήἐπικουρίαγιὰνὰἀναγκάσουντοὺς
Ἁγιορεῖτεςνὰδεχθοῦντὴνἕνωση.

ΟἱΜονὲςΜεγίστηςΛαύραςκαὶΞηροποτάμουὑπέκυψαν
πρὸςστιγμὴνστὴνβίατῶνΛατινοφρόνωνκαὶἀποδέχτηκαν

τὴνβδελυρήψευδοένωση.
ΟἱΜοναχοὶτῆςΜονῆςτῶνἸβήρωνἀντιστάθηκανμὲἄκαμπτο

καὶἀδιάλλακτοφρόνημα.Ἤλεγξανμὲαὐστηρότητακαὶπαρρη

Οἱ Ἅγιοι Ὁσιομάρτυρες
οἱ ὑπὸ λατινοφρόνων μαρτυρήσαντες
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σίατὸνδυσσεβῆβασιλέακαὶτοὺςὁμόφρονέςτου
ὡςαἱρετικοὺςκαὶπαράνομους.ὉΜιχαὴλἐξορ
γισμένοςἔδωσεἐντολὴστοὺςστρατιῶτεςτουνὰ
βάλουνσ’ἕναπλοῖοτοὺςμοναχοὺςποὺκατάγο
ντανἀπὸτὴνἸβηρίακαὶἀφοῦξανοιχτοῦνστὸπέ
λαγοςνὰτὸβυθίσουνμαζὶμὲτοὺςἐπιβάτεςτου.
ἜτσιοἱἅγιοιὉσιομάρτυρεςἔλαβαντὸνστέφανο
τοῦμαρτυρίουἐπισφραγίζονταςμὲτὴθυσίατους
τὴνὅληὁσιακὴβιωτήτους.ΤοὺςἉγίουςἸβηρί
τεςὉσιομάρτυρεςἑορτάζουμεστὶς13Μαΐου.

Οἱλατινόφρονεςσυνεχίζονταςτὴνκατα
στροφικὴἐπιδρομήτουςἔφθασανστὴΜονὴ
Βατοπαιδίου,ἀλλὰκαὶἐκεῖἀντιμετώπισαν
ἰσχυρὴἀντίδραση.Ἀφοῦκατάλαβανπὼςδὲν
ὑπῆρχεπερίπτωσηνὰλυγίσουντοὺςμοναχοὺς
ποὺἀντίκρυσανὡςἀκλόνητουςβράχουςτῆς
Πίστεως,ἄρχισαννὰτοὺςκακοποιοῦν.Τέλος
ἔσυρανἔξωτὸνἁγιώτατοπροηγούμενοὍσιο
Εὐθύμιοκαὶδώδεκαἀπὸτοὺςμοναχοὺςκαὶτοὺς
ἀπηγχόνισαν.ἩμνήμηαὐτῶντῶνΒατοπαιδινῶν
ὁσιομαρτύρωνἑορτάζεταιστὶς4Ἰανουαρίου.

ἜπειταἀπὸὅλααὐτὰκαὶἐνῶοἱΛατινόφρο
νεςσυνέχιζαννὰλεηλατοῦντὰπάνταστὸπέρα
σμάτους,ἔφθασανστὴΜονὴτοῦΖωγράφου.

Οἱμοναχοὶ τῆςΜονῆςΖωγράφου,εἶχαν
εἰδοποιηθεῖἀπὸὅραματῆςΠαναγίαςγιὰτὸν
ἐπερχόμενοκίνδυνο.Ἕναςμοναχὸςποὺἀσκή
τευεσὲκοντινὸκελλί,τὴνὥραποὺδιάβαζετοὺς
ΧαιρετισμοὺςτῆςΠαναγίας,ἄκουσετὴφωνὴτῆς
Θεομήτοροςἐπιτακτική:4 «Ἀπελθὼν ταχέως 
εἰς τὴν Μονήν, ἀνάγγειλον εἰς τοὺς ἀδελφοὺς 
καὶ τὸν Καθηγούμενον ὅτι οἱ ἐχθροὶ ἐμοῦ τε 
καὶ τοῦ Υἱοῦ μου ἐπλησίασαν. Ὅστις λοιπὸν 
ὑπάρχει ἀσθενής τῷ πνεύματι, ἐν ὑπομονῇ ἂς 
κρυφθῇ, ἕως ὅτου παρέλθει ὁ πειρασμός. Οἱ δὲ 
ἐπιθυμοῦντες μαρτυρικοὺς στεφάνους ἂς παρα
μείνωσιν ἐν τῇ Μονῇ. Ἄπελθε λοιπὸν ταχέως».

Κάποιοιἀπὸτοὺςμοναχούςφοβισμένοι
κατέφυγανστὰγύρωβουνά.Οἱὑπόλοιποι
κλείσθηκανμέσαστὸνπύργοτῆςΜονῆς.Ἀπὸ
ἐκεῖἤλεγξανμὲπαρρησίατοὺςΛατινόφρονες
ὡςαἱρετικοὺςκαὶπαράνομους.Τότεὁβασι
λέαςἐξοργισμένοςδιέταξεκαὶτοὺςἔκαψαν
ζωντανοὺςμαζὶμὲτὸνπύργοποὺχρησίμεψε
σὰνὀχυρότους.Ἔτσικέρδισανκαὶαὐτοὶτὸν
στέφανοτοῦμαρτυρίου.Τὰὀνόματάτουςεἶναι
Θωμᾶς,ἡγούμενοςτῆςΜονῆς,Βαρσανούφιος,

ἈπολυτίκιοντῶνἉγιορειτῶν
Ὁσιομαρτύρων
Ἀνωνύμουμοναχοῦ.

Ἦχοςπλ.δ .́Ταχὺπροκατάλαβε.

Κ οσμᾶν«Πρῶτον»μέλψωμεν,σὺν
Ζωγραφίταιςστεῤῥοῖς,πατέραςθε

όφρονας,ΒατοπαιδίουΜονῆς, Ἰβήρων
προμάχουςτε.Οὗτοιγὰρὁπλισθέντες,
τῷΣταυρῷτοῦΚυρίου,ἀντέστησαντῇ
τοῦΒέκκου,λατινόφρονιπλάνῃ,ὁπλῖται
ὌρουςτοῦἌθω,ὀφθέντεςκαὶμάρτυρες.

ΕἰκόνατῶνἉγιορειτῶνὉσιομαρτύρωντῶνἐπίΛατινό
φρονοςΠατριάρχουἸωάννουΙΑ΄ΒέκκουκαίΑὐτοκράτο
ροςΜιχαήλΗ΄Παλαιολόγουδιὰμαχαίρας,πυρός,πνιγ
μοῦκαὶἀγχόνηςμαρτυρησάντων«ἑπόμενοιτοῖςἁγίοις
πατράσι»,ἀρνούμενοιτὴνψευδοένωσητῆςὈρθοδόξου
ἘκκλησίαςμετὰτῶναἱρετικῶνΡωμαιοκαθολικῶνεἰςτὴν
ΣύνοδοτῆςΛυών,ποὺὑπεγράφηἀπὸαὐτοὺςτὸ1274.

ἜργοΜιχαήλμοναχοῦ.

Κύριλλος,Μιχαήλ,Σίμων,Ἱλαρίων,Ἰώβ,Κυπρι
ανός,Σάββας,Ἰάκωβος,Μαρτινιανός,Κοσμᾶς,
Σέργιος,Μηνᾶς,Ἰωάσαφ,Ἰωαννίκιος,Παῦλος,
Ἀντώνιος,Εὐθύμιος,Δομετιανός,Παρθένιος.
Μαζίτουςμαρτύρησανκαὶτέσσερειςλαϊκοί,τῶν
ὁποίωνδὲνδιεσώθηκαντὰὀνόματα.Ἡμνήμη
τῶνΖωγραφιτῶνὉσιομαρτύρωνἑορτάζεται
στὶς22Σεπτεμβρίου.

ἈφοῦὁΜιχαήλἀνεχώρησεἀπὸἐκεῖ,ἔφθασε
στὴνκελλιώτικηΛαύρατῶνΚαρεῶν,στὴνὁποία
εἶναιἐγκατεστημένηκαὶἡἕδρατοῦΠρώτου
τοῦἉγίουὌρους.ὉδὲΠρῶτος,ὁΚοσμᾶςκαὶοἱ
συνασκητέςτουἐναντιώθηκανστὸνβασιλέαμὲ
γενναιότητα,ἐλέγχοντάςτονὅπωςκαὶοἱπροη
γούμενοιΠατέρες.Ὁβασιλέαςἔκανεἐπίμονες
προσπάθειεςνὰτοὺςμεταπείσει.Ὅλεςὅμως
ἀπέβησανἄκαρπεςκαθὼςκαὶἐδῶοἱμοναχοὶ
ἀποδείχθηκανσταθεροὶκαὶἀμετάπειστοι.Τὰ
βασανιστήριαπῆραντὴθέσητῶνλόγωνἀλλὰ
οἱεὐλογημένοιμοναχοὶμὲὅλοκαὶπερισσότερη
δύναμηὁμολογοῦσαντὴνὈρθόδοξηΠίστηὡς
μόνηἀληθινὴκαὶσωτήρια.

Ἔτσιδιατάχθηκεκαὶγι’αὐτοὺςὁθάνατος.
ἈγχόνηγιὰτὸνΠρῶτοὍσιοΚοσμᾶκαὶσφαγὴ
γιὰτοὺςμοναχούς.ΤὸαἷματῶνἉγίωνσφράγισε

καὶἐδῶτὴνὁμολογίατουςκαὶμαζὶμὲτὶςψυχές
τουςἀνέβηκεστὸθρόνοτοῦΘεοῦὡςἡὕστατη
αἱματηρὴθυσίατους.

ἩἀνακομιδὴτῶνλειψάνωντοῦὁσίουΚοσμᾶ
τοῦΠρώτουἔγινεστὶς5Δεκεμβρίουτοῦ1981.
Τότεἑορτάστηκεκαὶγιὰπρώτηφορὰἡμνήμη
τῶνΚαρεωτῶνὉσιομαρτύρωνκαὶἔκτοτεκα
θιερώθηκε.

ΟἱἍγιοιὉσιομάρτυρεςποὺμαρτύρησαν
ὑπὸτῶνΛατινοφρόνωνἀποτελοῦνμιὰσυ

νέχειαστὴνἁλυσίδατοῦμαρτυρικοῦκαὶἀσκητι
κοῦφρονήματοςτῆςἘκκλησίας.Ἡὁμολογίακαὶ
μαρτυρίαὑπέρτῆςπίστεωςεἶναιἀδιάρρηκτα
συνδεδεμέναμὲτὸμοναδικὸἀγγελικὸπολίτευ
μακαὶἀποδεικνύουντὴνεἰλικρίνειατῶνἀσκη
τικῶνἀγώνωνκαὶτὴνπιστότηταστὴνὈρθοδοξία
καὶτὴνΠαράδοσητῆςἘκκλησίαςμας.

ἩθυσίατῶνὉσιομαρτύρωνἀποτελεῖὁδο
δείκτηγιὰτὴνπορείατῶνἀνὰτοὺςαἰῶνες
μοναχῶνκαὶκυρίωςτῶνἉγιορειτῶν,ποὺὀφεί
λουννὰμὴσυμβιβαστοῦνποτὲμὲὁποιαδήποτε
ἔκπτωσηἀπὸτὶςἀλήθειεςτῆςπίστεως,ἐὰν
θέλουννὰεἶναιπραγματικὰσυνεχιστὲςτῆς
Παραδόσεώςτους.

ΚοντάκιοντῶνὉσιομαρτύρων
Ἀνωνύμουμοναχοῦ.

Ἦχοςπλ.δ .́ΤῇὙπερμάχῳ.

Λατινοφρόνωνκαθαιρέταςεὐφημήσωμεν,Κοσμᾶντὸν«Πρῶτον»,ὌρουςἌθωτὸ
προτείχισμα,πυρικαύστουςτεΖωγράφουΧριστοῦὁπλίτας,Βατοπαιδίουσυνοδίαν

τὴνἀήττητον,καὶἸβήρωνοὐρανόσθενονὁμήγυριν·τούτοιςκράζοντες·
χαίρετεστῦλοιτῆςπίστεως.

ὉΟἶκος

ΤῆςΘεοτόκουτῆςφωνῆςκαλῶςἀκούσαντες,ἐναπομεῖναιἐνταῖςἱεραῖςὙμῶνΜοναῖς
προείλετεὍσιοι,καὶμὴεἰςτὰὄρητοῦἌθωνοςκρυβῆναι·μὴπεισθέντεςδὲΜιχαὴλ

τῷὈγδόῳτῷοὐνιτίσαντι,καὶπατριάρχῃΒέκκῳτῷπερὶτὴνπίστινἁμαρτήσαντι,μέχρις
αἵματοςτῇδυσσεβείᾳἀντέστητεΖωγραφίται,Καρεῶται,ἸβηρίταιτεκαὶΒατοπαιδινοὶπατέ
ρες,ὁμολογηταὶκαὶμάρτυρεςδειχθέντεςἀκαταμάχητοι.ὍθεντιμῶντεςτοὺςἱεροὺςὙμῶν
ἀγῶνας,τὴνθείανὙμῶνἀρωγὴναἰτούμεθαἐνχρόνοιςὁμοίωςἀστάτοιςτεκαὶπονηροῖς,
ὡςἂνἀντάξιοιδιάδοχοικαὶτέκναὙμῶνδειχθῶμεν,Ὀρθοδοξίαςστεῤῥῶςἐχόμενοικαὶ
εὐσθενῶςὑπὲραὐτῆςἀγωνιζόμενοι.ΔιὸκαὶτὴνἱερὰνὙμῶνἁπάντωνμνήμηντιμῶντες,
εὐλαβῶςἡμῖνὁμολογηταὶκαὶμάρτυρεςπατέρες,ἀναβοῶμεν·χαίρετεστῦλοιτῆςπίστεως.
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ἈπόσπασμαἀπὸτὴνὁμιλίατοῦμακαριστοῦἩγουμέ
νουτῆςἹερᾶςΜονῆςὉσίουΓρηγορίου,Ἀρχιμ.Γεωργίου
Καψάνη,μετὰτὴνἀνακομιδὴτῶνΛειψάνωντοῦὉσίου
ΚοσμᾶτοῦΠρώτου,τοῦΒατοπαιδινοῦ,στὸΚαθολικό
τοῦΠρωτάτου.(18Νοεμβρίου1981)

Μ
ακάριεκαὶΣεπτὲΠρῶτετοῦἉ
γίουὌρους,ἹερομάρτυςτοῦΧρι
στοῦΚοσμᾶ,πρῶτοςστὸἱερὸ
διακόνηματοῦΠρώτουτῆςἹερᾶς

Κοινότητος,πρῶτοςκαὶστὸμαρτύριοκαὶτὴν
ὉμολογίατοῦΧριστοῦ.

ΠρῶτοςστὴνἕδρατοῦΠρωτάτου,πρῶτος
καὶστὴνἀγχόνηκαὶτὸνθάνατοκαὶτὸντάφο.

Τὸπολύαθλοκαὶμαρτυρικόσουσῶμαὡςπο
λύτιμοθησαυρὸἔκρυψεκαὶἐφύλαξεἡἹερὰαὐτὴ
γῆ.Τώρα,μὲθείανεῦσι,
ὡςἀστὴρἐωθινὸςἀνα
τέλλειςπάλιστὸἉγιώ
νυμοαὐτὸὌροςκαὶστὴν
ἁπανταχοῦ Ἐκκλησία
τοῦΘεοῦ,γιὰνὰφωτί
σειςκαὶνὰὁδηγήσειςτὶς
ψυχέςμαςστὴνἀκλινὴ
ὁμολογίατοῦΘεανθρώ
πουΧριστοῦ.

Σφραγίζονταισήμερα
τὰστόματαὅσωνἠθέλη
σαννὰἀμφισβητήσουν
τὴνὁμολογίατῶνἉγιο
ρειτῶνκαὶτὴνμαρτυρική
τουςτελείωσιἀπὸτοὺς
λατινόφρονες.

Χάρις στὴν ἰδική
σουθυσίαἠμπο

ρεῖἡὈρθόδοξοςἘκκλη
σίακαὶτὸἍγιονὌροςνὰ
λέγουνπρὸςτὸνσύγχρο
νοἄνθρωπο«ἔρχου καὶ 
ἴδε»,τὸνἀληθινὸΧριστό,
τὸπλήρωματῆςἈληθεί

αςΤουκαὶτῆςΧάριτόςΤου,τὸνὅλοΧριστό,τὴν
ΚεφαλὴκαὶτὸΣῶμαΤου.Ἡφωνήσουὡςφωνὴ
ὑδάτωνπολλῶνἀκούγεταισήμερα.

Ἀπὸτὸντάφοσουἕναςμυστικὸςποταμὸς
ἀναβλύζει,τοῦὁποίουτὰὁρμήματαεὐφραίνουν
τὴνΠόλιτοῦΘεοῦ,τὴνἉγίαἀνὰτὴνοἰκουμένην
ὈρθόδοξονΚαθολικὴἘκκλησία.

Εὐλογημένηἡἄσκησίςσου.Εὐλογημένηἡ
ὁμολογίασου.Εὐλογημένοςὁμαρτυρικόςσου
θάνατος.Εὐλογημένηἡἐπὶ700χρόνιασπορά
σουστὴνἉγιορειτικὴγῆ.

Εὐλογημένηκαίἡφανέρωσίςσουστοὺςδύ
σκολουςγιὰτὸνκόσμοκαὶτὴνἘκκλησίακαιρούς
μας.ΤὸἍγιονὌροςστὸπρόσωπόσουκαὶστὰ
πρόσωπατῶνἄλλωνἁγίωνἉγιορειτῶνὁσιομαρ

τύρωντῶνἐλεγξάντων
τοὺςΛατινόφρονεςδὲν
συνεβιβάσθηοὔτεσυμ
βιβάζεται.

Ἡἀγχόνησουἐπιβάλ
λεικαὶσὲμᾶςνὰἀνα
νεώσουμεσήμερατὴν
ὁμολογίατὴνἰδικήσου
καὶτῶνλοιπῶνὁσιομαρ
τύρων,ὄντεςδιάδοχοί
σαςκαὶσυνεχισταίτῆς
παραδόσεώςσας.

Ὁμολογοῦμε,  λοι
πόν,ὅπωςἔγραψαν

οἱἉγιορεῖταιπρὸςτὸν
λατινόφροναΑὐτοκρά
τοραΜιχαὴλΗ΄τὸνΠα
λαιολόγο,λήγοντοςτοῦ
13ουαἰῶνος,ὅτι«πᾶσα 
ἡ τοῦ Χριστοῦ καὶ Θεοῦ 
ἡμῶν ποίμνη ἓν σῶμά 
ἐστιν, ὑπὸ μιᾶς κεφαλῆς 
διοικούμενον, ὅς ἐστι 
Χριστὸς Ἰησοῦς».

Ἀρχιμ.ΓεώργιοςΚαψάνης

Καρυές,ναὸςΠρωτάτου:ὉτάφοςτοῦἉγίουὉσιο
μάρτυροςΚοσμᾶτοῦΠρώτου,τοῦΒατοπαιδινοῦ.

Ἡ Διαχρονικὴ Ὁμολογιακὴ Μαρτυρία τοῦ 
Ἁγίου Ὄρους  

καὶ ἡ σημερινὴ ἀπουσία καὶ σιωπή του

ΠαναγίαἡΠροαγγελομένη,ἹερὰΜονὴΖωγράφου.
ΚατὰτὴνπαράδοσηεἶναιἡεἰκόναποὺἐνημέρωσετὸνμοναχόποὺδιάβαζετὸνἈκάθιστοὝμνο
μπροστάΤηςγιάτόνἐπικείμενοκίνδυνοἀπὸτοὺςλατινόφρονες,καὶτὸνἔστειλεστὴΜονὴ

Ζωγράφουνὰπροειδοποιήσειτοὺςἐκεῖμοναχοὺς.

«Εὐλογημένη ἡ ἐπὶ 700 χρόνια σπορά σου 
στὴν Ἁγιορείτικη γῆ»
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Τ
ὸἍγιονὌροςδιετήρησεἀνέκαθεντὴν
αὐτοσυνειδησίατουὅτι4 «πα ρα μέ
νει Χά ρι τι Χρι στοῦ πιστὸςθεματοφύ-
λαξτῆςἁγίαςὈρθοδόξουπίστεως, 

τὴν ὁ ποί α οἱ θε ο κή ρυ κες Ἀ πό στο λοι πα ρέ δω σαν 
στὴν Ἐκ κλη σί α καὶ οἱ θε ο φό ροι Πα τέ ρες μας μὲ 
ἅ γι ες Οἰ κου με νι κὲς Συ νό δους δι ε τή ρη σαν διά 
τῶν αἰ ώ νων ἀ πα ρα χά ρα κτη» (ὙπόμνημαἉγίουὌρους,
Ο.Τ.,ἀρ.φ.1801,9102009).Ἡστάσητουστὰζητήματα
τῆςπίστεωςὑπῆρξεπάντοτεσύμφωνηπρὸςτὴν
4 «μα κρὰν πα ρά δο σίν του ὡς Ἀ κρο πό λε ως τῆς 
Ὀρ θο δο ξί ας, ἀλ λὰ καὶ πρὸς τὰς εὐ θύ νας ἡ μῶν 
τῶν Ἁ γι ο ρει τῶν ὡς ἀ γρύ πνων φρου ρῶν, τῆς αἱ
μα το βα φοῦς καὶ ἁ γί ας πί στε ως τῶν Πα τέ ρων... 
καὶ ἐν ἐ πι γνώ σει τῆς εὐ θύ νης ὅ τι εἴμεθασυνε-
χισταὶτῶνἀγώνωντῶνἐπὶΒέκκουμαρτυ-
ρησάντωνἁγίωνΠατέρων» (ἈπαντητικὴἘπιστολὴ
Ἱ.Μ.Ξενοφῶντος,Ο.Τ.,ἀρ.φ.128,1111970).

ΤὸἍγιονὌροςδιετήρησε,ἐπίσης,ἀνέκαθεν
τὴνἀπόλυτηἐπίγνωσητῆςεὐθύνηςτουἔναντι
τοῦὀρθοδόξουπληρώματος,ποὺπροσβλέπει
πάντοτεσ’αὐτὸὡςθεματοφύλακατῆςἀκρι
βείαςκαὶτῆςἀληθείαςτῆςὀρθοδόξουπίστεώς
μας. 4 «Αἰ σθα νό με θα βα ρεῖ α τὴν εὐ θύ νη μας 
ἔ ναν τι τοῦ πι στοῦ λα οῦ τῆς Ἐκ κλη σί ας, ὁὁποῖ-
οςπροσβλέπειστὸνἀθωνικὸΜοναχισμό,
ὡσὰνσὲἀδιαπραγμάτευτοφύλακατῶν
ἱερῶνΠαραδόσεων»,ἀνέφερεἡἹερὰΚοινό
τηςσὲἀνακοίνωσήτηςτὸνἸανουάριοτοῦ2007
(Ο.Τ.,ἀρ.φ.1672,1212007).

Ἡδιακήρυξηαὐτὴἦτανἡἐπιβεβλημένη
στοίχισημὲτοὺςἀγωνιστὲςκαὶὁμολογητὲς
ἁγιορεῖτεςπατέρες,ποὺὄρθωσαντὸἀνάστη
μάτουςκαὶἀντιστάθηκανσθεναρὰστὸνπρω
τεργάτητῶνἀντορθοδόξωνοἰκουμενιστικῶν
παρεκτροπῶντὸνΠατριάρχηἈθηναγόρα,τοῦ
ὁποίουοἱἁγιορεῖτεςδιέκοψαντότετὸμνημό
συνο.4 «Ἡ μεῖς σε βό με θα –δι ε κή ρυσ σαν οἱ 

πα τέ ρες μας– καὶ ἐμ μέ νο μεν πι στοὶ εἰς ὅ σα 
δόγ μα τα ἐ θέ σπι σαν οἱ Θε ο φό ροι ἡ μῶν Πα τέ
ρες τῶν Ἑ πτὰ Οἰ κου με νι κῶν Συ νό δων μὲ τὴν 
χά ριν τοῦ Ἁ γί ου Πνεύ μα τος, καὶ πα ρε λά βο μεν 
ὡς πα ρα κα τα θή κην ἡ μεῖς οἱ με τα γε νέ στε ροι... 
τὸἍγιονὌροςδὲνθὰπαρεκκλίνῃποσῶς
οὔτεκατὰκεραίαντῆςὈρθοδόξουγραμμῆς
τῶνἙπτὰΟἰκουμενικῶνΣυνόδων,οὔτεδὲ
καὶθὰμετάρῃὅριαἃἔθεσανοἱΘεοφόροι
ἡμῶνΠατέρες. Ἔ χει πι κρὰν ἱ στο ρι κὴν πεῖ ραν 
τὸ Ἅ γιον Ὄ ρος, τοι ού των ἐ νερ γει ῶν κα τὰ τὸ πα
ρελ θόν, καὶ δι’ αὐ τὸν τὸν λό γον πρέ πει νὰ εἶ ναι 
ἐ πι φυ λα κτι κὸν εἰς τὰς φι λο φρο νή σεις ταύ τας 
τῆς Ρω μαι ο κα θο λι κῆς Ἐκ κλη σί ας... Σᾶς δι α βε
βαι οῦ μεν δὲ ὅ τι εἴ με θα πρό θυ μοι πάν το τε, ἐ ὰν 
πα ρα στῇ ἀ νάγ κη νὰθυσιάσωμενκαὶαὐτὴν
ταύτηντὴνζωήνμας, ὡς τοῦ το ἔ πρα ξαν καὶ 
οἱ προ κά το χοι ἡ μῶν Ἁ γι ο ρεῖ ται Πα τέ ρες ἐ πὶ 
Λα τι νό φρο νος Πα τριά ρχου Βέκ κου» (Ἱ.ΜονὴἉγίου
Παύλου,Ο.Τ.,ἀρ.φ.71,Ἰανουάριος1967).

ἜκτοτετὸἍγιονὌροςδὲνσταμάτησενὰἀ
γρυπνεῖκαὶνὰπαρακολουθεῖμὲἰδιαίτεροἐνδι
αφέρον,ἀλλὰκαὶἀνησυχίατὰτεκταινόμεναστὰ
πλαίσιατῶνἐπαφῶνκαὶτῶνδιαλόγωνμὲτοὺς
ἑτεροδόξους.Δὲνδίστασεδὲνὰκαταδεικνύει
καὶνὰἐλέγχειτὶς«παρεκκλίνουσες»ἐνέργειες,
ἀκόμηκιἂναὐτὲςπροέρχοντανἀπὸτὶςκεφαλὲς
τῆςὀρθοδόξουἘκκλησίας.

ΤὸνΔεκέμβριοτοῦ1988ἡἹερὰΚοινότηςδι
αμαρτυρόμενηγιὰτὴνσυμμετοχὴτοῦΠατριά
ρχουΔημητρίουστὴνπαπικὴλειτουργίατοῦ
Βατικανοῦἀναφέρει:4 «Εἶ ναι εὔ λο γον, Πα να γι
ώ τα τε Δέ σπο τα, τὸ Ἅ γιον Ὄ ρος νὰ πα ρα κο λου θῇ 
τὴν ζω ὴν τῆς Ἐκ κλη σί ας, καὶ ὅ σα πράτ τει Αὕ τη ὡς 
Μή τηρ διὰ τὰ τέ κνα της... Διὰ ταῦ τα με τ’ ἀ δι α
πτώ του ἐν δι α φέ ρον τος πα ρα κο λου θεῖ τὰς με τὰ 
τῶν ἑ τε ρο δό ξων σχέ σεις καὶ εἶ ναι ἑ πό με νον νὰ 
ἀνησυχῆὁσάκιςαὗταιπαρεκκλίνουσιν τῆς 

ὀρ θο δό ξου Ἐκ κλη σι ο λο γί ας καὶ Πα ρα δό σε ως» 
(Ο.Τ.,ἀρ.φ.772,1511988).

Αὐτὴἡκαλὴἀνησυχία,ποὺπάντοτεἐξέφρα
ζετὸἍγιονὌρος,δυστυχῶς,στὶςμέρεςμας
ἔχειἀτονήσεικαὶδὲνἐκφράζεταιμὲτὸνἴδιο
σθεναρὸκαὶἀποφασιστικὸτρόποὅπωςστὸπα
ρελθόν.Μίαἁπλὴἀντιπαραβολήτῶνκειμένων
καὶμίασύγκρισητῶνθέσεωνἀποκαλύπτειτὴν
μεταβολὴστὴνἀντιμετώπιση,τὴνμετρίασητῶν
ἀντιδράσεων,τὴνχλιαρότηταστὶςτοποθετήσεις,
τὴνἐφεκτικότηταστὴνστάση,τὸνἐφησυχασμὸ
τῶνσυνειδήσεων.

Βιώνουμεστὶςμέρεςμαςμὲἀκόμηπιὸτρα
γικὸτρόπο,δυστυχῶς,τὴνθλιβερὴδιαπί

στωσητοῦμακαριστοῦΓέροντοςΘεοκλήτου
Διονυσιάτου:

4 «Πρέ πει νὰ ὁ μο λο γή σω μεν ὅ τι ἔ χο μεν 
καὶ ἡ μεῖς τὴν ‟κρί σιν” μας. Κρί σιν ποι μέ νων 
καὶ θε ο λό γων. Δὲν ἔ χει, βε βαί ως ση μα σί αν, ἂν 
τε λι κῶς δὲν θὰ δυ νη θοῦν νὰ βλά ψουν τὴν Ἐκ
κλη σί αν τοῦ Χρι στοῦ. Βέ βαι ον ὅ μως εἶ ναι, ὅτι
φθείρουντὸὀρθόδοξονφρόνηματοῦλαοῦ
μαςκαὶστερεώνουντοὺςαἱρετικοὺςεἰς
τὰςπλάναςτων. Ἀλ λὰ ἐ λη σμο νή σα μεν. Τὸ νὰ 
εἶ ναι τις Ὀρ θό δο ξος ποι μὴν καὶ θε ο λό γος εἶ ναι 

μέ γα πρᾶγ μα. ‟Γενναίαςδεῖταιψυχῆς” κα τὰ 
Χρυ σό στο μον. Ποῦ νὰ εὕ ρω μεν τοὺς γεν ναί ους; 
Ποῦ εἶ ναι οἱ Πα τε ρι κοί; Ποῦ οἱ Μάρ τυ ρες τῆς 
πί στε ως; Φο βού με θα μή πως εὑ ρι σκό με θα εἰς 
τὰς ἐ σχά τας ἡ μέ ρας.

»Ἀ παι σι ο δο ξοῦ μεν; Ἀλ λά πῶς νὰ ἑρ μη νεύ
σω μεν τὸ φαι νό με νον τῆς τό σον ἐ κτε τα μέ νης 
ἀ φα σί ας, τῆς μει ο δο σί ας ἐν τῇ πί στει, τῆς 
ἀ που σί ας ζή λου ὑ πὲρ τῆς εὐ σε βεί ας, τῆς βα
θεί ας σι ω πῆς, ἥ τις δι α δέ χε ται τὰ αἱ ρε τι κὰ κη
ρύγ μα τα «Ὀρ θο δό ξων» ποι μέ νων; ποῦ εἶ ναι 
αἱ ἀ στρα παὶ τῆς Ὀρ θο δό ξου θε ο λο γί ας;»(Ο.Τ.,
ἀρ.φ.112,1021969).

«Ἐ μεῖς οἱ ὑ πο γρά φον τες,ὡς ἁ πλοὶ ἁ γι ο ρεῖ τες, 
ἐ πα να λαμ βά νου με αὐ τὰ ποὺ δι ε κή ρυ ξε ἡ Ἱ ε ρὰ 
Κοι νό της τὸν Ἰ α νουά ριο τοῦ 2007 με τὰ τὴν ἐ πί
σκε ψη τοῦ Πά πα στὸ Φα νά ρι καὶ τὴν συμ με το χή 
του στὴν πα τρι αρ χι κὴ λει τουρ γί α καὶ τὴν ἐ πί σκε
ψη τοῦ μα κα ρι στοῦ Ἀρ χι ε πι σκό που Χρι στο δού
λου στὸ Βα τι κα νό: ‟Ἐ πι θυ μοῦ με οἱἉγιορεῖται 
καὶ ἀ γω νι ζό με θα διὰ βί ου νὰφυλάξωμετὴν
παρακαταθήκητῶνἉγίωνΠατέρωνμας.
Περιφρουροῦμεὡςκόρηνὀφθαλμοῦτὴν
δογματικήμαςσυνείδηση.Φοβούμεθανὰ
σιωπήσωμε,ὁσάκιςτίθενταιζητήματα,ποὺ
ἀφοροῦνστὴνπαρακαταθήκητῶνΠατέ-

ἈριστερὰὁΠάπαςἸωάννηςμὲτὸνΟἰκουμενικόΠατριάρχηἈθηναγόρα,ποὺξεκίνησαντὴνπραγματοποίησητῶνἀπο
φάσεωντῆςΒ΄ΒατικανῆςΣυνόδου(19621964)γιὰτὸνἐκλατινισμὸκαὶἐξουνιτισμὸτῆςἉγίαςὈρθοδοξίαςμας.Δεξιὰὁ

ΟἰκουμενικόςΠατριάρχηςΔημήτριοςμὲτὸνΠάπαἸωάννηΒοϋτίλα,ποὺσυνέχισαντὴνἐφαρμογὴ
αὐτῶντῶνἀποφάσεων.

Τὸ Ἅγιον Ὄρος ὡς ἀκρόπολη τῆς 
Ὀρθοδοξίας καὶ θεματοφύλακας τῆς Πίστεως
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ρων”»(ἈνακοίνωσηἹερᾶςΚοινότητοςἉγίουὌρους,O.T.,ἀρ.
φ.1671,512007).

«Φοβούμεθανὰσιωπήσωμε»καὶσήμερα,
ὅτανβλέπουμεὅλαὅσαοἱπρογενέστεροίμας
ἁγιορεῖτεςμοναχοίμὲὁμολογιακὸφρόνημακαὶ
παρρησίαἀπεστρέφοντοκαὶκατεδίκαζαν,ὄχι
μόνοννὰἐπαναλαμβάνονται,ἀλλὰνὰἔχουν
πλέονπαγιωθεῖὡςἐκκλησιαστικὸἔθοςκαὶκρα
τοῦσαἀντίληψη.

«Φοβούμεθανὰσιωπήσωμε»καὶἐμεῖς
σήμερασυμμεριζόμενοιτὴνδιαπίστωσητοῦἀρ
χιμ.ΒασιλείουΓοντικάκη,ὅτανὡςἡγούμενος,τό
τε,τῆςἹερᾶςΜονῆςΣταυρονικήταδιέκοψε,μαζὶ
καὶμὲτὴνσυντριπτικὴπλειοψηφίατῶνἁγιορει
τῶν,τὸμνημόσυνοτοῦΠατριάρχηἈθηναγόρα:
4 «ἐ παύ σα μεν τὸ μνη μό συ νον, αἰσθανθέντες
ὅτιἐξέλιπεπᾶνπεριθώριονἀνοχῆςἢπρο-
θεσμίαἀναμονῆς»(O.T.,ἀρ.φ.142,1561971).

«Φοβούμεθανὰσιωπήσωμε»,ὅτανβλέ
πουμενὰἐλλοχεύειὁκίνδυνοςἀκραίωνἀντι
δράσεωνκαὶδιχοστασιῶν,ποὺγεννᾶἡἔλλειψη
νηφάλιων,θεολογικῶνκαὶἐμπεριστατωμένων
τοποθετήσεων,ὅπωςαὐτὲςποὺπάντοτεἔκανε
τὸἍγιονὌρος.

«Φοβούμεθανὰσιωπήσωμε»,ὅσοβλέ
πουμενὰδιογκώνεταιτὸκαρκίνωμαποὺμὲ
τόσηἐνάργειαπεριέγραφεὁἀρχιμ.Βασίλειος
Γοντικάκης,4 «ὁδιπλοῦςκακοήθηςὄγκος:
ἑνὸςἐπιπολαίουοἰκουμενισμοῦ, ὁ ὁ ποῖ ος 
ἐκ με ταλ λευ ό με νος τὴν γε νι κὴν ἀ νε δα φι κό τη
τα καὶ τὸν πε ρι σπα σμὸν τῆς ἐ πο χῆς ὁ μι λεῖ διὰ 
ἑ νώ σεις καὶ συ νο μο σπον δια κὴν συ νύ παρ ξιν 
ἀ γνο ῶν καὶ πε ρι παί ζων τὴν ὀν το λο γι κὴν βά σιν 
τῆς ἀ λη θεί ας καὶ τοῦ δόγ μα τος καὶ ἑ νὸς τυ φλοῦ 
ἀν θε νω τι σμοῦ ἐ γω ϊ στι κῆς συ σκο τί σε ως καὶ δη
μι ουρ γοῦ ἀ πε ρι ο ρί στων ἀλ λη λο α φο ρι ζο μέ νων 
πα ρα τά ξε ων.

»Ἐ νῷ δὲ ἡ Ἐκ κλη σί α δο κι μά ζε ται διὰ τῆς 
πο λώ σε ως τῶν ἀ κραί ων τού των τά σε ων καὶ 
χει μά ζε ται διὰ τοῦ ἀ κρω τη ρια σμοῦ τῆς γνη
σί ας μαρ τυ ρί ας της, καὶ ἐ νῷ αἱ οἰ κου με νι καὶ 
με γα λο στο μί αι αὐ ξά νουν, ἐντὸςτοῦεὐσε-
βοῦςλαοῦκαὶτοῦθεολογικοῦ‟λείμματος”
κυοφορεῖταιἡμυστικὴκαὶἀκατάβλητος
ἀντίδρασις. Εἰς τὴν πε ρί πτω σιν αὐ τὴν εἷςδι-
ώξεταιχιλιάδας,διότιδὲνπρόκειταιπερὶ
τῆςἀτομικῆςτουδυνάμεως,ἡὁποίαδρᾷ,
ἀλλὰπερὶτῆςφανερώσεωςτῆςδυνάμεως

ἡὁποίασυνθλᾷκαὶλικμίζειτὴνἀνυπόστα-
τονθρασύτητατῶναἱρέσεων. Δὲν πρό κει ται 
πε ρὶ ἀν θρω πί νου πά θους, ἀλ λὰ πε ρὶ συμ πλο
κῆς τοῦ ἐ φη μέ ρου, πα ρο δι κοῦ καὶ αὐ το κα τα
δι κα στέ ου, πρὸς τὸ αἰ ώ νιον καὶ ἀ κα τά βλη τον 
τῆς ἀ σα λεύ του βα σι λεί ας τῆς Ἐκ κλη σί ας. Ἐφ’
ὅσονἀδρανοῦνοἱκατὰπρώτιστονλόγον
ὑπεύθυνοι, δι ε γεί ρε ται αὐ τὴ ἡ ἐ σω τε ρι κὴ καί 
κα θο λι κὴ συ νεί δη σις τῆς Ἐκ κλη σί ας. Τὴνεὐ-
θύνηἐπωμίζεταιὁφύλαξτῆςὈρθοδοξίας,
ὁπιστὸςλαός,τοῦὁποίουπάντοτεἀνὰτὰ
πέρατατῆςΟἰκουμένηςκαὶδιὰτῶναἰώ-
νων«ἡψυχὴκαὶἡκαρδίαεἶναιμία» (Ο.Τ.,
ἀρ.φ.98,131969).

«Φοβούμεθανὰσιωπήσωμε»ἀναμένον
ταςμὲἀγωνίανὰὁμιλήσουν«οἱκατὰπρώτι-
στονλόγονὑπεύθυνοι»,ἡἹερὰΚοινότηςμας,
οἱἡγούμενοίμας,οἱΓέροντέςμας,οἱἐπιφανεῖς
καὶπροβεβλημένοιἁγιορεῖτεςθεολόγοι.Γι’αὐτὸ
καὶἀναδημοσιεύουμεἐδῶὅλεςτὶςἀπόψειςκαὶ
τὶςτοποθετήσειςτους,τῶνπαρελθόντωνἐτῶν,
καθὼςκαὶτὰσύγχροναοἰκουμενιστικὰἀτοπή
ματαμὲτὸἀνάλογοφωτογραφικὸὑλικό.Τὰ
ἀναδημοσιεύουμεὡςἔναυσμακαὶπαρότρυνση
καὶθερμὴπαράκλησηνὰἀναλάβουνκαὶπάλι
τὸνρόλο,ποὺἡὑπερχιλιόχρονηἱστορίατοῦἁ
γιωνύμουὄρουςτοὺςἔχειἀναθέσει,αὐτὸντοῦ
«ἀδιαπραγμάτευτουφύλακατῶνἱερῶν
Παραδόσεων».

Ἂςἀκολουθήσουμετὴνπροτροπήτοῦμακα
ριστοῦΓέροντοςΘεοκλήτουΔιονυσιάτου:

4 «Ἂς ἀ φυ πνι σθῶ μεν. Ἂς στρα φῶ μεν 
πρὸς τοὺς Ἁ γί ους Πα τέ ρας... Εἶναιφοβε-
ρά ἡ εὐθύνη τῶν ποιμένων καὶ θεο-
λόγωνμας σήμερον ἔναντι τοῦΘεοῦ
καὶ τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶναἱρετικῶν.

»Ἂς βο η θή σω μεν τὸν λα όν μας, διὰ νὰ κρα τή
σῃ καὶ αὐ ξή σῃ τὴν πί στιν του. Καὶ ἂς βο η θή σω
μεν τοὺς ἀ δελ φούς μας, οἵ τι νες κα τέ στη σαν ἀ πὸ 
αἰ ῶ νας αἱ ρε τι κοί. Καὶ ὁ μό νος τρό πος βο η θεί ας 
εἶ ναι ἡ ἐ πί δει ξις ὀρ θο δό ξου βί ου καὶ ὀρ θο δό ξου 
πί στε ως. Οὕ τω μό νον θὰ ἀ πο δεί ξω μεν, ὅ τι ἀ γα
πῶ μεν τὸν Θε ὸν καὶ τὸν ἄν θρω πον. Καὶ οὕ τω θὰ 
πεί σω μεν, ὅ τι ἔ ξω τῆς ἁ γί ας μας Ὀρ θο δο ξί ας δὲν 
ὑ πάρ χει σω τη ρί α. Οὕ τω, λοι πόν, «λαμ ψά τω τὸ 
φῶς τοῦ Χρι στοῦ ἔμ προ σθεν τῶν ἀν θρώ πων...»
(Ο.Τ.,ἀρ.φ.112,10121969).

Ὁ
σύγχρονοςοἰκουμενισμὸςἔχειτὶς
ρίζεςτουστὶςδύοπατριαρχικέςἐγκυ
κλίουςτοῦ1902καὶ1920οἱὁποῖεςμὲ
αὐθαίρετοκαὶαἰφνιδιαστικὸτρόπο

καταργοῦντὴνπάγιαἐδῶκαὶαἰῶνεςτακτικὴ
ποὺἀκολουθοῦσεἡἘκκλησίαμαςστὸνδιάλογο
μὲτοὺςἑτεροδόξους.Ἐπικρατεῖπλέονμίανέα
ἀντίληψηστὴνδιεξαγωγὴτοῦδιαλόγουποὺ
στηρίζεταισὲκαθαράκοινωνικὰκαὶπολιτικὰ
κριτήρια.Κάθεθεολογικὴἀναφορὰἀπουσιάζει
καὶὁθεολογικὸςλόγοςπαραχωρεῖτὴνθέσητου
στὴνκοινωνικὴπολιτικὴκαὶδιπλωματία.

ἩεὐχὴκαὶἐπιθυμίατῆςὈρθοδόξουἘκκλη
σίαςνὰἐπανακάμψουνστοὺςκόλπουςΤηςοἱ
ἀποκοπέντεςἀπὸΑὐτὴνχριστιανοὶλαμβάνει
πλέοντὴνμορφὴτῆςἐπιδίωξηςγιὰτὴνἐπίτευ
ξητῆς«ἑνώσεωςτῶνἘκκλησιῶν».Ἡ«ἕνωση»
μετατρέπεταιπλέονἀπὸεὐχὴσὲαὐτοσκοπὸ
μὲσυνέπειατὴνσυνειδητὴκαὶἠθελημένηπα
ράβλεψηὅλωντῶνἀρνητικῶνστοιχείωνστὴν
προσπάθειαπροσεγγίσεωςτῶνἑτεροδόξων.

Μέσαἀπὸἀπαράδεκτουςσυγκερασμοὺςκαὶ
σχετικοποιήσειςτῆςἀληθείαςκαὶτῶνδογμάτων
ἐπιβάλλεταιμίαοὐνιτίζουσαδιάστασητοῦοἰ
κουμενισμοῦ,ἡὁποίαπαγιώθηκεστὶςμέρεςμας
καὶστηρίζεταισὲκαθαρὰνεοεποχίτικηλογική.
Μὲβάσηαὐτὴτὴννεοεποχίτικηκαὶοὐνιτίζουσα
τακτικὴἡἀλήθειακαὶἡἀκρίβειατῆςὀρθοδόξου
πίστεώςμαςἀπογυμνώνεταιἀπὸτὸνἀποκαλυ
πτικὸκαὶσωτηριολογικότηςχαρακτήρα,ἀφοῦ
ἐξομοιώνεταιμὲτὴναἵρεση,τὴνὁποίαἀναγνω
ρίζειὡςμίαἄλληἐκδοχὴτῆςἀληθείας.

Δυστυχῶςαὐτὴἡοὐνιτίζουσανεοεποχίτικη
διάστασητοῦοἰκουμενισμοῦἀποτελεῖτὴνβάση
πάνωστὴνὁποίαδιεξάγονταιὅλοιοἱδιάλογοι
μὲτοὺςἑτεροδόξουςἀκόμηκαὶμὲτοὺςἀλ
λοθρήσκους.Ὁδιάλογοςμὲτοὺςπαπικούς,ὁ
διάλογοςστὰπλαίσιατοῦΠ.Σ.Ε.καὶοἱδιαθρη
σκειακοὶδιάλογοιδιεξάγονταιμὲβάσηπάντα
αὐτὴτὴνἴδιαλογική.

Ἀναπαράγεταικαὶἐπιβάλλεται,ἔτσι,ἡψευ
δοαλήθειακαὶὁψευδοχριστιανισμόςτῶνψευ
δοεκκλησιῶν,ποὺμὲτόσηἐνάργειαπεριέγραφε

ὁσύγχρονοςἍγιοςκαὶμεγάλοςδογματολόγος
τῆςἘκκλησίαςμαςἸουστῖνοςΠόποβιτς:4«Ὁ  
Οἰ κου με νι σμὸς εἶ ναι κοι νὸν ὄ νο μα διὰ τοὺς ψευ
δο χρι στι α νι σμούς, διὰ τὰς ψευ δο εκ κλη σί ας τῆς 
Δυ τι κῆς Εὐ ρώ πης. Μέ σα του εὑ ρί σκε ται ἡ καρ διὰ 
ὅ λων τῶν εὐ ρω πα ϊ κῶν οὐ μα νι σμῶν, μὲ ἐ πι κε φα
λῆς τὸν Πα πι σμόν. Ὅ λοι δέ αὐ τοὶ οἱ ψευ δο χρι
στι α νι σμοί, ὅ λαι αἱ ψευ δο εκ κλη σί αι, δὲν εἶ ναι 
τί πο τε ἄλ λο πα ρὰ μί α αἵ ρε σις πα ρα πλεύ ρως εἰς 
τὴν ἄλ λην αἵ ρε σιν. Τὸ κοι νὸν εὐ αγ γε λι κὸν ὄ νο μά 
των εἶ ναι ἡ πα ναί ρε σις» (Ἀρχιμ.ἸουστίνουΠόποβιτς,
Ἡ  Ὁρ θό δο ξος Ἐκ κλη σί α καὶ ὁ Οἰ κου με νι σμός,ἔκδ.ἹερᾶςΜονῆς
ἈρχαγγέλωνΤσέλιε,σελ.224).

Ὁοἰκουμενισμὸςτῶνἡμερῶνμαςδὲνστη
ρίζεταιστὴνδογματικὴἀλήθεια,ἀλλὰεἶναιἀ
πόλυταἀνθρωπομορφικός,ἀνθρωποκεντρικός,
ἀπνευμάτιστοςκαὶἀθεολόγητος,ὅπωςπολὺ
εὔστοχατὸνπεριγράφειὁμακαριστόςΓέροντας
ΓεώργιοςΚαψάνης:

4 «Ὁ  Οἰ κου με νι σμὸς ὅ πως δι ε ξά γε ται σή
με ρον φαί νε ται ὅ τι ἔ χει οὐ μα νι στι κόνἀν θρω
πο κεν τρι κόν χα ρα κτῆ ρα καὶ ὄ χι θε ο λο γι κὸν καὶ 
πνευ μα τι κόν. Πα ρα με ρί ζει τὴν Πί στιν (δόγ μα) 
καὶ τὴν Πα ρά δο σιν τῆς Ἐκ κλη σί ας καὶ ἀ πο
βλέ πει πε ρισ σό τε ρον εἰς πρα κτι κοὺς σκο πούς. 
Βλέ πει τὴν Ἐκ κλη σί αν κυ ρί ως ὡς ἀν θρώ πι νον 
ἵ δρυ μα, τὸ ὁ ποῖ ον ἡ νω μέ νον θὰ δυ νη θῇ νὰ 
ἀν τι με τω πί σῃ καλ λί τε ρον τοὺς ἐ χθρούς του... 
Μό νον ὁ ὅ λος Θε άν θρω πος ἠμ πο ρεῖ νὰ σώ σῃ 
καὶ τὸν ὅ λον ἄν θρω πον. Ἐν ὀ νό μα τι αὐ τοῦ τοῦ 
ὅ λου Θε αν θρώ που Χρι στοῦ καὶ τοῦ ὅ λου Σώ
μα τός Του, τῆς Ὀρ θο δο ξί ας, δὲν δυ νά με θα νὰ 
δι α πραγ μα τευ θῶ μεν ‟ἐ πὶ ἴ σοις ὅ ροις” μὲ τοὺς 

‟πα ρα μορ φω μέ νους Χρι στούς” τῶν δυ τι κῶν, Ρω
μαι ο κα θο λι κῶν καὶ Προ τε σταν τῶν»(Ἀρχιμ.Γεωργίου
Καψάνη, Ὀρ θο δο ξί α καὶ Οὐ μα νι σμόςὈρ θο δο ξί α καὶ Πα πι σμός,
ἔκδ.ἹερᾶςΜονῆςὉσίουΓρηγορίου,ἍγιονὌρος1996,σελ.8384).

Ὁσύγχρονοςοἰκουμενισμὸςἀρνούμενοςνὰ
θέσειτὸνδάκτυλοἐπὶτὸντύποντῶνἥλωνκαὶ
ἐξαντλούμενοςσὲμίαἐπιδερμικὴκαὶἀναιμικὴ
ἀντιμετώπισητῶνοὐσιαστικῶνπροβλημάτων
καὶτῶνθεολογικῶνδιαφορῶνἀδικεῖπερισσότε
ροἀπὸὅλουςτοὺςἴδιουςτοὺςἑτεροδόξους.Αὐ

Ὁ σύγχρονος Οἰκουμενισμός
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τὴἡἀκατάσχετηἀγαπολογία,ἡἀγωνιώδηςμέ
ριμνανὰμὴνεἰπωθεῖτίποτεκακόἢδυσάρεστο,
ἡδιαρκὴςφροντίδανὰεἴμαστεεὐχάριστοι,οἱ
κοσμικοῦτύπουψευτοευγένειεςκαὶὁστρουθο
καμηλισμὸςφανερώνουνπερισσότεροἀφέλεια,
παρὰὑπεύθυνηἀντιμετώπισηκαὶσυμπεριφορά.

Μιὰτέτοιατακτικὴπόρρωἀπέχειἀπὸτὴν
ἀληθινὴκαὶἔμπονηἀγάπηπρὸςτοὺςἑτερο

δόξουςἀδελφούςμας.Ὅπωςπολὺεὔστοχα
παρατηρεῖὁΠροηγούμενοςτῆςΜονῆςἸβήρων
ἀρχιμ.ΒασίλειοςΓοντικάκης,4 «Οἱ Πα τέ ρες 
τῆς Ἐκ κλη σί ας, ποὺ φά νη καν “σκλη ροί” στὴ 
δι α τή ρη σι τοῦ “Δόγ μα τος” εἶ ναι ἐ κεῖ νοι ποὺ 
ἀ γά πη σαν πε ρισ σό τε ρο ἀ πὸ κά θε ἄλ λον τὸν 
ἄν θρω πον. Για τί γνώ ρι σαν τὰ ἀ πύθ με να βά θη 
του καὶ δὲν θέ λη σαν πο τὲ νὰ τὸν κο ρο ϊ δέ ψουν 
μὲ τὶς συ ναι σθη μα το λο γί ες ἐ φή με ρης καὶ ἀ νύ
παρ κτης ἀ γά πης, ἀλ λὰ τὸν σε βά στη καν προ
σφέ ρον τάς του τὸ Εὐ αγ γέ λιο τῆς Ἀ λη θεί ας, ποὺ 
χα ρί ζει τὴ μα κα ρί α ἐν Ἁ γί ῳ Πνεύ μα τι ζω ή»(Ο.Τ.,
ἀρ.φ.98,131969).

Μὲτὴνἴδιαἀληθινὴκαὶἔμπονηἀγάπηπρὸς
ὅλουςτοὺςχριστιανοὺςὁμακαριστὸςΓέροντας
ΓεώργιοςΚαψάνηςἐκφράζειτὰαἰσθήματακαὶτὸ
διαχρονικὸφρόνηματοῦἉγίουὌρους:

4 «Αἰ σθα νό με θα τὸν οἰ κου με νι σμὸν ὡς κά τι 
ποὺ ἀ πο μα κρύ νει τὴν ἕ νω σιν καὶ μά λι στα τό σον 
τὴν ἀ πο μα κρύ νει ὅ σον φαί νε ται νὰ τὴν φέ ρῃ 
πλη σί ον μας. | Ἀ γα πῶ μεν τοὺς ἑ τε ρο δό ξους 
χρι στια νοὺς καὶ δι’ αὐ τὸ θέ λο μεν μί αν πραγ μα
τι κὴν καὶ ἁ γί αν ἕ νω σιν μα ζί των. Δὲν θέ λο μεν 
μί αν συ νύ παρ ξιν ἢ μί αν ἀ νο χὴν ἢ μί αν ποι κι
λί αν «πί στε ων», δι ό τι αὐ τὸ δὲν εἶ ναι ἡ ἀ γά πη 
τοῦ Χρι στοῦ, οὔ τε ἀ σφα λὴς καὶ δια ρκὴς ἕ νω σις 
εἰς τὴν ἁ γί αν Τριά δα. | Θέ λο μεν νὰ πι στεύ ω
μεν ὅ,τι κοι νω νοῦ μεν καὶ νὰ κοι νω νοῦ μεν ὅ,τι 
πι στεύ ο μεν, τὸν Θε άν θρω πον Χρι στόν, ὁ λό κλη
ρον εἰς ὁ λό κλη ρον τὸ Σῶ μα Του. | Οὔ τε θέ λο μεν 
νὰ προ δώ σω μεν τὸν ἄν θρω πον, ποὺ ἀ να μέ νει 
τὴν σω τη ρί αν του ἀ πὸ τὸν ὅ λον Θε άν θρω πον. 
| Δι’ αὐ τὸ ἠμ πο ροῦ μεν νὰ ὁ μο λο γή σω μεν, ἠμ
πο ροῦ μεν καὶ νὰ ἀ πο θά νω μεν, ἀλ λ’ ὄ χι καὶ νὰ 
συμ βι βα σθῶ μεν. | Δὲν δυ νά με θα ἄλ λως τε νὰ 
ὁ μι λή σω μεν ἄλ λως. Αὐ τὸ ποὺ ζῶ μεν καὶ αὐ τὸ 
ποὺ πα ρε λά βο μεν, μᾶς ἀ ναγ κά ζει νὰ ὁ μι λή σω
μεν κα τ’ αὐ τὸν τὸν τρό πον. | Ἐ ὰν μά λι στα ἡ μεῖς 
ὡς Ἁ γι ο ρεῖ ται ὁ μι λή σω μεν δι α φο ρε τι κὰ ἀ π’ ὅ,τι 
ὡ μί λη σεν ὁ ἅ γιος Γρη γό ριος ὁ Πα λα μᾶς, οἱ μὴ 
συλ λει τουρ γή σαν τες μὲ τοὺς Λα τι νό φρο νας καὶ 
θα να τω θέν τες Ἁ γι ο ρεῖ ται, ὁ ὅ σιος Νι κό δη μος καὶ 
οἱ λοι ποὶ Πα τέ ρες μας, οἱ ἐν ἀ σκή σει καὶ ἀ θλή σει 
δι α λάμ ψαν τες, τοῦ το θὰ εἶ ναι Θε οῦ ἐγ κα τά λει
ψις. Καὶ τὰ ὀ στᾶ μας θὰ δι α σκορ πι σθοῦν μὲ τὰ 
ὀ στᾶ τῶν ἀν θρω πα ρέ σκων»(Ἀρχιμ.ΓεωργίουΚαψάνη,
ὈρθοδοξίακαὶΟὑμανισμόςὈρθοδοξίακαὶΠαπισμός,ἔκδ.Ἱερᾶς
ΜονῆςὉσίουΓρηγορίου,ἍγιονὌρος1996,σελ.8485).

«Πολλοὶμιλᾶνεγιὰτὴναἵρεση,ἀρκετοὶγράφουν
γιὰτὴναἵρεση,ἀλλὰλίγοιεἶναιἐκεῖνοιποὺἔχουν
γευτεῖτὴνπίκρατῆςαἵρεσης,καὶἀκόμαἐλάχιστοι
εἶναιαὐτοὶποὺτὴνἔζησανκαὶἔχυσαναἷμαγιὰ
νὰἀπελευθερωθοῦνἀπὸτὴναἰχμαλωσίατης.Ἡ
αἵρεσηεἶναιτρόποςζωῆς,εἶναιμεγάληφυλακή,
εἶναιἀσθένειαψυχικὴἀλλὰκαὶσωματική»:Πρωτ.
π.ἈθανάσιοςΧενεΐν,ὀρθόδοξοςπλέονἱερεὺς
τῆςἹ.Μ.Πειραιῶς.Ἐπὶ15χρόνιαπροϊστάμενοςτῆς
ΚοπτικῆςἘκκλησίαςἈθηνῶν.

Ὁπ.ἈθανάσιοςΧενεΐνμεταστράφηκεστὴνὈρθο
δοξίαμετὰἀπὸτὴνσυνάντησητοῦΓέροντος
Ἀρχιμ.π.ΓεωργίουΚαψάνη,Καθηγουμένουτῆς
Ἱ.Μ.ὉσίουΓρηγορίου,μὲτὸνΚόπτηΜονοφυσίτη
ΜητροπολίτηBishoy.Ἡσυνάντησηἔγινετὴν1ηἸου
νίου2003,σὲΜετόχιτῆςΜονῆςκοντὰστὴνἈθήνα
καὶὁπ.Ἀθανάσιοςἦτανὁμεταφραστής.Κράτησε
πάνωἀπὸδύοὧρεςκαὶδιαπίστωσεὅτιὁΚόπτης
Μητροπολίτηςδὲνμπόρεσεοὔτενὰκαταλάβει,
οὔτενὰἐξηγήσει,οὔτενὰἀπαντήσειστὰθεολο
γικὰκαὶχριστολογικὰτεκμηριωμέναἐπιστημο
νικὰἐρωτήματατοῦγέρονταπ.Γεωργίου.«Τότε
καὶμέσαστὴνἱστορικὴαὐτὴσυνάντηση,ἄρχισε
ἡἀντίστροφημέτρησητῆςμεταστροφῆςμου
στοὺςκόλπουςτῆςὈρθοδοξίας»,ὁμολογεῖὁἴδιος.

Π
ρωτεργάτηςτῶνσυγχρόνωνοἰκου
μενιστικῶνἀνοιγμάτωντοῦΟἰκου
μενικοῦΠατριαρχείουὑπῆρξεὁ
ΠατριάρχηςἈθηναγόρας.Εἶναισὲ

ὅλουςγνωστὰκαὶκαταγεγραμμένατὰτραγικὰ
ὀλισθήματατοῦΠατριάρχουἈθηναγόραστὰθέ
ματατῆςπίστεως.Μὲμίασειρὰἀπὸπρωτόγνω
ρεςκαὶρηξικέλευθεςἀποφάσειςκαὶἐνέργειες
ἀνέτρεψεμὲσυνοπτικὲςδιαδικασίεςκάθεδεδο
μένοτῆςὈρθοδόξουἘκκλησίας.Ἀνέτρεψεἱεροὺς
κανόνες,συνοδικότητα,ἁγιοπατερικὴπαράδο
ση,δογματικὴκαὶἐκκλησιαστικὴσυνείδηση.

Συνέπειαὅλωναὐτῶνἦτανἡδιακοπὴτοῦ
μνημοσύνουτοῦΠατριάρχουἈθηναγόραἀπὸ
τοὺςἁγιορεῖτεςπατέρες.4 «Ἡ δι α κο πὴ τοῦ 
Μνη μο σύ νου ἀ πο τε λεῖ ἄρ νη σιν καὶ πρᾶ ξιν ἀν
τι στά σε ως, ἐν ὄ ψει δι α γρα φο μέ νου κιν δύ νου»,
τόνιζεἡἹερὰΚοινότηςτοῦἉγίουὌρουςσὲἐ

πιστολήτηςπρὸςὅλεςτὶςἁγιορείτικεςΜονὲς
ἀπὸτὶςὁποῖεςζητοῦσετὶςἀπόψειςτους(Ο.Τ.,ἀρ.
φ.127,10101970).

Στὶςἀπαντητικέςτουςἐπιστολὲςοἱἁγιορείτι
κεςΜονὲςδιετράνωναντὴνσταθερότητάτους
στὴνσυνέχισητῆςδιακοπῆςτοῦμνημοσύνου
τοῦΠατριάρχουἈθηναγόρα.

Αὐτὸὅμωςποὺσυνήθωςπερνᾶἀπαρατήρητο
καὶμένειἀσχολίαστοεἶναιτὸγεγονόςὅτιπολλοὶ
ἁγιορεῖτεςκαὶἀρκετὲςἹερὲςΜονὲςσυνέχισαν
τὴνδιακοπὴτοῦμνημοσύνουκαὶτοῦμακαρι
στοῦΠατριάρχουΔημητρίου,καθὼςἐκεῖνος
δήλωνεὅτιθὰσυνεχίσειτὴντακτικὴτοῦπρο
κατόχουτουἈθηναγόρα.

 4 «Ἐμ μέ νο μεν εἰς τὴν πι στὴν τή ρη σιν τῆς ἀ
πο φά σε ως τῆς Ἐ κτά κτου Δι πλῆς Ἱ ε ρᾶς Συ νά ξε ως 
Συ νε δρί α ΝΒ΄ τῆς 131171 διὰ τὸ μνη μό συ νον 
τοῦ Οἰ κου με νι κοῦ Πα τριά ρχου [Δη μη τρί ου], ὅ

ὉΟἰκουμενικὸς
Πατριάρχης

Ἀθηναγόραςμὲ
τὸνΠάπαἸωάννη

ΣΤ΄κατὰτὴν
συνάντησήτους
στὰἹεροσόλυμα
τὸνἸανουάριο

τοῦ1964.Ἦτανἡ
πρώτησυνάντη
σημεταξὺὈρθο

δόξουΠατρι
άρχηκαὶΠάπα
τοῦΒατικανοῦ
ἀπὸτὸΣχίσμα
τοῦ1054.Στὴ

συνάντησηαὐτὴ
ἔγινεὄχιμόνοἡ
ἄρσητῶνἀναθε
μάτων,ἀλλάκαὶ
ἡἄρσητῆςἀκοι
νωνησίαςμεταξὺ
Ὀρθοδόξωνκαὶ

Παπικῶν!...

Τὰ οἰκουμενιστικὰ ἀνοίγματα τῶν Οἰκουμενικῶν 
Πατριαρχῶν καὶ ἡ στάση τοῦ Ἁγίου Ὄρους
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συναντήσεωςτοῦΠατριάρχουἈθηναγόραμὲτὸν
ΠάπαΠαῦλοΣΤ΄στὸνἴδιοτόποτὸ1964.

Πρόκειταιγιὰμιὰκίνησημὲπολλοὺςσυμ
βολισμούς,ποὺἀποδεικνύειπερίτραναὅτιὁ
ΟἰκουμενικὸςΠατριάρχηςκ.Βαρθολομαῖος,ὄχι
ἁπλῶςἀκολουθεῖτὴνοἰκουμενιστικὴγραμμὴ
τοῦἈθηναγόρα,ἀλλὰπροβαίνεικαὶσὲμεγα
λύτεραἀνοίγματαμὲτοὺςρωμαιοκαθολικούς.

ΣτὴνΚοινὴΔήλωσήτουςποὺὑπέγραψαν
στὰ ἹεροσόλυμαὁΠάπαςκαὶὁΠατριάρχης
δηλώνουν:4  «Ἡ ἀ δελ φι κὴ ἡ μῶν συ νάν τη σις 
σή με ρον εἶ ναι ἓννέονκαὶἀναγκαῖονβῆμα
εἰςτὴνπορείανπρὸςτὴνἑνότητα,πρὸς 
τὴν ὁ ποί αν μό νον τὸ Ἅ γιον Πνεῦ μα δύ να ται 
νὰ μᾶς ὁ δη γή σῃ, ἐ κεί νην τῆς κοι νω νί ας ἐν νο
μί μῳ ποι κι λί ᾳ. Ἀ να λο γι ζό με θα με τὰ βα θεί ας 
εὐ γνω μο σύ νης τὰ βή μα τα, τὰ ὁ ποῖ α ὁ Κύ ριος 
μᾶς ἐ νί σχυ σεν ἤ δη νὰ πραγ μα το ποι ή σω μεν. Ὁ 
ἐ ναγ κα λι σμὸς ὁ ὁ ποῖ ος ἀν τηλ λά γη με τα ξὺ τοῦ 
Πά πα Παύ λου Ϛ΄ καὶ τοῦ Πα τριά ρχου Ἀ θη να γό
ρου ἐ δῶ εἰς τὴν Ἱ ε ρου σα λήμ, με τὰ ἀ πὸ αἰ ῶ νας 
σι ω πῆς, ἤ νοι ξε τὸν δρό μον διὰ μί αν ἱ στο ρι κὴν 
χει ρο νο μί αν, τὴν ἐ ξά λει ψιν ἀ πὸ τὴν μνή μην καὶ 
ἀ πὸ τοῦ μέ σου τῆς Ἐκ κλη σί ας τῶν πρά ξε ων 
τῶν ἀ μοι βαί ων ἀ να θε μά των τοῦ 1054» (http://

www.ecpatr.org/docdisplay.php?lang=gr&id=1921&tla=gr).
ἩσυνάντησητοῦΠατριάρχουἈθηναγόραμὲ

τὸνΠάπαστὰἹεροσόλυμακαὶτὰἀνοίγματαπρὸς
τοὺςρωμαιoκαθολικοὺςποὺτὴνἀκολούθησαν
τὰὁποῖαἐπαινεῖ,ἀκολουθεῖκαὶἐπαυξάνειὁκ.
Βαρθολομαῖοςὁδήγησαντοὺςἁγιορεῖτεςστὴν
διακοπὴτοῦμνημοσύνουτοῦΠατριάρχουἈ
θηναγόρα.

Καὶτίθεταιεὔλογακαὶἐπιτακτικὰτὸἀμεί
λικτοἐρώτημα:τίδιαφορετικὸἢτίλιγότερο
ἔπραξεὁκ.Βαρθολομαῖοςἀπὸὅσαεἶχανπράξει
οἱδύοπροκάτοχοίτου;Ἄλλαξαντὰκριτήριακαὶ
τὰαἰσθητήριατοῦἉγίουὌρουςὡςπρὸςτὴνἀ
πόρριψηκαὶτὴνκαταδίκητῶνἀποκλίσεωνκαὶ
τῶνπαρεκτροπῶνσέθέματαπίστεως;

ΤίπερισσότεροἀπὸτὸνσημερινὸΠατριάρχη
ἔπραξεὁΠατριάρχηςἈθηναγόραςγιὰτὸνὁποῖο
οἱἁγιορεῖτεςθεωροῦσανὅτι«πλέ ον ‟γυ μνῇ τῇ 
κε φα λῇ” κη ρύσ σει τὴν αἵ ρε σιν»;(Ἱ.Μ.Ξενοφῶντος
πρὸςἹερὰΚοινότητα,Ο.Τ.,ἀρ.φ.128,1111970).

ΣτὸἹεροκοινοτικὸΓράμματὸ1980«Ἅ παν τες 
οἱ ἐν τῇ κοι νῇ Συ νά ξει Ἀν τι πρό σω ποι καὶ Προ ϊ
στά με νοι τῶν εἴ κο σιν Ἱ ε ρῶν Μο νῶν τοῦ Ἁ γί ου 
Ὄ ρους Ἄ θω»δήλωνανπρὸςτὸνΟἰκουμενικὸ
ΠατριάρχηΔημήτριο:4 «Γνω ρί ζε τε, Πα να γι

στις ἐ δή λω σε ὅ τι θὰ ἀ κο λου θή ση τὴν γραμ μὴν 
τοῦ προ κα τό χου του»,δήλωνανοἱπατέρεςτῆς
ἹερᾶςΜονῆςΣίμωνοςΠέτραςσὲἐπιστολήτους
πρὸςτὴνἹερὰΚοινότητα(Ο.Τ.,ἀρ.φ.172,15101972).

ΚαὶὁΚαθηγούμενοςτῆςἹερᾶςΜονῆςἉγίου
ΠαύλουσὲἀνάλογηἐπιστολήτουπρὸςτὴνἹερὰ
Κοινότητατόνιζε:4 «λό γοι ἐκ κλη σι α στι κῆς συ
νει δή σε ως δὲν μοῦ ἐ πι τρέ πουν νὰ ἐ πα να λά βω 
τὸ μνη μό συ νον, δι ό τι ὁ Οἰ κου με νι κὸς Πα τριά ρχης 
[Δημήτριος]εἶ ναι νε ω τε ρι στής, βα δί ζει τὰ ἴ χνη 
τοῦ Οἰ κου με νι στοῦ Ἀ θη να γό ρου, τοῦ ὁ ποί ου τὰς 
ἀ πό ψεις καὶ αἱ ρε τι κὰ φρο νή μα τα δὲν κα τε δί κα
σεν»(Ο.Τ.,ἀρ.φ.213,171974).

Στὴνἀπάντησήτουδὲπρὸςτὸντότεπολιτικὸ
ΔιοικητὴτοῦἉγίουὌρους,ὁὁποῖοςτοῦζητοῦσε
νὰἐπαναλάβειτὸμνημόσυνοτοῦΠατριάρχου
ἐδήλωνεμὲὁμολογιακὸφρόνημακαὶπαρρησία
αὐτὰποὺἡὀρθόδοξημοναχικὴσυνείδησητοῦ

ὑπαγόρευε:4 «Κύ ρι ε Δι οι κη τά, σέ βο μαι τὸν 
θε σμὸν τοῦ Πα τρι αρ χεί ου. Σέ βο μαι τοὺς νό μους 
τοῦ κρά τους. Σᾶς ἐ κτι μῶ ὡς πρό σω πο. Δὲνδύ-
ναμαιὅμωςνὰπαραβιάσωτὴνσυνείδη-
σίνμουεἰςτὰζητήματατῆςὈρθοδοξίας.
Δι’αὐτὸκαὶδι’ὑστάτηνφοράν,δηλῶ,ὅτι
δὲνπρόκειταινὰμνημονεύσωτὸὄνομα
τοῦΠατριάρχου,ἐφ’ὅσονοὗτοςπορεύε-
ταιμακρὰντῶνσεπτῶνπαραδόσεωντῆς
Ὀρθοδοξίαςκαὶδὲνκαταδικάζει,ἔργῳκαὶ
λόγῳτὸνΟἰκουμενισμὸντοῦἈθηναγόρου.
Δὲνἔχουνδὲδικαίωμανὰμὲβιάσουνἐπ’
αὐτοῦοὔτεὁΠατριάρχης,οὔτεἡΠολιτεία.
Σεῖς δὲ ἔ χε τε ὑ πο χρέ ω σιν νὰ εἰ ση γη θῆ τε εἰς τοὺς 
ἁρ μο δί ους, ὅ τι πρέ πει νὰ σε βα σθοῦν τὰ ἐ πὶ τοῦ 
Ἑλ λη νι κοῦ Συν τάγ μα τος θε με λι ω μέ να προ νό μια 
καὶ τὸ Αὐ το δι οί κη τον τοῦ Ἁ γί ου Ὄ ρους»(Ο.Τ.,ἀρ.
φ.213,171974).

ἈλλὰκαίὁδιάδοχοςτοῦΠατριάρχουΔημη
τρίου,ὁσημερινὸςΟἰκουμενικὸςΠατριάρχης
κ.Βαρθολομαῖοςἀκολουθεῖσυνειδητὰκαὶμὲ
συνέπειατὴνγραμμὴτῶνπροκατόχωντουκαὶ
ἰδιαιτέρωςτοῦΠατριάρχουἈθηναγόρα.Πρό
σφαταμάλισταπραγματοποίησεστὰἹεροσόλυ
μα(2426Μαΐου2014)συνάντησημὲτὸνΠάπα
Φραγκῖσκογιὰνὰτιμήσουντὴν50ὴἐπέτειοτῆς

ὉΟἰκουμενικὸςΠατριάρχηςκ.ΒαρθολομαῖοςκαὶὁΠά
παςΒενέδικτοςσυνευλογοῦντεςστὸΦανάρι(κάτω)καὶ
στὸΒατικανὸ(δεξιά)καὶἐπιχαίροντεςμὲἰκανοποίηση
γιὰτὸνσυντελούμενοἐξουνιτισμὸτῆςἉγίαςὈρθοδο
ξίαςμας,ποὺἀπεργάζονται.Εἰκόνεςποὺἐξεγείρουντὰ
ὀρθόδοξαἀντανακλαστικὰκαὶδιεγείρουντὸὀρθόδοξο
φρόνημακάθεσυνειδητοῦμέλουςτῆςἘκκλησίαςμας,
ἀλλὰἀφήνουνἀδιάφορουςτοὺςἉγιορεῖτεςΚαθηγου
μένους,ΓέροντεςκαὶΠατέρες!...
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τριάρχηκ.Βαρθολομαῖο4 «με τὰ ἀ πὸ ὅ σα δι α
δρα μα τί σθη καν κα τὰ τὴν ἐ πί σκε ψη τοῦ Πα τριά
ρχη στὰ Ἱ ε ρο σό λυ μα καὶ τὸ Κοι νὸ Ἀ να κοι νω θὲν 
μὲ τὸν Πά πα, κα θὼς καὶ γιὰ τὴν πα ρου σί α του 
στὴ Ρώ μη καί τήν συμ προ σευ χή του μὲ τὸν Πά
πα καὶ τοὺς ἡ γέ τες τῶν Ἑ βραί ων καὶ τῶν Πα λαι
στι νί ων»(http://www.agioritikovima.gr/agnea/item/39606).

Στόἴδιοδημοσίευμαἀναφέρεταιὅτι4 «στὴν 
ἐ πι στο λὴ τους οἱ Ἀν τι πρό σω ποι τῶν Ἱ ε ρῶν Μο
νῶν ἐκ φρά ζουν τὴν ἀν τί δρα ση τῶν Ἁ γι ο ρει τῶν 
γιὰ τὶς πα ρα πά νω ἐ νέρ γει ες καὶ κά νουν ἔκ
κλη ση πρὸς τὸν Πα τριά ρχη γιὰ τὴ δι α φύ λα ξη 
τῆς ἐκ κλη σι α στι κῆς ἑ νό τη τας στὴν Ὀρ θό δο ξη 
Ἐκ κλη σί α. Μά λι στα κά νουν ἰ δι αί τε ρη ἀ να φο
ρά στά γε γο νό τα τῆς δε κα ε τί ας τοῦ ‘60, ὅ ταν οἱ 
Ἁ γι ο ρεῖ τες δι έ κο ψαν τὸ ‟μνη μό συ νο” τοῦ Πα
τριά ρχη Ἀ θη να γό ρα, με τὰ τὰ ‟ἀ νοίγ μα τά” του 
πρὸς τοὺς πα πι κούς. Ἀ να μέ νε ται μὲ ἐν δι α φέ ρον 
ἡ ἀ πάν τη ση τοῦ Πα τριά ρχη καὶ ἡ θέ ση του ἀ πέ
ναν τι στὸν Οἰ κου με νι σμό»(http://www.agioritikovima.
gr/agnea/item/39606).

Σέἄλλοδημοσίευμα,ἐπίσης,ἀναφέρεται
ὅτιἡἐπιστολήαὐτήσυντάχθηκε4 «με τὰ ἀ πὸ 
ἀ πό φα σιν ἕν δε κα κα θη γου μέ νων Ἱ. Μο νῶν τοῦ 
Ἁ γι ω νύ μου Ὄ ρους»καίὅτι«εἰς αὐ τὴν (συμ φώ

νως πρὸς πλη ρο φο ρί ας) ἔ γι νε με γά λη ἐ πε ξερ γα
σί α, διά νὰ ἀ φαι ρε θοῦν “προ σβλη τι κὲς” λέ ξεις 
διά τὸν Οἰ κου με νι κὸν Πα τριά ρχην»(Ο.Τ.,ἀρ.φ.2042,
24102014).

Εὔλογαδιερωτᾶταικανείςποῦὀφείλεταιαὐ
τήἡσύγχυσηκαίἡἀδιαφάνειαἐκμέρουςτῆς
ἹερᾶςΚοινότητος.Ποιοίεἶναιοἱλόγοιπούδέν
τῆςἐπιτρέπουννάἀπαντήσειστάἁπλούστατα
καίεὔλογαἐρωτήματαπούγεννῶνταισέὅλο
τόὀρθόδοξοπλήρωμα;Συντάχθηκεκαίἐστάλη
πρόςτόνΠατριάρχηἡσυγκεκριμένηἐπιστολήἤ
ὄχι;Καίἄνὄντωςἐστάλη,τότεγιατίδένδίδεται
στήνδημοσιότητα,ὅπωςγίνεταισέἀνάλογες
περιπτώσεις;

Τίθενται,ὅμως,καίκάποιαἄλλαβασανιστι
κάἐρωτήματατάὁποῖαχρήζουνἀπαντήσεως
ἀπότήνἹεράΚοινότητα.Ἀληθεύειἡἀναφορά
τοῦδημοσιεύματοςὅτιμόνονἕνδεκαἀπότίς
εἴκοσιΜονέςσυγκατατέθηκανστήνἀποστολή
τῆςἐπιστολῆς;Ἀληθεύειἡπληροφορίαπούδη
μοσιεύεταιὅτι«ἔ γι νε με γά λη ἐ πε ξερ γα σί α, διά 
νὰ ἀ φαι ρε θοῦν ‟προ σβλη τι κὲς” λέ ξεις διά τὸν 
Οἰ κου με νι κὸν Πα τριά ρχην»;

Ἀδυνατοῦμενάπιστέψουμεὅτιεἶναιδυνατόν
νάμήνὑπάρχειστήνἹεράΚοινότηταὁμοφωνία

ώ τα τε Δέ σπο τα, ὅ τι ἀ εί πο τε οἱ Μο να χοί εἶ ναι 
ἰ δι αι τέ ρως εὐ αί σθη τοι εἰς τά θέ μα τα τῆς πί στε
ως, φο βοῦν ται δέ ὅ τι αἱ πα ρα χω ρή σεις εἰς αὐ τά 
συ νε πά γον ται τήν ἀ πώ λειαν τῶν ψυ χῶν των, διά 
τήν σω τη ρί αν τῶν ὁ ποί ων καί ἐγ κα τέ λει ψαν τόν 
κό σμον καί ἦλ θον νά μο νά σουν “ἐν ἐ ρη μί αις καί 
ὄ ρε σι καί σπη λαί οις καί ταῖς ὀ παῖς τῆς γῆς”.

»Διά τούς Ἁ γι ο ρεί τας Μο να χούς τούς μνη
μο νεύ ον τας τό σε πτόν ὄ νο μα τῆς Ὑ με τέ ρας 
Πα να γι ό τη τος, τάτολμηράβήματαεἰςτάς
σχέσειςμετάτοῦπαπισμοῦκαίδήἐκεῖνα
ἅτιναμᾶςἐκβάλλουντῶνὁρίωντῆςὈρ-
θοδόξουἘκκλησιολογίαςκαίΠαραδόσεως,
δημιουργοῦνἔντοναπροβλήματαεἰςτήν
συνείδησιναὐτῶνὡςἔχονταδυσμενεῖς
ἐπιπτώσειςεἰςτήνσωτηρίαντων.Οὕ τως 
ἄλ λως τε δι δά σκον ται ἀ πό τήν μα κραί ω να καί 
ζῶ σαν Ἁ γι ο ρει τι κήν Πα ρά δο σιν καί τούς μάρ
τυ ρας μο να χούς, οἱ ὁ ποῖ οι δέν ἐ δί στα σαν νά 
τε λει ω θοῦν μαρ τυ ρι κῶς, πα ρά νά προ σκυ νή
σουν τόν πά παν.

»Πα ρά τῶν κο σμι κῶν ἀν θρώ πων ἡ τοια ύτη 
στά σις χα ρα κτη ρί ζε ται ὡς φα να τι κή, δι’ ἡ μᾶς 
ὅ μως πρό κει ται πε ρί συ νε πεί ας πρός τήν πί στιν 
μας καί τήν ἀ φο σί ω σιν καί ἀ φι έ ρω σίν μας πρός 
τόν Θε όν» (Ο.Τ.,ἀρ.φ.440,1611981).

Τάἐξίσουκαίἀκόμημεγαλύτερα«τολμηρά
βήματα»τοῦκ.Βαρθολομαίουδέν«δη μι ουρ
γοῦν ἔν το να προ βλή μα τα εἰς τήν συ νεί δη σιν»
τῶνσυγχρόνωνἁγιορειτῶν;Δένπροκαλοῦν
«δυ σμε νεῖς ἐ πι πτώ σεις εἰς τήν σω τη ρί αν των»;

Δέν«μᾶς ἐκ βάλ λουν τῶν ὁ ρί ων τῆς Ὀρ
θο δό ξου Ἐκ κλη σι ο λο γί ας καί Πα ρα δό σε ως»
τάσύγχροναοἰκουμενιστικάἀτοπήματατοῦ
κ.Βαρθολομαίου,ὁὁποῖοςπροχώρησεπολύ
περισσότεροἀπότούςπροκατόχουςτουστόν
συγκρητιστικόδιαθρησκειακόΟἰκουμενισμόμέ
τολμηράθεολογικάκαίλειτουργικάἀνοίγματα
πρόςὅλεςτίςαἱρέσεις,Μονοφυσιτισμό,Παπι
σμό,Προτεσταντισμό,ἀκόμακαίπρόςἄλλες
θρησκεῖες,ὅπωςὁἸουδαϊσμόςκαίτόἸσλάμ;
Ἀμβλύνθηκεἄραγεἡσυνείδησητῶνσυγχρόνων
ἁγιορειτῶν,ὥστενάμήνἐνοχλεῖταιπλέονἀπό
τίςπροκλητικέςαὐτέςἀντορθόδοξεςἐνέργειες;

Πληροφορούμαστεἀπότήνεἰδησεογραφία
τῶνἡμερῶνὅτιἡἹερὰΚοινότηταἀπέστειλεἐπι
στολὴδιαμαρτυρίαςπρὸςτὸνΟἰκουμενικὸΠα

ὉΟἰκουμενικός
Πατριάρχηςκ.
Βαρθολομαῖος
μέτόνπαπικό
«ἐπίσκοπο»

τοῦEisenstadt
τῆςΑὐστρίας,

Aegidius
Zsifkovics,τόν
Νοέμβριοτοῦ
2014,ὅπουὁ
Πατριάρχης

ἀνήγγειλεὅτι
θάἱδρυθεῖ

οἰκουμενιστικό
μοναστήρικαί
δήλωσεὅτιοἱ

διαφορέςμεταξύ
Ὀρθοδόξων

καίπαπιστῶν
ἔχουνσέ

μεγάλοβαθμό
ξεπεραστεῖ,
περιμένειδέ
περισσότερα
ἀπὸτὸνΠάπα

Φραγκῖσκο.

ὉΟἰκουμενικὸςΠατριάρχηςΒαρθολομαῖοςκαὶὁΠά
παςΒενέδικτοςσυνευλογοῦνκαὶἀνταλλάσσουνλει
τουργικὸἀσπασμό,προωθώνταςτὴνἀνίερηἕνωση.
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στήνἀντιμετώπισητῶνθεμάτωντῆςπίστεως∙ὅ
τιεἶναιδυνατόννάὑπάρχουνἁγιορείτικεςΜονές
καίἁγιορεῖτεςμοναχοίπούνάμήνκαταδικάζουν
τίςἐξόφθαλμεςοἰκουμενιστικέςπαρεκτροπές
τοῦΟἰκουμενικοῦΠατριάρχουστάἹεροσόλυμα.

Ἀδυνατοῦμενάπιστέψουμεὅτιὑπάρχουν
ἁγιορείτικεςΜονέςκαίἁγιορεῖτεςμοναχοί
πούνάμήνκαταδικάζουντήνσυνάντηση,τίς
συμπροσευχέςκαίτήνΚοινήΔήλωσηΒαρθολο
μαίουΦραγκίσκουκαίτόσαἄλλα∙πούνάμήν
καταδικάζουντήνἀναβίωση,ἀλλάκαίτήνὑπέρ
βασηκαίτήνπροσαύξηση«τῆς δε κα ε τί ας τοῦ 

‘60, ὅ ταν οἱ Ἁ γι ο ρεῖ τες δι έ κο ψαν τὸ «μνη μό συ νο» 
τοῦ Πα τριά ρχη Ἀ θη να γό ρα, με τὰ τὰ «ἀ νοίγ μα
τά» του πρὸς τοὺς πα πι κούς»!

Ἀδυνατοῦμενάπιστέψουμεὅτιἔγινεὄντως
«ἐ πε ξερ γα σί α»τοῦκειμένουγιάνάμήν«θι γεῖ»
ὁΟἰκουμενικόςΠατριάρχης.Εἶναιδυνατόννά
ὑπόκειταισέ«ἐ πε ξερ γα σί α»ἡἀλήθειακαίἡ
ἀκρίβειατῆςἀμωμήτουπίστεώςμας,τῆςἉγίας
μαςὈρθοδοξίας;Εἶναιδυνατόννάὑπόκειταισέ
«ἐ πε ξερ γα σί α»τόὁμολογιακόφρόνημα,ἡσυνέ
πειαστίςἀρχέςκαίτήνμακραίωνηπαράδοση,τό
χρέοςκαίἡεὐθύνητοῦἉγίουὌρουςἀπέναντι
στόνλαότοῦΘεοῦ;

Τίεἶναιαὐτόπούμᾶςκάνειπλέοντόσοδι

στακτικούςστίςἀντιδράσεις,τόσοφειδωλούς
στίςδηλώσειςκαίτόσοὑποτονικούςστίςδιεκ
δικήσειςὅτανπρόκειταιγιάζητήματαπίστεως
καίὁμολογίαςκαθόσονεἶναιγνωστόὅτιδέν
στερούμαστεστόἍγιονὌροςοὔτεθεολογικῆς
καταρτίσεως,οὔτεὀξυδέρκειας,οὔτεγνώσεων,
οὔτεκαίἱκανοτήτωνστόνχειρισμόκαίτήνδι
εκπεραίωσηὑποθέσεων.

Στήνσυνέχειατοῦκεφαλαίουθάπαραθέ
σουμεσέἑνότητεςτίςἀποκλίνουσεςἀπότήν
ὀρθόδοξηθέσηἀπόψεις,πούκατάκαιρούς
ἔχουνδιατυπωθεῖἀπότούςΟἰκουμενικούς
Πατριάρχεςἤσυμπεριλαμβάνονταισέἐπίσημα
Κείμενατῶνδιαλόγων,σέἀντιπαραβολήμέτίς
ἐπίσημεςκαίβασισμένεςστήνὀρθόδοξηπατε
ρικήδιδασκαλίατοποθετήσειςἀπαντήσειςτῆς
ἹερᾶςΚοινότητος,τῶνἹερῶνΜονῶν,Καθηγου
μένων,γερόντωνκαίμοναχῶντοῦἉγίουὌρους.
Ἀπότήνἀντιπαραβολήαὐτήκαταδεικνύεται
ὁλοφάνεραἡἀπόκλισητοῦΟἰκουμενικοῦΠα
τριαρχείουκαίτῶνοἰκουμενιστῶν,καθώςκαί
ἡὁμολογιακήστάσηπούπάντοτετηροῦσετό
ἍγιονὌροςκαίοἱδημόσιεςπαρεμβάσειςκαί
πρωτοβουλίεςτου,τίςὁποῖεςκαίἔχεικαθῆκον
νάἐπαναλάβει.

ὉΟἰκουμενικόςΠατριάρχηςκ.ΒαρθολομαῖοςσέοἰκουμενιστικόἙσπερινόστόνΚαθεδρικόναό
τῶνΠαλαιοκαθολικῶνστήνΟὐτρέχτη,Ὁλλανδία,2442014.

Λεχθέντα καὶ Πραχθέντα  
τῶν Οἰκουμενικῶν Πατριαρχῶν  
καὶ οἱ Ὁμολογιακὲς Ἀπαντήσεις  

τῶν Ἁγιορειτῶν 
Μέσα ἀπὸ τὴν ἀντιπαραβολὴ κειμένων  

Οἰκουμενιστῶν καὶ Ἁγιορειτῶν

ἹερὰΜονὴΚωνσταμονίτου,ἍγιονὌρος.
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Δ
ιερευνώνταςκανείςτήνπροσέγγι
σηὈρθοδόξωνκαίΡωμαιοκαθολι
κῶν,τίςκινήσεις,τίςἐπιλογές,τίς
τακτικέςπούἀκολουθήθηκανκαί

τίςμεθοδεύσειςπούἐφαρμόσθηκανδιαπιστώ
νειὅτιἡπροσέγγισηαὐτήἦτανπροαποφασι
σμένη,προμελετημένηκαίμέπροκαθορισμένα
πλαίσιαστάὁποῖαθάἔπρεπενάκινηθεῖ.Καίτά
πλαίσιααὐτάδένεἶναιἄλλαἀπότίςἀποφάσεις
τῆςΒ΄ΒατικανῆςΣυνόδουκαίτήνσυνολικήπο
λιτικήτοῦΒατικανοῦ.

Γι’αὐτόκαίδένἦτανκαθόλουτυχαίαἡἀναρ
ρίχηση,καθ’ὑπόδειξητῶνΗ.Π.Α.,τοῦΠατριάρχη
ἈθηναγόραστόνΟἰκουμενικόΘρόνο,καθώς
ἦτανγνωστήἡδιάθεσήτουγιάπροσέγγισημὲ
τούςδυτικούς.Ἀπότόξεκίνηματῆςπατριαρ
χίαςτου8«ὁ προ κα θή με νος τ ῆς Ὀρ θο δο ξί ας 
ἐ νηγ κα λί σθη με τά πα ροι μι ώ δους ζω τι κό τη τος 
τό ζή τη μα τῆς ἀ να θερ μάν σε ως τῶν ἐ πα φῶν μέ 
τήν Ρώ μην, τήν ὁ ποί αν ἐν τῷ ἐν θρο νι στη ρί ῳ ἤ δη 
λό γῳ του ἀ σπά ζε ται με τ’ ἀ πε ράν του σε βα σμοῦ 
ἀ δελ φι κῶς ἐν Χρι στῷ»(Εὐαγ.Βαρελλᾶ,Διορθόδοξοικαί
ΟἰκουμενικαίΣχέσειςτοῦΠατριαρχείουΚωνσταντινουπόλεως
κατάτόνΚ΄αἰώνα,σελ.204).

ὍπωςδιαπιστώνειὁΚαθηγητήςκ.Πέτρος
Βασιλειάδης:8«Ἀ σφα λῶς ἡ συ νερ γα σί α του 
ἀ πό τό 1949 πού ἐν θρο νί στη κε ὡς οἰ κου με νι κός 
Πα τριά ρχης μέ τόν ρω μαι ο κα θο λι κό ἐ πί σκο πο 
τό τε τῆς Ἀ να το λί ας Ρον κά λι, με τέ πει τα Πά πα Ἰ
ω άν νη ΚΓ΄ θά ἐ πη ρέ α σε θε τι κά καί στήν ἀλ λα γή 
πλεύ σης τῆς Κα θο λι κῆς Ἐκ κλη σί ας»(http://fanarion.
blogspot.gr/2013/10/blogpost_6413.html).

ΟἱκαλέςκαίστενέςσχέσειςτοῦΠατριάρχη
ἈθηναγόραμέτόνΠάπαἸωάννηΚΓ΄συνεχί
στηκανκαίἐντατικοποιήθηκανστήνδεκαετία
πούμεσολάβησε.8«Ὁ  Ἀ θη να γό ρας ἐ πί συ νε
χῆ ἔ τη δι α πραγ μα τεύ ε ται πα ρα σκη νια κῶς μέ 
τό Βα τι κα νό τήν συ νάν τη σί του μέ τόν Πά πα. 

Δι α με σο λα βη τής εἶ ναι ὁ Ρου μά νος Ἀρ χι μαν δρί
της Σκρί μα, δι α πρε πής θε ο λό γος, καί δι ά φο ρες 
προ σω πι κό τη τες τοῦ κα θο λι κοῦ κό σμου» (Κα
θηγητοῦΔ.Τσάκωνα,ἈθηναγόραςὁΟἰκουμενικόςτῶνΝέων
Ἰδεῶν,σελ.93).

Τό1959ὁἈρχιεπίσκοποςἈμερικῆςἸάκωβος
μεταβαίνειστόΒατικανόκαίμεταφέρειστόν
ΠάπαἸωάννηΚΓ΄προσωπικόμήνυματοῦΠα
τριάρχηἈθηναγόρα:8«Ἁ γι ώ τα τε. Ἡ  Α. Θ. Πα
να γι ό της ὁ Πα τριά ρχης μοί ἀ νέ θε σε τήν ὑ ψί στην 
τι μήν νά ἐ πι δώ σω πρός τήν Ὑ με τέ ραν Ἁ γι ό τη τα, 
ὄ χι ἐν γράμ μα σιν ἀλ λ’ ἐν τῇ ζώ σῃ, τό ἑ ξῆς μή
νυ μα: ‟ἐ γέ νε το ἄν θρω πος ἀ πε σταλ μέ νος πα ρά 
Θε οῦ, ὄ νο μα αὐ τῷ Ἰ ω άν νη ς”. Δι ό τι πι στεύ ει ὅ τι 
Ὑ μεῖς εἶ σθε ὁ δεύ τε ρος Πρό δρο μος, ὁ ἐ πι φορ τι
σμέ νος πα ρά τοῦ Θε οῦ μέ τήν ἐν το λήν εὐ θεί ας 
νά ποι ή ση τε τάς τρί βους Αὐ τοῦ»(Ἀρ.Πανώτη,Παῦλος
ΣΤ ́ἈθηναγόραςΆ ,Εἰρηνοποιοί,Ἀθῆναι1971,σελ.41).

ΣτήνἀπάντησήτουὁΠάπαςἀποκαλύπτειτίς
προθέσειςτοῦΒατικανοῦἐνὄψειτῆςΒ΄Βατι
κανῆςΣυνόδουπούἐπρόκειτονάξεκινήσειτίς
ἐργασίεςτης.8«Σκο πός τῆς νέ ας Συ νό δου εἶ
ναι ἡ ἐ πα νέ νω σις τῆς Ἐκ κλη σί ας»δηλώνειστόν
Ἀρχιεπίσκοποκαίσυμφωνοῦνἀπόκοινοῦὅτι
ἡ«ἕ νω ση τῶν ἐκ κλη σι ῶν»πρέπεινάστηριχθεῖ
στίςἀρχέςτῆςΓαλλικῆςἘπαναστάσεως(Ἀρ.Πανώτη,
ΠαῦλοςΣΤ ́ἈθηναγόραςΆ ,Εἰρηνοποιοί,Ἀθῆναι1971,σελ.42).
«Ἐ άν δέν ἐ πι κρα τή ση τό σύν θη μα τῆς Γαλ λι κῆς 
Ἐ πα να στά σε ως: ἐ λευ θε ρί α, ἰ σό της, ἀ δελ φό της, 
οὔ τε εἰ ρή νη θά ὑ πάρ ξη με τα ξύ τῶν ἐ θνῶν, οὔ τε 
ἕ νω σις με τα ξύ τῶν Ἐκ κλη σι ῶν»(ΚαθηγητοῦΔ.Τσά
κωνα,ἈθηναγόραςὁΟἰκουμενικόςτῶνΝέωνἸδεῶν,σελ.95).

ὉΠάπαςδηλώνειστόνἈρχιεπίσκοποἸάκωβο
ὅτι8«Ἡ ἕ νω σις θά εἶ ναι ἕ νω σις καρ δι ῶν. Ἕ νω
σις προ σευ χῆς. Ἕ νω σιςκαρ πός ἀ να ζη τή σε ως τοῦ 
ἑ νός ὑ πό τοῦ ἄλ λου» (ὅ.π.,σελ.95),ὁριοθετώντας
τήννέαοἰκουμενικήπολιτικήτοῦΒατικανοῦἔ
ναντιτῆςὈρθοδοξίας.

Ἡνέααὐτήπολιτική,πούθάλάβειτήνἐπί
σημημορφήτηςμέτίςἀποφάσειςτῆςΒ΄Βα
τικανῆςΣυνόδου(19631965)καίτόπερίφημο
«Δι ά ταγ μα πε ρί Οἰ κου με νι σμοῦ»,θάἐπιβληθεῖ
στόἑξῆςστόνδιάλογομεταξύὈρθοδόξωνκαί
Ρωμαιοκαθολικῶν,ἀφοῦθάγίνειδεκτήκαίἐκ
μέρουςτοῦΟἰκουμενικοῦΠατριαρχείου.

ΓιάτόνλόγοαὐτόσυγκαλεῖταιἀπότόΟἰ
κουμενικόΠατριαρχεῖοἡΠρώτηΠανορθόδοξη
ΣύνοδοςστήνΡόδοτό1961.

Τίςβασικέςἀρχέςτῆςνέαςοἰκουμενικῆςτα
κτικῆςδιετύπωσεπολύεὔστοχακαίσυνοπτικά
τό1962ὁγνωστόςρωμαιοκαθολικόςθεολόγος
ἸωάννηςΝτανιελοῦ:8«Ὁ λα τι νι κός καί ὁ βυ ζαν
τι νός κό σμος, μέ τά συμ φέ ρον τά τους, ἔ χουν ἀ πό 
και ρό ἐ κλεί ψει. Τό δόγ μα εἶ ναι σχε δόν κοι νό. Ἡ 
πα ρά δο σις ἐ πί σης. Τά μυ στή ρια κοι νά. Καί κοι νοί 
οἱ ση με ρι νοί ἀν τί πα λοι. Οἱ αἰ ῶ νες πού ἐ πέ ρα
σαν ἐ σώ ρευ σαν δι ά φο ρες προ κα τα λή ψεις, πού 
πρέ πει σι γάσι γά νά ἐκ μη δε νι σθοῦν. Ὡς πρῶ το 
στά διο βλέ πω τήν ψυ χο λο γι κή προ ε τοι μα σί α»
(ΚαθηγητοῦΔ.Τσάκωνα,ἈθηναγόραςὁΟἰκουμενικόςτῶνΝέ
ωνἸδεῶν,σελ.97).

Τό«Δι ά ταγ μα γιά τόν Οἰ κου με νι σμό»πούἐ
ξέδωσεἡΒ΄ΒατικανήΣύνοδοςκάνειἰδιαίτερη
ἀναφοράστήνψυχολογικήπροετοιμασίακαίτό
κατάλληλοκλίμαπούἔπρεπενάδημιουργηθεῖ
γιάνάξεκινήσειὁδιάλογος.

ΣυγκεκριμέναστόΚεφάλαιο«Ἡἀμοιβαία
ἀδελφικήγνωριμία»ἀναφέρεται:8«Εἶ ναι κα
θῆ κον μας νά γνω ρί σου με τόν ψυ χι κό κό σμο τῶν 
χω ρι σμέ νων ἀ δελ φῶν μας. Γιά τό σκο πό αὐ τό 
χρει ά ζε ται με λέ τη βα σι σμέ νη στήν ἀ λή θεια καί 
στίς κα λές δι α θέ σεις. Οἱ Κα θο λι κοί, κα τάλ λη λα 
προ ε τοι μα σμέ νοι, ὀ φεί λουν νά ἀ πο κτή σουν μιά 
κα λύ τε ρη γνώ ση τῆς δι δα σκα λί ας καί τῆς ἱ στο ρί
ας, τῆς πνευ μα τι κῆς καί λει τουρ γι κῆς ζω ῆς, τῆς 
θρη σκευ τι κῆς ψυ χο λο γί ας καί τῆς πνευ μα τι κῆς 
καλ λι έρ γειας πού χα ρα κτη ρί ζουν τούς ἀ δελ φούς 
μας. Στήν ἐ πί τευ ξη αὐ τοῦ τοῦ σκο ποῦ συμ βάλ
λουν πο λύ οἱ συ νά ξεις, στίς ὁ ποῖ ες συμ με τέ χουν 
ἀν τι πρό σω ποι καί ἀ πό τίς δύ ο πλευ ρές, γιά νά 
ἐ ξε τά σουν πρό πάν των θε ο λο γι κά ζη τή μα τα, καί 
ὅ που ὅ λοι συμ πε ρι φέ ρον ται σάν ἴ σοι πρός ἴ σους· 
μέ τήν προ ϋ πό θε ση ὅ τι ὅ σοι συμ με τέ χουν σ’ 
αὐ τές, κά τω ἀ πό τήν ἐ πί βλε ψη τῶν ἐ πι σκό πων, 
θά εἶ ναι ἀ λη θι νά κα ταρ τι σμέ νοι. Ἀ πό τό δι ά λο γο 
αὐ τό θά φα νεῖ πιό κα θα ρά ποι ά εἶ ναι ἡ ἀ λη θι
νή θέ ση τῆς Κα θο λι κῆς Ἐκ κλη σί ας. Μ’αὐτόν τόν 
τρό πο θά γνω ρι στεῖ κα λύ τε ρα ἡ σκέ ψη τῶν χω
ρι σμέ νων ἀ δελ φῶν μας καί θά ἐ κτε θεῖ σ’ αὐ τούς 
πιό αὐ θεν τι κά ἡ πί στη μας»(Β΄ΣύνοδοςΒατικανοῦ,
ΔιάταγμαγιάτόνΟἰκουμενισμό,ΓραφεῖονκαλοῦΤύπου,σελ.21).

Ἡψυχολογικήαὐτήπροετοιμασίαἐκδηλώ
θηκεμέτόν«διάλογοτῆςἀγάπης»πούἐπακο
λούθησε.

ὉΟἰκουμενικός
Πατριάρχηςμέ
τόν«ἡγούμενο»
τῆςοἰκουμενι
στικῆςμονα
στικῆςκοινότητος
τοῦBoseτῆς
Ἰταλίαςὅπου
προσεφώνησε
τούςπαρευρισκο
μένουςὡςἑξῆς:
«Σεβασμιώτατε
Καρδινάλιεκύριε
AngeloScola,
Ἀρχιεπίσκοπε
Mιλάνου,Ὁσιο
λογιώτατεκύριε
EnzoBianchi,
Ἡγούμενετῆς
ΜοναστικῆςΚοι
νότητοςτοῦBose
καίλοιπάμέλη
αὐτῆς»

a) Διμερὴς Διάλογος
Ὀρθοδόξων-Ρωμαιοκαθολικῶν
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Ὁ 
«διάλογοςτῆςἀγάπης»ἔχειὡςπρω
τεργάτηκαίκύριοἐκφραστήτουτόν
ΠατριάρχηἈθηναγόρακαίπιστούς
συνεχιστέςτούςδύοδιαδόχουςτου,

τόνΠατριάρχηΔημήτριοκαίτόνΠατριάρχη
Βαρθολομαῖο.Πρόκειταιγιάμιάκαθαράἐπικοι
νωνιακήτακτικήστηριγμένηστήνδυναμικήτῆς
εἰκόναςκαίτήνἐπιβολήτῆςσυνήθειας,χωρίς
κανέναπαντελῶςἔρεισμαστήνθεολογίακαί
τήνἀλήθεια.Ὁἴδιος,ἄλλωστε,ὁΠατριάρχης
Ἀθηναγόραςδένπαρέλειπενάφανερώνειτήν
ἀποστροφήτουγιάτούςθεολόγουςκαίτήνθε
ολογίακαίτήνπροτίμησήτουστήνπολιτικήκαί
τήνδιπλωματία.

Ὁθεωρητικόςἐκφραστήςκαίἰθύνωννοῦςτῆς
προσεγγίσεωςμέτὸΒατικανόὑπῆρξεὁΜητρο
πολίτηςἩλιουπόλεως(μετέπειταΧαλκηδόνος)
Μελίτων,πούὡςΠρόεδροςστήνΓ΄Πανορθό
δοξηΔιάσκεψηστήΡόδο,115Νοεμβρίου1964
δήλωνε:8 «Θά ἀρ χί σου με νά ἀ σκού με θα στήν 
ἀ γά πη. Ὁ δι ά λο γος χρή ζει με λέ της. Ἡ ἀ γά πη δέν 
χρει ά ζε ται με λέ τη. Χρει ά ζε ται ἄ σκη ση, πρω το
βου λί α, γεν ναι ό τη τα, πνεῦ μα θυ σί ας... Τά σχί
σμα τα ὡ λο κλη ρώ θη καν καί ἔ γι ναν ἀ γε φύ ρω τα 
ὅ ταν ἔ λει ψε παν τε λῶς ἡ ἀ γά πη. Δέν μπο ροῦ με 
νά ἀ πο κα τα στή σου με ἑ νό τη τα χρι στι α νι κή, ἐ άν 
δέν μα θη τεύ σου με στήν ἀ γά πη, ἐ άν δέν ἀ γα
ποῦ με. Καί εὐ χό με θα ὅ πως τό στά διο αὐ τό τῆς 
καλ λι ερ γεί ας ἀ δελ φι κῶν σχέ σε ων εἶ ναι πλῆ ρες 
ἀ μοι βαί ων χει ρο νο μι ῶν, προ σο χῆς, τι μῆς καί 
ἀ γά πης, εἰς τρό πον ὥ στε νά δη μι ουρ γη θῆ τό κα
τάλ λη λο κλῖ μα, ἐν τός τοῦ ὁ ποί ου θά ἐ πε ξερ γα
σθοῦ με τόν ἐκ κλη σι α στι κό θε ο λο γι κό δι ά λο γο»
(ἈριστείδηΓ.Πανώτη,ΠαῦλοςΣΤ ́ἈθηναγόραςΆ ,Εἰρηνοποιοί,
ἽδρυμαΕὐρώπηςΔραγάν,Ἀθῆναι1971,σελ.143).

ΠατριάρχηςἈθηναγόρας

:: ΣυνάντησηΠάπαΠαύλουΣΤ ́Ἀθηναγό
ραστήΡώμη,26Ὀκτωβρίου1967: 8 «Ἡ ἔ ξο

δος πάν των ἡ μῶν ἐκ τῆς ἀ πο μο νώ σε ως καί τῆς 
αὐ τα ρε σκεί ας ἐ πί τήν ἀ να ζή τη σιν τοῦ στε ρε οῦ 
ἐ δά φους, ἐ φ’ οὗ τε θε με λί ω ται ἡ ἀ δι αί ρε τος 
Ἐκ κλη σί α, ἀ πε κά λυ ψεν ἡ μῖν τήν ἀ λή θειαν, ὅ τι 
πλεί ο νά εἰ σιν τά ἑ νοῦν τα καί ὀ λι γώ τε ρα τά χω
ρί ζον τα ἡ μᾶς... Κα λού με θα ἵ να συ νε χί σω μεν καί 
ἐν τεί νω μεν τόν δι ά λο γον τῆς ἀ γά πης εἰς τρό πον 
ὥ στε νά κα τα στή σω μεν τοῦ τον προ θε ο λο γι κόν 
γε γο νός...»(ἈριστείδηΓ.Πανώτη,ΠαῦλοςΣΤ ́Ἀθηναγόρας
Ά ,Εἰρηνοποιοί,ἽδρυμαΕὐρώπηςΔραγάν,Ἀθῆναι1971,σελ.225).

:: ΣυνεντεύξειςΠατριάρχουἈθηναγόρα,
1968: 8«Τά δόγ μα τα ἄς τά κλεί σει κά θε Ἐκ
κλη σί α εἰς τό θη σαυ ρο φυ λά κιόν της καί μέ τό 
κά λυμ μα αὐ τό νά ἐκ δώ σω μεν τό κοι νόν νό μι σμα 
τῆς ἀ γά πης» (Ἐ φημ. Ἔ θνος, 151168). «Δέν πρό
κει ται ἡ μί α Ἐκ κλη σί α νά ὑ πο τα χθῆ εἰς τήν ἄλ λην 
ἀλλ́  ὁ μοῦ νά ἐ πα νι δρύ σω μεν τήν Μί αν, Ἁ γί αν, 
Κα θο λι κή καί Ἀ πο στο λι κή Ἐκ κλη σί αν»(Περιοδ.ὁ
Ποιμήν,Μυτιλήνη,Φεβρουάριος1968).

:: ΠροσλαλιάΠατριάρχηἈθηναγόραπρός
ὀρθοδόξουςἱερεῖς,1971: 8«Ἕ ως τὸ 1054 εἴ
χα με πολ λάς δι α φο ράς. .. Ἀλ λά ἠ γα πώ με θα. Καὶ 
ὅ ταν ἀ γα πῶν ται οἱ ἄν θρω ποι, δι α φο ραί δὲν 
ὑ πάρ χουν. Ἀλ λά τὸ 1054 πού ἐ παύ σα μεν νὰ 
ἀ γα πώ με θα, ἦλ θαν ὅ λες οἱ δι α φο ρές. Ἠ γα πώ
με θα καὶ εἴ χο μεν τὸ ἴ διον μυ στή ριον. Τὸ ἴ διον 
βά πτι σμα, τὰ ἴ δια μυ στή ρια καὶ ἰ δι αι τέ ρως τὸ 
ἴ διο Ἅ γιον Πο τή ριον. Τώ ρα ποὺ ξα να γυ ρί σα μεν 
εἰς τὸ 1054, δια τὶ δὲν ξα να γυ ρί ζο μεν καὶ εἰς τὸ 
Ἅ γιον Πο τή ριον;  

»...Καὶ ἐ πει δὴ δὲν ἔ χω πολ λὲς ἐλ πί δες ἀ πὸ 
τὸν θε ο λο γι κὸν δι ά λο γον. .. δι’ αὐ τὸ ἐ γὼ προ τι
μῶ τὸν δι ά λο γο τῆς ἀ γά πης. Νὰ ἀ γα πη θοῦ με! 
Καὶ τί γί νε ται σή με ρα; Πνεῦ μα μέ γα ἀ γά πης 
ἐ ξα πλώ νε ται ὑ πὲρ τοὺς Χρι στια νοὺς Ἀ να το λῆς 
καὶ Δύ σε ως. Ἤ δη ἀ γα πώ με θα. Ο Πά πας τὸ εἶ πε: 
ἀ πέ κτη σα ἕ ναν ἀ δελ φὸν καὶ τοῦ λέ γω σ’ ἀ γα πῶ! 
Τὸ εἶ πα καὶ ἐ γώ: Ἀ πέ κτη σα ἕ ναν ἀ δελ φὸ καὶ τοῦ 
εἶ πα σ’ ἀ γα πῶ!»(ἩπροσλαλιάτοῦἈθηναγόρου,Πρωτο

πρεσβυτέρουΓ.Μεταλληνοῦ,Οἱδιάλογοιχωρίςπροσωπεῖον,
ἐκδ.Παρακαταθήκη,σελ.5).

ἹεράΚοινότηςπρόςΠατριάρχηἈθηναγόρα,
1970: 4  «Ἤ δη δέ δι ερ μη νεύ ον τες τό πά γιον 
φρό νη μα τοῦ Ἁ γί ου Ὄ ρους, πλη ρο φο ροῦ μεν Ὑ
μᾶς, ὅ τι ἐμ μέ νει τῇ Ὀρ θο δό ξῳ Δι δα σκα λί ᾳ, ταῖς 
Πα τρι καῖς ἑ πό με νον Πα ρα δό σε σι, κα θ’ ἅς, τόν 
μέν «Δι ά λο γον τῆς ἀ γά πης» θε ω ρεῖ ἄ σκο πον καί 
πη γήν πολ λῶν δει νῶν...»(Ο.Τ.,ἀρ.φ.127,10101970).

:; ἹεράΜονήΣταυρονικήτα(Καθηγ.Ἀρχιμ.
Βασίλειος): 4  «‟Τό νό μι σμα τῆς ἀ γά πης”, πού 
κυ κλο φο ρεῖ με τά ἀ πό τό ‟κλεί σι μον τῶν δογ μά
των”, ἡ ‟ἐ πα νί δρυ σις τῆς Μιᾶς... Ἐκ κλη σί ας” καί 
τό σα ἄλ λα εἶ ναι ἀ κα τα νό η τα καί κυ ρι ο λε κτι κῶς 
βλά σφη μα γιά τήν Ὀρ θό δο ξο Ἐκ κλη σί α...

»Ὅ ταν οἱ πι στοί δι α κρί νουν δι α φο ρές, πού 
ὑ πάρ χουν με τα ξύ Ὀρ θο δό ξων καί Ἑ τε ρο δό ξων, 
δέν ση μαί νει ὅ τι ἐ πι θυ μοῦν τό σχί σμα καί τή 
δι αι ώ νι σί του, ἀλ λά ζη τοῦν τήν ἀ λη θι νή ἑ νό τη
τα, τήν μό νη σω τή ριο γιά ὅ λους. Εἶ ναι ἄ ρα αὐ τό 
ἕ νας σταυ ρός, πού ὑ πο φέ ρουν ἀ πό ἀ γά πη γιά 
τούς ἀ δελ φούς...

»Οἱ Πα τέ ρες τῆς Ἐκ κλη σί ας, πού φά νη καν 
‟σκλη ροί” στή δι α τή ρη σι τοῦ Δόγ μα τος, εἶ ναι 
ἐ κεῖ νοι πού ἀ γά πη σαν πε ρισ σό τε ρο ἀ πό κά θε 

ἄλ λον τόν ἄν θρω πον. Για τί γνώ ρι σαν τά ἀ πύθ
με να βά θη του καί δέν θέ λη σαν πο τέ νά τόν κο
ρο ϊ δέ ψουν μέ τίς συ ναι σθη μα το λο γί ες ἐ φή με ρης 
καί ἀ νύ παρ κτης ἀ γά πης, ἀλ λά τόν σε βά στη καν 
προ σφέ ρον τάς του τό Εὐ αγ γέ λιο τῆς Ἀ λη θεί ας, 
πού χα ρί ζει τή μα κα ρί α ἐν Ἁ γί ῳ Πνεύ μα τι ζω ή. 
Δέν εἶ ναι λοι πόν ἡ πι στό της στό Δόγ μα στε νο
κε φα λιά οὔ τε ὁ ἀ γώ νας γιά τήν Ὀρ θο δο ξί α μι
σαλ λο δο ξί α, ἀλ λά ὁ μο να δι κός τρό πος ἀ λη θι νῆς 
ἀ γά πης. Ἡ  Ὀρ θο δο ξί α βι ου μέ νη δί δει στόν κό
σμο τό ‟ Ἕν, οὗ ἐ στι χρεί α”, ἐ κεῖ νο πού ξε δι ψά ει 
ἀ λη θι νά»(Ο.Τ.,ἀρ.φ.98,131969).

:; Ἡ  ἹεράΚοινότηςπρός τὸνΒαρθολο
μαῖο: 4  «Με τά πό νου ση μει οῦ μεν ὅ τι ἀ πό τάς 
κε νάς αὐ τάς ἀ γα πο λο γί ας πα ρα σύ ρον ται τι νές 
ἐκ τῶν Ὀρ θο δό ξων ἀ δελ φῶν μας, χά νουν τήν 
δογ μα τι κήν εὐ αι σθη σί αν καί πα τρο πα ρά δο τον 
ἐμ μο νήν εἰς τά ἅ για δόγ μα τα, πα ρα δό σεις καί 
δι δα σκα λί ας, τάς ὁ ποί ας πα ρε λά βο μεν πα ρά 
τῶν ἁ γί ων Πα τέ ρων μας καί μέ τάς ὁ ποί ας δι ε
σώ θη σαν οἱ ἀ νά τήν οἰ κου μέ νην Ὀρ θό δο ξοι λα οί 
καί ἰ δι αι τέ ρως τό γέ νος ἡ μῶν τῶν Ἑλ λή νων κα τά 
τήν μα κραί ω να πε ρί ο δον τῆς δου λεί ας, τι νές δέ 
ἐξ αὐ τῶν καί ἐ φαρ μό ζουν τήν μυ στη ρια κήν δι α
κοι νω νί αν» (Ο.Τ., ἀρ. φ. 1154, 22101995).

Λειτουργικός
ἀσπασμός
στήνπαπική
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τοῦΠάπα
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19Μαρτίου
2013.
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καθολικοῦ
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1. ὉΜητροπολίτηςΠεργάμουκ. Ἰωάννης,
συμπρόεδροςτῆςΜικτῆςἘπιτροπῆςΔια
λόγουὈρθοδόξωνΠαπικῶν,μέτόνΠάπα
ΦραγκῖσκοστήθρονικήἑορτήτῆςΡώμης,
2013.

2. Ἡὀρθόδοξηἀντιπροσωπείαμέπροεξάρχο
ντατόνΜητροπολίτηΠεργάμουκ.Ἰωάννη
καίτόνἕτεροΣυμπρόεδροτῆςΜικτῆςἘπι
τροπῆςΔιαλόγουΚαρδινάλιοΚούρτΚώχ,στή
θρονικήἑορτήτῆςΡώμης,2013.

3. Ἀνταλλαγέςἐπισκέψεων,ἐθιμοτυπικέςσυ
ναντήσειςκαίσυζητήσειςτῶνἐπιτροπῶνκαί
τῶνἐπιτρόπωνπούχειρίζονταιτήντύχητοῦ
διμεροῦςΔιαλόγουὈρθοδόξωνΠαπικῶν.

❶

❷

❸

Α
ὐτήἡἐπίδειξηφιλίαςκαίἀγάπης
ἐκμέρουςτοῦΒατικανοῦκαίτοῦ
ΟἰκουμενικοῦΠατριαρχείουἦταν
τόπροπέτασμακαπνοῦγιάνάκα

λυφθοῦντάἀκραῖαοἰκουμενιστικάἀνοίγματα
χωρίςκανέναθεολογικόἔρεισμακαίχωρίς
καμμίαοὐσιαστικήἀλλαγήστούςστόχουςκαί
τίςμεθόδουςτοῦπαπισμοῦ.

Ὁπαπισμόςἄλλαξεἁπλῶςτόπροσωπεῖοτου
μέτήνΒ΄ΒατικανήΣύνοδοκαίτό«Διάταγμα 
περί Οἰκουμενισμοῦ»πούἐξέδωσε.Ταυτόχρονα,
ὅμως,φανέρωσεκαίτόἀληθινότουπρόσωπο,
καθώςἡἴδιαΣύνοδοςἐξέδωσεκαίτόἀντίστοι
χο«Διάταγμα γιά τίς Ἀνατολικές Καθολικές 
Ἐκκλησίες»,τίςοὐνιτικέςδηλαδή,τίςὁποῖες
ἀναγνωρίζουνκαίπροασπίζονταιμέκάθεἐπι
σημότηταοἱπαπικοί.ΟὐσιαστικάτόΒατικανό
διατήρησετήνδιπροσωπίακαίτήνδιγλωσσίαμέ
τήνὁποῖαδένπαύεινάσυμπεριφέρεταιἔναντι
τῶνὈρθοδόξων.

Ἡἴδιαδιγλωσσία,ὅμως,χαρακτηρίζεικαί
τήνπλευράτῶνὈρθοδόξωνοἰκουμενιστῶν,μέ
προεξάρχοντόΟἰκουμενικόΠατριαρχεῖο,πού
ἀντιλαμβάνονταιἐπιλεκτικάτίςδιαθέσειςτοῦ
Βατικανοῦκαίἐκλαμβάνουνκατάτόδοκοῦντίς
κινήσειςκαίτίςἀποφάσειςτου.Εἶναιἡγνωστή
καίπαγιωμένηπλέοντακτικήτοῦΟἰκουμενικοῦ
Πατριαρχείουπούπεριλαμβάνειαὐστηρήὀρθό
δοξηστάσηστό«ἐσωτερικό»καίδιαδοχικές
ὑποχωρήσειςἔναντιτῶνΡωμαιοκαθολικῶνστά
πλαίσιατῶνδιαλόγων.

Μέσασέαὐτάτάπλαίσιακαίμέαὐτάτά
δεδομέναἀπόφασίστηκετό1963στήνΔεύτερη
ΠανορθόδοξηΔιάσκεψητῆςΡόδουἡἔναρξητοῦ
θεολογικοῦδιαλόγουμέτούςΡωμαιοκαθολι
κούς.ἘνδεικτικόεἶναιτόγεγονόςὅτιἡἘκκλησία
τῆςἙλλάδος,ἀρνούμενηνάἀποδεχθεῖτάτετε
λεσμέναπούἐπιχειροῦσενάἐπιβάλειτόΟἰκου
μενικόΠατριαρχεῖο,ἀρνήθηκενάσυμμετάσχει

στήνΠανορθόδοξηΣύνοδο(βλ.σχ.ΧρυσοστόμουΒ ,́
ἈρχιεπισκόπουἈθηνῶνκαίπάσηςἙλλάδος,ΤάΠεπραγμένα
ἀπό1571963μέχρι1571964,σελ.1819).

Ὁ«ἐπίσημοςθεολογικόςδιάλογος»ξεκίνησε
τό1980.Γιάτήνδιεξαγωγήτοῦδιαλόγουσυγκρο
τήθηκεἡΔιεθνήςΜικτήἘπιτροπήΘεολογικοῦ
ΔιαλόγουμεταξύὈρθοδόξωνκαίΡωμαιοκαθο
λικῶν.

Ὁδιάλογοςαὐτόςτοποθετήθηκεἀπότήν
ἀρχήσέλανθασμένεςκαίπροβληματικέςβάσεις,
καθώςσυμφωνήθηκεὅτιθάδιεξαγόταν«ἐπί
ἴσοιςὅροις»καίθάξεκινοῦσεἀπότά«ἑνοῦντα»,
χωρίςνάἐξετάσειτίςθεολογικέςδιαφορές.

ἩμέχριτώραπορείατῆςΔιεθνοῦςΜικτῆς
ἘπιτροπῆςθεολογικοῦδιαλόγουμεταξύὈρθο
δόξωνκαίΡωμαιοκαθολικῶνχαρακτηρίστηκε
ἀπότήνἐπιμελημένηπροσπάθειανάπαρου
σιάσειθετικόἔργοκαίἐξέλιξητοῦδιαλόγου
παράτίςἀντιθέσεις,τίςπαπικέςπροκλήσεις
καίτάἀγεφύρωταχάσματα,πούπολλέςφορές
τορπίλισαντίςδιαδικασίεςκαίὁδήγησανσέ
ἀδιέξοδοτόνδιάλογο.

Χαρακτηρίστηκε,ἐπίσης,ἀπόμίαἔντονηἀδι
αφάνεια,μίαἐνορχηστρωμένηπροσπάθειαδη
μιουργίαςκαίἐπιβολῆςτετελεσμένων,πούπρο
δίδειτήντήρησηκαίἐφαρμογήσυγκεκριμένων
σχεδιασμῶνκαίπροειλημμένωνἀποφάσεων.

Ἐνδεικτικόπαράδειγμαεἶναιἡμυστικότητα
πούτηρεῖταιστήνἐπεξεργασίακαίτήνσυζήτηση
τῶνκοινῶνκειμένωνπούἐκδίδειἡἘπιτροπή,τά
ὁποῖαδένγίνονταιγνωστάοὔτεκἄνστίςΣυνό
δουςτῶνΤοπικῶνὈρθοδόξωνἘκκλησιῶνπού
λαμβάνουνμέροςστόνδιάλογο.

ὍπωςἀναφέρεισέἄρθροτουὁΜητροπολί
τηςΝαυπάκτουκαίἉγίουΒλασίουκ.Ἱερόθεος
ἀναφερόμενοςστάκείμενατῆςἘπιτροπῆς,«τά 
κείμενα αὐτά ὑπογράφονται ἀπό τούς ἀντιπρο
σώπους τῶν Τοπικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν μέ 
τήν προοπτική τοῦ ad referendum, δηλαδή τήν 

ἔγκρισή τους ἀπό τίς Τοπικές Ἐκκλησίες. 
Ὅμως, τοὐλάχιστον ἀπό ὅ,τι γνωρίζω ἀπό 
τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, κανένα ἀπό τά 
κείμενα αὐτά δέν ἦλθε πρός ἔγκριση στήν 
Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας».

ὉΚαθηγητήςΔογματικῆςτῆςΘεολο
γικῆςΣχολῆςτοῦΑ.Π.Θ.κ.ΔημήτριοςΤσε
λεγγίδηςσέἐπιστολήτουπούἀπέστειλε
προσφάτωςπρόςὅλουςτούςἹεράρχεςτῆς
ἘκκλησίαςτῆςἙλλάδοςἀναφέρειτάἑξῆς
ἀποκαλυπτικά:

«Συγκεκριμένα, πρίν λίγες ἡμέρες, 
ζήτησα νά ἐνημερωθῶ ἀπό κάποιους 
γνωστούς μου Ἐπισκόπους γιά τόν Διμερῆ 
Θεολογικό Διάλογο Ὀρθοδόξων καί Ρω
μαιοκαθολικῶν, στό Ἀμμάν τῆς Ἰορδανίας 
(1519 Σεπτεμβρίου 2014). Εἰδικότερα, 
ἐρώτησα νά μάθω, ἄν ἡ Ἐκκλησία τῆς 
Ἑλλάδος συζήτησε ἐν Συνόδῳ καί ἔλαβε 
κάποια ἀπόφαση γιά τόν ἐν λόγῳ Θεολο
γικό Διάλογο. Καί, παρά τό γεγονός ὅτι οἱ 
τρεῖς ἀπό τούς Ἐπισκόπους αὐτούς ἦταν 
Συνοδικοί, μοῦ ἀπάντησαν πώς δέν ἐγνώ
ριζαν τίποτε γιά τό περιεχόμενο αὐτοῦ τοῦ 
Θεολογικοῦ Διαλόγου.

»Τό ἴδιο, ἀκριβῶς, συνέβη καί μέ τήν 
ἐρώτησή μου σχετικά μέ τήν Διάσκεψη 
τῶν Ἀντιπροσώπων ὅλων τῶν τοπικῶν 
Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν στό Σαμπεζύ τῆς 
Ἐλβετίας. Οἱ Ἐπίσκοποι τῆς Ἑλλαδικῆς 
Ἐκκλησίας –καί μάλιστα Συνοδικοί ἀγνο
οῦσαν οὐσιαστικά τό περιεχόμενο αὐτοῦ 
τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου.

»Καί, ἐνῶ ἡ Γ΄ Προσυνοδική Πανορ

Ὁ ἐπίσημος «Θεολογικὸς Διάλογος»
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θόδοξη Διάσκεψη (2128 Νοεμβρίου 1976) ἀπε
φάσισε, ὅτι ‟ἡ κατά τήν διεξαγωγήν τῶν Θεολο
γικῶν Διαλόγων ἀκολουθούμενη μεθοδολογία… 
προϋποθέτει τήν σχετικήν πληροφόρησιν τοῦ 
πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας ἐπί τῶν διαφόρων 
ἐξελίξεων τῶν Διαλόγων”, δέν ὑπάρχει στήν 
πράξη, ἡ ‟σχετική πληροφόρησις” οὔτε κἄν στά 
μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας μας.

»Ὡς γνωστόν, στούς Θεολογικούς Διαλόγους 
συζητῶνται σοβαρότατα θέματα πίστεως καί 
ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας. Πῶς, λοιπόν, εἶναι ἐπιτρεπτό 
τά θέματα αὐτά νά θεωροῦνται ‟ἀπόρρητα” καί 
γι’ αὐτό ἀπροσπέλαστα στά πλέον ἁρμόδια πρό
σωπα τῆς Ἐκκλησίας, πού εἶναι οἱ Ἐπίσκοποι στό 
σύνολό τους; Γί  αὐτό, κάθε πιστός μέ αἴσθηση 
εὐθύνης γιά τήν ἐκκλησιαστική ζωή, εὔλογα δι
ερωτᾶται, γιατί κάποιοι, προφανῶς ἠθελημένα, 
κρατοῦν τούς Ἀρχιερεῖς μας σέ ἄγνοια καί γιατί 
δέν ἐνδιαφέρονται γιά τήν Συνοδική ἐνημέρωση 
καί ἀπόφασή τους, γιά τόσο σοβαρά θέματα, 
πού ἀφοροῦν τήν σύνολη Ἐκκλησία. Ὡστόσο, 
βέβαια, ἡ ἀκριβής γνώση τοῦ περιεχομένου τῶν 
Θεολογικῶν Διαλόγων, ὅπως καί ἡ μετάδοση 
τῆς γνώσεως αὐτῆς στό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας, 
εἶναι δικαίωμα ἀλλά καί ὑποχρέωση ὅλων τῶν 
Ἐπισκόπων»(http://epomenitoisagioispatrasi.blogspot.
gr/2014/11/15192014.html#more).

Πόσα,λοιπόν,καίποιάἀπότάΚοινάΚείμενα
τῆςΜικτῆςἘπιτροπῆςΔιαλόγουἔχουνἐγκριθεῖ
(καίἄνναίἀπόποιές)ἀπότίςΤοπικέςἘκκλησίες;
Ἀφοῦ,λοιπόν,τάΚείμενααὐτάδένἔχουνἐγκρι
θεῖἀπότίςΣυνόδουςτῶνΤοπικῶνἘκκλησιῶν,
τότεπῶςμπορεῖνάθεωροῦνταιὡςβάσηγιά
τήνπαραγωγήνέωνΚειμένωνστίςἑπόμενες
ΣυνελεύσειςτῆςἘπιτροπῆςκαίτοῦθεολογικοῦ
διαλόγουἐνγένει;Πολύπερισσότερομάλιστα
ὅτανὑπῆρχανΣυνελεύσειςτῆςἘπιτροπῆς,ὅπως
αὐτήτοῦBalamandτό1993στήνὁποίαἀρνήθη
καννάλάβουνμέροςἕξιὈρθόδοξεςἘκκλησίες
(τῶνἹεροσολύμων,τῆςΣερβίας,τῆςΒουλγαρίας,
τῆςΓεωργίας,τῆςἙλλάδοςκαίτῆςΤσεχοσλο
βακίας)διαμαρτυρόμενεςγιάτίςπροκλήσεις
τῶνΟὐνιτῶν.Τόκείμενο,ὅμως,τοῦBalamand
συνεχίζεινάγίνεταιἀποδεκτόστάπλαίσιατοῦ
διαλόγουπαράτίςτεράστιεςἀντιδράσειςπού
προκάλεσεκαίσυνεχίζεινάπροκαλεῖ.

ΚάθενέαΣυνέλευση,ἄλλωστε,τῆςΜικτῆς

Ἐπιτροπῆςθεωρεῖὡςδεδομέναὅσαἀποφασί
στηκανκαίσυμπεριλήφθηκανστάκείμεναπού
ἐκδόθηκανἀπότίςπροηγούμενεςΣυνελεύσεις,
ἀνεξάρτηταἀπότόἄνἔχουντήνἀπαιτούμενη
συνοδικήἔγκρισητῶνΤοπικῶνὈρθοδόξων
Ἐκκλησιῶν.

ΤόγεγονόςὅτιτάκείμενατῆςΜικτῆςἘπι
τροπῆςδένἔχουνἐγκριθεῖἀπότίςΤοπικές
Συνόδουςσυνεπάγεταιὅτιτάπορίσματακαί
τάἀποτελέσματατοῦδιαλόγουδένἔχουντήν
ἀπαιτούμενηἔγκρισητοῦσυνόλουτῆςὈρθο
δόξουἘκκλησίαςκαίἀνάπᾶσαστιγμήμπορεῖ
νάἀνατραποῦν.Αὐτότόἐνδεχόμενο,ἄλλωστε,
εἶναιτόπλέονπιθανόἄνλάβουμεὑπόψιντίς
σφοδρέςἀντιρρήσειςπολλῶνΤοπικῶνἘκκλη
σιῶνσέκάποιαἀπότάκείμενατῆςἘπιτροπῆς,
ἀλλάκαίτίςἀκόμησφοδρότερεςἀντιδράσεις
τοῦὀρθοδόξουπληρώματος.

Ἀποδεικνύεται,ἔτσι,ὅτιἡεἰκόνατῆςθετικῆς
ἐξελίξεωςκαίτῆςπροόδουτοῦδιαλόγουπού
μέτόσηἐπιμέλειαπροβάλλεταιεἶναιτεχνητή
καίκατασκευασμένη.Καλλιεργεῖταιδέμέκύριο
σκοπόνάἐπιβάλειτετελεσμένακαίνάπαράσχει
τήνκάλυψηστάἀλλεπάλληλαοἰκουμενιστικά
ἀνοίγματα.Ἄλλωστεοὐσιαστικήπρόοδοςστόν
θεολογικόδιάλογοδένθάμποροῦσεἐκτῶν
πραγμάτωννάὑπάρξειἀφοῦαὐτόςἀσχολεῖται
μέτά«ἑνοῦντα»καίὄχιμέτίςθεολογικέςδι
αφορές,τίςὁποῖεςκαίφιλοδοξεῖνάἐπιλύσει.

Καίδιερωτᾶταικαίὁπλέονκαλόπιστοςπαρα
τηρητήςπῶςεἶναιδυνατόννάἐπιλυθοῦναὐτές
οἱδιαφορές,ὅτανμισόςαἰώναςπροσεγγίσεως
καίπληθωρικῆςἀγαπολογίας,καθώςκαί35σχε
δόνχρόνιαἐπίσημουθεολογικοῦδιαλόγουδέν
εἶχανκανέναἀποτέλεσμα.Πῶςεἶναιδυνατόν
νάσυμφωνήσουμεγιάτίςθεολογικέςδιαφορές,
ὅτανδένμποροῦμενάσυμφωνήσουμεοὔτεκἄν
στά«ἑνοῦντα»;

Ἐκτόςἄνθεωροῦμεὡςσυμφωνίατήνπρο
σχώρησηστήνπαπικήἀντίληψηπερίπρωτεί
ουκαίτήνκαθιέρωσήτουκαίστήνὈρθόδοξη
Ἐκκλησία.Στήνπερίπτωσηαὐτήθάὀφείλαμενά
συμφωνήσουμεμέτόνΚαθηγητήκ.Βασιλειάδη
καίνά«ἀναγνωρίσουμε ὅτι μέσω τοῦ εἰλικρι
νοῦς, ἰσότιμου καί ἀπροϋπόθετου θεολογικοῦ 
διαλόγου κι ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι κερδίσαμε τήν 
αὐτονόητη θεολογικά, καί μαρτυρούμενη στήν 

Ὀρθόδοξη λειτουργική μας παράδοση, ἐκκλη
σιαστική ἀναγκαιότητα τοῦ ‟πρώτου” σέ ὅλες 
τίς βαθμίδες τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ βίου (τοπική/
ἐνοριακή, ἐπισκοπική, περιφερειακή, καί ἀνά 
τήν οἰκουμένη), ὅπου ὁ προεστώς ἤ primus inter 
pares δέν ἀποτελεῖ ἁπλῶς τιμητικό ἀλλά οὐσια
στικό λειτούργημα»(http://fanarion.blogspot.gr/2013/10/
blogpost_6413.html).

ΠατριάρχηςΒαρθολομαῖος

:: ΧαιρετισμὸςΠατριάρχουΒαρθολομαί
ου.Φανάρι,301220128«Ἀτυχῶς,κατάτήν
διαδρομήντῶναἰώνων,ἡἀδελφωσύνηαὕτη
ἐπλήγηἰσχυρῶς,μέἀποτέλεσμανάδιασπασθῇ
ἡπευματικήἑνότηςτῶνἘκκλησιῶνμας.Ἐπίσει
ράναἰώνωνθεολόγοιἀλλάκαίἐκκλησιαστικοί
ἄνδρεςἀμφοτέρωντῶνἘκκλησιῶνἐδαπάνων
τάςδυνάμειςτωνοὐχίἐντῷπλαισίῳτοῦδι
αλόγου,ἀλλάπρόςμεμονωμένηνπροβολήν
καίὑποστήριξιντῶνἰδίωνθέσεων...Πρέπει,
δηλαδή,νάδαπανῶμεντάςπνευματικάςδυ
νάμειςμαςοὐχίἐντῇπροσπαθείᾳἀνευρέσεως
δικαιολογιῶνδιάτήνἐνίσχυσιντῶνθέσεων,
τάςὁποίαςὑπεστηρίξαμενκατάτόπαρελθόν
πρόςδικαιολόγησιντοῦσχίσματος,ἀλλάνά
καταβάλλωμενεἰλικρινῆπροσπάθειανδιάτήν
ἀνεύρεσινἐπιχειρημάτων,ἐπιβεβαιούντωντό
ἐσφαλμένοντῆςδιχαστικῆςτάσεωςκαίἀναζη
τούντωντρόπουςπροσεγγίσεως...»(Χαιρετισμός

τοῦΟἰκ.Πατριάρχουκ.ΒαρθολομαίουπρόςτήνἈντιπροσω
πείατῆςἘκκλησίαςΡώμηςκατάτήθρονικήἑορτήτοῦΟἰκου
μενικοῦΠατριαρχείου,Φανάρι,30112012).

:: ὉμιλίατοῦΠατριάρχουΒαρθολομαίου,
19838«ἘάνὁΔιάλογοςἤρχιζενἀπότάςμεί
ζοναςμεταξύτῶνδύοἘκκλησιῶνδιαφοράς,
ἡπρόοδόςτουθάκαθίστατοπροβληματική,
διότιθάεἴχομενεὐθύςἐξἀρχῆςδυσκολίας,
τῶνὁποίωναἱψυχολογικῆςφύσεωςδένθά
ἦσανἀσφαλῶςαἱτελευταῖαι.Ἀλλάκαίπάλιν,
δηλαδήκαίτώραπούἤρχισενὁΔιάλογοςἀπό
τάἑνοῦντα,αἱψυχολογικαίδυσχέρειαιδέν
ἀπέλιπον.Θάἀναφέρωἕνμόνονπαράδειγμα:
τόθέματῆςΟὐνίας,ἐπίτοῦὁποίουοἱὀρθό
δοξοιγενικῶςἔχουνἀλλεργίανκαίἀντιδροῦν,
διότιτοῦτοσυνάπτεταιμέδυσάρεσταἱστορικά
γεγονότα.Ἀλλάτήνψυχολογικήντοποθέτησιν
τῶνὈρθοδόξωνἔναντιτῆςΟὐνίαςφαίνεταιὅτι
δένκατενόησενεἰσέτιἐπαρκῶςἡΡώμηκαίτήν
ὑποτιμᾶ»(ὉἐπίσημοςΘεολογικόςΔιάλογοςὈρθόδοξης
καὶΡωμαιοκαθολικῆςἘκκλησίας,ΟἰκουμένηΔιάλογοςκαί
προβληματισμοί,ἐκδ.παρατηρητής,Θεσσαλονίκη1998,τ.
3,σελ.38).

ἍγιονὌρος

:; ΚαθηγούμενοιἹερῶνΜονῶνΔιονυσίου
καίΓρηγορίου,ΓαβριήλκαίΒησσαρίωνπρός
ΠατριάρχηἈθηναγόρα 4«...προήλθομεν εἰς 
τήν ἀπόφασιν, ὅπως ἀπευθύνωμεν, μετά τοῦ 

ὉΟἰκου
μενικός

Πατριάρχης
κ.Βαρθολο
μαῖοςμέτόν
Καρδινάλιο
ΚούρτΚώχ,

συμπρόεδρο
τῆςΜικτῆς
Ἐπιτροπῆς

τοῦΔιαλόγου
Ὀρθοδόξων

Παπικῶν,στήν
ΘρονικήἙορ
τήτῆςΚων

σταντινουπό
λεως.Φανάρι,

30112011.
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προσήκοντος υἱϊκοῦ σεβασμοῦ, πρός τήν ὑμε
τέραν Παναγιότητα τήν παροῦσαν ἀνοικτήν ἐπι
στολήν, καί παρακαλέσωμεν, ὅπως, κηδομένου 
πατρικῶς καί ἡμῶν τῶν ἐλαχίστων τέκνων της, 
παύσητε πάσης περαιτέρω συζητήσεως μετά 
τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας, ἐπί θεμάτων πίστεως, 
λατρείας καί αὐτῆς τῆς καθεστηκυῒας τάξεως ἐν 
τῇ καθ’ ἡμᾶς Ὀρθοδοξίᾳ, ἐξ ἧς συζητήσεως, ὡς 
προβλέπομεν, οὐ μόνον σκανδαλισμός μέγας 
θέλει προέλθει εἰς τάς συνειδήσεις τοῦ εὐσε
βοῦς Χριστεπωνύμου πληρώματος, ἀλλά καί 
σχίσματα καί διαιρέσεις. Ἐπί πλέον δέ ἐν τοῖς 
καθ’ ἡμᾶς, οἱ ἁπλοϊκοί πατέρες τῶν Κοινοβίων 
μας, οἱ ἐπιμελούμενοι μετ’ ἀκριβείας τά τῆς 
πίστεως, θά ἀναστατωθοῦν κυριολεκτικῶς μέ 
κίνδυνον νά καταλείπουν τάς Ἱεράς Μονάς καί 
τραποῦν πρός τήν Ἔρημον, ἵνα μή ἀκούουν τό 
μνημόσυνον τοῦ σεπτοῦ ὑμῶν Ὀνόματος καί 
σκανδαλίζονται...» (Ο.Τ.,ἀρ.φ.37,Φεβρουάριος1964).

:; Ἱ.Μ.ΜεγίστηςΛαύραςπρόςἹεράΚοινότη
τα(10Ἰανουαρίου1981) 4«….ἐάν ἠθέλομεν 
νά εἴμεθα εἰλικρινεῖς πρός τόν ἑαυτόν μας, δέν 
θά ὠνομάζομεν ποτέ τόν ἀρξάμενον διάλογον 
μετά τῶν Φράγκων «θεολογικόν», ἀλλά μᾶλλον 
«ψυχολογικόν», διότι τά κριτήρια καί οἱ στόχοι 
του ἀποβλέπουν σαφῶς εἰς ψυχολογικά ἀποτε
λέσματα καί ὄχι εἰς εὕρεσιν τῆς δῆθεν λανθα
νούσης ἀληθείας. Ἡ ἀλήθεια εἶναι γνωστή καί δή 
εἰς τούς ἀμερολήπτως ἐρευνῶντας Θεολόγους, 
ἀνεξαρτήτως ὁμολογίας. Σκοπός λοιπόν δέν εἶναι 
νά εὕρωμεν ὅ,τι πράγματι δέν ἀγνοοῦμεν, ἀλλά 

νά ἐφεύρωμεν μίαν ψυχολογικήν διαδικασίαν, 
ἥτις θά μᾶς ἐπιτρέψη νά ἀνακαλύψωμεν “ὅτι 
ἀνέκαθεν ὑπήρξαμεν ἡνωμένοι”, ὡς εἰσηγήθη 
ἐπί λέξει περί τοῦ τρόπου μεθοδεύσεως τῆς ἑνώ
σεως ἡ Β΄Βατικανή Σύνοδος» (Ο.Τ.,ἀρ.φ.446,2721981).

:; Ἀρχιμ.ΓεώργιοςΚαψάνης 4«Τά θέματα 
τοῦ διαλόγου δέν φαίνονται ἐκ πρώτης ὄψεως 
ἀντορθόδοξα. Εἶναι ὅμως πρωτάκουστον εἰς 
τήν ἱστορίαν τῆς Ἐκκλησίας νά συζητοῦνται τά 
ἑνοῦντα τούς Ὀρθοδόξους καί παπικούς καί ὄχι 
τά διαφοροποιοῦντα, ἥτοι αἱ αἱρέσεις» (Ο.Τ.,ἀρ.φ.
438,211981).

:; Ἀρχιμ.ΓεώργιοςΚαψάνης 4«Μελετῶν 
κάποιος προσεκτικὰ τὰ στάδια ποὺ ἀκολου
θοῦνται στὶς σχέσεις ὈρθοδόξωνΡωμαιοκα
θολικῶν διακρίνει ὅτι ὑπάρχει σχέδιο τοῦ Βα
τικανοῦ, τὸ ὁποῖο σταδιακὰ ἐφαρμόζεται μέχρι 
νὰ πραγματοποιηθῆ ἡ ‟ἕνωσις”. Γιὰ σχέδιο τοῦ 
Βατικανοῦ πρὸς προώθησιν ἑνώσεως Ὀρθοδό
ξων καὶ Ρωμαιοκαθολικῶν γράφει ὁ μακαριστὸς 
καθηγητὴς Ἰωάννης Καρμίρης: ‟Ὁ  Πάπας Παῦλος 
ΣΤ´ καὶ οἱ περὶ αὐτὸν ρωμαιοκαθολικοὶ θεολόγοι 
ἐξεπόνησαν ἓν καλῶς μελετηθὲν εὐρύτατον 
πρόγραμμα ρωμαιοκεντρικοῦ Οἰκουμενισμοῦ, 
σύμφωνον πρὸς τὴν Λατινικὴν Ἐκκλησιολογίαν” 
(Ἰω.Καρμίρη,ὈρθοδοξίακαὶΡωμαιοκαθολικισμός,τόμ.II,Ἀθῆναι
1965,σελ.170)». (Ἀρχιμ.ΓεωργίουΚαψάνη,Ἀνησυχίαγιὰτὴν
προετοιμαζομένηἀπὸτὸΒατικανὸἕνωσιὈρθοδόξωνΡωμαι
οκαθολικῶν,http://users.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/tributes/
gewrgios_grhgoriaths/).

ὉΟἰκουμενικόςΠατριάρ
χηςκ.Βαρθολομαῖοςστήν
ἐκδήλωσηγιάτόνἐπίσημο
ἑορτασμό,στόΠανεπιστή
μιοτῆςΒιέννης,τῆς50ῆς
ἐπετείουἀπότήνἵδρυση
τοῦοἰκουμενιστικοῦἹδρύ
ματος«ProOriente»(Βιέννη
711Νοεμβρίου2014).Πα
ρέστησαν,ἐπίσης,ὁΠατρι
άρχηςτῶνΚοπτῶνΑἰγύπτου
κ.Θεόδωρος,ὁΚαρδινάλιος
κ.KurtKochἐκμέρουςτοῦ
Πάπακαίπλεῖσταιἄλλαι
προσωπικότητες ἐκ τοῦ
ἐκκλησιαστικοῦκαίἀκαδη
μαϊκοῦκυρίωςκόσμου.

Ἕ
ναἀπότάχαρακτηριστικότεραδείγ
ματατῆςδιγλωσσίαςτοῦΒατικανοῦ
καίτῆςὑποχωρητικότητοςτῶνὀρθο
δόξωνστόνδιάλογομέτούςπαπικούς

ἀφορᾶτήνdefactoἀποδοχήτῆςΟὐνίας,τήνπιό
ἐπαίσχυντηδηλαδήμορφήπροσηλυτισμοῦκαί
πολεμικῆςκατάτῆςὈρθοδόξουἘκκλησίας.

ὩςγνωστόνὁὅροςΟὐνίαπροέρχεταιἀπό
τήνπολωνικήλέξηUnia,πούσημαίνειἕνωση.Ἡ
Οὐνίαεἶναιμίαἐκκλησιολογικήἐφεύρεσητοῦ
Βατικανοῦγιάνάπροσεταιρισθεῖτούςπιστούς
τῆςὈρθοδόξουἘκκλησίας.Οἱοὐνιτικέςθρησκευ
τικέςκοινότητεςδιατηροῦντόλειτουργικότυπικό
καίτελετουργικότῶνὀρθοδόξων,ἀλλάἀναγνω
ρίζουντόνΠάπακαίἀνήκουνἐκκλησιαστικάστό
Βατικανό.Πρόκειταιγιάμίαδιαστρεβλωτική
ἐκκλησιολογικήμέθοδοτῶνπαπικῶνγιάνάἐ
πιβάλουντήνψευδοένωσηκαίτήνὑποταγήτῶν
ὈρθοδόξωνστόΒατικανό.Ἡἴδιατακτικήἀκο
λουθήθηκεκαίγιάτούςΚόπτες,τούς
Νεστοριανούς,τούςΧριστιανούςτοῦ
Μαλαμπάρ,τούςΜαρωνίτεςκ.ἄμέ
ἀπώτεροσκοπότήνὑποταγήὅλων
τῶνχριστιανῶνστόνΠάπα.

ἹστορικάἡΟὐνίαεἶναιὑπεύθυνη
γιάτόαἱματοκύλισμαὀρθοδόξων
πληθυσμῶνκαίγιάτήνπολιτικήκαί
ἐθνολογικήἀναταραχήὀρθοδόξων
κρατῶν.«Μὲτὴνπαροιμιώδηγιὰ
τὴνδολιότητάτουςδράσιοἱἸησου
ῖταιἀπὸτὴνσύνοδοτῆςΒρέστης
(1596)καὶἐντεῦθενκατέστησαν
τὴνΟὐνίατὸνμεγάλοπειρασμὸτῆς
ὈρθοδόξουἈνατολικῆςἘκκλησίας,
ποὺἐστοίχισετὴνζωὴτοῦπατριά
ρχουΚυρίλλουΛουκάρεωςκαὶτὴν
ἐκθρόνισιπολλῶνπατριαρχῶν,ὡ
δήγησεστὴνἀποσκίρτησιἀπὸτοὺς
κόλπουςτῆςἘκκλησίαςμεγάλων

κοινοτήτωνστὴνΟὐκρανία,τὴνΤρανσυλβανία,
τὴνΔαλματία,τὴνἈντιόχεια,καὶπροεκάλεσε
τοὺςἀπηνεῖςδιωγμοὺςκατὰτῶνὈρθοδόξωνσέ
αὐτὲςκαὶἄλλεςτουρκοκρατούμενεςπεριοχές»
(Ἀρχιμ.ΓεωργίουΚαψάνη,Οὐνία,ἡμέθοδοςτοῦπαποκεντρικοῦ
οἰκουμενισμοῦ,περιοδικόΠαρακαταθήκη,τ.60).Ἡμέθοδος
αὐτήτῆςοὐνίαςσυνεχίζεταιμέχρικαίτίςμέρες
μας(π.χ.Β΄Παγκόσμιοςπόλεμος,Γιουγκοσλαβία,
Πολωνία,Τσεχοσλοβακία,Οὐκρανίακ.ἄ).

Σέὅ,τιἀφορᾶτόνδιάλογομέτούςπαπικούς
ἡΟὐνίαστάθηκεπάντοτετόμεγαλύτεροἐμ
πόδιοστήνοὐσιαστικήἐξέλιξήτου.Ἡἄρνηση
τοῦΒατικανοῦνάἀποκηρύξειτήνΟὐνίακαίἡ
διατήρησηστούςκόλπουςτουτῶν«Ἀνατολικῶν
ΚαθολικῶνἘκκλησιῶν»,τῶνοὐνιτικῶνδηλαδή,
τορπίλισεἀρκετέςφορέςτίςδιασκέψειςτῆςΜι
κτῆςἘπιτροπῆςκαίὁδήγησεἀρκετέςὈρθόδοξες
Ἐκκλησίεςνάἀρνηθοῦντήνσυμμετοχήτουςστίς
συνεδριάσειςτης.

ὉΠάπαςΦραγκῖσκοςμέτόνΟὐνίτηἈρχιεπίσκοπο
τῆςΟὐκρανίας,SviatoslavShevchuk.

Οὐνία καὶ Οὐνίτες
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Ἡὕπαρξη,ἐπίσης,οὐνιτῶνμεταξύτῶνρω
μαιοκαθολικῶνμελῶντῆςΜικτῆςἘπιτροπῆς
εἶναιμίαδιαρκήςπρόκλησηἐκμέρουςτῶνπα
πικῶν,τήνὁποίαἀποδέχονταιἀδιαμαρτύρητα
οἱὀρθόδοξοιἀντιπρόσωποι.

Στάτέλητῆςδεκαετίαςτοῦ’80καίστίςἀρχές
τῆςδεκαετίαςτοῦ’90τόΒατικανό,μέὄργανοτήν
Οὐνία,προχώρησεστίςἐπεκτατικέςτουἐπεμβά
σειςεἰςβάροςτῶνκαθημαγμένωνὈρθοδόξων
ἘκκλησιῶντῆςἈνατολικῆςΕὐρώπης.Σέἔνδει
ξηδιαμαρτυρίαςοἱὈρθόδοξεςἘκκλησίεςτῆς
Ἀντιοχείας,τῶνἹεροσολύμων,τῆςΒουλγαρίας,
τῆςΣερβίας,τῆςΠολωνίαςκαίτῆςΤσεχοσλοβα
κίαςἀρνοῦνταιτήνπαρουσίαἀντιπροσώπων
τουςστήνἝκτηΣυνέλευσητῆςὁλομελείαςτῆς
ΜικτῆςἘπιτροπῆςπούσυνέρχεταιστόFreising
τῆςΓερμανίαςτό1990.Μετάἀπόαἴτημακαίπα
ρέμβασητῆςἘκκλησίαςτῆςἙλλάδοςσυζητεῖται
τόπρόβληματῆςΟὐνίας.

Στήνσυζήτησηαὐτή«Ὀρ θό δο ξοι καί Ρω μαι
ο κα θο λι κοί, με τά ἀ πό δρα μα τι κές συ νε δρί ες 
καί ἔν το νη ἀν τι πα ρά θε ση θέ σε ων καί ἐ πι χει
ρη μά των, κα τέ λη ξαν στό νά ἀ πορ ρί ψουν καί 
κα τα δι κά σουν τήν Οὐ νί α, ὡς μί α με σαι ω νι κή 
μέ θο δο ἑ νώ σε ως τῶν Ἐκ κλη σι ῶν, ἡ ὁ ποί α ἀν τί 
νά βο η θή σει στήν προ σέγ γι ση με γά λω σε καί 
δι ηύ ρυ νε τίς δι αι ρέ σεις, ἄ νοι ξε με γα λύ τε ρες 
πλη γές» (ΠρωτοπρεσβυτέρουΘεοδώρουΖήση,Ἡκαταδί
κηκαίἡἀθώωσητῆςΟὐνίαςστόFreisingτοῦΜονάχου,http://
http://www.impantokratoros.gr/6B868F44.print.el.aspx).

Ἡἀπόφασηαὐτήἀνατράπηκεριζικάστήν
ἑπόμενηἝβδομηΣυνέλευσητῆςἘπιτροπῆςστό
BalamandτοῦΛιβάνουτό1993.Ἐκεῖἀναγνω
ρίστηκεκαίἐπισήμωςἡΟὐνίαμέεὐθύνητοῦ
ΟἰκουμενικοῦΠατριαρχείου,καθώςπολλέςὈρ
θόδοξεςἘκκλησίεςδένμετεῖχανστήνΣυνέλευση
καίἄσκησανδριμείακριτικήστόΚείμενο.

ΤότεράστιοπρόβληματῆςΟὐνίαςστάθηκεἡ
αἰτίαγιάνά«παγώσει»ὁδιάλογοςτάἑπόμενα
χρόνια.Τό2000συγκαλεῖταιστήνΒαλτιμόρητῶν
Η.Π.Α.ἡὌγδοηΣυνέλευσητῆςΜικτῆςἘπιτροπῆς,
ὅπουτόΒατικανόἐμμένειστίςθέσειςτουὑπέρ
τῆςδιατηρήσεωςτῆςΟὐνίας.

«Ὁ  Πά πας Ἰ ω άν νης Παῦ λος Β´ μὲ ἐμ πι στευ τι
κή του ἐ πι στο λὴ στὸν ρω μαι ο κα θο λι κὸ συμ πρό
ε δρο τοῦ Δι α λό γου Καρ δι νά λιο E d w a rd C a s s i dy 
ἀ να τρέ πει τὴν γραμ μὴ (τῆς Μι κτῆς Θε ο λο γι κῆς 

Ἐ πι τρο πῆς στὴν Βαλ τι μό ρη (2000) καὶ ὁ δη γεῖ 
χά ριν τῶν Οὐ νι τῶν τὸν Δι ά λο γο σὲ ναυά γιο. Ἔ
γρα φε σὲ αὐ τήν: «Πρέ πει (στὴν δι ά σκε ψιν τῆς 
Βαλ τι μό ρης), νὰ δη λω θῇ εἰς τοὺς Ὀρ θο δό ξους 
ὅ τι οἱ Ἀ να το λι κὲς Κα θο λι κὲς (=οὐ νι τι κὲς) Ἐκ κλη
σί ες μέ σα στὴν Ἐκ κλη σί α τῆς Ρώ μης χαί ρουν τῆς 
αὐ τῆς ἐ κτι μή σε ως ὡς καὶ πᾶσα ἄλ λη Ἐκ κλη σί α, 
ποὺ τε λεῖ εἰς κοι νω νί αν πρὸς τὴν Ρώ μην»(Εὐαγ
γέλουΔ.Θεοδώρου,ΠρόσφατεςἐπισημάνσειςτοῦΚαρδιναλίου
WalterKasperγιάτὶςἐπαφὲςμεταξὺὈρθοδόξωνκαὶΡωμαιοκα
θολικῶν,περιοδ.ΕΚΚΛΗΣΙΑ,τ.4/Ἀπρίλιος2008,σελ.287),καὶ 
ἐ πέ φε ρε τὴν δι καί α ἀ γα νά κτη σι καὶ πα ραί τη σι 
ἀ πὸ τὴν συμ προ ε δρί α τοῦ Σεβ. Ἀρ χι ε πι σκό που 
Αὐ στρα λί ας κ. Στυ λια νοῦ. Ὁ νῦν Πά πας Βε νέ δι
κτος ὁ Ι ΣΤ´ στοι χῶν στὴν ἴ δια τα κτι κὴ εὐ λο γεῖ καὶ 
συγ χαί ρει τὴν οὐ νι τι κὴ ἐκ κλη σί α στὴν Οὐ κρα νί α
(Ἐφημ.Καθολική,φ.3046/1842006),φέ ρει στὴν συ νο
δεί α του οὐ νί τη ἐ πί σκο πο ἐ πι σκε πτό με νος τὸ 
Φα νά ρι τὸν Νο έμ βριο τοῦ 2006, δη λώ νει ἀ πὸ 
τὴν Ἔ φε σο ὅ τι «κατ᾿ αὐ τὸν ὁ κα λύ τε ρος τρό πος 
διὰ τὴν ἑ νό τη τα εἰς τὴν Ἐκ κλη σί αν εἶ ναι αὐ τὸς 
τῆς Οὐ νί ας»(Ἐφημ.ὈρθόδοξοςΤύπος,8/12/2006)καὶ 
τώ ρα ἀ πο στέλ λει νέ ον ἀ πο στο λι κὸ ἔ ξαρ χο στὴν 
Ἀ θή να!»(Ἀρχιμ.ΓεωργίουΚαψάνη,Οὐνία,ἡμέθοδοςτοῦ
παποκεντρικοῦοἰκουμενισμοῦ,περιοδικόΠαρακαταθήκη,τ.60).

ΤελικάλόγῳτῆςἐμμονῆςτοῦΒατικανοῦοἱ
ἐργασίεςτῆςΜικτῆςἘπιτροπῆςκαταλήγουν
σέναυάγιο.ΣτήνἴδιαΣύνοδοἡδιορθόδοξη
Ἀντιπροσωπείαδήλωσετάἑξῆςσχετικάμέ
τήνΟὐνία:«Τά ἐν Balamand γε νό με να βή μα τα 
ὑ πο χω ρη τι κό τη τας ἔ ναν τι τῶν Οὐ νι τῶν δέ ον νά 
θε ω ρη θοῦν τώ ρα ὡς μή γε νό με να, ἐ φ’ ὅ σον δέν 
ἐ ξε τι μή θη σαν δε όν τως ὑ πό τῆς Ρώ μης. Συ νε πῶς 
ἐ πί τοῦ γνω στοῦ ἀ καν θω δε στά του θέ μα τος τῆς 
Οὐ νί ας ἐ πι στρέ φο μεν καί πά λιν εἰς μη δε νι κήν 
βά σιν» (Βλ.Εὐ.Θεοδώρου,«Οὐσιώδειςδιαφωνίεςμεταξύ
ὈρθοδόξωνκαίΡκαθολικῶνστήΒαλτιμόρητῶνΗΠΑ»,στόπερ.
Ἐκκλησία9,2000).

ὉΔιάλογοςἐπαναλαμβάνεταικαίπάλιτό
2006στόΒελιγράδιμένέοὈρθόδοξοΣυμπρό
εδροτόνΜητροπολίτηΠεργάμουκ. Ἰωάννη
Ζηζιούλα,πούὁρίστηκεἀπότόΟἰκουμενικό
Πατριαρχεῖο.ἩΟὐνίαθεωρήθηκεπώς«δέν 
ἀ πο τε λεῖ ἀν τι κεί με νο τοῦ πα ρόν τος δι α λό γου»
καίἡσυζήτησήτηςμετατέθηκεγιάτό«ἐγ γύς 
μέλ λον».Μέτόντρόποαὐτό,χωρίςκαμμίαἀ
ναστολή,ἀποσιωπᾶταικαίπαρακάμπτεταιἕνα

❷

❸

❶

1. Οὐνίτικηλειτουργίαστό
Βουκουρέστι,30Αὐγού
στου2014,παρουσίατοῦ
Καρδιναλίου Sandri, μέ
τήνεὐκαιρίατῆςἵδρυσης
νέαςοὐνίτικηςἐπισκοπῆς
καίτήνἐνθρόνισητοῦνεο
χειροτονηθέντος«ἐπισκό
που»τηςMihaiFrăţilă.

2.Οὐνιτικόσυλλείτουργο
στήνΟὐκρανία,μέτόν
νέοἀρχιεπίσκοποΟὐκρα
νίαςSviatoslavShevchuk.

3. ὉΠατριάρχηςΡουμανίας
κ.Δανιήλὑποδέχεταιτόν
ΚαρδινάλιοSandriπούἐπι
σκέφθηκετόΒουκουρέστι
γιάτήνἵδρυσηνέαςοὐνί
τικης ἐπισκοπῆςκαί τήν
ἐνθρόνισητοῦνεοχειροτο
νηθέντος«ἐπισκόπου»της
MihaiFrăţilă,30814.
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ζήτημαπούσυνιστᾶσαφήἐκκλησιολογικήδια
στροφήκαίβάναυσηπροσβολήτοῦὀρθοδόξου
πληρώματος,πούἔχειὑποστεῖκαίὑφίσταται
ἀκόμητάπάνδειναἀπότούςοὐνίτες.Πρόκειται
πραγματικάγιάκορυφαίαἐκδήλωσηἀναξιοπρέ
πειαςκαίἐνδοτισμοῦ!

Balamand1993

7 «Ὅ σον ἀ φο ρᾷ εἰς τὰς ἀ να το λι κὰς κα θο λι κὰς 
᾿Εκ κλη σί ας (σημ. οὐ νι τι κάς), εἶ ναι σα φὲς ὅ τι αὗ ται, 
ὡς τμῆ μα τῆς κα θο λι κῆς Κοι νω νί ας, ἔ χουν τὸ δι
κα ί ω μα νὰ ὑ πάρ χουν καὶ νὰ δροῦν δι ὰ νὰ ἀν τα πο
κρι θοῦν εἰς τὰς πνευ μα τι κὰς ἀ νάγ κας τῶν πι στῶν 

των».(ΚοινόΚείμενοτοῦBalamand,Ἐπίσκεψις,τ.496,1993)
7 «Αἱ ἀ να το λι καὶ κα θο λι καὶ ᾿Εκ κλη σί αι, αἱ ὁ

ποῖ αι ἠ θέ λη σαν νὰ ἀ πο κα τα στή σουν τὴν πλή ρη 
κοι νω νί αν μὲ τὴν ̔́ Ε δραν τῆς Ρώ μης καὶ πα ρέ μει
νον πι σταὶ εἰς αὐ τήν, ἔ χουν τὰ δι και ώ μα τα καὶ 
τὰς ὑ πο χρε ώ σεις ποὺ συν δέ ον ται μὲ αὐ τὴν τὴν 
Κοι νω νί αν, εἰς τὴν ὁ πο ί αν ἀ νή κουν. ῎Ε χουν ὡς 
ἀρ χὰς ρυθ μι ζο ύ σας τὴν στά σιν των ἔ ναν τι τῶν 
ὀρ θο δό ξων ᾿Εκ κλη σι ῶν ἐ κε ί νας, αἱ ὁ ποῖ αι ἐ το νί
σθη σαν ὑ πὸ τῆς Β΄Βα τι κα νῆς Συ νό δου καὶ ὑ λο
ποι ή θη σαν ὑ πὸ τῶν Πα πῶν, κα θο ρι σάν των τὰς 
πρα κτι κάς των συ νε πε ί ας εἰς δι ά φο ρα κε ί με να 
ἐκ δο θέν τα ἔ κτο τε. Πρέ πει ἑ πο μέ νως αἱ ᾿Εκ κλη
σί αι αὐ ταὶ νὰ ἐν σω μα τω θοῦν πλή ρως, τό σον ἐ πὶ 
το πι κοῦ ὅ σον καὶ παγ κο σμί ου ἐ πι πέ δου, εἰς τὸν 
δι ά λο γον τῆς ἀ γά πης ἐν τῷ ἀ μοι βα ί ῳ σε βα σμῷ 
καὶ τῇ ἐ πα νευ ρε θε ί σῃ ἀ μοι βα ί ᾳ ἐμ πι στο σύ νῃ, 
νὰ εἰ σέλ θουν δὲ εἰς τὸν θε ο λο γι κὸν δι ά λο γον μὲ 
ὅ λας τὰς πρα κτι κάς του συ νε πε ί ας»(ΚοινόΚείμενο
τοῦBalamand,Ἐπίσκεψις,τ.496,1993).

ἍγιονὌρος

:; ἹεράΚοινότηςπρόςΠατριάρχηΔημήτριο,
1980 4«Εἰς τήν Ρω μαι ο κα θο λι κήν ἀν τι προ σω
πεί αν (τῆς ἐ πι τρο πῆς τοῦ δι α λό γου) συμ με τέ
χουν καί οὐ νῖ ται, πρᾶγ μα τό ὁ ποῖ ον εἶ ναι πρό
κλη σις διά τούς Ὀρ θο δό ξους» (Ο.Τ., ἀρ.φ. 406, 951980).

:; ἹεράΚοινότηςπρόςΠατριάρχηΔημήτριο,
1981 4 «Ἡ ἀ πα ρά δε κτος ἐξ ἄλ λου πα ρου σί α 
οὐ νι τῶν εἰς τήν ἐ πι τρο πήν τοῦ δι α λό γου δει κνύ ει 
τάς πραγ μα τι κάς προ θέ σεις τῆς Ρώ μης. Πλεῖ σται 
ἐ νέρ γειαι τῆς Ρώ μης, ὡς ...ἡ ἐ πι μο νή των διά τήν 
δι α τή ρη σιν τῆς οὐ νί ας καί τόν δι ο ρι σμόν οὐ νί του 
ἐ πι σκό που ἐν Ἀ θή ναις ...δει κνύ ουν ὅ τι αὕ τη δέν 
ἤλ λα ξε σκο πόν» (Ο.Τ., ἀρ. φ. 440, 1611981).

:; ἹεράΚοινότηςπρόςΠατριάρχηΒαρθολο
μαῖο,1994 4 «Τό ἀ νω τέ ρω ὅ μως κεί με νο (Κοι νή 
Δή λω ση τοῦ Balamand) δί δει τήν ἐν τύ πω σιν ὅ τι 
αἱ δη λώ σεις Ὑ μῶν πα ρα κάμ πτον ται καί ἡ οὐ νί α 
ἀ μνη στεύ ε ται καί προ σκα λεῖ ται εἰς τήν τρά πε ζαν 
τοῦ Θε ο λο γι κοῦ Δι α λό γου, πα ρά καί τήν ρη τήν 
ἀν τί θε τον ἀ πό φα σιν τῆς Γ΄ Πα νορ θο δό ξου ἐν 
Ρό δῳ Δι α σκέ ψε ως, κα θ’ ἥν: «Ἐ φ’ ᾧ καί ἠ ξι ώ θη 
ἡ ὁ λο σχε ρής ἀ πο μά κρυν σις ἀ πό τῶν Ὀρ θο δό ξων 

Πάνω:ὉοὐνίτηςἐπίσκοποςἈθηνῶνΔημήτριοςΣα
λάχαςκατάτήνχειροτονίατου.Τήνπροηγουμένη
τῆςχειροτονίαςσυναντήθηκεμέτόνΟἰκουμενικό
Πατριάρχηκ.Βαρθολομαῖοκαίπῆρεὡς«συμβολι
κόδῶρο»ἕναἍγιοΠοτήριο!Ἀπόλυτηἀναγνώριση
τῆςἀρχιερωσύνηςτῶνΠαπικῶν.

Κάτω:ὉοὐνίτηςἐπίσκοποςἈθηνῶνΔημήτριος
ΣαλάχαςσέἀκολουθίαστόνοὐνίτικοναότῆςἉγίας
ΤριάδοςἈχαρνῶν.

Ὁοὐνίτης«ἀρχιεπίσκοπος»JanBabjak(Σλοβακία)
παίρνειεὐχήγονατιστόςἀπότόνΠάπαΒενέδικτο.

Ὁοὐνίτης«ἀρχιεπίσκοπος»JanBabjakστήνπαπική
συνοδίαἐνῶσυμπροσεύχονταικαίὀρθόδοξοιἹεράρχες
ἀποδεχόμενοιτήνπιόἀνίερηπροσηλυτιστικήτακτική.

ὉκοπτικοῦρυθμοῦοὐνίτηςIgnaceMoussaπαραλαμ
βάνειἀναμνηστικότῆςἐπισκέψεωςτοῦΠάπαστόΦα
νάρι,ἀπότόνΟἰκ.Πατρ.κ.Βαρθολομαῖο,30112006.

Οὐνίτεςκαίκανονικοίπαπικοί«ἐπίσκοποι»καί«κλη
ρικοί»σέκοινήλατρευτικήεὐκαιρία.
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χω ρῶν πάν των τῶν Οὐ νι τῶν πρα κτό ρων καί προ
πα γαν δι στῶν τοῦ Βα τι κα νοῦ πρό τῆς ἐ νάρ ξε ως τοῦ 
δι α λό γου καί ἡ ὑ πα γω γή καί συσ σω μά τω σις τῶν 
λε γο μέ νων Οὐ νι τι κῶν Ἐκ κλη σι ῶν εἰς τήν Ἐκ κλη
σί αν τῆς Ρώ μης, δι ό τι ‘‘Οὐ νί α καί δι ά λο γος εἶ ναι 
ἀ συμ βί βα στα ταυ το χρό νω ς’’» (Ο.Τ., ἀρ.φ.1067, 1831994).

:; ἹεράΚοινότηςπρόςΠατριάρχηΒαρθο
λομαῖο,1994 4 «Δέν μᾶς συγ κι νοῦν αἱ συ ναι
σθη μα τι καί ἀ γα πο λο γί αι τοῦ Βα τι κα νοῦ, δι ό τι 
οὐ δό λως συμ βα δί ζουν μέ ὅ σα αὐ τό παν θο μο
λο γου μέ νως ἀ περ γά ζε ται κα τά τῶν ὀρ θο δό ξων 
λα ῶν τῆς Ἀ να το λι κῆς Εὐ ρώ πης μέ τήν Οὐ νί αν καί 
κα τά τῶν ὀρ θο δό ξων Σέρ βων διά τῶν συ νερ γα
ζο μέ νων Πα πι κῶν Κρο α τῶν καί Μου σουλ μά νων» 
(Ο.Τ., ἀρ.φ. 1154, 22121995).

:; ἹεράΚοινότηςπρόςΠατριάρχηΒαρθο
λομαῖο,1999 4 «Κα τα δι κά ζο μεν ἄ ρα γε τήν 
Οὐ νί αν μό νον ἐ πει δή μέ τήν δρᾶ σιν της ὑ πο νο
μεύ ει τήν θε ω ρί αν τῶν «ἀ δελ φῶν ἐκ κλη σι ῶν» 
καί τήν ἐκ ταύ της πη γά ζου σαν ἀ να γνώ ρι σιν τῆς 
Ρώ μης ὡς πλή ρους Ἐκ κλη σί ας τοῦ Χρι στοῦ, καί 
ὄ χι ἐ πει δή εἶ ναι ὁ ἀ πό αἰ ώ νων ὕ που λος ἐ χθρός 
τῶν Ὀρ θο δό ξων καί εἶ ναι ἀ δύ να τον, βά σει τῆς 
Ὀρ θο δό ξου Ἐκ κλη σι ο λο γί ας νά γί νῃ δε κτή καί 
ἡ ἰ δί α ἡ ὕ παρ ξις τῶν οὐ νι τι κῶν ὁ μά δων;» (Ο.Τ., 
2371999, ἀρ. φ. 1329).

:; ἹεράΚοινότηςπρόςΠατριάρχηΒαρθολο
μαῖο,2006 4 «Ἡ  Οὐ νί α πολ λα πλῶς καὶ ποι κι
λο τρό πως ἐ νι σχύ ε ται καὶ ἐ πι βε βαι ώ νε ται, πα ρὰ 
τὶς κα τὰ και ροὺς πε ρὶ τοῦ ἀν τι θέ του ἐ ξαγ γε λί ες 
τοῦ Πά πα. Ἡ ἀ νει λι κρι νὴς αὐ τὴ στά σις μαρ τυ
ρεῖ ται πλὴν τῶν ἄλ λων πε ρι πτώ σε ων καὶ ἀ πὸ 
τὴν προ κλη τι κὴ πα ρέμ βα σι τοῦ προ η γου μέ νου 
Πά πα Ἰ ω άν νουΠαύ λου Β΄, ἡ ὁ ποί α ὡδή γη σε σὲ 
ναυά γιο τὸν Ὀρ θό δο ξορω μαι ο κα θο λι κὸ δι ά λο
γο στὴν Βαλ τι μό ρη, κα θὼς καὶ ἀ πὸ τὴν ἐ πι στο λὴ 
τοῦ νῦν Πά πα πρὸς τὸν Καρ δι νά λιο Λι ουμ πο μὶρ 
Χού ζαρ, τὸν οὐ νί τη Ἀρ χι ε πί σκο πο τῆς Οὐ κρα νί ας. 
Στὴν ἐν λό γῳ ἐ πι στο λὴ (22/2/2006) ση μει ώ νε ται 
μὲ ἔμ φα σι: ‘‘ Ἐ πι βάλ λε ται νὰ ἐ ξα σφα λί σου με 
τὴν πα ρου σί α καὶ τῶν δύ ο με γά λων φο ρέ ων τῆς 
μο να δι κῆς Πα ρα δό σε ως (τοῦ λα τι νι κοῦ καὶ τοῦ 
ἀ να το λι κοῦ) ... Δι πλὴ εἶ ναι ἡ ἀ πο στο λή, ποὺ ἔ χει 
ἀ να τε θεῖ στὴν Ἑλ λη νο κα θο λι κὴ Ἐκ κλη σί α, ποὺ 
βρί σκε ται σὲ πλή ρη κοι νω νί α μὲ τὸν Δι ά δο χο 
τοῦ Ἀ πο στό λου Πέ τρου: ἀ πὸ τὴ μί α πλευ ρὰ νὰ 
δι α τη ρή σει ὁ ρα τὴ μέ σα στὴν Κα θο λι κὴ Ἐκ κλη σί α 
τὴν ἀ να το λι κὴ Πα ρά δο ση· ἀ πὸ τὴν ἄλ λη πλευ ρά, 
νὰ εὐ νο ή σει τὴ σύγ κλι ση τῶν δύ ο πα ρα δό σε ων, 
μαρ τυ ρών τας ὅ τι αὐ τὲς ὄ χι μό νο συν δυ ά ζον ται 
με τα ξύ τους, ἀλ λὰ καὶ ἀ πο τε λοῦν μί α βα θειὰ 
ἑ νό τη τα μέ σα στὴν ποι κι λί α τους’’» (Ο.Τ., ἀρ.φ. 1672, 
1212007).

Συμπροσευχή
στήσυνά
ντησητῶν

Ἱεροσολύμων
μεταξύτοῦ

Οἰκουμενικοῦ
Πατριάρχου
κ.Βαρθολο

μαίουκαίτοῦ
ΠάπαΦρα
γκίσκου,25

Μαΐου2014.

ὉΠαπισμὸςδὲνεἶναι
ἐκκλησία,ἀλλὰαἵρεση

Σ
τάπλαίσιατοῦδιμεροῦςδιαλόγουμέ
τούςπαπικούςἔχειἐπικρατήσειστούς
οἰκουμενιστικούςκύκλουςκαίστούς
ἰθύνοντεςτοῦδιαλόγουἡἀντίληψη

ὅτιὁπαπισμόςδένεἶναιαἵρεση.Ἀναγνωρίζεται
μάλισταἀπότούςὈρθοδόξουςὡςἘκκλησίακαί
ὁΠάπαςὡςκανονικόςἘπίσκοποςτῆςΡώμης.Ἡ
θέσηαὐτήκατάσυρροήνπροβάλλεταικαίἀπό
τόνΟἰκουμενικόΠατριάρχηκ.Βαρθολομαῖο.

ΤόἍγιονὌροςδιαχρονικάκαίμέἀπόλυτο
καίκατηγορηματικότρόποἔχειδιακηρύξειτήν
πάγιακαίἀπόὅλουςτούςἉγίους,τούςΠατέρες
καίτίςΣυνόδουςθέσηὅτιὁΠαπισμόςδένεἶναι
Ἐκκλησία,ἀλλάεἶναιαἵρεσηκαίὅτιὁΠάπας
δένεἶναικανονικόςἘπίσκοποςτῆςἘκκλησίας,
ἀλλάαἱρετικός.

Ἀπότήνἐποχήἀκόμητῆςψευδοενώσεωςπού
ἐπιχείρησενάἐπιβάλειὁΑὐτοκράτοραςΜιχα
ήλΗ΄Παλαιολόγος(12591282),οἱἁγιορεῖτες
Πατέρες,σέἐπιστολήτουςπρόςτόνφιλενω
τικόΑὐτοκράτορα,διατυπώνουνμέπαρρησία
καίσαφήνεια:«Πῶς λοι πόν εἶ ναι νό μι μον καί 
θε ά ρε στον νά ἑ νω θῶ μεν ἡ μεῖς μέ τούς τοι ού
τους, ἀ πό τούς ὁ ποί ους δι καί ως καί κα νο νι κῶς 
ἐ χω ρί σθη μεν, ἐ νῷ μέ νουν ἀ με τά βλη τοι εἰς τάς 
αἱ ρέ σεις; Ἐ άν κα τα δε χθῶ μεν τοῦ το, ἀ να τρέ πο
μεν τήν Ὀρ θο δο ξί αν, καί δι’ ἑ νός τό πᾶν»(Ο.Τ.,
ἀρ.φ.214,1571974).

ΠατριάρχηςἈθηναγόρας

Κατάἀνάλογοτρόποἀντιτάχθηκανοἱἁγιορεῖτες
καίστόνΠατριάρχηἈθηναγόραὅτανκαίἐκεῖνος
διετύπωσετίςἀποκλίνουσεςἀπότήνὀρθόδο

ξηδιδασκαλίαἀντιλήψειςὅτιὁπαπισμόςεἶναι
Ἐκκλησίακαίὅτιοἱλατίνοιδένεἶναιαἱρετικοί:

:; Ἁγιορεῖτεςπατέρες,ἐρημίτεςκαίἡσυχα
στές,1966 4 «Ἰ δού λοι πόν, Πα να γι ώ τα τε, οἱ 
Λα τί νοι καί ὁ πά πας των ἐξ αἰ τί ας τῆς ψευ δο γνώ
σε ως, τῆς ὁ ποί ας ἔ χουν τήν ἀ ξί ω σιν, ὅ τι κα τέ χουν 
τό ἀ λά θη τον, ὄ χι μό νον ἐ ξέ πε σαν, ἀλ λά καί εἰς 
φο βε ράν αἵ ρε σιν κα τω λί σθη σαν καί δι καί ως ἀ
νε θε μα τί σθη σαν πα ρά τῆς Ἐκ κλη σί ας ἡ μῶν...» 
(Ο.Τ., ἀρ. φ. 62, Μάρ τιος 1966).

:;Μοναχός Θεόκλητος Δι ονυσιάτης,
1969 4 «Ἀλ λά πρέ πει ἀ μέ σως καί εὐ θέ ως νά 
δι ευ κρι νι σθῇ, ὅ τι ὁ μι λοῦν τες πε ρί Ἐκ κλη σι ῶν, 
Ἀ να το λι κῶν καί Δυ τι κῶν, με τα χει ρι ζό με θα γλῶσ
σαν προ σαρ μο γῆς εἰς μί αν νο ο τρο πί αν πε πλα
νη μέ νην. Δι ό τι δέν ὑ πάρ χει εἰ μή ΜΙΑ  Ἐκ κλη σί α, 
ἥ τις συγ κρο τεῖ ται ἀ πό τάς ἤ δη γνω στάς το πι κάς 
Ἐκ κλη σί ας, ὡς Ὀρ θο δό ξους Ἐκ κλη σί ας. Ἐ κτός τῆς 
Ὀρ θο δό ξου Ἐκ κλη σί ας, αἱ λε γό με ναι Ἀ να το λι καί 
ἤ Δυ τι καί ἀ πο τε λοῦν αἱ ρε τι κά ἀ θροί σμα τα μι
κρά ἤ με γά λα, σώ μα τα νο σοῦν τα ποι κί λως καί 
ἄλ λα ἐν τε λῶς νε κρά» (Ο.Τ., ἀρ. φ. 97, 1021969).

ΠατριάρχηςΔημήτριος

ΤήνἴδιαστάσητήρησανοἱπατέρεςτοῦἉγίου
ὌρουςκαίπρόςτόνΠατριάρχηΔημήτριοὁὁποῖ
οςδιετύπωνε,ἐπίσης,τήνἄποψηὅτιοἱπαπικοί
εἶναιἘκκλησία:

:: Ἐνθρονιστήριοςὁμιλία,1972 8«Ἐπι-
βάλλεταιἵναἀναζωπυρωθῇκαίἐνισχυθῇπρό
παντόςἡἀγάπημεταξύτῶνἘκκλησιῶν,μή
λογιζομέναςἀλλήλαςὡςξέναςκαίἀλλοτρίας,
ἀλλ’ὡςσυγγενεῖςκαίοἰκείαςἐνΧριστῷκαίσυγ-
κληρονόμουςκαίσυσσώμουςτῆςἐπαγγελίας
τοῦΘεοῦἐντῷΧριστῷ»(Περ. Ἐ πί σκε ψις,ἀρ.90,σ.14).

Ἀντορθόδοξες θεωρίες ποὺ καθιερώθηκαν
στὰ πλαίσια τοῦ διαλόγου μὲ τοὺς παπικούς
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:; ἹεράΚοινότης,19804 «...ἡκαθ’ἡμᾶς
Ἱ.Κοινότης,ἐξυἱικῆςἀγάπηςκαίὡςἀνωτάτη
διοικητικήἈρχήτοῦἉγίουὌρους,εἶναιὑποχρε-
ωμένηὅπωςἐπισημάνῃτῇΜεγάλῃτοῦΧριστοῦ
Ἐκκλησίᾳτούςκινδύνους,οὕςσυνεπάγεταιἡ
συνέχισιςτῶν,ἀκουσίωνἔστω,τολμηρῶνἐ-
παφῶντῆςὙμετέραςΠαναγιότητοςμετάτῶν
αἱρετικῶνλατίνων....Οἱλατῖνοιεἶναιαἱρετικοί,
σῶμαἀποκοπένἐκτοῦκορμοῦτῆςΜιᾶς,Ἁγίας,
ΚαθολικῆςκαίἈποστολικῆςἘκκλησίας,διόκαί
σῶμανοσοῦν»(Ο.Τ.,ἀρ.φ.413,1361980).

:; ἹεράΚοινότης,1981 4 «Οἱ Ἁ γι ο ρεῖ ται ἔ
χουν γα λου χη θῆ πα ρά τῶν Θε ο φό ρων Πα τέ ρων 
μας καί τοῦ Σε πτοῦ Οἰ κου με νι κοῦ Πα τρι αρ χεί ου νά 
φρο νοῦν ὅ τι ὁ Πα πι σμός συ νι στᾷ αἵ ρε σιν, αἵ ρε σιν 
ὁ μοί αν μέ τόν Ἀ ρει α νι σμόν...» (Ο.Τ.,ἀρ.φ.440,1611981).

:; ἹεράΚοινότης,1987 4 «Τό Ἅ γιον Ὄ ρος 
ὡ σαύ τως δέν συμ με ρί ζε ται τήν ἄ πο ψιν, ὅ τι 
ἐ κτός τῆς ὀρ θο δο ξί ας ὑ πάρ χου σιν «Ἐκ κλη σί
αι». Ὑ πάρ χου σι μό νον κοι νό τη τες αἱ ρε τι κῶν 
καί σχι σμα τι κῶν, ὁ μο λο γούν των πί στιν εἰς τόν 
Χρι στόν, πλήν ὅ μως ἑ τέ ρως κα θ’ ὅ ὁ μο λο γεῖ ἡ 
Ἁ γί α τοῦ Χρι στοῦ Ἐκ κλη σί α, ἥ τις εἶ ναι Μί α, καί 
ταυ τί ζε ται μέ τήν ὀρ θό δο ξον Ἐκ κλη σί αν. Οἱ Ρ/
κα θο λι κοί εἶ ναι σχι σμα τι κοί καί Αἱ ρε τι κοί, ἄ νευ 
ἐγ κύ ρων μυ στη ρί ων καί Θεί ας χά ρι τος» (Ο.Τ.,ἀρ.
φ.772,1511988).

ΠατριάρχηςΒαρθολομαῖος

Τίςἴδιεςἀποκλίνουσεςἀπότήνὀρθόδοξη
διδασκαλίαἀπόψειςδιατυπώνεικαίὁσημε

ρινόςΠατριάρχηςκ.Βαρθολομαῖος,ὅτιδηλαδή
ὁπαπισμόςεἶναιἐκκλησία,ὅτιοἱπαπικοίδέν
εἶναιαἱρετικοίκαίὅτιὁΠάπαςεἶναικανονικός
ἘπίσκοποςΡώμης.

Ἀναφέρουμεἐδῶἐντελῶςἐνδεικτικάκάποιες
ἀπότήνπληθώραἀνάλογωνδιατυπώσεωνκαί
τοποθετήσεωντοῦκ.Βαρθολομαίου.

:: ΚοινόἈνακοινωθένΠάπαἸωάννηΠαύ
λουΒ ́ΠατριάρχουΒαρθολομαίου,Βατικανό
1995 8 «Εἰς τάς Ἐκ κλη σί ας μας, ἡ ἀ πο στο λι κή 
δι α δο χή εἶ ναι θε με λι ώ δης διά τόν κα θα για σμόν 
καί τήν ἑ νό τη τα τοῦ λα οῦ τοῦ Θε οῦ. Θε ω ροῦν τες 
ὅ τι τό μυ στή ριον τῆς θεί ας ἀ γά πης πραγ μα το
ποι εῖ ται εἰς κά θε το πι κήν Ἐκ κλη σί αν καί ὅ τι ἡ 
Ἐκ κλη σί α τοῦ Χρι στοῦ ἐκ δη λώ νει οὕ τω τήν ἐ
νερ γόν πα ρου σί αν της εἰς κά θε μί αν ἐξ  αὐ τῶν, 
ἡ Μι κτή Ἐ πι τρο πή ἠ δυ νή θη νά δι α κη ρύ ξη ὅ τι αἱ 
Ἐκ κλη σί αι μας ἀ να γνω ρί ζον ται ἀ μοι βαί ως ὡς 
Ἀ δελ φαί Ἐκ κλη σί αι, ὑ πεύ θυ νοι ἀ πό κοι νοῦ διά 
τήν δι α τή ρη σιν τῆς μο να δι κῆς Ἐκ κλη σί ας τοῦ 
Θε οῦ» (περ. ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ, τ. β, 1995, σελ. 232235).

:: ΠροσφώνησηπρόςτόνΠάπα,Βατικανό
2008 8«Ἁ γι ώ τα τε.... Ἀμ φό τε ραι αἱ Ἐκ κλη σί αι, 

Ἁ γι ώ τα τε, τι μῶ μεν κα τ’ ἀ ξί αν καί εὐ λα βού με θα, 
τό σον τόν δόν τα τήν σω τή ριον ὁ μο λο γί αν τῆς 
Θε ό τη τος τοῦ Χρι στοῦ Πέ τρον...» (Περ. Ἐ πί σκε ψις, 
ἀρ. 689, σελ. 3).

::Θρονικήἑορτή,Φανάρι2006 γ 8 «Ὅ λως 
ἰ δι αι τέ ρα καί ὁ λό θερ μος εὐ χα ρι στί α ἀ να βλύ ζει 
ἐκ τῶν καρ δι ῶν ἡ μῶν πρός τόν φι λάν θρω πον 
Θε όν, δι ό τι κα τά τήν σή με ρον, ἐ πί τῇ ἑ ορ τί ῳ 
μνή μῃ τοῦ Ἀ πο στό λου Ἀν δρέ ου, ἱ δρυ τοῦ καί 
προ στά του τῆς Ἐκ κλη σί ας ταύ της, τε λου μέ νην 
Θ.Λει τουρ γί αν πα ρί στα ται ὁ ἁ γι ώ τα τος ἀ δελ φός 
ἐ πί σκο πος τῆς πρε σβυ τέ ρας Ρώ μης Βε νέ δι κτος 
ὁ ΙΣΤ΄με τά τῆς τι μί ας συ νο δεί ας αὐ τοῦ» (Περ. Ἐ πί
σκε ψις, ἀρ. 668, 31122006). 

:: ΠροσφώνησηπρόςτόνΚαρδινάλιοAn
geloScola,Μιλάνο2011 γ 8 «Σε βα σμι ώ τα τε 
ἀ δελ φέ ἐν Κυ ρί ῳ Καρ δι νά λι ε, Ἀρ χι ε πί σκο πε 
Μι λά νου... Ὁ ἐκ τῶν προ κα τό χων σας, Σε βα σμι
ώ τα τε ἀ δελ φέ Καρ δι νά λι ε, Ἅ γιος ᾿Αμ βρό σιος» 
(Ὁ μι λί α στή βα σι λι κή τοῦ Ἁ γί ου Ἀμ βρο σί ου, http://www.romfea.
gr/oikoumenikopatriarxeio/oikoumenikoatriarxeio/17051 2013
0517075511).

:: ΚοινήΔήλωσιςΒαρθολομαίουΦραγ
κίσκου,Ἱεροσόλυμα2014  8 «Ἡ συ νάν τη σις 
ἡ μῶν, μί α εἰ σέ τι συ νάν τη σις τῶν Ἐ πι σκό πων 
τῶν Ἐκ κλη σι ῶν Ρώ μης καί Κων σταν τι νου πό λε ως 

ἱ δρυ θει σῶν ὑ πό τῶν δύ ο αὐ τα δέλ φων Ἀ πο στό
λων Πέ τρου καί Ἀν δρέ ου» (http://www.ecpatr.org/
docdisplay.php?lang=gr&id=1921&tla=gr).

:; ἹεράΚοινότης,1994 4 «Ἡ μεῖς εἴ με θα 
ὑ πο χρε ω μέ νοι... οὐ δέ πο τε νά ἀ πο δε χθῶ μεν 
ἕ νω σιν, ἤ χα ρα κτη ρι σμόν τῆς Ρω μαι ο κα θο λι
κῆς Ἐκ κλη σί ας ὡς «ἀ δελ φῆς Ἐκ κλη σί ας» ἤ τοῦ 
Πά πα ὡς κα νο νι κοῦ ἐ πι σκό που Ρώ μης, ἤ τῆς 
«Ἐκ κλη σί ας» τῆς Ρώ μης ὡς ἐ χού σης κα νο νι κήν 
Ἀ πο στο λι κήν Δι α δο χήν, Ἱ ε ρω σύ νην καί Μυ στή
ρια, χω ρίς τήν ρη τήν ἐκ μέ ρους των ἀ πο κή ρυ ξιν 
τοῦ f i l i o q ue, τοῦ ἀ λα θή του, τοῦ πρω τεί ου, τῆς 
κτι στῆς χά ρι τος, καί τῶν λοι πῶν κα κο δο ξι ῶν, τάς 
ὁ ποί ας οὐ δέ πο τε θά θε ω ρή σω μεν ὡς δι α φο ράς 
χω ρίς ση μα σί αν ἤ θε ο λο γού με να, ἀλ λά ὅ τι ἀλ
λοι ώ νουν ἀ νε πα νορ θώ τως τόν θε αν θρώ πι νον 
χα ρα κτῆ ρα τῆς Ἐκ κλη σί ας καί συ νι στοῦν βλα
σφη μί ας» (Ο.Τ.,ἀρ.φ.1067,1831994).

:;  ἹεράΚοινότης,1995 4 «...τό Ἅ γιον Βά
πτι σμα τῆς κα θ’ ἡ μᾶς Ὀρ θο δό ξου Ἐκ κλη σί ας 
ἐ ξι σοῦ ται μέ τό τῆς ἐν αἱ ρέ σει εὑ ρι σκο μέ νης 
Ρω μαι ο κα θο λι κῆς καί ἀ κό μη ὅ τι αἱ δύ ο Ἐκ κλη
σί αι συ να πο τε λοῦν τήν Μί αν Ἁ γί αν Κα θο λι κήν 
καί Ἀ πο στο λι κήν Ἐκ κλη σί αν. Πρό κει ται πε ρί και
νο φα νοῦς ἐκ κλη σι ο λο γί ας μή ἐκ φρα ζού σης τήν 
ὀρ θό δο ξον αὐ το συ νει δη σί αν, ὡς δι ε τύ πω σαν 
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καί ἡ Κα θο λι κή Ἐκ κλη σί α τούς ἀγ κα λιά ζει μέ 
ἀ δελ φι κό σε βα σμό καί στορ γή. Πραγ μα τι κά, ὅ
σοι πι στεύ ουν στό Χρι στό καί ἔ λα βαν ἔγ κυ ρα 
τό βά πτι σμα βρίσκονταισέκάποιακοινω-
νίαμέτήνΚαθολικήἘκκλησία,ἔστωκαί
ἄνἡκοινωνίααὐτήεἶναιἀτελής... Ὡ στό σο, 
ἔ χον τας λά βει στό βά πτι σμα τή δι καί ω ση ἀ πό 
τήν πί στη, εἶ ναι ἐν σω μα τω μέ νοι στό Χρι στό, καί 
ἑ πο μέ νως δί και α φέ ρουν τό χρι στι α νι κό ὄ νο μα 
καί πο λύ σω στά ἀ να γνω ρί ζον ται ἀ πό τά παι διά 
τῆς Κα θο λι κῆς Ἐκ κλη σί ας σάνἀδελφοί‟ἐνΚυ-
ρίῳ”»(ΔιατάγματαΒ΄ΣυνόδουΒατικανοῦ,ΓραφεῖονΚαλοῦ
Τύπου,Τ.7,σελ.1011).

Σέἄλλοσημεῖοτοῦἴδιουδιατάγματοςἀνα
φέρεται:«...Δέν εἶ ναι ἐ πί σης λί γες οἱ ἱ ε ρές πρά
ξεις τῆς χρι στι α νι κῆς θρη σκεί ας, πού τε λοῦν ται 
ἀ πὸ τούς χω ρι σμέ νους ἀ δελ φούς μας, οἱ ὁ ποῖ ες 
μέ δι α φό ρους τρό πους, ἀ νά λο γα μέ τὴ δι α φο
ρε τι κή κα τά στα ση κά θε Ἐκ κλη σί ας ἢ Κοι νό τη
τας, μπο ροῦν ἀ ναμ φι σβή τη τα νὰ με τα δί δουν 
πραγ μα τι κά τὴ ζω ὴ τῆς χά ρης, καὶ πρέ πει νὰ 
ἀ να γνω ρι στοῦν ἱ κα νές νά ἀ νοί γουν τὴν εἴ σο δο 
πρός τήν κοι νω νί α τῆς σω τη ρί ας»(ΔιατάγματαΒ΄
ΣυνόδουΒατικανοῦ,ΓραφεῖονΚαλοῦΤύπου,Τ.7,σελ.11).

Οἱπαπικέςαὐτέςθεωρίεςἔχουνπλέονπα
γιωθεῖστούςδιαλόγουςκαίστούςὀρθοδόξους
οἰκουμενιστέςπούτίςἀσπάστηκαν,τίςὑποστη
ρίζουνκαίτίςπροβάλλουν.

ΠατριάρχηςἈθηναγόρας

:; ἹεράΚοινότης 4«Πῶς νά δε χθῶ μεν ὡς 
ἀ δελ φήν Ἐκ κλη σί αν τήν ὑ πό τῶν και νο το μι ῶν 
καί τῆς ἑ ω σφο ρι κῆς νό σου κα κο ποι η θεῖ σαν διό 
καί ἠ μαυ ρω μέ νην τέ ως «προ κα θη μέ νην τῆς ἀ
γά πης», ὅ ταν καί μι κρά τις πα ρέκ κλι σις ἀ πό τῆς 
Ἀ πο στο λι κῆς πα ρα δό σε ως τό ὅ λον νο θεύ ει τῆς 
πί στε ως»; (O.T., ἀρ. φ. 143, 171971).

ΠατριάρχηςΔημήτριος

:: ΚοινήΔήλωσιςτοῦΠάπαἸωάννουΠαύλου
τοῦΒ΄καίΟἰκουμενικοῦΠατριάρχουΔημη
τρίου,1979 γ 8 «Ὁ θε ο λο γι κός οὗ τος δι ά λο
γος ἀ πο βλέ πει ὄ χι μό νον εἰς τήν πρό ο δον πρός 
ἀ πο κα τά στα σιν τῆς πλή ρους κοι νω νί ας με τα ξύ 

αὐ τήν αἱ πε ρι ώ νυ μοι Σύ νο δοι τῆς Κων/πό λε ως. . .» 
(Ο.Τ.,ἀρ.φ.1154,22121995).

:;  ἹεράΚοινότης,2001 4«Ὁ πά πας εἶ ναι 
αἱ ρε τι κός. Ὁ πά πας δέν εἶ ναι Ἐκ κλη σί α. Τό Βα
τι κα νό εἶ ναι κρά τος κο σμι κό μέ σκο τει νή δι
πλω μα τί α καί πο νη ρή πο λι τι κή. Ὁ  Ὀρ θό δο ξος 
λα ός οὐ δέ πο τε θά ἀ να γνω ρί ση τόν πά πα καί 
τόν πα πι σμόν.

»...ἡ ὑ πο δο χή τοῦ πά πα ὡς ἀρ χη γοῦ τῆς Ἐκ
κλη σί ας ση μαί νει ἀ μνή στευ σι τῆς αἱ ρέ σε ως τοῦ 
πα πι σμοῦ πού ἔγ κει ται στόν ἀν θρω πο κεν τρι σμό, 
δη λα δή στόν πα ρα με ρι σμό τοῦ Θε αν θρώ που 
Χρι στοῦ ἀ πό τόν ἐ πί γῆς το πο τη ρη τή του.

»...μό νον ἡ ὀρ θό δο ξος Ἐκ κλη σί α ἀ πο τε λεῖ τήν 
ἀ λη θῆ Ἐκ κλη σί α τοῦ Χρι στοῦ, τήν Μί αν, Ἁ γί αν, 
Κα θο λι κήν καί Ἀ πο στο λι κήν Ἐκ κλη σί αν. 

»Γιά μᾶς ἡ ὑ πο δο χή τοῦ πά πα ση μαί νει πα
ρα θε ώ ρη σις τῆς μο να δι κό τη τος τῆς Ἐκ κλη σί ας 
καί τοῦ σω τη ρι ώ δους κι νή μα τός της.

»...τό Ἅ γιον Ὄ ρος, ἐμ μέ νει εἰς τήν πα τρο πα ρά
δο τον πί στιν καί θε ο λο γί αν τῶν ἁ γί ων Πα τέ ρων 
καί Ὁ μο λο γη τῶν καί χά ρι τι Χρι στοῦ οὐ δέ πο τε θά 
ἀ να γνω ρί ση τόν Πα πι σμόν ἐμ μέ σως ἤ ἀ μέ σως 
ὡς ἀ λη θῆ Ἐκ κλη σί α τοῦ Χρι στοῦ»(Χαιρετισμόςσυμ
παραστάσεωςἹερᾶςΚοινότητοςἉγίουὌρουςστήνλαοσύναξη
τῆςἈθήνας,452001,ΠεριοδικόΓρηγορεῖτε,Τεῦχος9,27Μαΐου
2001,σελ.2425).

Μυστήρια,Ἱερωσύνη,
ἈποστολικὴΔιαδοχή,

ἌκτιστηΧάρη

Ἡ  θεωρίατῶν«ἀδελφῶνἐκκλησιῶν»εἶναιμίαβατικάνειοςθεωρίαπούδυστυχῶς
γίνεταιπλέονδεκτήκαίἀπόὀρθοδόξουςστόν
χῶροτοῦοἰκουμενισμοῦ.Ἡθεωρίαἔχειτίςρίζες
τηςστήνΒ΄ΒατικανήΣύνοδοκαίστηρίζεταιστήν
αἱρετικήἀντίληψηὅτι«ἡ Ἀ λή θεια τῆς Ἀ πο στο
λι κῆς Πί στε ως, ἢ μέ ρος αὐ τῆς, δι α σῴ ζε ται σὲ 
ὅ λες τὶς Χρι στι α νι κὲς ἐκ κλη σί ες καὶ ὁ μο λο γί ες. 
Γἰ  αὐ τὸ κα τευ θύ νουν τὶς προ σπά θει ές τους 
στὴν πραγ μα το ποί η σι μιᾶς ὁ ρα τῆς ἑ νό τη τος τῶν 
Χρι στια νῶν, ἀ νε ξαρ τή τως βα θυ τέ ρας ἑ νό τη τος 
στὴν Πί στι» (Ἀρχιμ.ΓεώργιοςΚαψάνης,Ὀρθοδοξία:Ἡ
ἐλπίδατῶνλαῶντῆςΕὐρώπης,http://users.uoa.gr/~nektar/

orthodoxy/tributes/gewrgios_grhgoriaths/or8odo3ia_h_elpida_
ths_eyrwphs.htm).

Μίαἄλληἐκδοχήτῆςθεωρίαςτῶν«ἀ δελ φῶν 
ἐκ κλη σι ῶν»εἶναιαὐτήτῶν«δύ ο πνευ μό νων»μέ
τούςὁποίουςἀναπνέει,δῆθεν,ἡἘκκλησίατοῦ
Χριστοῦ.Ὅπωςἐπανειλημμέναἔχειδιακηρύξει
ὁΠάπαςἸωάννηςΠαῦλοςὁΒ΄«ἡ Ἐκ κλη σί α πρέ
πει νά ἀ να πνέ ει μέ δύ ο πνεύ μο νες ἐ κεῖ νον τῆς 
Ἀ να το λῆς κι ἐ κεῖ νον τῆς Δύ σης»(http://www.ethnos.
gr/article.asp?catid=22769&subid=2&pubid=63998862).Τάἴδια
ἀκριβῶςδιακηρύσσουνβεβαίωςκαίοἱπερισ
σότεροιἀπότούςὀρθοδόξουςοἰκουμενιστές.

Οἱθεωρίεςτῶν«ἀ δελ φῶν ἐκ κλη σι ῶν»καί
τῶν«δύ ο πνευ μό νων»βασίζονταικαίβρίσκονται
σέἄμεσησυνάρτησημέτήνἄλληἀντορθόδοξη
θεωρίατῆς«διηρημένηςἐκκλησίας».Κατά
τόνΚαθηγητήκ.Δ.Τσελεγγίδη«πολ λὲ ς ἢ δι η
ρη μέ νες Ἐκ κλη σί ες δὲν μπο ροῦν νὰ ὑ πάρ χουν, 
ἐ πει δὴ ἀ πο τε λεῖ ἀν τί φα ση ἐν τοῖς ὅ ροις τὸ μί α 
καὶ τὸ πολ λὲ ς ἢ τὸ μί α καὶ τὸ δι η ρη μέ νη. Τὸ δι
η ρη μέ νη ἀ ναι ρεῖ στὴν πρά ξη τὴν πί στη στὴν 
πραγ μα τι κό τη τα τῆς Ἐκ κλη σί ας, ποὺ μό νο ὡς 
μί α καὶ ἀ δι αί ρε τη μπο ρεῖ νὰ κα τα νο η θεῖ μὲ 
βά ση τὴν ὀρ θό δο ξη αὐ το συ νει δη σί α. Ἀ πο τε λεῖ 
ἄρ νη ση τῆς πί στε ως τῆς Ἐκ κλη σί ας, ἄρ νη ση τῆς 
ταυ τό τη τας καὶ τῆς αὐ το συ νει δη σί ας της, ὅ ταν 
κά ποι ος κά νει λό γο ἐν συ νεί δη τα γιὰ δι η ρη μέ νη 
Ἐκ κλη σί α»(Καθ.Δημ.Τσελεγγίδη,Εἶναιοἱἑτερόδοξοιμέλη
τῆςἘκκλησίας;,περ.«ἘνΣυνειδήσει»,ἐκδ.Ἱ.Μ.ΜεγάλουΜετε
ώρου,Ἰούνιος2009,σελ.78).

ΣτόΔιάταγμαπερίΟἰκουμενισμοῦτῆςΒ΄Βα
τικανῆςΣυνόδουὑπάρχειεἰδικόκεφάλαιομέ
τίτλο«Οἱσχέσειςτῶνχωρισμένωνἀδελφῶν
μέτήνΚαθολικήἘκκλησία»ὅπουἀναφέρεται
συγκεκριμένα:

«Μέ σα σ’ αὐ τή, τή μί α καί μο να δι κή Ἐκ κλη σί α 
τοῦ Θε οῦ ἐμ φα νί σθη καν ἀ πό μιᾶς ἀρ χῆς με ρι κά 
σχί σμα τα, τά ὁ ποῖ α ἀ πο δο κι μά ζει αὐ στη ρά καί 
κα τα δι κά ζει ὁ Ἀ πό στο λος· κα τά τούς ἑ πό με νους 
αἰ ῶ νες προ κλή θη καν εὐ ρύ τε ρα σχί σμα τα, καί
ὁλόκληρεςΚοινότητεςἀποχωρίστηκανἀπό
τήνὁλοκληρωτικήκοινωνίατῆςΚαθολικῆς
Ἐκκλησίας, με ρι κές φο ρές ὄ χι χω ρίς ἀν θρώ πι νη 
ἐ νο χή καί ἀ πό τίς δύ ο πλευ ρές. Ὅ σοι γεν νι οῦν
ται σή με ρα σ’ αὐ τές τίς Κοι νό τη τες καί ζοῦν ἐ κεῖ 
τήν πί στη τους στό Χρι στό δέν εἶ ναι δυ να τό νά 
κα τη γο ρη θοῦν γιά τό ἁ μάρ τη μα τοῦ σχί σμα τος 

ὉΟἰκουμενικόςΠατριάρχηςκ.Βαρθολομαῖοςμέ
τόνΠάπαΦραγκῖσκοσέἐναγκαλισμόἀγάπηςκατά
τήνσυνάντησηστάἹεροσόλυμαμέτήνεὐκαιρίατῆς
πεντηκοστῆςἐπετείουτῆςἄρσεωςτῶνἀναθεμάτων
μεταξύΠατριάρχουἈθηναγόρακαίΠάπαΠαύλουΣτ .́
Ἱεροσόλυμα,Μάϊος2014.
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τῶν ἀ δελ φῶν Ἐκ κλη σι ῶν, Ρω μαι ο κα θο λι κῆς καί 
Ὀρ θο δό ξου, ἀλ λά προ σέ τι καί εἰς συμ βο λήν εἰς 
τούς ποι κί λους δι α λό γους, οἵ τι νες ἀ να πτύσ σον
ται ἐν τῷ χρι στι α νι κῷ κό σμῳ πρός ἀ να ζή τη σιν 
τῆς ἑ νό τη τος αὐ τοῦ» (Πε ρι ο δι κό Οἰ κου μέ νη, τεῦ χος 3, ἐκδ. 
Πα ρα τη ρη τής, Θεσ σα λο νί κη 1998, σελ. 55).

:; ἹεράΚοινότης,1980 4«...ἡ πα ραί τη σις 
ἀ πό τῆς Ὀρ θο δό ξου Ἐκ κλη σι ο λο γί ας καί ἡ υἱ ο
θέ τη σις τῆς κα κο δο ξί ας, ὅ τι τήν Μί α, Ἁ γί α, Κα
θο λι κή καί Ἀ πο στο λι κή Ἐκ κλη σί α δέν ἀ πο τε λεῖ 
ἡ κα θ’ ἡ μᾶς Ἐκ κλη σί α ἀλ λά τά δύ ο «τμή μα τα» 
αὐ τῆς, ἤ τοι ἡ Ὀρ θο δο ξί α καί ὁ Ρ/Κα θο λι κι σμός,... 
πεί θει ἡ μᾶς, ὅ τι ἡ κα τά στα σις ἔ χει πο λύ χει ρο
τε ρεύ σει καί ὅ τι ἡ de facto Ἕ νω σις εὑ ρί σκε ται 
ἐ πί θύ ραις, ὡς ἐ σχε δί α σε καί ἐ προ γραμ μά τι σεν 
ἡ Β΄ Βα τι κά νει ος Σύ νο δος» (Ο.Τ.,  ἀρ.φ. 426, 10101980).

ΠατριάρχηςΒαρθολομαῖος

:: ΠροσφώνησηπρόςτόνΚαρδινάλιοAngelo
Scola,Μιλάνο2011 γ 8 «Εὐ χα ρι στοῦ με τόν Κύ
ριο γιά τήν ἀ δελ φο σύ νη πού ἐ πι κρα τεῖ ἀ νά με σά 
μας, ἀ νά με σα στίς δύ ο ἀ δελ φές ἐκ κλη σί ες μας. 
Σᾶς ἀ πευ θύ νω χαι ρε τι σμό, μέ ἰ δι αί τε ρη ἀ γά πη 
καί σᾶς με τα φέ ρω τήν εὐ λο γί α τῆς ἐκ κλη σί ας 

τῆς Κων σταν τι νού πο λης» (http://fanarion.blogspot.
gr/2013/05/blogpost_16.html).

:: ΧαιρετισμόςΠατριάρχουΒαρθολομαίου,
Ἱεροσόλυμα2014 γ 8 «Ἡ  Μί α, Ἁ γί α, Κα θο λι κή 
καί Ἀ πο στο λι κή Ἐκ κλη σί α... λό γῳ τῆς ὑ πε ρι σχύ
σε ως τῆς ἀν θρω πί νης ἀ δυ να μί ας καί τοῦ πε
πε ρα σμέ νου θε λή μα τος τοῦ ἀν θρω πί νου νο ός, 
δι ε σπά σθη ἐν χρό νῳ. Οὕ τω δι ε μορ φώ θη σαν 
κα τα στά σεις καί ὁ μά δες ποι κί λαι... αἱ κα τά τό
πους Ἐκ κλη σί αι ὡ δη γή θη σαν εἰς δι ά σπα σιν τῆς 
ἑ νό τη τος τῆς πί στε ως, εἰς ἀ πο μό νω σιν... Ἐρ χό με
θα ὁ Πά πας καί ἡ μεῖς διά νά «τά μω μεν ὁ δούς» 
... διά νά συ νε χι σθῇ ἡ πο ρεί α τῆς ἐκ πλη ρώ σε ως 
τοῦ Θε λή μα τος τοῦ Θε οῦ, ἤ τοι τῆς κα ταν τή σε ως 
εἰς τήν ἑ νό τη τα τῆς Ἐκ κλη σί ας» (http://www.ecpatr.
org/ docdisplay. php? lang=gr&id=1914&tla=gr).

:; ἹεράΚοινότης,1994 4«Ἡ μεῖς εἴ με θα ὑ
πο χρε ω μέ νοι, χά ριν καί τῶν Ρω μαι ο κα θο λι κῶν 
καί τοῦ σύμ παν τος κό σμου, διά τούς ὁ ποί ους 
ἡ ἀ νό θευ τος Ὀρ θο δο ξί α εἶ ναι ἡ ἐ σχά τη ἐλ πίς, 
οὐ δέ πο τε νά ἀ πο δε χθῶ μεν ἕ νω σιν, ἤ χα ρα
κτη ρι σμόν τῆς Ρω μαι ο κα θο λι κῆς Ἐκ κλη σί ας ὡς 

“ἀ δελ φῆς Ἐκ κλη σί ας”» (Ο.Τ.,ἀρ.φ.1067,1831994).

:; ἹεράΚοινότης,1995 4«Πῶς εἶ ναι δυ να

τόν νά εἴ με θα ἀ δελ φαί Ἐκ κλη σί αι, ὅ ταν ἔ χω
μεν δογ μα τι κάς δι α φο ράς καί ὅ ταν δέν ἔ χω μεν 
μυ στη ρια κήν κοι νω νί αν; Πρό κει ται διά μί αν 
κα τά στα σιν ἀν τι φα τι κήν, πρω το φα νῆ εἰς τήν 
ἱ στο ρί αν τῆς Ἐκ κλη σί ας, τῆς ὁ ποί ας ἡ σκο πι
μό της δέν δύ να ται νά κα τα νο η θῆ. Εἴ με θα δέ 
ὑ πο χρε ω μέ νοι κα τ’ ἐ πι τα γήν τῆς συ νει δή σε ώς 
μας νά δη λώ σω μεν ὅ τι δέν ἀ πο δε χό με θα τήν 
πε πλα νη μέ νην θε ω ρί αν πε ρί «ἀ δελ φῶν Ἐκ κλη
σι ῶν» (Ο.Τ.,ἀρ.φ.1154,22121995).

:; ἹεράΚοινότης,2001 4«Ὁ  Ὀρ θό δο ξος 
λα ός οὐ δέ πο τε θά δε χθῆ τήν θε ω ρί α πε ρί τοῦ 
Πα πι σμοῦ καί τῆς Ὀρ θο δο ξί ας ὡς δύ ο πνευ μό
νων μέ τούς ὁ ποί ους ἀ να πνέ ει ἡ Εὐ ρώ πη. Ἄν 
ἡ θε ω ρί α αὐ τή γί νη ἀ πο δε κτή, ση μαί νει ἤ ὅ τι 
ἀ να γνω ρί ζε ται ὁ πα πι σμός ὡς ὑ γι ής πνεύ μων, 
δη λα δή ἀ λη θής καί ὀρ θό δο ξος Ἐκ κλη σί α τοῦ 
Χρι στοῦ ἤ ὅ τι ἀ πο δε χό με θα τήν κα κό δο ξο ἀ ξι
ο λο γί α τῶν κλά δων, ἡ ὁ ποί α ἀ ναι ρεῖ τήν πί στι 
μας ὅ τι μό νον ἡ Ὀρ θό δο ξος Ἐκ κλη σί α ἀ πο τε λεῖ 
τήν ἀ λη θῆ Ἐκ κλη σί α τοῦ Χρι στοῦ, τήν Μί αν, Ἁ
γί αν, Κα θο λι κήν καί Ἀ πο στο λι κήν Ἐκ κλη σί αν» 
(ΧαιρετισμόςσυμπαραστάσεωςἹερᾶςΚοινότητοςἉγίουὌρους
στήνλαοσύναξητῆςἈθήνας,4.5.2001,ΠεριοδικόΓρηγορεῖτε,
Τεῦχος9,27Μαΐου2001,σελ.2425).

Τό1993στόBalamandμέτόκείμενοτῆςΜι
κτῆςἘπιτροπῆςθεολογικοῦδιαλόγουμέ

τούςΡωμαιοκαθολικούςἀνατράπηκεκαίἐπισή
μωςἡπάγιαἀρχήτῆςἘκκλησίαςκαίτῶνἉγίων
Πατέρωνμαςὅτιοἱαἱρετικοίδένἔχουνἔγκυρα
μυστήρια,ΘείαΧάρηκαίἀποστολικήδιαδοχή.
Καταπατήθηκαν,ἔτσι,βασικέςἀρχέςτῆςὀρθο
δόξουδιδασκαλίαςκαίἔγινανἀποδεκτέςκάποι
εςἀπότίςμεγαλύτερεςπλάνεςτοῦπαπισμοῦ.

ὍπωςπαρατηρεῖὁΣεβασμιώτατοςΜητρο
πολίτηςΝαυπάκτουκ. Ἱερόθεος:«Ἡ βα σι κὴ 
δι α φο ρὰ με τα ξὺ τῆς Ὀρ θο δό ξου Ἐκ κλη σί ας καὶ 
τοῦ Πα πι σμοῦ βρί σκε ται στὴν δι δα σκα λί α πε ρὶ 
τῆς ἀ κτί στου οὐ σί ας καὶ ἀ κτί στου ἐ νερ γεί ας 
τοῦ Θε οῦ. Ἐ νῶ οἱ Ὀρ θό δο ξοι πι στεύ ου με ὅ τι ὁ 
Θε ὸς ἔ χει ἄ κτι στη οὐ σί α καὶ ἄ κτι στη ἐ νέρ γεια 
καὶ ὅ τι ὁ Θε ὸς ἔρ χε ται σὲ κοι νω νί α μὲ τὴν κτί
ση καὶ τὸν ἄν θρω πο μὲ τὴν ἄ κτι στη ἐ νέρ γειά 
Του, ἐν τού τοις οἱ Πα πι κοὶ πι στεύ ουν ὅ τι στὸν 
Θε ὸ ἡ ἄ κτι στη οὐ σί α ταυ τί ζε ται μὲ τὴν ἄ κτι στη 
ἐ νέρ γειά Του (actus purus) καὶ ὅ τι ὁ Θε ὸς ἐ πι
κοι νω νεῖ μὲ τὴν κτί ση καὶ τὸν ἄν θρω πο διὰ τῶν 
κτι στῶν ἐ νερ γει ῶν Του, δη λα δὴ ἰ σχυ ρί ζον ται 
ὅ τι στὸν Θε ὸ ὑ πάρ χουν καὶ κτι στὲς ἐ νέρ γει ες. 
Ὁ πό τε ἡ Χά ρη τοῦ Θε οῦ διὰ τῆς ὁ ποί ας ἁ γι ά ζε
ται ὁ ἄν θρω πος θε ω ρεῖ ται ὡς κτι στὴ ἐ νέρ γεια. 

ΣυμπροσευχήτοῦΜητροπολίτουΑὐστρίαςκ.ἈρσενίουμέπαπικούςκαίπροτεστάντεςγιάτάμέλητοῦΚοινοβου
λίου,Βιέννη,27Ἀπριλίου2014.

ὉἙσπερινόςτῆςἈγάπηςστόΦανάριτόΠάσχατοῦ2009.ΔιακρίνεταιὁτοπικόςΡωμαιοκαθολικόςἐπίσκοποςκ.
LouisPelâtreὁὁποῖοςσυμμετεῖχεστόνἑσπερινόκαίἀνέγνωσετόΕὐαγγέλιοστάλατινικά(http:www.ecpatr.org.)
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ΜικτῆςἘπιτροπῆςστόBalamand,ὅπουἄλλωστε
ἀρνήθηκαννάπροσέλθουνπολλέςὀρθόδοξες
Ἐκκλησίες.ΣτίςΠανορθόδοξεςΣυνάξειςτονι
ζότανὅτιδένθάπρέπεινάπαραβλέπονταιοἱ
βασικέςδιαφορέςστήνπίστηκαίτήνδιοίκηση.
Ἐπίσης,μέκατηγορηματικότρόποδηλωνόταν
ἡἀνάγκητερματισμοῦτῆςθλιβερῆςτακτικῆς
τοῦπροσηλυτισμοῦκαίτῆςΟὐνίας.Ὅλααὐτά
καταπατήθηκανστόBalamandκαίὑπερίσχυσαν
οἱθέσειςτῆςΒ΄Βατικανῆς.Οἱἀποφάσειςτοῦ
Balamandἐπιβλήθηκανἔκτοτεστόνδιάλογο
καίὑποστηρίζονταιἀπότόνΠατριάρχηκαίτούς
ἐκπροσώπουςστούςδιαλόγους.

ΠατριάρχηςἈθηναγόρας

:: Ἐπιστολήπρός τόνΠάπαΠαῦλοΣΤ ,́
1971 γ 8 «Ἐ ξε νώ θη μεν τῆς πρός ἀλ λή λους ἀ
γά πης καί ἤρ θη ἀ φ’ ἡ μῶν τό μα κά ριον ἀ γα θόν 
τῆς ἐν ὁ μο νοί ᾳ ὁ μο λο γί ας τῆς πί στε ως τοῦ Χρι
στοῦ, καί ἤρ θη ἀ φ’ ἡ μῶν ἡ εὐ λο γί α τῆς συ να
να βά σε ως ἐ πί τό ἕν θυ σι α στή ριον, ὅ ἔ πη ξεν ὁ 
Κύ ριος μι κρόν πρό τοῦ πά θους, καί τῆς τε λεί ας 
καί ὁ μο θυ μα δόν ἐ πί τό αὐ τό κοι νω νί ας ἀ πό τοῦ 
αὐ τοῦ εὐ χα ρι στια κοῦ τι μί ου Σώ μα τος καί τι μί ου 
Αἵ μα τος, εἰ καί οὐκ ἐ παυ σά με θα πρε σβεύ ειν 
ἑ τέ ρω θεν ἔγ κυ ρον ἔ χειν εἰς ἀλ λή λους τήν ἀ πο
στο λι κήν ἱ ε ρω σύ νην, ἔγ κυ ρον καί τό μυ στή ριον 
τῆς Θεί ας Εὐ χα ρι στί ας» (21.3.1971, Ἀ πάν τη σις τοῦ Πα
τριά ρχου Ἀ θη να γό ρου εἰς τό γράμ μα τοῦ Πά πα Παύ λου τοῦ ΣΤ΄, 
Τό μος Ἀ γά πης, Vatican Phanar 19581970, σελ. 620).

:; ἹεράΚοινότης,1971 4 «...πῶς ἡ Ὑ με τέ ρα 
Πα να γι ό της φρο νεῖ ὅ τι οὐ δέν ἐμ πό διον ὑ πάρ χει 
διά τό Κοι νόν Ἅ γιον Πο τή ριον με τά τοῦ Πα πι
σμοῦ;» (O.T.,ἀρ.φ.143,171971).

ΠατριάρχηςΔημήτριος

:; ἹεράΚοινότης,1988 4 «...λε πτο με ρῶς καί 
τεκ μη ρι ω μέ νως θε ο λο γι κῶς, ἐ ξε θέ σα μεν, ὅ σα 
φρο νεῖ τό Ἅ γιον Ὄ ρος πε ρί τῶν Ρω μαι ο κα θο
λι κῶν, εἰς οὕς ἀρ νεῖ ται τήν ἐγ κυ ρό τη τα καί τήν 
ὕ παρ ξιν Θεί ας Χά ρι τος ἐν τοῖς μυ στη ρί οις των, 
ἑ πό με νον τοῖς Ἁ γί οις Πα τρά σι, καί τῇ Ὀρ θο δό ξῳ 
Ἐκ κλη σι ο λο γί ᾳ τῶν τρι ῶν πρώ των αἰ ώ νων... Οἱ 

Ρω μαι ο κα θο λι κοί στε ροῦν ται καί Ἀ πο στο λι κῆς 
δι α δο χῆς, κα θό τι ἡ ἔν νοι α τῆς Ἀ πο στο λι κῆς δι
α δο χῆς δέν εἶ ναι μό νον ἡ ἁ λυ σι δω τή ἀ να φο ρά 
τῶν ἐ πι σκό πων πρός τούς Ἀ πο στό λους, ἀλ λά ἡ 
ἀ πό δει ξις τῆς δι α φυ λά ξε ως ἀ ναλ λοι ώ του καί 
ἀ πα ρα χα ρά κτου τῆς Ἀ πο στο λι κῆς πί στε ως, ἥν 
ἐ νό θευ σαν οἱ Ρω μαι ο κα θο λι κοί εἰς οὐ σι ώ δη 
δόγ μα τα... Οἱ Ρ/κα θο λι κοί εἶ ναι σχι σμα τι κοί καί 
Αἱ ρε τι κοί, ἄ νευ ἐγ κύ ρων μυ στη ρί ων καὶ Θεί ας 
χά ρι τος» (Ο.Τ.,ἀρ.φ.772,15.1.1988).

::ΜικτήἘπιτροπήΔιαλόγου,Balamand
1993 γ 8 «Καὶ ἀ πὸ τὶς δυ ὸ πλευ ρὲς ἀ να γνω
ρί ζε ται ὅ τι αὐ τὸ ποὺ ὁ Χρι στὸς ἐ νε πι στεύ θη 
στὴν Ἐκ κλη σί α Του ὁ μο λο γί α τῆς ἀ πο στο λι κῆς 
πί στε ως, συμ με το χὴ στὰ ἴ δια μυ στή ρια, πρὸ 
πάν των στὴ μο να δι κὴ Ἱ ε ρω σύ νη ποὺ τε λεῖ τὴ 
μο να δι κὴ θυ σί α τοῦ Χρι στοῦ, ἀ πο στο λι κὴ δι α
δο χὴ τῶν ἐ πι σκό πων δὲν δύ να ται νὰ θε ω ρῆ ται 
ὡς ἡ ἰ δι ο κτη σί α τῆς μι ᾶς μό νον ἀ πὸ τὶς Ἐκ κλη σί ες 
μας. Στὰ πλαί σια αὐ τά, εἶ ναι προ φα νὲς ὅ τι κά θε 
εἴ δους ἀ να βα πτι σμὸς ἀ πο κλεί ε ται» (Πε ρι ο δι κὸ Ἐ πί
σκε ψις, τ. 496/1993).

ΠατριάρχηςΒαρθολομαῖος

:: ΚοινήΔήλωσηΠάπα ἸωάννηΠαύλου
Β ́ΠατριάρχηΒαρθολομαίου,1995  8 «Ἐ ξορ
κί ζο μεν τούς πι στούς μας, Κα θο λι κούς καί Ὀρ θο
δό ξους, νά ἐ νι σχύ σουν τό πνεῦ μα ἀ δελ φω σύ νης, 
τό ὁ ποῖ ον προ έρ χε ται ἐκ τοῦ μο να δι κοῦ Βα πτί
σμα τος καί τῆς συμ με το χῆς εἰς τήν μυ στη ρια κήν 
ζω ήν» (Κοι νό Ἀ να κοι νω θέν Οἰκ. Πα τριά ρχηΠά πα, 2961995, 
παρ. 4, Πε ρι ο δι κὸ Ἐ πί σκε ψις, ἀρ. 520, 3171995).

«Ἐ λά βα τε διά τοῦ Ἁ γί ου Βα πτί σμα τος καί τοῦ 
Χρί σμα τος τά Χα ρί σμα τα τοῦ Ἁ γί ου Πνεύ μα τος, 
φέ ρε τε ἐν τῇ ψυ χῇ καί τῷ με τώ πῳ ὑ μῶν τά ση
μεῖ α τῆς Βα σι λεί ας τοῦ Θε οῦ...»(ΠεριοδικὸἘπίσκεψις,
ἀρ.520,31795,σελ.6).

:; ἹεράΚοινότης,1994 4 «Εἶ ναι ἀ πο στο λι κή 
ὁ μο λο γί α τό F i l i o q ue, τό πρω τεῖ ον, τό ἀ λά θη τον, 
τό κα θαρ τή ριον πῦρ, ἡ ἄ σπι λος σύλ λη ψις, ἡ 
κτι στή χά ρις; Καί εἶ ναι δυ να τόν ὡς Ὀρ θό δο ξοι 
πα ρ’ ὅ λα αὐ τά νά ἀ να γνω ρί σω μεν εἰς τούς Ρω
μαι ο κα θο λι κούς «ἀ πο στο λι κήν» τήν πί στιν καί 
τήν ὁ μο λο γί αν των;

Ἀλ λὰ ἔ τσι δὲν μπο ρεῖ νὰ ἁ για σθῇ. Ἀ πὸ αὐ τὴν 
τὴν βα σι κὴ δι δα σκα λί α προ έρ χε ται ἡ δι δα σκα
λί α πε ρὶ ἐκ πο ρεύ σε ως τοῦ Ἁ γί ου Πνεύ μα τος ἐκ 
τοῦ Πα τρὸς καὶ ἐκ τοῦ Υἱ οῦ, τὸ κα θαρ τή ριο πῦρ, 
τὸ πρω τεῖ ο τοῦ Πά πα κ.λπ.»(ΠεριοδικὸΠαρέμβασις,
τ.63,Ἀπρίλιος2001).

ΚαίὁμακαριστόςΓέρονταςΓεώργιοςΚαψάνης
ἀνέφερε:«Μέ χρι σή με ρα οἱ Δυ τι κοὶ θε ω ροῦν 
κτι στὴ τὴν θεί α Χά ρι, τὴν ἐ νέρ γεια τοῦ Θε οῦ. 
Εἶ ναι δυ στυ χῶς καὶ τοῦ το μί α ἀ πὸ τὶς πολ λὲς 
δι α φο ρές μας, ποὺ πρέ πει νὰ λαμ βά νε ται σο
βα ρῶς ὑπ᾿ ὄ ψιν στὸν θε ο λο γι κὸ δι ά λο γο μὲ τοὺς 
Ρω μαι ο κα θο λι κούς. Δὲν εἶ ναι μό νο τὸ filioque, τὸ 
πρω τεῖ ο ἐ ξου σί ας καὶ τὸ «ἀ λά θη το» τοῦ πά πα, 
ἀ πὸ τὶς βα σι κὲς δι α φο ρὲς με τα ξὺ τῆς Ὀρ θο δό ξου 
Ἐκ κλη σί ας καὶ τῶν Πα πι κῶν. Εἶ ναι καὶ τὰ ἀ νω
τέ ρω. Ἂν δὲν δε χθοῦν οἱ Ρω μαι ο κα θο λι κοὶ ὅ τι 
ἡ Χά ρις τοῦ Θε οῦ εἶ ναι ἄ κτι στος, δὲν μπο ροῦ με 
νὰ ἑ νω θοῦ με μα ζί τους, ἔ στω κι ἂν δε χθοῦν ὅ λα 
τὰ ἄλ λα. Δι ό τι ποι ὸς θὰ ἐ νερ γή σει τὴν θέ ω σι, ἂν 
ἡ θεί α Χά ρις εἶ ναι κτί σμα κι ὄ χι ἄ κτι στος ἐ νέρ
γεια τοῦ Πα να γί ου Πνεύ μα τος;»(Ἀρχιμ.π.Γεωργίου,

ΚαθηγουμένουτῆςἹερᾶςΜονῆςὉσίουΓρηγορίου,ἩΘέωσιςὡς
σκοπόςτῆςζωῆςτοῦἀνθρώπου,ἐκδ.Ἱ.Μ.ὉσίουΓρηγορίου,Ἅγιον
Ὄρος,2007,σελ.41).

Ἡἀνατροπήτῆςὀρθοδόξουδιδασκαλίαςστά
πλαίσιατοῦδιαλόγουἐπιβάλλεταικαίπάλιἀπό
τίςἀποφάσειςτῆςΒ΄ΒατικανῆςΣυνόδου,καθώς
μέβάσηαὐτέςὀργανώθηκε,ξεκίνησεκαίσυνεχί
ζεταιἀκόμηκαίσήμεραὁδιμερήςδιάλογοςτῶν
ὈρθοδόξωνμέτούςΡωμαιοκαθολικούς.

Αὐτόἀναγνωρίζεταικαίστόἴδιοτόκείμενο
τοῦBalamand:«Πράγ μα τι, κυ ρί ως ἀ πὸ τῶν Πα
νορ θο δό ξων Δι α σκέ ψε ων καὶ τῆς Β΄ Βα τι κα νῆς 
Συ νό δου καὶ ἑ ξῆς, ἡ ἐκ νέ ου ἀ να κά λυ ψις καὶ ἡ 
ἐ πα να ξι ο πο ί η σις, τό σον ἐκ μέ ρους τῶν ὀρ θο δό
ξων ὅ σον καὶ ὑ πὸ τῶν κα θο λι κῶν, τῆς ̓ Εκ κλη σί ας 
ὡς κοι νω νί ας με τέ βα λε ρι ζι κῶς τὰς προ ο πτι κάς, 
ἑ πο μέ νως δὲ καὶ τὴν στά σιν των»(ΠεριοδικὸἘπί
σκεψις,τ.496/1993).

ΟἱΠανορθόδοξεςἀποφάσειςβέβαιαἦταν
πολύδιαφορετικέςἀπόαὐτέςπούπεριγράφει
τόκείμενοτοῦBalamand.Οἱπανορθόδοξεςἀ
ποφάσειςκαταπατήθηκανστήνΣυνάντησητῆς

ὉΟἰκουμενικός
Πατριάρχηςκ.
Βαρθολομαῖος
ὑπογράφειτήν
«ΚοινήΔήλωση»
μέτόνΠάπα
Φραγκῖσκο,
Ἱεροσόλυμα25
Μαΐου2014.



46 47

Ἐ
νὄψειτῆςἐπισκέψεωςτοῦΠάπα
ΦραγκίσκουστόΦανάρι,τόΒατικα
νόἔσπευσενάκαταστήσειγιάἄλλη
μίαφοράσαφῆτόνἡγεμονικότου

ρόλοστόνδιάλογομέτούςὈρθοδόξους.Σέ
γενικήἀκρόαση–κατήχησηστήνπλατείατοῦἉ
γίουΠέτρουἐνώπιονχιλιάδωνπιστῶντουστίς
5Νοεμβρίου2014,ὁΠάπαςχαρακτήρισετήν
ὈρθόδοξηἘκκλησίαὡς«ἄρρωστη»,ἐπειδήδέν
εἶναιἑνωμένημαζίτου.Δήλωσεσυγκεκριμένα: 
«Δέν ὑ πάρ χει ὑ γι ής Ἐκ κλη σί α, ὅ ταν οἱ πι στοί, 
οἱ κλη ρι κοί καί οἱ δι ά κο νοι δέν εἶ ναι ἑ νω μέ νοι 
πε ρί τόν Ἐ πί σκο πό τους. Ἡ  Ἐκ κλη σί α, ἡ ὁ πο ί α 

δέν εἶ ναι ἑ νω μέ νη πε ρί τόν Ἐ πί σκο πο εἶ ναι μιά 
ἄρ ρω στη Ἐκ κλη σί α. Ὁ  Ἰ η σοῦς θέ λη σε αὐ τήν 
τήν ἕ νω ση ὅ λων τῶν πι στῶν μέ τόν Ἐ πί σκο πο. 
Τό ἴ διο καί τῶν ἱ ε ρέ ων καί τῶν δι α κό νων. Ὅ λοι 
ὀ φε ί λουν νά ἔ χουν τή συ νε ί δη ση ὅ τι ὁ Ἐ πί σκο
πος κα θι στᾶ ὁ ρα τό τόν δε σμό τοῦ κα θε νός μέ 
τήν Ἐκ κλη σί α, καί τῆς Ἐκ κλη σί ας μέ τούς Ἀ πο
στό λους καί μέ τίς ἄλ λες κοι νό τη τες, οἱ ὁ ποῖ ες 
ἐ πί σης εἶ ναι ἑ νω μέ νες μέ τούς Ἐ πι σκό πους 
καί μέ τόν Πάπα στή Μία, Μο να δι κή (unique) 
Ἐκ κλη σί α, πού εἶ ναι ἡ δι κή μας, ἡ Ἱ ε ραρ χι κή 
Ἁ γί α Μη τέ ρα Ἐκ κλη σί α». (Γ.Παπαθανασόπουλος,Προ
κλητικήδήλωσητοῦΠάπα:«ἈσθενήςἡὈρθόδοξηἘκκλησία»,

»Εἶ ναι ἤ δέν εἶ ναι αἱ ρέ σεις αἱ σο βα ραί αὐ ταί 
θε ο λο γι καί πα ρεκ κλί σεις τῆς Ρώ μης; Ἐ άν εἶ ναι, 
κα θώς ὡς τοια ῦται ἐ χα ρα κτη ρί σθη σαν ἀ πό 
Ὀρ θο δό ξους Συ νό δους καί Πα τέ ρας, δέν συ νε
πά γον ται ἀ κυ ρό τη τα εἰς τά «μυ στή ρια» καί τήν 
«ἀ πο στο λι κήν δι α δο χήν» τῶν τοι ού των ἑ τε ρο
δό ξων καί κα κο δό ξων; 

»Εἶ ναι δυ να τόν νά ὑ πάρ χη τό πλή ρω μα τῆς 
Χά ρι τος, ἐ κεῖ πού δέν ὑ πάρ χει τό πλή ρω μα τῆς 
ἀ λη θεί ας; Εἶ ναι δυ να τόν νά δι α κρί νω μεν τόν 
Χρι στόν τῆς Ἀ λη θεί ας ἀ πό τόν Χρι στόν τῶν Μυ
στη ρί ων καί τῆς Ἀ πο στο λι κῆς Δι α δο χῆς; Ἡ μεῖς 
εἴ με θα ὑ πο χρε ω μέ νοι, χά ριν καί τῶν Ρω μαι ο
κα θο λι κῶν καί τοῦ σύμ παν τος κό σμου, διά τούς 
ὁ ποί ους ἡ ἀ νό θευ τος Ὀρ θο δο ξί α εἶ ναι ἡ ἐ σχά τη 
ἐλ πίς, οὐ δέ πο τε νά ἀ πο δε χθῶ μεν ἕ νω σιν, ἤ 
χα ρα κτη ρι σμόν τῆς Ρω μαι ο κα θο λι κῆς Ἐκ κλη
σί ας ὡς «ἀ δελ φῆς Ἐκ κλη σί ας» ἤ τοῦ Πά πα ὡς 
κα νο νι κοῦ ἐ πι σκό που Ρώ μης, ἤ τῆς «Ἐκ κλη σί ας» 
τῆς Ρώ μης ὡς ἐ χού σης κα νο νι κήν Ἀ πο στο λι κήν 
Δι α δο χήν, Ἱ ε ρω σύ νην καί Μυ στή ρια, χω ρίς τήν 

ρη τήν ἐκ μέ ρους των ἀ πο κή ρυ ξιν τοῦ f i l i o q ue, 
τοῦ ἀ λα θή του, τοῦ πρω τεί ου, τῆς κτι στῆς χά
ρι τος, καί τῶν λοι πῶν κα κο δο ξι ῶν, τάς ὁ ποί ας 
οὐ δέ πο τε θά θε ω ρή σω μεν ὡς δι α φο ράς χω ρίς 
ση μα σί αν ἤ θε ο λο γού με να, ἀλ λά ὅ τι ἀλ λοι ώ
νουν ἀ νε πα νορ θώ τως τόν θε αν θρώ πι νον χα ρα
κτῆ ρα τῆς Ἐκ κλη σί ας καί συ νι στοῦν βλα σφη μί ας»
(Ο.Τ.,άρ.φ.1067,18.3.1994).

:; ἹεράΚοινότης,1995 4 «...τό Ἅ γιον Βά
πτι σμα τῆς κα θ’ ἡ μᾶς Ὀρ θο δό ξου Ἐκ κλη σί ας 
ἐ ξι σοῦ ται μέ τό τῆς ἐν αἱ ρέ σει εὑ ρι σκο μέ νης 
Ρω μαι ο κα θο λι κῆς καί ἀ κό μη ὅ τι αἱ δύ ο Ἐκ κλη
σί αι συ να πο τε λοῦν τήν Μί αν Ἁ γί αν Κα θο λι κήν 
καί Ἀ πο στο λι κήν Ἐκ κλη σί αν. Πρό κει ται πε ρί και
νο φα νοῦς ἐκ κλη σι ο λο γί ας μή ἐκ φρα ζού σης τήν 
ὀρ θό δο ξον αὐ το συ νει δη σί αν, ὡς δι ε τύ πω σαν 
αὐ τήν αἱ πε ρι ώ νυ μοι Σύ νο δοι τῆς Κων/πό λε ως. . .. 
Προ σέ τι δέ νά ὁ μο λο γή σω μεν καί πά λιν, ἑ πό με
νοι τοῖς ἁ γί οις Πα τρά σιν... ὅ τι μό νον τά Μυ στή
ρια τῆς κα θ’ ἡ μᾶς Ἁ γί ας Ἐκ κλη σί ας εἶ ναι ἔγ κυ ρα, 
σω στι κά καί ἁ γι α στι κά». (Ο.Τ.,ἀρ.φ.1154,22121995).

Ἀριστερά:Ὁ
Οἰκουμενικός
Πατριάρχηςκ.
Βαρθολομαῖος
καίὁΠάπας
Φραγκῖσκος
προσκυνοῦν
τόΕὐαγγέλιο
πούεἰσοδεύ
ουνδιαδοχικά
ὁὀρθόδοξος
καίὁπαπικός
κληρικός.

Δεξιά:Ὁ
Οἰκουμενικός
Πατριάρχηςκ.
Βαρθολομαῖος

εὐλογεῖἀπό
κοινοῦτούς

παρισταμένους
μέτόνΠάπα

Φραγκῖσκομε
τάτήνσυμπρο

σευχήτους
στόΝαότῆς

Ἀναστάσεως,
Ἱεροσόλυμα25
Μαΐου2014.

Ἀσθενὴς ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία
κατὰ τὸν Πάπα Φραγκῖσκο
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σπά θει ες γιά τήν ἑ νό τη τα τῶν Ἐκ κλη σι ῶν, ὅ πως 
ἐ κεῖ νος ἔ χει ἤ δη κά νει ἀ πό τήν ἐ κλο γή του σέ 
προ κα θή με νο τῆς Κα θο λι κῆς Ἐκ κλη σί ας». 

Ἡδήλωσηαὐτή,ὅπωςτήνμετέδωσετόΑΠΕ
ΜΠΕ,ἔγινεστίς12Νοεμβρίου2014στήναὐστρια
κήἐφημεριδαKurierκατάτήνπρόσφατηἐπίσκε
ψητοῦΟἰκουμενικοῦΠατριάρχουστήνΒιέννη:

«Σέ σχέ ση μέ τό Σχί σμα τοῦ 1054, ὁ κ. Βαρ
θο λο μαῖ ος ση μει ώ νει πώς ἡ ἀ πο κα τά στα ση τῆς 
δι ά σπα σής της καί ἡ ἐ πα νέ νω ση τῆς Ἐκ κλη σί ας 
συνιστᾶμεγάλοκαθῆκοντῆςἐποχῆςμας, 
καί πα ρα πέμ πει στά πρῶ τα βή μα τα πού ξε κί νη
σαν σέ αὐ τή τήν κα τεύ θυν ση πρίν ἀ πό 50 χρό νια 
ὁ Πά πας Παῦ λος ὁ Ἕ κτος καί ὁ Οἰ κου με νι κός Πα
τριά ρχης Ἀ θη να γό ρας, ἐ νῶ, ὅ πως πα ρα τη ρεῖ, ὁ 
ἐ πί ση μος Θε ο λο γι κός Δι ά λο γος ἀ νά με σα στίς 
Ἐκ κλη σί ες βο ή θη σε νά ἐ ξα λει φθοῦν πα ρε ξη γή
σεις καί δι α φο ρές ἀ πό ψε ων.

»Ἀ να φέ ρε ται, ἐ πί σης, στή συ νάν τη σή του 
τόν πε ρα σμέ νο Μά ι ο στήν Ἱ ε ρου σα λήμ μέ τόν 
Πά πα Φραγ κῖσκο, ὅ πως ἐ πί σης στήν ἀν ταλ λα γή 
ἐ πι σκέ ψε ων κά θε χρό νο ἀ νά με σα σέ ἀν τι προ
σω πεῖ ες τῶν δύ ο Ἐκ κλη σι ῶν στή Ρώ μη μέ τήν 
εὐ και ρί α τῆς ἑ ορ τῆς τῶν Ἀ πο στό λων Πέ τρου 
καί Παύ λου καί ἀν τί στοι χα μέ τήν εὐ και ρί α τῆς 
ἑ ορ τῆς τοῦ Ἀ πο στό λου Ἀν δρέ α στήν Κων σταν

τι νού πο λη, ὅ που φέ τος θά βρί σκε ται προ σκε
κλη μέ νος του (ἀ πό τίς 29 Νο εμ βρί ου) ὁ Πά πας 
Φραγ κῖσκος, ἐ νῶ ὡς με γά λη βο ή θεια θε ω ρεῖ ὁ 
ἴ διος θε σμούς ὅ πως τό Ἵ δρυ μα «Πρό Ὀ ρι έν τε», 
πού προ ω θοῦν τό σο τίς θε ο λο γι κές ὅ σο καί τίς 
προ σω πι κές ἐ πα φές. 

»Ἀπό τόν Πάπα Φραγκῖσκο ὁ Οἰκουμενικός 
Πατριάρχης ἀναμένει, ὅπως σημειώνει, περαι
τέρωθαρραλέαβήματακαίπροσπάθειες
γιά τήνἑνότητατῶνἘκκλησιῶν,ὅπως
ἐκεῖνοςἔχειἤδηκάνειἀπότήνἐκλογήτου
σέπροκαθήμενοτῆςΚαθολικῆςἘκκλησίας» 
(http://fanarion.blogspot.gr/2014/11/blogpost_95.html).

Καίἀναρωτιέταικαίὁκάθεκαλόπιστοςπα
ρατηρητήςποιά«βήματα»διαπιστώνειὁκ.Βαρ
θολομαῖοςὅτιἔχεικάνειὁνέοςΠάπας«γιά τήν 
ἑ νό τη τα τῶν Ἐκ κλη σι ῶν»;Θεωρεῖ«θαρ ρα λέ α 
βή μα τα»τούςχαρακτηρισμούςἐκμέρουςτοῦ
Πάπατῶνὀρθοδόξωνπερίἀσθενοῦςκαίἐλλει
μματικῆςἐκκλησίας;Ἀδυνατοῦμεπραγματικά
νάκατανοήσουμεκαίνάπροσχωρήσουμεσ’
αὐτήτήνσυμβιβαστικήλογικήπούἐθελοτυφλεῖ
συνειδητάκαίπαραμορφώνειἐσκεμμέναὅλες
τίςπροκλήσειςκαίτίςἀπαιτήσειςτοῦΒατικανοῦ
καίτίςπαρουσιάζειὡς«προ σπά θει ες γιά τήν 
ἑ νό τη τα τῶν Ἐκ κλη σι ῶν»!

7112014http://www.agioritikovima.gr/batikano/item/47004).
Δένεἶναι,ἄλλωστε,ἡπρώτηφοράπούτό

Βατικανόἐπιλέγειτήνἐπίδειξηἰσχύοςἔναντι
τῶνὈρθοδόξωνκαίτήνἐπιβολήτετελεσμένων
στόνδιάλογο.ΚαίστήνὉδηγίατοῦΒατικανοῦ
τὸνἸούλιοτοῦ2007περιέχοντανοἱ«Ἀπαντή
σεις»,μὲτὶςὁποῖεςὁτότεΠάπαςΒενέδικτος
ΙΣΤ´χαρακτήριζε«ἐλλειμματικὲς»τὶςὈρθόδοξες
τοπικὲςἘκκλησίες,ἐπειδὴδὲνἔχουνκοινωνίαμὲ
τὸνδιάδοχοτοῦΠέτρου!ΣύμφωναμὲτὴνὉδη
γία,ἡἀληθινὴἘκκλησίατοῦΧριστοῦὑφίσταται
μόνοστὴνΡωμαιοκαθολικὴἘκκλησία.

ὍπωςπαρατηρεῖὁμακαριστόςγέρονταςΓε
ώργιοςΚαψάνης:«Ἀ ξι ο ση μεί ω το εἶ ναι ὅ τι ἡ Ὁ δη
γί α δό θη κε λί γους μῆ νες πρὶν ἀ πὸ τὴν Συ νέ λευ σι 
τῆς Ρα βέν νας, τὸ ὁ ποῖ ο κα τὰ τὴν ἐ κτί μη σί μας 
ση μαί νει ὅ τι τὸ Βα τι κα νὸ χα ράσ σει τὴν γραμ μὴ 
ποὺ πρέ πει νὰ ἀ κο λου θή ση ὁ δι ά λο γος. Καὶ ἡ 
γραμ μὴ εἶ ναι ὁ ρω μαι ο κεν τρι κὸς οἰ κου με νι σμός, 
ὅ πως τὸν προσ δι ώ ρι σε ἡ Β´ Βα τι κά νει ος Σύ νο δος. 
Τὸ ἐ πι βε βαι ώ νει τὸ ἴ διο τὸ κεί με νο τῆς Ὁ δη γί ας 
τοῦ Βα τι κα νοῦ, ἀλ λὰ τὸ ἐ πι ση μαί νει καὶ ὁ Σεβ. 
Ἐ πί σκο πος πρώ ην Ζα χου μί ου καὶ Ἐρ ζε γο βί νης 
Ἀ θα νά σιος Γι έβ τιτς: “τὸ κεί με νο αὐ τὸ [οἱ «Ἀ
παν τή σεις»] φα νε ρώ νει τὴν ἐ πι μο νὴ τοῦ Πά πα 
Ρά τσιγ κερ νὰ δεί ξῃ τὸ πραγ μα τι κὸ πρό σω πο τοῦ 

ρω μαι ο κα θο λι κοῦ οἰ κου με νι σμοῦ του, ὁ ὁ ποῖ ος 
στὴν πραγ μα τι κό τη τα δὲν εἶ ναι αὐ τὸ ποὺ λέ γει 
ὁ Πά πας ἀλ λὰ αὐ τὸ ποὺ πι στεύ ει καὶ κά νει”». 
(Ἀρχιμ.Γεωργίου,ΚαθηγουμένουτῆςἹερᾶςΜονῆςὉσίουΓρη
γορίουἉγίουὌρους,ΤὸκείμενοτῆςΡαβένναςκαὶτὸπρωτεῖο
τοῦΠάπα,ἍγιονὌρος,30Δεκεμβρίου2007).

Τὸνἔντονοπροβληματισμότηςγιὰτὴνσυγ
κεκριμένηπαπικὴὉδηγίαἐξέφρασετότεκαὶἡ
ἹερὰΣύνοδοςτῆςἘκκλησίαςτῆςἙλλάδοςπρὸς
τὸνὈρθόδοξοΣυμπρόεδροτῆςΜικτῆςἘπιτρο
πῆςτοῦΔιαλόγου,Σεβ.ΜητροπολίτηΠεργάμου
κ.Ἰωάννη,μὲἐπιστολήτηςτόνὈκτώβριοτοῦ
2007.(http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/epistoles.
asp?archive=yes&what_sub=epistoli&etos=2007&id=963).

ἩτακτικήτοῦΒατικανοῦπαραμένειδιαχρο
νικάἡἴδιακαίαὐτήνἐκφράζεικαίὁνέοςΠάπας
μέτίςδηλώσειςτουλίγοπρίνἐπισκεφθεῖτό
Φανάρι.ΕἶναιδεδομένοὅτιὁΠάπαςμεταβαίνει
στόΦανάριὡςκυρίαρχος,ὡςἀποκλειστικός
φορέαςτῆςἀληθοῦςἐκκλησιαστικῆςσυνειδή
σεωςκαίὡςἰατρόςτῶνἀσθενῶνκαίπασχόντων
ἐκκλησιολογικάὀρθοδόξων.Μέβάσηαὐτάτά
δεδομέναπροκαλεῖπραγματικάτεράστιαἀπο
ρίακαίπροβληματισμόἡπρόσφατηδήλωσητοῦ
ΟἰκουμενικοῦΠατριάρχη,πούἀναμένειἀπότόν
Πάπα«πε ραι τέ ρω θαρ ρα λέ α βή μα τα καί προ

ΛειτουργικόςἀσπασμόςτοῦΟἰκουμενικοῦΠατριάρχηκ.Βαρθολομαίουκατάτήνπαπική«λειτουργία»ἐνθρόνιση
τοῦΠάπαΦραγκίσκου.Βατικανό,19Μαρτίου2013.

ὉΟἰκουμενικὸςΠατριάρχηςκ.Βαρθολομαῖοςσυμπροσεύχεταικατὰτὴνπαπικὴ«λειτουργία»μὲτὸνΠάπαΒενέ
δικτο,Κωνσταντινούπολη2006.
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Π
ῶςεἶναιδυνατόνὙμεῖς,Παναγιώ
τατε,ὁπνευματικόςἡγέτηςτῆς
ὈρθοδόξουἘκκλησίας,νάδιαλέγε
σθεμέτόνἀμετανόητοΠαπισμό,

ὅταναὐτόςδένἔχειἀποκηρύξειτίςπάμπολλες
αἱρέσειςτουκαίδένἔχειδείξειἴχνοςμετανοί
ας;Ἤμήπωςδένεἶναιφοβερέςκαίτρομερές
αἱρέσεις:

1) ἡκρατικήὑπόστασηκαίδομήτοῦΒα
τικανοῦμέὑπουργεῖακαίὑπουργούςκαίτρά
πεζες,

2) τόFilioque(ἡἐκπόρευσητοῦἉγίουΠνεύ
ματοςκαίἐκτοῦΥἱοῦ),

3) ἡκτιστήΘείαΧάρις,
4) τόπρωτεῖοἐξουσίας,
5) ἡκατοχήτόσοτῆςκοσμικῆςὅσοκαίτῆς

πνευματικῆςἐξουσίαςἀπότόνΠάπα,
6) τόἀλάθητο,
7) οἱθεωρίεςπερίἐσχάτουκριτοῦτῆς

Ἐκκλησίας,περίαὐθεντίας,περίμοναρχικοῦ
ἀξιώματος,ἐκκλήτουκαίἀναμαρτησίας,περί
ἄκρουἈρχιερέωςτοῦΠάπα,

8) τόδιάραντισμοῦ«βάπτισμα»,
9) τάἄζυμα(ὄστια),

10) ἡμεταβολήτοῦἄρτουκαίοἴνουσέΣῶμα
καίΑἷμαΧριστοῦμέτάἰδρυτικάλόγιακαίὄχιμέ
τήνἐπίκλησητοῦἉγίουΠνεύματοςκαίἡθεωρία
τῆςμετουσιώσεως,

11) ἡστέρησητῆςκοινωνίαςτοῦΑἵματοςτοῦ
Χριστοῦστούςλαϊκούςκαίἡπαροχήσέαὐτούς
μόνοτοῦΣώματος,

12) ἡστέρησητῆςΘείαςΚοινωνίαςἀπότά
νήπια,

13) ἡΜαριολατρεία,
14) ἡἄσπιλοςσύλληψηκαίἡἐνσώματη

ἀνάληψητῆςΘεοτόκου,
15) τόκαθαρτήριοπῦρ,
16) τάλυσίποινα,
17) ἡπερίσσειαἀξιομισθίατοῦΧριστοῦ,

18) ἡπερίσσειατῶνἔργωντῶνἉγίων,
19) ἡἀξιομισθίατῶνἔργωντοῦἀνθρώπου,
20) τάἀγάλματακαίγενικάἡθρησκευτική

ζωγραφικήἀντίτῆςὈρθοδόξουεἰκονογραφίας,
21) ἡὑποχρεωτικήἀγαμίατοῦκλήρου,
22) ἡἀναγνώρισησφαγέων(βλ.Στέπινατς)

ὡς«ἁγίων»,
23) ἡθεωρίαπερίπροσβολῆςκαίἱκανοποι

ήσεωςτῆςθείαςδικαιοσύνης,λόγωτοῦπρο
πατορικοῦἁμαρτήματοςκαίγενικάτόδικανικό
πνεῦμα,ἀπότόὁποῖοκυριαρχεῖταιὁΠαπισμός,

24) ἡἀπόρριψητῆςἹερᾶςΠαραδόσεωςκαίἡ
ἐκμετάλλευσήτηςὡςὀργάνουτῆςπαπικῆςδι
δακτικῆςἐξουσίας(ὁΠάπαςεἶναιἡΠαράδοση),

25) ἡἄποψηὅτιὁἀλάθητοςΠάπαςεἶναιὁ
μοναδικόςφύλακας,κριτήςκαίἑρμηνευτήςτῆς
ΘείαςἈποκαλύψεως,

26) ἡθεώρησητῆςἀρχέγονηςδικαιοσύνης
ὡςὑπερφυσικοῦδώρουτῆςΘείαςΧάριτος,πού
προστέθηκε‘κατάσυμβεβηκός’στό‘κατ’εἰκόνα’,
τόὁποῖονοεῖταιμέσασέπλαίσιααὐτάρκειας
καίστατικότητας,

27) ἡἀπώλειατῆςἀρχέγονηςδικαιοσύ
νηςκαίἡδιατήρησηἀλωβήτουκαίσώουτοῦ
κατ’εἰκόνα,

28) ἡ«πάσχουσαἐκκλησία»,ἡὁποίαἀπο
τελεῖταιἀπότούςπιστούς,πούβρίσκονταιστό
καθαρτήριοπῦρ,

29) ἡἀπόρριψητῆςἰσότητοςτῶνἐπισκόπων,
30) τόσυγκεντρωτικόκαίἀπολυταρχικόδιοι

κητικόσύστημαμέἀπόλυτομονάρχητόνΠάπα,
πούεἰσήγαγετόνπαποκαισαρισμό,

31) τάμοναχικάτάγματακαίὁὀργανωτικός
κοινωνικόςχαρακτήραςτοῦμοναχισμοῦ,

32) ὁἀπρόσωποςκαίδικανικόςχαρακτήρας
τοῦμυστηρίουτῆςἐξομολογήσεως,

33) ἡἐπάρατηΟὐνία,δούρειοςἵπποςτοῦ
Παπισμοῦ;»

(http://www.impantokratoros.gr/B301F3D0.el.aspx)

«

Ἔ
χονταςσυμπληρώσει60καίπλέονἔτη
ἀπότήνἵδρυσιτοῦΠαγκοσμίουΣυμ
βουλίουτῶνἘκκλησιῶν(Π.Σ.Ε.)εἶναι
πιάδιαπιστωμένοὅτιἡσυμμετοχή

τῶνὈρθοδόξωνστόΠαγκόσμιοΣυμβούλιοἘκ
κλησιῶνστηρίζεταισέπρότυπαπαντελῶςξένα
καίἀντίθεταπρόςτήνὀρθόδοξηἐκκλησιολογία
καίτήνδιδασκαλίατῶνΠατέρωντῆςἘκκλησί
αςμας.ΟἱἍγιοιΠατέρεςδιαλέγοντανπάντοτε
μέπλήρηκαίἀπόλυτηαὐτοσυνειδησίαὅτιἡ
ὈρθόδοξηἘκκλησίαεἶναιἡΜίαἉγίαΚαθολική
καίἀποστολικήἘκκλησία,ἡἀδιαίρετηἘκκλησία
τοῦΧριστοῦ,ἡμόνηκιβωτόςτῆςἀληθείαςκαί
τῆςσωτηρίας.

ἈντίθεταστούςκόλπουςτοῦΠαγκοσμίου
ΣυμβουλίουἘκκλησιῶνἐπικρατοῦνκαίγίνον
ταιδυστυχῶςἀποδεκτέςκαίἀπότούςὀρθοδό
ξους,καινοφανεῖςκαίἀπόλυταἀντορθόδοξες

ἀπόψειςκαίθεωρίες:ὅπωςἡ«θεωρίατῶν
κλάδων»,τῶν«ἀδελφῶνἐκκλησιῶν»,ἡ
«βαπτισματικήθεολογία»,ἡ«μετοχήεἰς
τάαὐτάμυστήρια»,ἡ«ἑνότηςἐντῇποικι-
λίᾳ»,ἡ«διηρημένηἘκκλησία»,ἡ«κοινωνική
θεολογία»,ἡ«πολιτικήθεολογία»,ἡ«θεο-
λογίατῆςἀπελευθέρωσης»,ἡ«θεολογία
τῆςσυνάφειας»,ἡ«περιεκτικήθεολογία»,
ἡ«μεταπατερικήθεολογία»κ.ἄ.

Πρόκειταιγιάτόνγνωστόσυφερτόδοξασιῶν,
θεωριῶν,φιλοσοφιῶνκαίνεώτερωνθεολογιῶν
πούἀναπτύσσονταιστόἐκκολαπτήριοαἱρε
τικῶνδοξασιῶντοῦΠαγκοσμίουΣυμβουλίου
Ἐκκλησιῶνκαίτοῦοἰκουμενισμοῦ.Εἶναιτάπρο
ϊόντατῆςἐκκοσμικεύσεως,τοῦὀρθολογισμοῦ
καίτῆςπαρεκκλίσεωςἀπότάχαρακτηριστικά
τῆςὀρθοδόξουπίστεωςκαίδιδασκαλίας.

Ἀπὸτὴν10ηΣυνέλευσητοῦΠαγκοσμίουΣυμβουλίου«Ἐκκλησιῶν»,Πουσάν,30Ὀκτωβρίου10Νοεμβρίου2013.

Διαφορὲς Ὀρθοδοξίας καὶ Παπισμοῦ
Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν Ἐπιστολὴ τοῦ Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Σεραφεὶμ πρὸς  

τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο (ἀρ. πρωτ. 722/27-6-2013)

β) Ὁ Διάλογος στὰ πλαίσια τοῦ 
Παγκοσμίου Συμβουλίου «Ἐκκλησιῶν»
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ΠοτέἄλλοτεστόπαρελθόνἡἘκκλησίαδέν
αὐτοϋπονομεύθηκεἐξομοιούμενημέτίςπάσης
φύσεωςπροτεσταντικέςὁμολογίεςτοῦΠ.Σ.Ε.
νομιμοποιώνταςμέτήνἀνοχήτηςτάἀνεπί
τρεπταἐκκλησιολογικάκαίἠθικάἀτοπήματά
τους,ὅπωςτήνχειροτονίατῶνγυναικῶν,τήν
ἱερολογίατοῦγάμουτῶνὁμοφυλοφίλωνκ.ἄ.

ΠοτέἄλλοτεστόπαρελθόνΟἰκουμενικόςΠα
τριάρχηςδένἀμφισβήτησετήνἀπόλυτησαφή
νειατῶνδογμάτωντῆςπίστεωςθεωρώνταςτίς
αἱρετικέςπλάνες«ποι κι λί α θε ο λο γι κῆς ἐκ φρά σε
ως»καίτάποικίλακοινωνικάκαίἠθικάἔκτροπα
τῶνπροτεσταντικῶνκοινοτήτων«κρί σιν με τα ξύ 
τῶν ἀ νη κόν των εἰς δι α φό ρους θε ο λο γι κάς καί 
ἐκ κλη σι α στι κάς πα ρα δό σεις, με τα ξύ Ἐκ κλη σι ῶν 
ἐ χου σῶν ἑ κά στη δι α φο ρε τι κήν ἀ νά γνω σιν καί 
ἑρ μη νεί αν τῆς Ἁ γί ας Γρα φῆς, ὡς καί δι α φο ρε
τι κήν ἀν τί λη ψιν τῶν ἠ θι κῶν καί κοι νω νι κοπο
λι τι κῶν θε μά των»(!)(Ἐπίσκεψις,685/2008,σελ.2229).

ΠοτέἄλλοτεστόπαρελθόνἡἘκκλησίαδέν
θεώρησεὅτιἀπώλεσετήνμαρτυρίατηςμέσα
στόνκόσμοκαίὅτιγιάτήνἐπανεύρεσήτης
ἀπαιτεῖταιἡ«ἐ πα νέ νω ση»τῶν«δι ῃ ρη μέ νων 
Ἐκ κλη σι ῶν».

10ηΣυνέλευσητοῦΠ.Σ.Ε 
Bousan,2013

Ἡ
ἀπόλυτηἐπικράτησητῆςπροτεσταν
τικῆςἐκκλησιολογίαςστόΠ.Σ.Ε.καίἡ
καταπάτησηἀκόμηκαίτῶνστοιχει

ωδῶνἐννοιῶντῆςὀρθοδόξουἐκκλησιολογίας
συνεχίστηκεκαίστήν10ηΓενικήΣυνέλευσηπού
πραγματοποιήθκεπρίνἕναχρόνοστόBusanτῆς
ΝοτίουΚορέας.

Οἱἐκκλησιολογικέςαὐτέςπαρεκτροπέςκαί
ἀντορθόδοξεςἀντιλήψειςἀποτυπώνονταικαί
στότελικόΚείμενο«ΔήλωσιςἙνότητος»(Unity
Statement)πούἐνέκρινεἡΓενικήΣυνέλευση.

Παραθέτουμεἕναἀπόσπασμαἀπότόνσχο
λιασμόαὐτοῦτοῦκειμένουπούπεριέχεται
στήνἐπιστολήπρόςτήνἹεράΣύνοδοτῆςἘκ
κλησίαςτῆςἙλλάδοςπέντεΜητροπολιτῶν,τῶν
ΣεβασμιωτάτωνΔρυϊνουπόλεως,Πωγωνιανῆς
καίΚονίτσηςκ.Ἀνδρέα,Γλυφάδαςκ.Παύλου,
Κυθήρωνκ.Σεραφείμ,ΑἰτωλίαςκαίἈκαρνανί
αςκ.ΚοσμᾶκαίΓόρτυνοςκαίΜεγαλοπόλεως
κ.Ἱερεμία.

Στὴν9ηΣυνέλευσητοῦΠ.Σ.Ε.στὸΠόρτοἈλέγκρετῆςΒραζιλίαςἐκπρόσωποςτοῦΟἰκουμενικοῦΠατρι
αρχείουἦτανὁμητροπολίτηςΘυατείρωνΜεθόδιος.ΠληροφορούμενοιοἱἁγιορεῖτεςΠατέρεςτὰὅσα
ἀνόσιασυνέβησανἐκεῖτοῦἀπαγόρευσαντὴνεἴσοδοστὸἁγιώνυμοὌρος.Τὸσχετικόδημοσίευμα
ἀπὸτὸν«ὈρθόδοξοΤύπο»,28Νοεμβρίου1986,Ἀρ.Φ.721.

ἈνεπιθύμητοςεἰςτὸἅγιονὌροςὁΘυατείρωνκ.Μεθόδιος
«Κατὰπληροφορίας,ἀπολύτωςἐξακριβωμένας,ἡἹερὰΚοινότηςεἰδοποίησετὸνἈρχιεπ.
Θυατείρωνκ.ΜεθόδιονἐνΘεσσαλονίκῃπαρεπιδημοῦντακαὶἐνεὐφορίᾳἀναμένο
ντατὴνεἰςἍγιονὌροςμετάβασινκαὶμετὰτιμῶν,εἰςτὰςὁποίαςἰδιαιτέρωςἀρέσκεται
οὗτος,ὑπὸτῶνδιαφόρωνἹ.Μονῶνὑποδοχὴνκαὶτὸνἐκτῆςὑποδοχῆςπερὶτὸὄνομά
τουθόρυβον,ὅτιἀποτελεῖpersonanograta.Ἐπὶπλέονἐπεστήθηἡπροσοχήαὐτοῦὅτι
δὲνεἶναιδυνατὸννὰἐξασφαλισθῆἡἀπρόσκοπτοςκαὶἀκίνδυνος,ὡςτὴνἐφαντάζετο,
ἐκεῖὑποδοχήτου.Κυρίααἰτίατῆςπερὶτὸπρόσωπόντουεὐρυτάτηςδυσμενείαςεἶναιἡ
θλιβεράπαρουσίακαὶσύμψυχοςσυμμετοχὴαὐτοῦεἰςτὴνὑπὸτὴνἡγεσίαντοῦΠάπα
γενομένηνπανθρησκειακὴνσυμπροσευχὴνὑπὲρτῆς….εἰρήνης.Εἰςαὐτήν,ὡςγνωστόν,
ἐνπλήρειἀνέσει,ὡςεἰμὴσυνέβαινετίποτεὁΘυατείρων,καθήμενοςἐνδεξιᾷτοῦΠά
πα,συμμετέσχενἐνεργῶςκαὶἐκθύμως.Ἤδηπληρώνειτὰἐπίχειρατῆςσυμμετοχῆςτου
καὶλαμβάνειἀξιόλογονμάθημα.Ἐπὶτέλουςἰδοὺκαὶμίαπερίπτωσιςκατὰτὴνὁποί
ανὑπάρχουνκυρώσεις,εἰςτὴνἀδιάφορονἔναντιπάσηςπαρανομίαςἐποχήνμας».

9ηΣυνέλευσητοῦΠ.Σ.Ε
PortoAlegre,2006

Σ
τήν9ηΓενικήΣυνέλευσητοῦΠ.Σ.Ε.
στόPortoAlegreτῆςΒραζιλίαςσυν
τελέστηκε–μέτήνσυμμετοχήκαί
τῶνὀρθοδόξωνἀντιπροσώπων–ἡ

ἀπόλυτηἀνατροπήτῆςὀρθοδόξουἐκκλησιο
λογίας.Τό«Κεί με νο πε ρί ἐκ κλη σι ο λο γί ας: Κε
κλη μέ νοι νά γί νου με ἡ Μί α Ἐκ κλη σί α» (T e xt on 
e c c l e s i o l o gy: C a l l ed to be t he O ne C h u r ch)»,πού
ἐκπονήθηκεἀπότήνἘπιτροπή«ΠίστιςκαίΤά
ξις»μετάἀπόαἴτησιτῆςΚεντρικῆςἘπιτροπῆς
τοῦΠ.Σ.Ε.ὡςπρόσκλησηπρόςτίς«ἐκκλησίες
μέλη»συνιστᾶμίατεράστιαπρόκλησηπρός
τήνὀρθόδοξηἐκκλησιολογικήσυνείδηση.

ΠοτέἄλλοτεστόπαρελθόνἡἘκκλησίαδέν
ἀπώλεσετήναὐτοσυνειδησίαΤηςὡςτῆς«Μί-
ας,Ἁγίας,ΚαθολικῆςκαίἈποστολικῆςἘκ-
κλησίας»,δέντήνὑπέβαλεσέσυσχετισμούς
καίσέλογικέςἰσορροπιῶνκαίπλειοψηφιῶνἤ
δέντήνπεριόρισεστάψιλάγράμματατῶνὑπο
σημειώσεων,ὅπωςστόκείμενοτῆςΘ΄Γενικῆς
ΣυνελεύσεωςτοῦΠ.Σ.Ε.στόPortoAlegreὅπου
συναποδεχθήκαμεὅτι«Κάθεἐκκλησία(σημ.
πούσυμμετέχειστόΠ.Σ.Ε.)εἶναιἡἘκκλησία
καθολικὴκαὶὄχιἁπλὰἕναμέροςτης.Κάθε
ἐκκλησίαεἶναιἡἘκκλησίακαθολική,ἀλλὰ
ὄχιστὴνὁλότητάτης.Κάθεἐκκλησίαἐκπλη-
ρώνειτὴνκαθολικότητάτηςὅτανεἶναισὲ
κοινωνίαμὲτὶςἄλλεςἐκκλησίες»(!)(Κείμενο
ἐπίἘκκλησιολογίας,παρ.6,PortoAlegre,Φεβρουάριος2006).

Οἱ τελευταῖες κρίσιμες Συνελεύσεις
τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου «Ἐκκλησιῶν»
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ἈπηγορεύθηεἰςτὸνΚαρδινάλιοννὰἐπισκεφθῆ
τὸἍγιονὌρος

(παρὰτὰςσυστάσειςτοῦΠατριάρχου)

«ἩΤακτικὴΔιπλῆΣύναξιςτῶνἈντιπροσώπωντῶνἉγιορειτικῶν
Μονῶν,ἕνασῶμα,ποῦἀποτελεῖταιἀπὸσαράνταἄτομα,ἀπη
γόρευσετὴνπροηγούμενηνἑβδομάδανὰἐπισκεφθῆτὸἍγιον
ὌροςὁκαρδινάλιοςΟὖγκοΠολλέτι,μὲτριάκονταἄλλουςλα
τίνουςκληρικούς.ὉκαρδινάλιοςΠολλέτιεἶναιπροϊστάμενος
τοῦκλήρουκαὶτῶνἱδρυμάτωντῆςΡώμης.ΤὸΟἰκουμενικὸν
Πατριαρχεῖον,εἰςτὸὁποῖονεἶχεἀπευθυνθῆὁκαρδινάλιος,μὲ
ἐπιστολὴπρὸςτὴνἹερὰΚοινότητασυνιστοῦσεεἰςτοὺςἁγιορεί
ταςνὰτὸνδεχθοῦνμὲἁβροφροσύνηκαὶνὰτὸνφιλοξενήσουν.Ἡ
ἹερὰΚοινότης,ὅμως,ἐθεώρησενἀπαράδεκτοντὴνσύστασιντοῦ
ΟἰκουμενικοῦΠατριαρχείουκαὶἀπεφάσισενὰμὴγίνηδεκτὸς
εἰςκαμμίανἹερὰνΜονὴντοῦἉγίουὌρους.Ἐντῷμεταξύ,ὁ
καρδινάλιοςμὲμισθωμένοπλοιάριονἔφθασεεἰςἍγιονὌρος,
ὅπουαἱἁγιορείτικαιἀρχαὶτοῦἐδήλωσανὅτιεἶναιἀνεπιθύμη
τος».(ὈρθόδοξοςΤύπος,17Σεπτεμβρίου1982,ἀ.φ.522,σ.1)

Ἄνω: Στιγμιότυποἀπὸτήν10ηΣυνέλευσητοῦΠα
γκοσμίουΣυμβουλίουτῶν«Ἐκκλησιῶν»στόΠουσάν
(Busan)τῆςΝότιαςΚορέας,μὲτὸνΜητροπολίτηΤιρ
γοβιστίουκ.Νήφωνα,τὴνὥραποὺδηλώνειμεταξὺ
ἄλλων,ὅτιἡἑνότηςτῆςἘκκλησίαςἔχειἀπολεσθῆ!...
ὉΣεβασμιώτατοςκ.ΝήφωνἐξελέγηἐκνέουστόΠρο
εδρεῖοτῆςΚεντρικῆςἘπιτροπῆςτοῦΠ.Σ.Ε.γιάτήν
ἑπόμενηὀκταετία.

«Αἱἐκκλησιολογικαίπλάναιτοῦ
κειμένουτοῦΠουσάν»

 http://www.impantokratoros.gr/198B9FF5.el.aspx

Τό ἐν λό γῳ ἐ πί ση μον κεί με νο ν «Δήλωσις
Ἑνότητος»(Unity Statement) τῆς 10ης Συ

νε λεύ σε ως τοῦ Π.Σ.Ε. ἐ πι τί θε ται κα τά τῆ ς Ὀρ θο
δο ξί ας, τοῦ Σώ μα τος τοῦ Χρι στοῦ, ἀ πο δε χό με
νον (α) ὅ τι καί ἡ Ὀρ θό δο ξος Ἐκ κλη σί α με τά τῶν 
λοι πῶν «ἐκ κλη σι ῶν» πρέ πει νά με τα νο ή σῃ διά 
τήν δι ά σπα σιν τῶν χρι στι α νῶ ν [3], (β) ὅ τι ἡ Ἐκ
κλη σί α, οὖ σα Σῶ μα Χρι στοῦ, δέν δι έ πε ται πα ρά 
ταῦ τα ἀ ναγ καί ως ὑ πό δογ μα τι κῆς ὁ μο φω νί ας, 
οὔ τε καί ἐν αὐ τῇ τῇ ἀ πο στο λι κῇ ἐ πο χῇ [4], (γ) ὅ τι 
ὑ φί στα ται νῦν ἀ ό ρα τος ἐκ κλη σι α στι κή ἑ νό της 
τοῦ χρι στι α νι σμοῦ καί προσ δο κᾶ ται ἡ ὁ ρα τή 
ἑ νό της τῆς Μιᾶς Ἐκ κλη σί α ς [5], (δ) ὅ τι ἡ προ σευ
χή τοῦ Κυ ρί ου ἡ μῶν Ἰ η σοῦ Χρι στοῦ «ἵ να πάν τες 
ὦ σιν ἕν», δέν ἔ χει ἐκ πλη ρω θῇ, ἀλλ́  ἀ πό κει ται 
εἰς ἡ μᾶς τό κα θῆ κον τοῦ το [6], (ε) ὅ τι ἡ Ἐκ κλη σί α 
δύ να ται νά ἐμ πλου τι σθῇ καί ὠ φε λη θῇ ἐκ τῶν 
χα ρι σμά των τῶν ἑ τε ρο δό ξω ν [7], (στ) ὅ τι εἴ με θα 
ὑ πό λο γοι ἔ ναν τι τοῦ Θε οῦ ἄν δέν ἐ πι δι ώ κω μεν 
δια ρκῶς τήν χρι στι α νι κήν ἑ νό τη τα πρός ὄ φε λος 
τῆς ἔ ξω θεν κα λῆς μαρ τυ ρί α ς [8], (ζ) τήν πο νη ράν 
ἀ σά φειαν, ὅ τι ὁ Θε ός «πάν το τε μᾶς ἐκ πλήσ σει» 

«

καί ὅ τι ἡ Ἐκ κλη σί α προ ο δεύ ει εἰς τήν ἐ πί γνω σιν 
τοῦ θεί ου θε λή μα το ς [9], (η) ὅ τι πρέ πει νά χρη
σι μο ποι η θοῦν νέ οι τρό ποι προ σεγ γί σε ως τῶν 
θε ο λο γι κῶν δι α φω νι ῶ ν [10] καί (θ) ὅ τι ἡ ἑ νό της 
τῆς Ἐκ κλη σί ας εἶ ναι ἀλ λη λέν δε τος με τά τῆς ἑ νό
τη τος τῆ ς  ἀν θρω πό τη τος καί τῆς κτί σε ω ς [11].

Πέ ραν τού των, τό κεί με νον (ι) ἔ χει καί σα φῆ 
μή χρι στι α νι κόν οἰ κο λο γι κόν προ σα να το λι σμόν, 
ὁ μι λοῦν πε ρί ἀ να μο νῆς ἐγ κο σμί ου ἀ να και νι σμοῦ 
τῆς κτί σε ως καί ἐ πι γεί ου εὐ η με ρί ας αὐ τῆς καί 
τῆς ἀν θρω πό τη τος καί πε ρί τῆς πρός τοῦ το ἀν
θρω πί νης εὐ θύ νη ς [12], ποι εῖ ται δέ λό γον (ι α) καί 
πε ρί συ νερ γα σί ας τῶν χρι στια νῶν καί μεθ΄ ἑ τε ρο
θρή σκων ἤ ἀ θρή σκων ὑ πέρ τῆς ἐ πι γεί ου ταύ της 
εὐ η με ρί ας[13]! «Οὐ δέν θαυ μα στόν», λοι πόν, ὅ τι 
τό κεί με νον χρη σι μο ποι εῖ καί τόν πα σί γνω στον ἀ
πο κρυ φι στι κόν ὅ ρον «ὁ λι στι κός» ἐκ τοῦ μο νι σμοῦ, 
διά νά χα ρα κτη ρί σῃ τήν ἀ πο στο λήν τῆς Ἐκ κλη σί ας 
(“holistic missionevangelism” [14]). Ὑ πο νο ού με να 
ἀ φήνει τό κεί με νον καί ὑ πέρ τῆς ἐκ κλη σι α στι κῆς 
ἀ πο δο χῆς «πε ρι θω ρια κῶν» τρό πων ζω ῆς, ἄ νευ δι
ευ κρι νί σε ων πε ρί ἁ μαρ τί ας καί με τα νοί ας, ἡ τε λι κή 
στό χευ σις τῶν ὁ ποί ων δέ ον νά συ νε κτι μη θῇ με τά 
τῆς γε νι κω τέ ρας θε τι κῆς στά σε ως τῆς Συ νε λεύ σε
ως τοῦ Που σάν ἔ ναν τι τῆς ὁ μο φυ λο φι λί α ς [15]». 

 ἩδήλωσιςτοῦἈρχιεπισκόπου
Τιργοβιστίουκ.Νήφωνος

Θλι βε ρά ἐ πί ση μος κα τα κλείς τῆς ὀρ θο δό ξου 
πα ρου σί ας εἰς τήν ἐν λό γῳ Συ νέ λευ σιν τοῦ 

Που σάν, ὑ πῆρ ξεν ἡ ὁ μι λί α τοῦ Σε βα σμι ω τά
του Ἀρ χι ε πι σκό που Τιρ γο βι στί ου κ. Νή φω νος, 
ἀν τι προ σώ που τῆς Ἐκ κλη σί ας τῆς Ρου μα νί ας 
(συ νημ μέ νον Γ )́, ὁ ὁ ποῖ ος δι ε πί στω σεν, (1) ὅ τι 
ἡ ἑ νό της τῆς Ἐκ κλη σί ας ἔ χει ἀ πο λε σθῇ, ἡ δέ 
τώ ρα ὑ φι στα μέ νη Ἐκ κλη σί α, κα θό τι τε μα χι σθεῖ
σα, εἶ ναι καί μυ στη ρια κῶς ἐλ λι πή ς [16], (2) ὅ τι 
δέν γνω ρί ζο μεν ποί α χρι στι α νι κή με ρίς εἶ ναι ἡ 
δι ά δο χος τῆς ἀρ χαί ας Ἐκ κλη σί ας τῶν Ἱ ε ρο σο λύ
μω ν [17] καί (3) ὅ τι ἅ παν τες οἱ ἄν θρω ποι εἶ ναι ἐν 
Χρι στῷ ἀ δελ φοί, τό δέ χρι στι α νι κόν Βά πτι σμα 
ἀ πο τε λεῖ μό νον μί αν ἀ νω τέ ραν, μυ στη ρια κήν, 
βαθ μί δα εἰς τήν ἤ δη ὑ φι στα μέ νην πνευ μα τι κήν 
συγ γέ νειαν τῆς ἀν θρω πό τη το ς [18]. Ὁ  Σε βα σμι
ώ τα τος κ. Νή φων (4) ἀ πε σι ώ πη σε καί ἀ πέ κρυ
ψεν ὅ τι δι α στρέ φε ται ἡ ὀρ θό δο ξος ἐκ κλη σι ο
λο γί α ἐν τῷ Π.Σ.Ε., τεί νων ὡς προ πέ τα σμα τήν 
ὑ πό τοῦ Π.Σ.Ε. ὑ πε ρά σπι σιν τῶ ν "πα ρα δο σια κῶν 
ἠ θι κῶν μας ἀ ξι ῶν", ὡς λ.χ. τῆ ς "ὑ περ τά της ἀ ξί ας 
τῆς χρι στι α νι κῆς οἰ κο γε νεί ας" [19]»(http://www.
impantokratoros.gr/198B9FF5.el.aspx).

«
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Ε
ἶναιπλέονφανερόὅτιἡἐκκλησιολο
γικήἐκτροπήἀπότήνἀληθεύουσα
ὀρθόδοξηπίστηεἶναι,δυστυχῶς,μιά
πραγματικότητα.Ἀποτελεῖἐνσυνείδη

τηἐπιλογήτῆςἐκκλησιαστικῆςμαςἡγεσίαςκαί
ἀκολουθεῖταιπιστάκαίἀπαρέγκλιτακαίμέτα
χύτατουςμάλισταρυθμούς.Πραγματοποιεῖται
ἀποφασιστικάκαίμεθοδικάκαίμέὁλοέναμεγα
λύτεραβήματα,μέὁλοέναμεγαλύτερουςνεω
τερισμούςκαίἀποκλίσειςἀπότήνὀρθόδοξηδι
δασκαλία,μέμίαπραγματικάπρωτάκουστηκαί
καινοφανήτακτικήστόνδιάλογοκαίτίςσχέσεις
μέτούςαἱρετικούς.Τρανόπαράδειγμαὁσυμφυρ
μόςτῆςὀρθοδοξίαςμέτόπλῆθοςτῶναἱρετικῶν
δοξασιῶνκαίἡσυνεχήςὑποχωρητικότητακαίἡ
ἀποδοχήπλανεμένωνἀντιλήψεωνκαίθεωριῶν.

Οἱθεωρίεςτῶνκλάδων,τῆςδιηρημένης
ἐκκλησίαςκαίτῆςποικιλομορφίας

Ἡ 
«θεωρίατῶνκλάδων»εἶναιμίαπροτε
σταντικήθεωρίαπούσχετίζεταιἄμεσαμέ

τήνπροτεσταντικήἀντίληψηπερί«ἀοράτουἐκ
κλησίας».Ἡ«ἀόρατηἐκκλησία»εἶναιὁκορμός
τοῦδένδρουκαίοἱἐπιμέρουςὁρατέςἐκκλησίες
εἶναιοἱκλάδοι.Πρόκειταιπροφανῶςγιάμίααἱ
ρετικήθεωρίαπούκαταργεῖπλήρωςτήνἔννοια
τῆς«Μί ας Ἁ γί ας Κα θο λι κῆς καί Ἀ πο στο λι κῆς 
Ἐκ κλη σί ας»,πούεἶναιἡὈρθόδοξηἘκκλησία.

ὉΚαθηγητήςΔογματικῆςτῆςΘεολογικῆς
ΣχολῆςτοῦΑ.Π.Θ.κ.ΔημήτριοςΤσελεγγίδηςδί
νειἕνανσαφῆκαίὁλοκληρωμένοὁρισμότῆς
συγκεκριμένηςθεωρίας:

«Λέ γον τας “θε ω ρί α τῶν κλά δων” ἐν νο οῦ με τή 
θε ω ρί α τῶν προ τε σταν τῶν γιά τήν ταυ τό τη τα τῆς 
Ἐκ κλη σί ας. Ἡ ἐκ κλη σί α κα τά τούς προ τε στάν τες 
εἶ ναι ἡ ἀ ό ρα τη κοι νω νί α τῶν ἁγί ων. Οἱ δι ά φο
ρες ἱ στο ρι κέςἐμ πει ρι κές ἐκ κλη σί ες ὅ λων τῶν 
δογ μά των ἔ χουν νο μι μό τη τα καί ἰ σό τη τα ὑ πάρ

ξε ως, ὡς κλα διά τοῦ ἑ νός δέν δρου τῆς ἀ ό ρα της 
ἐκ κλη σί ας. Ἡ ἀ ό ρα τη ἐκ κλη σί α εἶ ναι ἡ κα θαυ τό 
ἐκ κλη σί α ἡ ὁ ποί α καί ὁ μο λο γεῖ ται στό Σύμ βο λο 
τῆς Πί στε ως. Κα τά συ νέ πεια, καμ μί α ἐ πι μέ ρους 
το πι κή ἐκ κλη σί α ὁ ποι ου δή πο τε δόγ μα τος, δέν 
ἐν σαρ κώ νει τήν “μί α ἁ γί α κα θο λι κή καί ἀ πο
στο λι κή Ἐκ κλη σί α”. Καμ μί α το πι κή ἐκ κλη σί α δέν 
μπο ρεῖ νά ἰ σχυ ρι σθεῖ ὅ τι κα τέ χει τήν πλη ρό τη τα 
τῆς ἀ πο κα λυ φθεί σας ἀ λή θειας. Ἡ μί α ἐκ κλη σί α 
τοῦ Χρι στοῦ εἶ ναι τό συ νο λι κό ἄ θροι σμα τῶν ἐ πι
μέ ρους τμη μά των της, δη λα δή τῶν κα τά τό πους 
ἐκ κλη σι ῶν ὅ λων τῶν δογ μά των, ὅ σο κι ἄν δι α
φέ ρουν δογ μα τι κά με τα ξύ τους. Πράγ μα τε λεί ως 
ἀ πα ρά δε κτο ἀ πό ὀρ θό δο ξη ἄ πο ψη» (Καθ.Δημ.
Τσελεγγίδη,ΕἶναιοἱἑτερόδοξοιμέλητῆςἘκκλησίας;,περ.«Ἐν Συ
νει δή σει», ἐκδ.Ἱ.Μ.ΜεγάλουΜετεώρου,Ἰούνιος2009,σελ.8283).

Σέἄμεσησυνάρτησημέτήνθεωρίατῶν
κλάδωνβρίσκεταικαίαὐτήτῆς«διηρημένης
ἐκκλησίας»πούἔρχεταισέεὐθείαἀντίθεσημέ
τόΣύμβολοτῆςΠίστεωςστόὁποῖοὁμολογοῦμε,
ὅτιπιστεύουμε«εἰςΜΙΑΝ...Ἐκκλησίαν».

ΚατάτόνΚαθηγητήκ.Τσελεγγίδη«ἀ πό τήν 
δι α τύ πω ση αὐ τή τοῦ Συμ βό λου προ κύ πτει ὅ τι ἡ 
ἑ νό τη τα, ὡς θε με λι ώ δης ἰ δι ό τη τα τοῦ ἑ νός, στήν 
προ κει μέ νη πε ρί πτω ση ὡς ἡ ἰ δι ό τη τα τῆς ΜΙΑΣ  
Ἐκ κλη σί ας, εἶ ναι τό ἀ σφα λές δε δο μέ νο τῆς πί
στε ώς μας. Στή συ νεί δη ση τοῦ σώ μα τος τῆς Ἐκ
κλη σί ας ἡ ἑ νό τη τά της εἶ ναι δε δο μέ νο ὀν το λο γι
κό, ἀ πο λύ τως καί ἀ με τα κλή τως δι α σφα λι σμέ νο 
ἀ πό τήν κε φα λή τῆς Ἐκ κλη σί ας, τόν Χρι στό, διά 
τῆς συ νε χοῦς πα ρου σί ας τοῦ Πα ρα κλή του Πνεύ
μα τός του σ’ αὐ τήν, ἤ δη ἀ πό τήν Πεν τη κο στή. Ἡ 
ἑ νό τη τα τῆς Ἐκ κλη σί ας ὡς δογ μα τι κή ἀ λή θεια 
ἐκ φρά ζει τό σο τήν αὐ το συ νει δη σί α της ὅ σο καί 
τήν ἁ γι ο πνευ μα τι κή ἐμ πει ρί α της. Ἄν ὅ μως ἡ 
Ἐκ κλη σί α εἶ ναι ΜΙΑ κα τά τό Σύμ βο λο τῆς Πί στε
ως, τό τε μέ τήν συ νε πῆ ἐκ κλη σι ο λο γι κή ἔν νοι α 
καί κα τά κυ ρι ο λε ξί α δέν μπο ροῦν νά ὑ πάρ χουν 
ἑ τε ρό δο ξες ἐκ κλη σί ες, ἀλ λά οὔ τε μη τέ ρες, ἀ δελ

Ὁσυριακῆς
καταγωγῆς
Ὀρθόδοξος

ἀρχιμ.Ἰάκωβος
Khalil,Καθη

γητὴςτῆςΘεο
λογικῆςΣχολῆς
τοῦBalamand

(Λίβανος)
συμμετέχειὡς

ἀκόλουθος
στὴν«Εἴσοδο»
τοῦΕὐαγγελί
ουποὺγίνεται
ἀπὸνεαροὺς

καὶνεαρὲς
διαφόρων
ὁμολογιῶν

καὶμὲποικίλη
ἐνδυμασία.Στὴ
συνέχειαδια
βάζειἐμμελῶς
τὴνΕὐαγγελικὴ
Περικοπὴἀπὸ

τὸipadποὺ
φέρειμαζίτου,
10ηΣυνέλευση
Π.Σ.Ε.,Πουσάν,
SendingPrayer,
10Νοεμβρίου

2013.

Ἀντορθόδοξες θεωρίες στὰ πλαίσια  
τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου τῶν «Ἐκκλησιῶν»
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1. Οἱσύνεδροιἐκπρόσωποιτῶν“Ἐκκλησιῶν”προσεύ
χονταιτὸπρωῒτῆς4ηςΝοεμβρίου2013στὸΠουσάν.

2. ἈνάγνωσητοῦΕὐαγγελίουμετὰτὴνεἴσοδότου
ἀπομίμησητῆςὈρθόδοξηςΜικρῆςΕἰσόδουκατὰτὴ
ΘείαΛειτουργία.Οἱεἰσοδεύοντεςεἶναιποικίλοι...

3. Σύνεδροισὲὥρακοινῆςπροσευχῆς.
4. Σύνεδροςπαστόρισσασὲὥρακοινῆςπροσευχῆς
στὸΠουσάν.

❶

❷

❸

❹

φές, θυ γα τέ ρες καί ἐγ γο νές ἐκ κλη σί ες. Ἡ  ΜΙΑ 
καί μό νη –ἀ δι αί ρε τη πάν το τε– Ἐκ κλη σί α γεν νᾶ 
μυ στη ρια κῶς «δι’ ὕ δα τος καί Πνεύ μα τος» τά 
μέ λη της, δέν γεν νᾶ ἄλ λες ἐκ κλη σί ες. Οἱ κα τά 
τό πους (Ὀρ θό δο ξες) Ἐκ κλη σί ες ἀ πο τε λοῦν φα
νέ ρω ση ἐν τό πῳ καί χρό νῳ τῆς ΜΙΑΣ καί μό νης 
Ἐκ κλη σί ας (βλ. ἐν δει κτι κῶς, Ά  Κορ. 1,2). Οὔ τε 
βέ βαι α μπο ρεῖ ἡ Ἐκ κλη σί α νά εἶ ναι ταυ τό χρο να 
ΜΙΑ καί δι η ρη μέ νη. Για τί ἡ δι αί ρε ση ση μαί νει κα
τά τμη ση ἑ νός ὅ λου σέ δύ ο ἤ πε ρισ σό τε ρα μέ ρη 
(βλ. Λε ξι κό, Γ. Μπαμ πι νι ώ τη). Κα τά συ νέ πεια, ἡ 
θε ώ ρη ση τῆς Ἐκ κλη σί ας ὡς δι η ρη μέ νης, σή με ρα, 
ἀν τί κει ται σα φῶς στή ρη τή δι α τύ πω ση τοῦ Συμ
βό λου τῆς Πί στε ως, πράγ μα πού συ νε πά γε ται, 
κα τά τά Πρα κτι κά τῶν Οἰ κου με νι κῶν Συ νό δων, 
κα θαί ρε ση καί ἀ φο ρι σμό, κα τά πε ρί πτω ση, σ’ 
ὅ ποι ον ἐμ μέ νει στή θε ώ ρη ση αὐ τή» (Ἐπιστολή
πρόςΜητροπολίτηΜεσσηνίας,http://www.impantokratoros.
gr/tselegidis_apanthsh_messhnias.el.aspx).

Ἡἀποδοχήτῆςπροτεσταντικῆςθεωρίαςτῆς
«δι η ρη μέ νης ἐκ κλη σί ας»προκαλεῖὡςπαρεπό
μενομίασειράἄλλωνπλανεμένωνἀντιλήψεων
ὅπωςαὐτέςτῆς«ποι κι λο μορ φί ας»,τῆς«ἑ νό
τη τος ἐν τῇ ποι κι λί ᾳ» (unity indiversity),τῆς
«πε ρι ε κτι κό τη τος»καίτόσωνἄλλωνπούγεννᾶ
ὁδογματικόςμινιμαλισμόςτοῦΠαγκοσμίου
ΣυμβουλίουἘκκλησιῶν.

ΠατριάρχηςΒαρθολομαῖος

:: ὉμιλίαΠατριάρχουΒαρθολομαίουστήν
60ὴἐπέτειοτοῦΠΣΕ λ8«...Ἀ πηλ λαγ μέ νοι λοι πόν 
τῶν ἀγ κυ λώ σε ων τοῦ πα ρελ θόν τος καί ἀ πο φα
σι σμέ νοι νά πα ρα μεί νω μεν ἡ νω μέ νοι καί νά ἐρ
γα σθῶ μεν ἀ πό κοι νοῦ, ἐ θέ σα μεν, πρό δύ ο ἐ τῶν, 
κα τά τήν διά ρκειαν τῆς Θ΄ Συ νε λεύ σε ως ἐν P o r to 
A l e g re Βρα ζι λί ας, τάς βά σεις μιᾶς νέ ας πε ρι ό δου 
εἰς τήν ζω ήν τοῦ Συμ βου λί ου, λαμ βά νον τες ὑ π’ 5. ὉὈρθόδοξοςΜητροπολίτηςΚορέαςκ.Ἀμβρόσιος

συμπροσεύχεταιπιασμένοςχέριχέριγιὰνὰπιστο
ποιήσειτὴν“ἀγάπη”τῆςὈρθόδοξηςἘκκλησίας!

6. Σύνεδροιπαστόρισσες,ἐκπρόσωποιτῶν“Ἐκκλη
σιῶν”προσεύχονταιτὸπρωῒτῆς8ηςΝοεμβρίου
2013στὸΠουσάν.

7. ΕἴσοδοςτῆςεἰκόνοςτῆςΠεντηκοστῆςποὺδώρισεστὸ
ΣυνέδριοὁὈρθόδοξοςΜητροπολίτηςΚορέαςκ.Ἀμβρό
σιος.ΤὸἍγιοΠνεῦμαἔχειθέσησὲτέτοιεςσυνάξεις;
8. Κόπτεςκληρικοὶσὲὥρακοινῆςπροσευχῆςστὸ

Πουσάν.

❺

❻

❼

❽

ὄ ψιν τό ση με ρι νόν πλαί σιον τῶν δι εκ κλη σι α στι
κῶν σχέ σε ων, ὡς καί τάς ση μει ω θεί σας εἰς τόν 
οἰ κου με νι κόν χῶ ρον στα δια κάς ἀλ λα γάς. Χαί ρο
μεν δι ό τι εἰς τό ἐ πί κεν τρον τῶν δρα στη ρι ο τή των 
τοῦ Συμ βου λί ου εὑ ρί σκε ται πάν το τε τό ὅ ρα μα 
τῶν ἐν αὐ τῷ δρα στη ρι ο ποι ου μέ νων Ἐκ κλη σι ῶν 
διά τήν ἐ πί τευ ξιν, τῇ χά ρι τι τοῦ Θε οῦ, τῆς ἑ νό τη
τος ἐν τῇ αὐ τῇ πί στει καί πέ ριξ τῆς αὐ τῆς Εὐ χα
ρι στια κῆς Τρα πέ ζης...» (Ἐ πί σκε ψις,685/2008,σελ.2229).

:: ΚείμενοPortoAlegreΒραζιλίας,2006 λ8 
«Ἡ κα θο λι κό της τῆς Ἐκ κλη σί ας ἐκ φρά ζει τήν πλη
ρό τη τα, τήν ἀ κε ραι ό τη τα, τήν ὁ λό τη τα τῆς ἐν Χρι
στῷ ζω ῆς της διά τοῦ Ἁ γί ου Πνεύ μα τος ἐν παν τί 
και ρῷ καί τό πῳ. Αὐ τό τό μυ στή ριο ἐκ φρά ζε ται 
σέ κά θε κοι νό τη τα βε βα πτι σμέ νων πι στῶν, στήν 
ὁ ποί α ὁ μο λο γεῖ ται καί βι οῦ ται ἡ ἀ πο στο λι κή 
πί στις, κη ρύσ σε ται τό Εὐ αγ γέ λιο καί τε λοῦν ται 
τά [ἱ ε ρά] Μυ στή ρια. Κά θε ἐκ κλη σί α εἶ ναι ἡ κα
θο λι κή Ἐκ κλη σί α καί ὄ χι ἁ πλᾶ μέ ρος της. Κά θε 
ἐκ κλη σί α εἶ ναι ἡ κα θο λι κή Ἐκ κλη σί α, ἀλ λά ὄ χι 
ὁ λό κλη ρη [ἡ κα θο λι κή Ἐκ κλη σί α]. Κά θε ἐκ κλη σί α 
πλη ροῖ τήν κα θο λι κό τη τά της, ὅ ταν εὑ ρί σκε ται 
ἐν κοι νω νί ᾳ μέ τίς ἄλ λες ἐκ κλη σί ες. Βε βαι ώ νου
με ὅ τι ἡ κα θο λι κό της τῆς Ἐκ κλη σί ας ἐκ φρά ζε ται 
μέ τόν καλ λί τε ρο ὁ ρα τό τρό πο διά τῆς συμ με το
χῆς στήν θεί α εὐ χα ρι στί α καί διά τῆς ἀ μοι βαί ως 
ἀ να γνω ρι σμέ νης καί κα τηλ λαγ μέ νης ἱ ε ρα τι κῆς 
δι α κο νί ας [ἱ ε ρα τεί ου] . ..»(http://users.kef.sch.gr/deka7).

:: ΚείμενοPortoAlegreΒραζιλίας,2006 λ8 
«. ..Ἀ κό μη καί τώ ρα πού ἡ συμ με το χή στήν ἴ δια 
Εὐ χα ρι στί α δέν εἶ ναι πάν το τε δυ να τή, οἱ δι ῃ ρη
μέ νες ἐκ κλη σί ες ἐκ φρά ζουν τήν [με τα ξύ τους] 
ἀ μοι βαί α ἐ κτί μη σι [m u t u al a c c o u n t a b i l i ty] καί 
ὄ ψεις τῆς κα θο λι κό τη τος, ὅ ταν προ σεύ χων ται 
ὑ πέρ ἀλ λή λων, μοι ρά ζων ται τούς πό ρους, συμ
πα ρί σταν ται ἡ μί α στήν ἄλ λη ἐν και ρῷ ἀ νάγ κης, 
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το τε οἱ ἴ δι ες. Οἱ ἑ τε ρό δο ξοι πού ἐ πι θυ μοῦν τήν 
ἕ νω ση μέ τήν Κα θο λι κή Ἐκ κλη σί α πρέ πει νά ἔλ
θουν σέ πλή ρη ἑ νό τη τα πί στε ως μα ζί της καί νά 
δι α κό ψουν τήν κοι νω νί α μέ τούς πρω τερ γά τες 
τῆς αἱ ρέ σε ως καί μέ ὅ σους συ νε χί ζουν νά τούς 
ἀ κο λου θοῦν. Ὁ  Μέ γας Βα σί λει ος δέ συμ φω
νοῦ σε μέ ἑ νώ σεις, στό πλαί σιο τῶν ὁ ποί ων θά 
ὑ πῆρ χε ποι κι λί α στό φρό νη μα, ὅ πως συ νή θως 
λέ γε ται σή με ρα, στούς δι α χρι στι α νι κούς δι α λό
γους «U n i ty in d i v e r s i ty». Ἔ γρα φε ὁ ἅ γιος Πα τήρ: 
«Κἄν μέν πεί σω μεν, κοι νῶς αὐ τοῖς ἑ νω θῆ ναι, 
ἐ άν δέ ἀ πο τύ χω μεν, ἀρ κεῖ σθαι ἡ μᾶς ἀλ λή λοις. 
Τόν δέ ἐ παμ φο τε ρι σμόν τού των ἐ ξο ρί σαι τοῦ 
ἤ θους. .. ἦν γάρ, φη σί, τῶν πι στευ σάν των καρ
δί α καί ψυ χή μί α» (Ἐ πι στο λή 128). Ἐ άν δη λα δή 
δέν ἐ πι τευ χθῆ ἕ νω σις μέ ἑ νό τη τα στήν πί στη, 
εἶ ναι προ τι μό τε ρο νά πε ρι ο ρι σθοῦ με οἱ ὁ μό δο
ξοι στήν με τα ξύ μας κοι νω νί α. Κα τά τόν Μέ γα 
Βα σί λει ο, ἡ ἕ νω σις δέν εἶ ναι αὐ το σκο πός, οὔ τε 
ἡ ποι κι λο μορ φί α σέ θέ μα τα πί στε ως ἐκ φρά ζει 
εὐ αγ γε λι κό ἦ θος. Ἐ κεῖ νος πού πραγ μα τι κά πρέ
πει νά ἀ πο βλη θεῖ εἶ ναι ὁ «ἐ παμ φο τε ρι σμός τοῦ 
ἤ θους», μί α κα τά στα σις πού δυ στυ χῶς κα τά 
προ τε σταν τι κή ἐ πί δρα ση ἀ πο κτᾶ χα ρα κτή ρα 
φρο νή μα τος με τα ξύ ὀρ θο δό ξων θε ο λό γων, οἱ 
ὁ ποῖ οι δέν θέ λουν νά κα
τη γο ρεῖ ται ἡ Ὀρ θό δο ξη Ἐκ
κλη σί α γιά «ἀ πο μό νω ση» 
(selfisolation)» (Ὀ.Τ.,ἀρ.φ.
1734,952008).

:; ὙπόμνημαἉγίουὌ
ρους,2007λ4«Ὅ μως ἡ 
ἐκ κλη σι ο λο γι κή σύγ κλι σις 
(δη λα δή μέ ἄλ λα λό για ἡ 
ἀλ λη λο α να γνώ ρι σις ὡς 
ἐκ κλη σι ῶν) τό σο ἑ τε ρό
κλη των δογ μα τι κῶς χρι
στι α νι κῶν ἐκ κλη σι ῶν καί 
πα ρα φυά δων βά σει τοῦ 
γε γο νό τος ὅ τι ὅ λες τε λοῦν 
ἕ να τυ χόν εἶ δος Βα πτί σμα
τος, δέν βρί σκει ἔ ρει σμα 
στήν Πα ρά δο σι τῆς Ἐκ κλη
σί ας καί στήν δι δα σκα λί α 
τῶν Πα τέ ρων, κα θώς τό 

Βά πτι σμα τῶν ἑ τε ρο δό ξων δέν προ ϋ πο θέ τει τήν 
Ὀρ θό δο ξο Πί στι. Ὁ  Μέ γας Βα σί λει ος (ἐ πι στο λή 
125) λέ γει: «δεῖ γὰρ ἡ μᾶς βα πτί ζε σθαι μὲν ὡς 
πα ρε λά βο μεν, πι στε ύ ειν δὲ ὡς βα πτι ζό με θα, 
δο ξά ζειν δέ, ὡς πε πι στε ύ κα μεν, Πα τέ ρα καὶ Υἱ ὸν 
καὶ Ἅ γιον Πνεῦ μα, ἀ φί στα σθαι δὲ τῆς κοι νω νί ας 
τῶν κτί σμα λε γόν των ὡς φα νε ρῶς βλα σφη μο
ύν των», καί δέν ἀ φή νει πε ρι θώ ρια γιά ἐκ κλη
σι ο λο γι κή σύγ κλι σι μέ ἐ κεί νους πού δέν ἔ χουν 
κοι νή δογ μα τι κή δι δα σκα λί α»(ὙπόμνημαἉγίουὌρους,
περίτῆςσυμμετοχῆςτῆςὈρθοδόξουἘκκλησίαςστόΠαγκόσμιο
ΣυμβούλιοἘκκλησιῶν,ἍγιονὌροςΦεβρουάριος2007,http://
www.impantokratoros.gr/EAFE2AB9.el.aspx).

:; ὙπόμνημαἉγίουὌρους,2007 λ4 «Εἶ ναι 
νά ἀ πο ρῇ κα νείς πῶς υἱ ο θε τή θη καν αὐ τές οἱ 
ἀ πό ψεις καί ἀ πό τούς Ὀρ θο δό ξους ἀν τι προ
σώ πους στό Π.Σ.Ε. Ἐ δῶ κα τα λύ ον ται ὅ λα τά 
ὅ ρια... Στήν δεύ τε ρη πε ρί πτω σι ὑ περ βαί νου με 
τά ὅ ρια τῆς ἀ γά πης καί βαλ τώ νου με στά νε ρά 
τοῦ συγ κρη τι σμοῦ. Ἄλ λο ἀ γά πη καί ἄλ λο συγ
κρη τι σμός»(ὙπόμνημαἉγίουὌρους,περίτῆςσυμμετοχῆς
τῆςὈρθοδόξουἘκκλησίαςστόΠαγκόσμιοΣυμβούλιοἘκκλησιῶν,
ἍγιονὌροςΦεβρουάριος2007,http://www.impantokratoros.gr/
EAFE2AB9.el.aspx).

συ να πο φα σί ζουν, συ νερ γά ζων ται γιά τήν δι και
ο σύ νη, τήν κα ταλ λα γή καί τήν εἰ ρή νη, ἀλ λη λο ε
κτι μοῦν τήν συμμα θη τεί α πού εἶ ναι σύμ φυ τη μέ 
τό Βά πτι σμα, καί δι α τη ροῦν δι ά λο γο ἐν ὄ ψει τῶν 
δι α φο ρῶν, ἀρ νού με νες νά εἰ ποῦν “χρεί αν σου 
οὐκ ἔ χω” (Ά  Κορ. 12, 21). Ὁ ἕ νας χω ρίς τόν ἄλ
λον εἴ μα στε πτω χό τε ροι» (http://users.kef.sch.gr/deka7).

:: ΚείμενοPortoAlegreΒραζιλίας,2006 8 
«Ἡ ποι κι λί α στήν ἔκ φρα ση τοῦ Εὐ αγ γε λί ου, στίς 
λέ ξεις καί τίς πρά ξεις, ἐμ πλου τί ζει τήν κοι νή ζω ή. 
Δι α φο ρε τι κά ση μεῖ α ἔμ φα σης ἐμ πε ρι έ χον ται 
σή με ρα στή ζω ή καί τή μαρ τυ ρί α δι α φο ρε τι κῶν 
ἐκ κλη σι ῶν: γιά πα ρά δειγ μα, ἡ πα ρά δο ση τῆς 
ἁ γι ό τη τας στούς Με θο δι στές, τό δόγ μα τῆς δι
καί ω σης μό νο ἀ πό τήν πί στη μέ σῳ τῆς χά ρι τος 
στούς Λου θη ρα νούς, ἡ ζω ή ἐν Ἁ γί ῳ Πνεύ μα τι 
ἀ πό τούς Πεν τη κο στια νούς, τό λει τούρ γη μα τοῦ 
πρω τεί ου στήν ὑ πη ρε σί α τῆς ἑ νό τη τας στή Ρω
μαι ο κα θο λι κή Ἐκ κλη σί α, ἡ ἀ ξί α τῆς πε ρι ε κτι κό
τη τας στήν ἀγ γλι κα νι κή κοι νω νί α, τό δόγ μα τῆς 
θέ ω σης πού συν δέ ε ται μέ αὐ τό “τῆς συ νερ γί ας” 
στούς Ὀρ θο δό ξους, κ.λπ. Κα τά πό σο τά δι α φο
ρε τι κά ση μεῖ α ἔμ φα σης εἶ ναι συγ κρου ό με νες 
θέ σεις ἤ μιά ἔκ φρα ση θε μι τῆς ποι κι λο μορ φί ας; 
Τό βά ρος πού το πο θε τεῖ ται στά δι α φο ρε τι κά ση
μεῖ α ἔμ φα σης ἐ πι σκιά ζει τήν πλη ρό τη τα τοῦ μη
νύ μα τος τοῦ Εὐ αγ γε λί ου;»(http://users.kef.sch.gr/deka7).

:: ΚείμενοBusanΝοτίουΚορέας,2013 λ 8 
«...Ἐ πι βε βαι ώ νου με τή μο να δι κό τη τα τῆς κοι νω νί ας 
μας (our fellowship) καί τήν ἐμ μο νή μας (conviction) 
νά ἐ πι δι ώ κου με ἀ πό κοι νοῦ τήν ἑ νό τη τα τῆς ὁ ρα τῆς 
Ἐκ κλη σί ας, εὐ γνώ μο νες γιά τή δι α φο ρε τι κό τη τά 
μας καί ἐν συ νει δή σει τῆς ἀ νάγ κης μας νά ἀ να
πτυ χθοῦ με σέ κοι νω νί α (to grow in communion)» 
(http://www.impantokratoros.gr/198B9FF5.el.aspx). 

:: ΚείμενοBusanΝοτίουΚορέας,2013 8 
«Μέ πι στό τη τα πρός αὐ τήν τήν κοι νή μας κλή
ση, θά ἀ να ζη τή σου με μα ζί τήν πλή ρη ὁ ρα τή 
ἑ νό τη τα τῆς Μιᾶς, Ἁ γί ας, Κα θο λι κῆς καί Ἀ πο
στο λι κῆς Ἐκ κλη σί ας ὅ ταν θά ἐκ φρά σου με τήν 
ἑ νό τη τά μας γύ ρω ἀ πό τή μί α Τρά πε ζα τοῦ Κυ
ρί ου. Ἐ πι δι ώ κον τας τήν ἑ νό τη τα τῆς Ἐκ κλη σί ας 
θά ἀ νοί ξου με τούς ἑ αυ τούς μας στήν ἀ πο δο χή 
τῶν δώ ρων ἀ πό τίς πα ρα δό σεις ὁ ἕ νας τοῦ ἄλ
λου, καί θά προ σφέ ρου με τά δῶ ρα μας ὁ ἕ νας 

στόν ἄλ λο. Θά μά θου με νά μνη μο νεύ ου με ἀ πό 
κοι νοῦ τούς μάρ τυ ρες πού μαρ τύ ρη σαν τήν κοι
νή μας πί στη. Θά συ νε χί σου με τίς θε ο λο γι κές 
συ ζη τή σεις, δί νον τας προ σο χή σέ νέ ες φω νές 
καί δι α φο ρε τι κές με θό δους προ σεγ γί σε ως. Θά 
ἀ να ζη τή σου με νά ἐ ξαν τλή σου με τίς συ νέ πει ες 
τῶν θε ο λο γι κῶν μας συμ φω νι ῶν. Θά ἐν τεί νου με 
τήν ἐρ γα σί α μας γιά δι και ο σύ νη, εἰ ρή νη καί τήν 
ἴα ση τῆς κτί σε ως, καί θά ἀν τι με τω πί σου με ἀ πό 
κοι νοῦ τίς σύν θε τες προ κλή σεις τῶν σύγ χρο νων 
κοι νω νι κῶν, οἰ κο νο μι κῶν καί ἠ θι κῶν θε μά των. 
Θά ἐρ γα σθοῦ με γιά πε ρισ σό τε ρο δί και ους, συμ
με το χι κούς καί πε ρι ε κτι κούς τρό πους συμ βι ώ σε
ως. Θά κά νου με κοι νό στό χο μα ζί μέ ἀν θρώ πους 
ἀ πό ἄλ λες κοι νό τη τες πι στῶν τήν εὐ η με ρί α τῆς 
ἀν θρω πό τη τας καί τῆς κτί σε ως. Θά θε ω ρή σου
με ἀλ λή λους ὑ πεύ θυ νους γιά τήν ἐκ πλή ρω ση 
αὐ τῶν τῶν δε σμεύ σε ων. Πά νω ἀ πό ὅ λα, θά προ
σευ χό μα στε ἀ κα τα παύ στως γιά τήν ἑ νό τη τα γιά 
τήν ὁ ποί α ὁ Ἰ η σοῦς προ σευ χή θη κε (Ἰ ω. 17): μιάν 
ἑ νό τη τα πί στε ως, ἀ γά πης καί συμ πό νιας πού 
ὁ Ἰ η σοῦς Χρι στός ἔ φε ρε μέ σῳ τῆς ἱ ε ρω σύ νης 
του· μιάν ἑ νό τη τα ὅ πως ἡ ἑ νό τη τα τήν ὁ ποί αν 
ὁ Χρι στός μοι ρά ζε ται μέ τόν Πα τέ ρα· μιάν ἑ νό
τη τα τυ λιγ μέ νη στήν κοι νω νί α τῆς ζω ῆς καί τῆς 
ἀ γά πης τοῦ Τρι α δι κοῦ Θε οῦ. Ἐ δῶ, λαμ βά νου με 
τήν ἐν το λή γιά τήν ἀ πο στο λή τῆς Ἐκ κλη σί ας 
γιά τήν ἑ νό τη τα στήν ἱ ε ρα πο στο λή καί τήν ὑ
πη ρε σί α» (http://www.impantokratoros.gr/198B9FF5.el.aspx).

:; ἹεράΚοινότηςπρόςΠατριάρχηΔημήτριο,
1988 λ4 «...Με τά βα θεί ας λύ πης δι α πι στοῦ μεν, 
Πα να γι ώ τα τε, ὅ τι εἰς ἐ πί ση μα κεί με να καί λό
γους τοῦ Σε πτοῦ Κέν τρου ἤρ χι σε νά προ βάλ λε
ται κά ποι ου ἄλ λου εἴ δους Ἐκ κλη σι ο λο γί α καί ἡ 
λε γο μέ νη θε ω ρί α τῶν Κλά δων, ἡ ὁ ποί α ἐ ξι σώ νει 
τήν κα θ’ ἡ μᾶς Ἐκ κλη σί αν μέ τάς αἱ ρε τι κάς “ Ἐκ
κλη σί ας”, πα ρα φυά δας καί σχί σμα τα» (Ἅ γιον Ὄ ρος, 
Οἰ κου με νι σμός καί κό σμος,Μον.ΛουκᾶΦιλοθεΐτη,ἐκδόσεις́ ΄Τό
Παλίμψηστον΄́ ,Θεσ/κη2009,σελ.87).

:; ἹεράΚοινότηςπρόςΠατριάρχηΒαρθολο
μαῖο,1993λ4 «Ἡ ἐκ κλη σι α στι κή ἱ στο ρί α ἔ χει 
κα τα γρά ψει καί πολ λές ἄλ λες ἑ νω τι κές πρω το
βου λί ες. Τά προ βλή μα τα καί οἱ συν θῆ κες, μέ σα 
στίς ὁ ποῖ ες αὐ τά ἀ νέ κυ πταν, ἦ σαν κά θε φο ρά 
δι α φο ρε τι κά, ἀλ λά οἱ προ ϋ πο θέ σεις πού ἔ θε ταν 
οἱ Πα τέ ρες γιά τήν ἕ νω ση ἦ ταν ἀ με τα θέ τως πάν

Ἔναρξηπροσευχῆςγιὰὅλουςτοὺςσυνέδρουςκατὰτὸἀσιατικὸτυπικό,10η

ΣυνέλευσηΠ.Σ.Ε.,Πουσάν,8Νοεμβρίου2013.
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Ἀ
ναγνωρίζετε,ΠαναγιώτατεΔέσποτα,
καίτόνΠροτεσταντισμόὡς«Ἐκκλη
σία».Εἶναι,ὅμως,«ἐκκλησία»ἤαἵρε
ση;ΟἱαἱρετικοίΛουθηροκαλβῖνοιἤ

ΠροτεστάντεςἤΔιαμαρτυρόμενοιὀνομάζονται
Χριστιανοί,ἀλλάεἰςμάτηνπεριφέρουντόὄνο
μακαίκαυχῶνταιὅτιεἶναιΧριστιανοί,διότιδέν
ἔχουνμέροςμέτόΧριστό.ΟἱΔιαμαρτυρόμενοι
μόρφωσημόνοἔχουνΧριστιανισμοῦ,τήνδέ
δύναμήτουἀρνήθηκαν,διότι:

1) Δένπαραδέχονταιτόἀειπάρθενοτῆς
Θεοτόκου,ἀλλάλένεοἱκατάρατοιὅτιΑὐτή,
μετάτήνἄφθορηκαίὑπερφυῆσύλληψήτης
καίτόνἀνερμήνευτοτόκοτοῦΥἱοῦκαίΘεοῦ
ΚυρίουμαςἸησοῦΧριστοῦ,ἀφοῦσυνεμίγημέ
τόνἸωσήφ,ἔτεκεἀπόαὐτόνκιἄλλατέκνα,ὅπως
οἱμνημονευόμενοιστόἱερόΕὐαγγέλιοἀδελ
φοίτοῦΚυρίου,στήνπραγματικότητατέκνα

τῆςθανούσηςγυναικόςτοῦμνήστοροςἸωσήφ.
2) Δένἀποδίδουνκαμμίατιμήκαίὑπεροχή

σέΑὐτήν,ὡςπρόςτήνἀρετήκαίτήνἁγιότητα
πάνωἀπόὅλουςκαίὅλεςτούςἁγίους,ἀλλά
ἰσχυρίζονταιοἱμικροίὅτιεἶναικοινήγυναῖκα,
δηλ.ὅπωςμίαἀπότίςγυναῖκεςτοῦκόσμου!

3) Δένπαραδέχονταιὅτιπρέπεινάπαρα
καλεῖταιἡΘεοτόκοςκαίοἱὑπόλοιποιἅγιοιγιά
τήνσωτηρίακαίβοήθειατῶνἀνθρώπωνκαίὅτι
θαυματουργεῖὁΘεόςδιάτῶνἁγίων!

4) Δένπροσκυνοῦντίςἅγιεςεἰκόνες,τόν
τίμιοΣταυρό,τόἱερόΕὐαγγέλιοκτλ.,δηλ.εἶναι
νέοιεἰκονομάχοι.

5) Δένπροσεύχονταικατ’ἀνατολάς,δέν
κάνουντόσημεῖοτοῦΣταυροῦ,οὔτεγονυκλισίες
ἤμετάνοιεςκτλ.

6) Ἀπορρίπτουνὡςἄσκοποτόνάμνημο
νεύομεκαίνάδεόμεθαὑπέρτῶνκεκοιμημένων

Οἰκουμενι
στικὴσυμπρο
σευχὴμὲτὴν
εὐκαιρίατῆς
ἑορτῆςτῆς
Πεντηκοστῆς
στὴνΕὐαγγε
λικὴΛουθη
ρανικὴἘκκλη
σία,Ἀνόβερο
Γερμανίας,9
Ἰουνίου2014.
Πάστορες,
παστόρισσες
καὶἡὈρθόδο
ξηἘκκλησία
μαζί.(Ἀρχιμ.
Γεράσιμος
Φραγκουλά
κηςἀπότήν
Ὀρθόδοξη
Μητρόπολη
Γερμανίας).

Διαφορὲς Ὀρθοδοξίας καὶ Προτεσταντισμοῦ
Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν Ἐπιστολὴ τοῦ Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Σεραφεὶμ πρὸς  

τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο (ἀρ. πρωτ. 722/27-6-2013)

7) Παντελῶςἀποδοκιμάζουνοἱἄφρονεςτήν
ἐξομολόγησηκαίτόνκανόνατοῦπνευματικοῦ!

8) Ἀποβάλλουντήθεοπνευστία,τήναὐθε
ντίακαίτόἀλάθητοτῶνΟἰκουμενικῶνΣυνόδων.

9) Δέδογματίζουντήμεταβολή,δηλ.ὅτιὁ
ἄρτοςκαίὁοἶνοςμεταβάλλονταισέΣῶμακαί
ΑἷμαΧριστοῦμέτήνθείαἐπίκλησητοῦἱερέως,
ἀλλάὅτιἡθείαμυσταγωγίαγίνεταιἁπλῶςσέ
ἀνάμνησητοῦμυστικοῦΔείπνου!

10) Πιστεύουνστόδιπλόἀπόλυτοπροορι
σμό,σύμφωναμέτόνὁποῖο,ὁΘεός,ἄλλους
προορίζειγιάτήναἰώνιοζωήκαίἄλλουςγιάτήν
αἰώνιακόλαση.

11) ἈπορρίπτουντήνἹεράΠαράδοσηκαί
τούςἁγίουςΠατέρεςκαίθεωροῦντήνἉγία
ΓραφήὡςτήμοναδικήπηγήἈποκαλύψεως(sola
scriptura).

12) ἈρνοῦνταιτήνὁρατήἘκκλησίακαίπι
στεύουνστήνἀόρατηκαίἰδανικήἘκκλησία.

13) ΥἱοθετοῦντήναἵρεσητοῦFilioque.
14) Ὑποστηρίζουντήναἱρετικήδιδασκαλία

γιάτήνπανταχοῦπαρουσίατοῦΧριστοῦσω
ματικῶς,τήγνωστήubiquitas.

15) ἈπορρίπτουντήνἹεραρχίαμέτήνὈρθό
δοξηἔννοιακαίτήνἱερωσύνηὡςμυστήριο.

16) Περιορίζουντόνἀριθμότῶνμυστηρίων

μόνοσέδύο,τόβάπτισμακαίτήθείαΕὐχαρι
στία,στηριζόμενοιστούςἱδρυτικούςλόγους
τοῦΧριστοῦ.

17) ἈπορρίπτουντήνὈρθόδοξηεἰκονογρα
φία.

18) Θεωροῦνὅτιὁἄνθρωπος,ὅτανσώζεται,
σώζεταιμέμόνητήΧάρητοῦΘεοῦ(solagratia)
καίμέμόνητήπίστη(solafide)καίὅτιστήνπα
ροῦσαζωήὁπιστόςεἶναιταυτόχροναδίκαιος
καίἁμαρτωλός(simuljustusetpeccator).

19) Τοποθετοῦντήθέωσητοῦἀνθρώπουστή
μετάθάνατονζωή.

20) Πρεσβεύουνὅτιμέτήνπτώσητῶνπρω
τοπλάστων,τόκατ’εἰκόναἐξαχρειώθηκε,κατα
στράφηκετελείως.

21) Κάθεπροτεστάντηςεἶναιαὐτόςἀπόμό
νοςτουἡἘκκλησία,ἡΠαράδοση.Αὐτόςκατέχει
τόπρωτεῖοκαίτόἀλάθητο.Κάθεπροτεστάντης
εἶναικιἕναςπάπας.Ἐνῷδηλ.στόνΠαπισμό
ἔχουμεἕναΠάπα,στόνΠροτεσταντισμόἔχουμε
πολλούςΠάπες.

22) Ἐπιτρέπουντήνἱερωσύνητῶνγυναικῶν
καίτήνχειροτονίαὁμοφυλοφίλων.[ΤόνἸούλιο
τοῦ2014ἡἈγγλικανική«Ἐκκλησία»ἐπέτρεψε
καίτήνχειροτονίαγυναικῶνἐπισκόπων].

(http://www.impantokratoros.gr/B301F3D0.el.aspx)

Συμπροσευχὴ
στὶςΒρυξέλλες,
στὰπλαίσιατῆς

«Ἑβδομάδας
Προσευχῆςγιὰ
τὴχριστιανικὴ
ἑνότητα»,στὸν

Ἀγγλικανικὸ
καθεδρικὸναό.
Ἀπὸπλευρᾶς

ὀρθοδόξωνσυμ
μετέχειὁβοηθός

Ἐπίσκοποςτοῦ
Μητροπολίτου

ΒελγίουἘπίσκο
ποςΣινώπηςκ.
Ἀθηναγόρας.
Πρόκειταιγιὰ

τὸννῦνΜητρο
πολίτηΒελγίου.

Βρυξέλλες,
24Ἰανουαρίου

2013.
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Ἀριστερά: 
ΤὸνἸούλιοτοῦ
2014ἡΑγγλικα
νική“Ἐκκλη
σία”ἐνέκρινε
πρότασημὲ
βάσητὴνὁποία
θὰἐπιτρέπεται
στὸἑξῆςνὰ
χειροτονοῦνται
καὶγυναῖκες
ἐπίσκοποι,μιὰ
μεταρρύθμιση
ποὺθεωρεῖται
ἱστορικῆςσημα
σίας.(Δημοσίευμα
14ης/07/2014http://
www.iefimerida.
gr/).Μὲαὐτὴτὴν
μεταρρύθμιση
οἱΠροτεστάντες
χωρίζονταιἀκό
μηπερισσότερο
ἀπὸτὸνΧριστὸ
καὶτὴνἘκκλη
σίαΤου,ἀπὸτὸ
ἱερὸΕὐαγγέλιο
καὶτὴνἱερὰ
Παράδοση,ἀπὸ
τοὺςἁγίους
καὶθεοφόρους
Πατέρεςτῆς
ἉγίαςὈρθοδο
ξίαςμας,εἰςτὴν
ὁποίαμόνον
διαφυλάσσε
ταιἡἈλήθεια
τοῦΧριστοῦ
αὐθεντικὴκαὶ
ἀνόθευτη,παρὰ
τοὺςλατινόφρο
νεςκαὶοἰκουμε
νιστὲςποὺτὴν
προδίδουν.

Δεξιὰἄνω: 
«Κάθεἐκκλησία
εἶναιἡἘκκλησία
καθολική,ἀλλὰ

ὄχιστὴνὁλότητά
της.Κάθεἐκκλη
σίαἐκπληρώνει

τὴνκαθολικότητά
τηςὅτανεἶναι
σὲκοινωνίαμὲ

τὶςἄλλεςἐκκλη
σίες»!!!(Porto

AlegreΒραζιλίας,
Φεβρουάριος

2006)

Δεξιὰκάτω: 
Σύμφωναμὲτὴ
διακήρυξητοῦ
ΠόρτοἈλέγκρε
καὶτοῦΠουσάν
θὰπρέπειπιὰ
οἱὈρθόδοξοι

νὰἀλλάξουμε
τὸΣύμβολοτῆς

Πίστεως!Δὲνθὰ
λέμε«Πιστεύω...
εἰςΜίαν,Ἁγίαν,
Καθολικήνκαὶ
Ἀποστολικὴν
Ἐκκλησίαν»,

ἀλλὰθὰλέμε
«ΠΡΟΣΔΟΚΩ
ΜΙΑΝ,ΑΓΙΑΝ,

ΚΑΘΟΛΙΚΗΝΚΑΙ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΝ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ...»!!!
ἐπειδὴἡΚαθο
λικότητακαὶἡ
πληρότητάτης
ἐξαρτᾶταιἀπὸ
τὴνἕνωσηκαὶ

κοινωνίαΤηςμὲ
τὶςἄλλες“ἐκκλη

σίες”ὅπωςγιὰ
παράδειγμαμὲ

τὴνἈγγλικανική,
ποὺἐκπροσω

ποῦνοἱἐπισκοπί
νες(δεσποσύνες)

τῶνφωτογρα
φιῶν.«Κύριε

Ἰησοῦἐλέησέμας
καὶσῶσεμας»!!!

Γυναῖκες ἐπίσκοποι στὴν ἐπίσημη Ἀγγλικανικὴ 
«Ἐκκλησία»!!!
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«Εἴ τις Χριστιανὸς 
ἔλαιον ἀπενέγκοι εἰς 
ἱερὸν ἐθνῶν, ἢ εἰς 
συναγωγὴν Ἰουδαίων 
ἐν ταῖς ἑορταῖς αὐτῶν,  
ἢ λύχνους ἅπτοι, 

ἀφοριζέσθω». 

(ΚανώνΟΆ ,
τῶνἉγίωνἈποστόλων)

Στιγμιότυποἀπὸ
τὴνἐπίσκεψητοῦ
Οἰκουμενικοῦ
Πατριάρχηκ.
Βαρθολομαίου
στὴνἙβραϊκὴ
Συναγωγὴστὶς
ἩνωμένεςΠολιτεῖες
τῆςἈμερικῆς,28
Ὀκτωβρίου2009.

Κάτω: Ἑορτασμὸς
τοῦἉγίουΣάββα,
πρώτουἈρχιεπι
σκόπουΣερβίας
καὶἱδρυτοῦτῆς
ΣερβικῆςἘκκλησίας.
ΘείαΛειτουργίαστὸ
παρεκκλήσιοτῆς
ΘεολογικῆςΣχολῆς
τοῦΒελιγραδίου
ἀπὸτὸνκοσμήτορα
ἘπίσκοποΜπρά
τσκαςκ.Εἰρηναῖο
Μπούλοβιτς.Στὴν
Ἀρτοκλασίασυμμε
τέχεικαὶπαπικὸς
ἐπίσκοπος!...

Μ
ίαἀπότίςτραγικέςσυνέπειες
τῶνδιαλόγωνκαίτοῦσυγχρω
τισμοῦτῶνὀρθοδόξωνμέτούς
αἱρετικούςἑτεροδόξους,ἀλλά

καίἀλλοθρήσκουςεἶναιἡσυμμετοχήσέσυμ
προσευχές.

Εἶναι,βεβαίως,γνωστήἡρητήκαίκατηγο
ρηματικήἀπαγόρευσητῶνσυμπροσευχῶνἀπό
τούςἹερούςΚανόνες.

«O ἱ Ἱ. Κα νό νες τῆς Ἐκ κλη σί ας, μέ οἰ κου με νι
κό κῦ ρος, πού ἀ να φέ ρον ται στήν ἀ πα γό ρευ ση 
συμ προ σευ χῆς μέ αἱ ρε τι κούς εἶ ναι:

 »ΚανώνΙ΄τῶνἉγ.Ἀποστόλων:‟Εἴ τις ἀ κοι
νω νή τῳ, κᾂν ἐν οἴ κῳ συ νεύ ξη ται, οὗ τος ἀ φο ρι
ζέ σθω”.

»ΚανώνΙΑ΄τῶνἉγ.Ἀποστόλων:‟Εἴ τις κα
θῃ ρη μέ νῳ, κλη ρι κός ὤν, κλη ρι κῷ συ νεύ ξη ται, 
κα θαι ρεί σθω καί αὐ τός”.

»ΚανώνΜΕ΄τῶνἉγ.Ἀποστόλων:‟Ἐ πί σκο
πος, ἤ Πρε σβύ τε ρος, ἤ Δι ά κο νος αἱ ρε τι κοῖς 
συ νευ ξά με νος, μό νον, ἀ φο ρι ζέ σθω, εἰ δέ ἐ
πέ τρε ψεν αὐ τοῖς, ὡς Κλη ρι κοῖς, ἐ νερ γῆ σαι τι, 
κα θαι ρεί σθω”.

»ΚανώνΣΤ΄τῆςἐνΛαοδικείᾳΤοπικῆςΣυ-
νόδου:‟Πε ρί τοῦ μή συγ χω ρεῖν τοῖς αἱ ρε τι κοῖς 
εἰ σι έ ναι εἰς τόν οἶ κον τοῦ Θε οῦ, ἐ πι μέ νον τος τῇ 
αἱ ρέ σει”.

»ΚανώνΛΒ΄τῆςἐνΛαοδικείᾳΤοπικῆςΣυνό-
δου:‟Ὅ τι οὐ δεῖ αἱ ρε τι κῶν εὐ λο γί ας λαμ βά νειν, 
αἵ τι νές εἰ σίν ἀ λο γί αι μᾶλ λον, ἤ εὐ λο γί αι”.

»ΚανώνΛΓ΄τῆςἐνΛαοδικείᾳΤοπικῆςΣυ-
νόδου:‟Ὅ τι οὐ δεῖ αἱ ρε τι κοῖς ἤ σχι σμα τι κοῖς 
συ νεύ χε σθαι”.

»Ἐ πί σης ἐ κτός ἀ πό αὐ τούς τούς κα νό νες ὑ
πάρ χουν καί ἄλ λοι ὅ πως: Κα νών ΞΕ΄ τῶν Ἁγ. Ἀ πο
στό λων, Κα νών ΟΆ  τῶν Ἁγ. Ἀ πο στό λων, Κα νών 
Θ΄ τῆς ἐν Λα ο δι κεί ᾳ Το πι κῆς Συ νό δου, Κα νών 
ΛΔ́  τῆς ἐν Λα ο δι κεί ᾳ Συ νό δου, Κα νών ΛΖ΄ τῆς ἐν 
Λα ο δι κεί ᾳ Το πι κῆς Συ νό δου, Κα νών Θ΄ τοῦ Τι μο

θέ ου Ἀ λε ξαν δρεί ας, Κα νών Β΄ τῆς ἐν Ἀν τι ο χεί ᾳ 
Συ νό δου, Κα νών Ά  τῆς Δ́  Οἰ κου με νι κῆς Συ νό δου, 
Κα νών Β΄ τῆς ΣΤ΄ Οἰ κου με νι κῆς Συ νό δου, Κα νών 
Ά  τῆς Ζ΄ Οἰ κου με νι κῆς Συ νό δου» (Βλέπε,ἩΣυμπρο
σευχήμέαἱρετικούς,Πρεσβ.ἈναστασίουΓκοτσοπούλου,ἐκδ.
Θεοδρομία,Θεσ/κη2009,σελ.2529).

ΠαράτήνρητήαὐτήἀπαγόρευσητῶνἹερῶν
Κανόνωνοἱσυμπροσευχέςἔχουνκαταστεῖπλέον
συρμός,αὐξάνονταιμέγεωμετρικήπρόοδοκαί
ἐπαναλαμβάνονταιμέκάθεἀφορμή.

Εἶναικαίαὐτόμίαἀπότίςνεοεποχίτικες
μεθόδουςπούχρησιμοποιεῖὁσύγχρονοςοἰ
κουμενισμόςμέσκοπόνάἐπιβάλεικαίνάπα
γιώσειτετελεσμένα.Ἡχρήσητῆςδυναμικῆς
καίτῆςἐπιβολῆςτῆςεἰκόνας,ἡἐπικοινωνιακή
τακτική,ἡφαντασμαγορίατοῦσκηνικοῦκαίοἱ
συμβολισμοίτῶνἐκδηλώσεωνκαίτῶνγεγονό
τωνἐπιλέγονταικαίπροβάλλονταιμέτέτοιο
τρόπο,ὥστενάδίνουντήνἐντύπωσημίας
τεχνητῆςσυμφωνίαςκαίμίαςψευδοενώσεως.
Προκαλοῦν,ἔτσι,τήνχαλάρωσητοῦὀρθοδόξου
αἰσθητηρίουτῶνπιστῶνκαίτήνἄμβλυνσητῶν
συνειδήσεωνμέσωτοῦἐθισμοῦκαίτῆςδύναμης
τῆςσυνήθειας.

Ἐπενδύουνμέτόντρόποαὐτόστόγενικό
αἴσθημαὁμογενοποιήσεωςκαίἀπαλείψεως
τῶνἰδιαιτεροτήτωνπούἐπικρατεῖπαγκοσμί
ως.Ἐπενδύουνστόεὔκολοκαίεὔπεπτοψέμα
ὅτι«εἴ μα στε ὅ λοι τό ἴ διο»καίὅτι«πρέ πει νά 
ὑ περ βοῦ με τίς δι α φο ρές μας»ἐργαζόμενοιἀπό
κοινοῦγιάἀξίεςὅπωςἡεἰρήνη,ἡδικαιοσύνη,ἡ
κοινωνικήἀλληλεγγύη,ἡἀσφάλειακ.λπ.

Μέτίςσυμπροσευχές,ἐπίσης,ἐπιβάλλονται
defactoκαταστάσειςἀκόμηκαίγιάζητήματα
πούδένὑπάρχεισυμφωνίαστούςδιαλόγους
μέτούςἑτεροδόξους.Ἡσυμμετοχήγιάπα
ράδειγματοῦΟἰκουμενικοῦΠατριάρχουστίς
λειτουργίεςτῶνπαπικῶνἤἀντίστροφατοῦ
ΠάπαστίςὀρθόδοξεςλειτουργίεςστόΦανάρι

γ) Συμπροσευχὲς 
μὲ ἑτεροδόξους καὶ ἑτεροθρήσκους
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Πάνωκαὶ
κάτωφωτ.:
Στιγμιότυπαἀπὸ
τὴνἐπίσκεψητοῦ
Οἰκουμενικοῦ
Πατριάρχηκ.
Βαρθολομαίου
στὴνἙβραϊκὴ
Συναγωγὴ
στὶςΗΠΑ,28
Ὀκτωβρίου2009.

προβάλλειπρόςτάἔξωτήνψευδέστατηἐντύ
πωσητῆςλειτουργικῆςἑνότητοςὀρθοδόξων
καίρωμαιοκαθολικῶν.

Μέτόντρόποαὐτόοἱσυμπροσευχές,οἱ
κοινέςλατρευτικέςπράξεις,καθώςκαίκορυ
φαῖαοἰκουμενιστικάγεγονόταλειτουργοῦνὡς
προμετωπίδακαίὡςπροάγγελοςτῶνἀντορ
θοδόξωνἀποφάσεωνκαίτῶνοἰκουμενιστικῶν
ἀτοπημάτωνπούἀκολουθοῦνστάπλαίσιατῶν
ἐπισήμωνδιαλόγων.

Γιάτήνἐπίτευξητῶνστόχωναὐτῶνἔχεικα
θιερωθεῖπληθώραἐπισήμωνἐκδηλώσεωνκαί
συμπροσευχῶντόσοδιαχριστιανικῶνὅσοκαί
διαθρησκειακῶν.

Ἀναφέρουμεἐνδεικτικάμόνονκάποιεςἀπό
αὐτέςτίςσυμπροσευχές,παραθέτονταςκαίσχε
τικόφωτογραφικόὑλικό:

•Διαθρησκειακέςσυναντήσειςπούὀργα
νώνειτόΒατικανόστήνἈσίζημέσυμμετοχή
θρησκευτικῶνἡγετῶνκαίἐκπροσώπωνἀπόὅλα
τάθρησκεύματατοῦκόσμου.Ἔχουνπραγματο
ποιηθεῖμέχρισήμερατέσσεριςτέτοιεςμεγάλες
συναντήσεις:Ἀσίζη1986,Ἀσίζη1993,Ἀσίζη2002
καίἈσίζη2011.

•ἈνταλλαγήἐπισκέψεωνμεταξύΦαναρίου
καίΒατικανοῦστίςθρονικέςἑορτές,καίὄχιμό
νο,καίσυμμετοχήστίςλατρευτικέςἐκδηλώσεις
ἑκατέρωθεν.

•Ἑβδομάδαοἰκουμενιστικῆςπροσευχῆςγιά
τήνἑνότητατῶνχριστιανῶνπούἐπαναλαμβά
νεταικάθεχρόνο,καθώςκαίἄλλεςοἰκουμενι
στικέςπροσευχέςστάπλαίσιατοῦΠαγκοσμίου
ΣυμβουλίουἘκκλησιῶν(ΠΣΕ)καίτοῦΣυμβουλίου
ἘκκλησιῶντῆςΕὐρώπης(ΣΕΚ)κ.ἄ.

•Συμπροσευχέςγιάἔκτακτεςπεριστάσεις,
ὅπωςγιάτήνεἰρήνευσηστήνΜέσηἈνατολή,
στήνπρώηνΓιουγκοσλαβίακ.λπ.

•Συμπροσευχέςγιάτάζητήματαοἰκολογί
ας,καθώςκαίστήνδιάρκειατῶνοἰκολογικῶν
συμποσίωνπούδιοργανώνειτόΟἰκουμενικό
Πατριαρχεῖο.

ἍγιονὌρος

Γιάτόζήτηματῶνσυμπροσευχῶνθάμπο
ρούσαμενάγράψουμετόμουςὁλόκληρους,

ἀλλάθάἀρκεστοῦμεστόνάἀναφέρουμεἀ
ποσπάσματαἀπότήνσθεναρήἀντίδρασητοῦ
ἉγίουὌρους:

«Ἔχωἕναμικρὸ
ἐνθύμιο―μικρὸ
ἀλλὰκαὶμεγάλο·

ἐνθύμιοστὴ
Δάφνηκαὶτὸν

Μουχτάρ.Εἶναιτὸ
ἅγιοΚοράνιο,τὸ
ἱερὸβιβλίοτῶν
Μουσουλμάνων
ἀδελφῶνμας»:

Ἀπὸτὴν
προσφώνησητοῦ

Οἰκουμενικοῦ
Πατριάρχουστὸν
ΜουχτὰρΚέντ,

ἰδιοκτήτητῆςCoca
ColaEnterpisesInc.,
στὴνἈτλάντατῆς

ΤζώρτζιατῶνΗΠΑ,
29Ὀκτωβρίου2009.
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Πάνω: ὉΟἰκουμενικὸςΠατριάρχηςστὸμουσουλμανικὸἰφτάρ(δεῖπνογιὰτὴλήξητῆςἡμερήσιαςνηστείαςτοῦ
μήνα,τοῦΡαμαζανίου).ΠροσευχὴπρὶνἀπὸτὸδεῖπνομὲτὸνἀναπληρωτὴΜουφτὴτῆςΤραπεζούντας

καὶτὸνΝομάρχη,Τραπεζούντα,15Αὐγούστου2010.

Κάτω: ὉΠατριάρχηςἹεροσολύμωνκ.ΘεόφιλοςδωρίζειτὸΚοράνιομὲκάλυμασὲἐλεφαντόδοντο
στὸνΠρίγκηπατῆςἸορδανίαςἘμὶρΓάζη,κατὰτὴνἐπίσημηἐπίσκεψήτου

στὸΠατριαρχεῖοἹεροσολύμων,5/18Ἀπριλίου2012.

:; ἹεράΚοινότηςπρόςΠατριάρχηΔημήτριο,
1980 4«Ὁ  Θε ο λο γι κός δι ά λο γος οὐ δό λως 
δέ ον νά συ νο δεύ ε ται ἀ πό συμ προ σευ χάς, συμ
με το χάς εἰς τάς λει τουρ γι κάς καί λα τρευ τι κάς 
συ νά ξεις ἑ κα τέ ρων καί λοι πάς ἐ νερ γεί ας, αἱ 
ὁ ποῖ αι ἐν δέ χε ται νά δώ σουν τήν ἐν τύ πω σιν ὅ τι 
ἡ ἡ με τέ ρα Ὀρ θό δο ξος Ἐκ κλη σί α δέ χε ται τούς 
Ρω μαι ο κα θο λι κούς ὡς πλή ρη Ἐκ κλη σί αν καί 
τόν πά παν ὡς κα νο νι κόν Ἐ πί σκο πον Ρώ μης... Τό 
Ἅ γιον Ὄ ρος ἀ νη συ χεῖ σο βα ρῶς ἐκ τῆς τά σε ως 
ὡ ρι σμέ νων Ὀρ θο δό ξων Ἱ ε ραρ χῶν προ σκα λούν
των εἰς συμ με το χήν εἰς τε λε τάς, πα νη γύ ρεις, 
λι τα νεί ας –μά λι στα ἐ πί τῇ ἐ πι στρο φῇ ἱ ε ρῶν 
Λει ψά νων –Ρω μαι ο κα θο λι κούς κλη ρι κούς» (Ὀ.Τ.,
ἀρ.φ.406,951980).

:; ἹεράΚοινότηςπρόςΠατριάρχηΔημήτριο,
1981λ4«Υἱ ϊ κῶς πα ρα κα λοῦ μεν τὴν Ὑ με τέ ραν 
Πα να γι ό τη τα, ὅ πως κα τά τήν θρο νι κήν Ἑ ορ τήν 
Ἀ πο στό λου Ἀν δρέ ου, (Σ.Σ. τό τη λε γρά φη μα ἐ

στά λη πρό τῆς ἑ ορ τῆς τοῦ Ἁ γί ου Ἀν δρέ ου), αἱ 
ἐκ δη λώ σεις Ὀρ θο δό ξων Ἱ ε ραρ χῶν πρός ἀν τι
προ σω πεί αν Ρώ μης μή ὑ περ βοῦν ὅ ρια Κα νο νι κά 
Πα τέ ρων, ὡς πέ ρυ σιν, πρός ἀ πο φυ γήν ἀ προσ
δο κή των ἀν τι δρά σε ων ἤ δη συγ κρα του μέ νων 
ἁ γι ο ρει τῶν ἀ δελ φῶν καί Μο να στη ρί ων» (Ὀ.Τ.,
ἀρ.φ.439,911981).

:; ἹεράΚοινότηςπρόςΠατριάρχηΔημήτριο,
1981λ4 «Ὁ σκαν δα λι σμός τῶν Ἁ γι ο ρει τῶν δέν 
εἶ ναι διά δευ τε ρεύ ον τα καί ἐ που σι ώ δη ζη τή μα τα, 
ἀλ λά διά σο βα ρά καί οὐ σι ώ δη θί γον τα αὐ τήν 
ταύ την τήν καρ δί αν τῆς Ὀρ θο δό ξου Ἐκ κλη σι
ο λο γί ας. Τοια ῦτα δέ ζη τή μα τα εἶ ναι: Ἡ ἐν τῇ 
Ὀρ θο δό ξῳ Θεί ᾳ Λει τουρ γί ᾳ ἀ παγ γε λί α ὑ πό τῶν 
πα πι κῶν τῆς Κυ ρια κῆς Προ σευ χῆς, ἡ ἀν ταλ λα γή 
ἀ σπα σμοῦ ἐν τῇ ἱ ε ρω τά τῃ στιγ μῇ τοῦ “Ἀ γα πή
σω μεν ἀλ λή λους ἵ να ἐν ὁ μο νοί ᾳ ὁ μο λο γή σω μεν”, 
ὅ στις ἀ σπα σμός διά τούς γνω ρί ζον τας τήν Θε ο
λο γί αν καί λει τουρ γι κήν ἐμ πει ρί αν τῆς Ἐκ κλη σί ας 

ὉΠατριάρχηςἹεροσολύμωνκ.ΘεόφιλοςδωρίζειπλακέτταμὲἐπιλεγμέναχωρίατοῦΚορανίουσὲἐλεφαντόδο
ντοστὸνΜουφτήἌλυΤζούμα,συνοδὸτοῦΠρίγκηπατῆςἸορδανίαςἘμὶρΓάζη,κατὰτὴνἐπίσημη
ἐπίσκεψήτουστὸΠατριαρχεῖοἹεροσολύμων,5/18Ἀπριλίου2012.



72 73

❶

Προσέξτεμίαλεπτομέρεια:ὉΠάπας,ὡςἈρχηγὸςτοῦΚράτουςτοῦΒατικανοῦμεταξὺ
τῶνδύοἄλλωνἈρχηγῶντοῦἸσραὴλκαὶτῆςΠαλαιστίνηςσὲἐξέχουσαἐξέδρα.Οἱ
“κοινοίθνητοί”,ὅλοιμαζί,χωριστά.Μεταξὺαὐτῶν―ἑβραίων,μουσουλμάνων
καὶλοιπῶν―καὶὁΟἰκουμενικὸςΠατριάρχηςκαὶὁΠατριάρχηςἹεροσολύμων.Τὰ
συμπεράσματαδικάσας!!!

Θαυμᾶστεδιαθρησκειακὴ“συμπροσευχή”μὲαἴτηματὴνεἰρήνηστὴνΜέσηἈνατολή!Συ
μπροσεύχονταιπαπικοί,ὀρθόδοξοι,ἰουδαῖοικαὶμουσουλμάνοιστὴΡώμη,μὲπρόσκληση
τοῦΠάπα(φωτό1,6)στὶς8Ἰουνίουτοῦ2014.Ἀπὸὀρθοδόξουπλευρᾶςσυμμετεῖχανὁ
ΟἰκουμενικὸςΠατριάρχηςκ.ΒαρθολομαῖοςκαὶὁΠατριάρχηςἹεροσολύμωνκ.Θεόφιλος
(φωτό1,2),ὁΜητροπολίτηςἸταλίαςκ.Γεννάδιος,ὁΜητροπολίτηςΓαλλίαςκ.Ἐμμανουήλ
καὶἄλλοικληρικοί.
Ἀποτέλεσματῆς«θερμῆςσυμπροσευχῆς»;ΛίγοἀργότερατὸἸσραήλ(τοῦὁποίουὁπρό
εδροςΣίμονΠέρεςσυμμετεῖχεστὴνσυμπροσευχὴμαζὶμὲτὸνπρόεδροτῆςΠαλαιστίνης
ΜαχμοὺντἈμπάς)ἐξαπέλυσεστὴΓάζαἀνηλεεῖςἐπιθέσειςμὲχερσαῖες,ἀεροπορικὲςκαὶ
ναυτικὲςδυνάμειςποὺπροκάλεσανμαζικὲςκαταστροφές,φονεύονταςκυρίωςἄμαχο
πληθυσμὸ(2.113νεκροὶκαὶ10.660τραυματίες)ἐκτῶνὁποίωντὸ30%παιδιά!
Θερμήπαράκλησις:Ἂςμὴνἐπαναληφθεῖγιὰδεύτερηφορὰμιὰτέτοιαδιαθρησκειακὴ
προσευχή,γιατὶκινδυνεύεινὰἰσοπεδωθεῖἐντελῶςἡΓάζαἀπὸτοὺςἸσραηλινούς!!!

ΣυμμετοχὴτῶνἙβραίων(φωτό3,4)καὶτῶνΜουσουλμάνων(φωτό5)στὴ
διαθρησκειακὴσυμπροσευχὴτῆςΡώμης.

❺

❹

❸

❷ ❻
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Πάνω: Βοστώνη,Πάσχα2013.ὉπαπικὸςΚαρδινάλιοςΒοστώνηςΣίανὈμάλισυμμετέχειστὴνἈκολουθίατῆςἈνα
στάσεωςστὸνΚαθεδρικὸΝαὸτοῦΕὐαγγελισμοῦΒοστώνηςὅπουἀνέγνωσετὸἐωθινὸΕὐαγγέλιοτῆςἈναστάσεως
στὴνἀγγλικὴγλῶσσα,ἀμέσωςμετὰτὸνὀρθόδοξοΜητροπολίτηΒοστώνηςκ.Μεθόδιο.

Κάτω: ἘνθρόνισητοῦΜητροπολίτουΒελγίουκ.Ἀθηναγόρου.Στήνἐνθρόνισηπαραβρέθηκανκαὶσυμπροσευχήθη
κανΠαπικοὶ,Προτεστάντες,Ἀγγλικανοί,Κόπτεςκαί....Βουδιστές!21Δεκεμβρίου2013,ΜητροπολιτικόςἹερόςΝαός
ΠαμμεγίστωνΤαξιαρχῶνΒρυξελλῶν.

προ ϋ πο θέ τει τήν ὁ μό νοι αν τῆς πί στε ως, ὡς καί 
αἱ ἀν τί στοι χοι συμ με το χαί τῶν Ὀρ θο δό ξων ἐν 
ταῖς ἐκ κλη σι α στι καῖς τε λε τές τῶν πα πι κῶν. Αἱ 
ἀν ταλ λα γαί ἐ πί σης ἐ πι σκέ ψε ων κα τά τάς θρο
νι κάς ἑ ορ τάς Ρώ μης καί Κων/πό λε ως ὡς “ἀ δελ
φῶν” Ἐκ κλη σι ῶν, ...ὑ πο δη λοῦν τόν ἀ πώ τε ρον 
σκο πόν αὐ τῶν» (Ο.Τ.,ἀρ.φ.440,1611981).

:; ἹεράΚοινότηςπρόςΠατριάρχηΒαρθολο
μαῖο,1995λλ4 «Εἴ με θα ἐ πί σης ὑ πο χρε ω μέ νοι, 
Πα να γι ώ τα τε, νά ἐκ φρά σω μεν τήν βα θεῖ αν λύ
πην μας διά τήν λει τουρ γι κήν συμ με το χήν τῆς 
Ὀρ θο δό ξου Ἀν τι προ σω πεί ας εἰς τήν λει τουρ γί αν 
τοῦ Πά πα, πα ρά τούς Ἱ ε ρούς Κα νό νας. . ..» (Ο.Τ.,ἀρ.
φ.1154,22121995).

:; ἹεράΚοινότηςπρόςΠατριάρχηΒαρθο
λομαῖο,1999λ4 «Πα να γι ώ τα τε Πά τερ καί Δέ
σπο τα,... Λυ πού με θα καί ἀ γω νι οῦ μεν διά τάς 
παν θρη σκεια κάς συμ προ σευ χάς, τῶν ὁ ποί ων 
εἶ ναι προ φα νής ὁ συγ κρη τι στι κός χα ρα κτήρ. 
Ἀρ χῆς γε νο μέ νης ἀ πό τήν συμ προ σευ χήν τῆς 
Ἀσ σί ζης (1986), δέν ἔ παυ σαν νά ἐ πα να λαμ
βά νων ται κα τ’ ἔ τος αἱ παν θρη σκεια καί αὗ ται 
ἐκ δη λώ σεις, διά νά λά βουν ὀ δυ νη ράς διά τούς 
Ὀρ θο δό ξους δι α στά σεις εἰς τήν ἐν Ρου μα νί ᾳ 
12ην παν θρη σκεια κήν συμ προ σευ χήν τῆς 30ῆς 
Αὐ γού στου 1998. 

»Δια τί, ἆ ρα γε πρέ πει νά συμ πα ρα συ ρώ με θα 
οἱ Ὀρ θό δο ξοι εἰς τοια ύτας συμ προ σευ χάς ἀ πό 
τούς ἰ θύ νον τας αὐ τάς ρω μαι ο κα θο λι κούς πα
ρά γον τας, τῶν ὁ ποί ων οἱ στό χοι ἐ ξυ πη ρε τοῦν 
τάς πα πι κάς ἀ ξι ώ σεις διά πνευ μα τι κήν ἀρ χη
γί αν εἰς τήν Εὐ ρώ πην, τοὐ λά χι στον; Ἐ πι πλέ ον 
μί α τοια ύτη πρα κτι κή συμ προ σευ χῶν ἀν τί κει ται 
σα φῶς εἰς τούς Ἱ ε ρούς Κα νό νας τῆς Ἐκ κλη σί ας..... 
Εἰς τήν Ρου μα νί αν ὁ πα πι κός καρ δι νά λιος καί 
ὁ Πα τριά ρχης εὐ λό γη σαν ταυ το χρό νως μι κτόν 
ἐκ κλη σί α σμα ἐκ Ρω μαι ο κα θο λι κῶν, Οὐ νι τῶν καί 
Ὀρ θο δό ξων...

»Πῶς, τέ λος, θά δι και ο λο γή σω μεν τάς συμ
προ σευ χάς με τά ἑ τε ρο θρή σκων; Ἀ να γνω ρί ζουν 
ἆ ρα γε οἱ ἐ κεῖ συμ προ σευ χό με νοι Ὀρ θό δο ξοι 
ἐκ πρό σω ποι ὅ τι καί ὑ πό τῶν λοι πῶν ἑ τε ρο δό
ξων καί ἑ τε ρο θρή σκων ὀρ θῶς δο ξο λο γεῖ ται καί 
λα τρεύ ε ται ὁ Θε ός; Δέν εἶ ναι ἡ τοια ύτη το πο θέ
τη σις ἀν τί θε τος πρός τό ἱ ε ρόν Εὐ αγ γέ λιον καί ἑ
πο μέ νως βλα σφη μί α κα τά τοῦ Ἁ γί ου Πνεύ μα τος;

»Εὐ λα βῶς εἰ ση γού με θα, ὅ πως με ρί μνῃ Ὑ μῶν 
διά πα νορ θο δό ξου ἀ πο φά σε ως ἀ πα γο ρευ θοῦν 
αἱ συμ προ σευ χαί με τά ἑ τε ρο δό ξων καί μά λι στα 
ἑ τε ρο θρή σκων, αἱ ὁ ποῖ αι ἀν τί κειν ται εἰς τάς ἐ
πι τα γάς τῆς Πα λαι ᾶς καί τῆς Και νῆς Δι α θή κης 
καί εἰς τούς Ἱ ε ρούς Κα νό νας καί προ ε τοι μά ζουν 
τό ἔ δα φος διά τήν παν θρη σκεί αν τῆς λε γο μέ
νης «Νέ ας Ἐ πο χῆς» ἐ πί κα τα φρο νή σει τῆς μο
να δι κό τη τος τῆς διά τοῦ Κυ ρί ου Ἰ η σοῦ Χρι στοῦ 
σω τη ρί ας...

»Πα να γι ώ τα τε, μέ πό νον συν τάσ σο μεν τάς 
γραμ μάς αὐ τάς. Βλέ πο μεν νά κυ ρια ρχῇ εἰς τόν 
κό σμον μί α γε νι κευ μέ νη ἀ κη δί α, τῆς ὁ ποί ας 
ἀ πο τέ λε σμα εἶ ναι τά ἀ νω τέ ρω ἀ νη συ χη τι κά 
φαι νό με να. Ἡ πε ρί τήν ἀ λη θῆ Πί στιν εὐ αι σθη
σί α τῶν Ὀρ θο δό ξων ὁ ση μέ ραι ἀμ βλύ νε ται, 
ἀ κο λου θοῦ σα τήν ἔκ πτω σιν ἀ πό τήν εὐ αγ γε
λι κήν ἠ θι κήν καί τήν αὔ ξη σιν τῆς ἀν θρω πί νης 
φι λαυ τί ας καί ἀ λα ζο νεί ας. Ποί α θά εἶ ναι ἡ κα
τά λη ξις; Οἱ Ὀρ θό δο ξοι λα οί, κα τά τάς πα ρού σας 
δυ σμε νεῖς δί  ἡ μᾶς συν θή κας, ἔ χο μεν ἀ νάγ κην 
πνευ μα τι κῆς ἐ γρη γόρ σε ως διά νά ἀν τι λαμ βα
νώ με θα “τί τό θέ λη μα τοῦ Κυ ρί ου τό ἀ γα θόν 
καί εὐ ά ρε στον καί τέ λει ον” (Ρωμ.12,2)» (O.Τ.ἀρ.
φ.1329,2371999).

:; ἹεράΚοινότηςπρόςΠατριάρχηΒαρθολο
μαῖο,2006λ4 «Ὁ  Θε ο λο γι κός δι ά λο γος οὐ δό
λως δέ ον νά συ νο δεύ ε ται ἀ πό συμ προ σευ χάς, 
συμ με το χάς εἰς τάς λει τουρ γι κάς καί λα τρευ τι κάς 
συ νά ξεις ἑ κα τέ ρων καί λοι πάς ἐ νερ γεί ας, αἱ ὁ
ποῖ αι ἐν δέ χε ται νά δώ σουν τήν ἐν τύ πω σιν ὅ τι 
ἡ ἡ με τέ ρα Ὀρ θό δο ξος Ἐκ κλη σί α δέ χε ται τούς 
Ρω μαι ο κα θο λι κούς... ὡς πλή ρη Ἐκ κλη σί αν καί 
τόν Πά παν ὡς κα νο νι κόν Ἐ πί σκο πον Ρώ μης» (O.T.,
ἀρ.φ.1667,1122006καίΟ.Τ.,ἀρ.φ.1672,1212007).

:; ἹεράΚοινότηςπρόςΠατριάρχηΒαρθολο
μαῖο,2007λ4 «...τό Ἅ γιον Ὄ ρος δέν συμ φω νεῖ 
μέ τίς συμ προ σευ χές, τίς συμ με το χές σέ λει τουρ
γι κές καί λα τρευ τι κές συ νά ξεις, πού δί νουν τήν 
ἐν τύ πω σι ὅ τι ἡ Ὀρ θό δο ξος Ἐκ κλη σί α δέ χε ται 
τούς Ρω μαι ο κα θο λι κούς ὡς πλή ρη Ἐκ κλη σί α καί 
τόν Πά πα ὡς κα νο νι κό Ἐ πί σκο πον Ρώ μης» (O.T.,
ἀρ.φ.1671,512007).

:; ΚαθηγούμενοιΔιονυσίου,Ἀρχιμ.Γαβριήλ,
ἉγίουΠαύλου,Ἀρχιμ.ἈνδρέαςὉσίουΓρηγο
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Πάνω: ἙορτασμὸςτῆςἩμέραςΟἰκουμενισμοῦστὸTrier(πόληκρατίδιοστὴΡηνανίαΠαλατινάτοτῆςΓερμανίας),στὴ
ΒασιλικὴτοῦἉγίουΚωνσταντίνου,5Μαΐου2012.ΣυμμετέχειὁὀρθόδοξοςΜητροπολίτηςΓερμανίαςκ.Αὐγουστῖνος
καὶὀρθόδοξοιἱερεῖςμὲἐκπροσώπουςκαὶἱέρειεςἀπ’ὅλατὰχριστιανικὰδόγματα.

Κάτω: ὉΠατριάρχηςτῆςΣερβίαςκ.ΕἰρηναῖοςἀνάβειτὴνλυχνίατῆςἙβραϊκῆςΣυναγωγῆς.
ρίου,Ἀρχιμ.Βησσαρίωνλ4 «Ὁ  Κύ ριος ἡ μῶν 
Ἰ η σοῦς Χρι στός ἀ πο τρέ πων ἡ μᾶς ἀ πό πα ρο μοί
ας ἐ νερ γεί ας λέ γει πα ρα βο λι κῶς: ‟Μή δό τε τά 
ἅ για τοῖς κυ σί, μη δέ βάλ λη τε τούς μαρ γα ρί τας 
ἔμ προ σθεν τῶν χοί ρων” (Ματθ. 7, 6)· δι ό τι ὁ ἀ
να ξί ως κοι νω νῶν τῶν Θεί ων Μυ στη ρί ων ‟κρῖ μα 
ἑ αυ τῷ ἐ σθί ει καί πί νει” κα τά τόν Ἀ πό στο λον (Ά  
Κορ. 11, 29), καί τό Ἅ γιον Εὐ αγ γέ λιον ἀ να φέ ρει 
διά τόν προ δό την Ἰ ού δαν, ὅ τι ἅ μα τῇ λή ψει τοῦ 
ἄρ του καί τοῦ οἴ νου ἐκ χει ρός Κυ ρί ου, τό τε εἰ
σῆλ θεν εἰς αὐ τόν ὁ Σα τα νᾶς (Ἰ ω αν. 13, 27). Οἱ
δέΚανόνεςτῶνἉγίωνἈποστόλων10οςκαί
11οςλέγουσιρητῶς:‟Εἴτιςἀκοινωνήτῳκἄν
ἐνοἴκῳσυνεύξηται,οὗτοςἀφοριζέσθω”.
Καίἐν45ῷ:‟ἘπίσκοποςἤΠρεσβύτεροςἤ
Διάκονοςαἱρετικοῖςσυνευξάμενοςμόνον,
ἀφοριζέσθω,εἰδέἐπέτρεψεναὐτοῖςὡς
κληρικοῖςἐνεργῆσαίτι,καθαιρείσθω”.Οἱ 
δέ ἱ ε ροί Κα νό νες ἀ πα γο ρεύ ου σι καί τήν εἴ σο
δον εἰ σέ τι τῶν αἱ ρε τι κῶν καί σχι σμα τι κῶν εἰς 
Ὀρ θο δό ξους Ἐκ κλη σί ας: ‟Μήσυγχωρεῖντοῖς
αἱρετικοῖςεἰσιέναιεἰςτόνΟἶκοντοῦΘεοῦ
ἐπιμένονταςτῇαἱρέσει”(τῆςἐνΛαοδ.ΣΤ )́
καί‟Οὐδεῖαἱρετικοῖςἤσχισματικοῖςσυνεύ
χεσθαι”(αὐτόθιλγ )́,καί‟Οὐδεῖαἱρετικῶν

εὐλογίαςλαμβάνειν,αἵτινεςεἰσίνἀλογίαι
μᾶλλονἤεὐλογίαι”(αὐτ.λβ )́.

»Ἐ φ’ ὅ σον λοι πόν ἡ ἐν το λή τοῦ Κυ ρί ου καί αἱ 
ἀ πο φά σεις τῶν Ἀ πο στο λι κῶν καί Συ νο δι κῶν Κα
νό νων ἀ πα γο ρεύ ουν ρη τῶς τήν προ σευ χη τι κήν 
κο νω νί αν καί αὐ τήν εἰ σέ τι τήν λῆ ψιν εὐ λο γί ας 
ἀ πό αἱ ρε τι κούς, πό σῳ μᾶλ λον τήν μυ στη ρια
κήν τοια ύτην, ἰ δί ᾳ τῶν Ἀ χράν των Μυ στη ρί ων 
τοῦ Σώ μα τος καί Αἵ μα τος τοῦ Κυ ρί ου, δι’ ἅ ὁ 
λει τουρ γός ἱ ε ρεύς ἐκ φω νεῖ ἀ πό τοῦ ἱ ε ροῦ Βή μα
τος ἐν ἑ κά στῃ Λει τουρ γί ᾳ ‟Πρό σχω μεν τά Ἅ για 
τοῖς Ἁ γί οις”. Καί μή εἴ πῃ τις ὅ τι οἱ Ρω μαι ο κα θο
λι κοί, ὑ πέρ ὧν ἡ ρω σι κή ἀ πό φα σις, ἴ σως δέν 
εἶ ναι αἱ ρε τι κοί· εἶ ναι δι’ ἡ μᾶς τούς Ὀρ θο δό ξους 
αἱ ρε τι κοί: ἔ χο μεν ἀ πο φάν σεις καί ἀ πο φά σεις 
τῆς Ἐκ κλη σί ας μας ἐ π’ αὐ τοῦ, συγ κε κρι μέ ναι 
ἀ πο φά σεις ἀ πα γο ρεύ ου σαι τήν με τ’ αὐ τῶν 
κοι νω νί αν. Εἶ ναι κα νών τῆς Ἐκ κλη σί ας μας ὅ τι 
ὁ ‟κοι νω νῶν ἀ κοι νω νή τῳ ἀ κοι νώ νη τος ἔ στω”. 
Ὁ δέ ἀ εί μνη στος Ἀν δροῦ τσος λέ γει: ‟ὅ που δέν 
ὑ πάρ χει ἑ νό της ἐν τῇ δι δα σκα λί ᾳ, δέν δύ να ται 
νά ὑ πάρ ξῃ ἐκ κλη σι α στι κή κοι νω νί α ἐν προ σευ χῇ 
καί Με τα λή ψει” (Συμ βο λι κή, σελ. 307)» (Ο.Τ.,ἀρ.
φ.117,2031970).

TrierΓερμανίας,5Μαΐου2012.ἙορτασμὸςτῆςἩμέραςτοῦΟἰκουμενισμοῦ.ὉὀρθόδοξοςΜητροπολίτηςΓερμανίας
κ.Αὐγουστῖνος«εὐλογεῖται»ἀπὸτὸνπαπικὸΚαρδινάλιο!...
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Πάνω: Ἱεροσόλυμα,15Ἰανουαρίου2011.«ἙβδομάδαΠροσευχῆςγιὰτὴνἙνότητατῶνΧριστιανῶν».Οἰκουμενιστικὴ
συμπροσευχὴποὺἐπαναλαμβάνεταικάθεχρόνο.ΞεκινᾶἀπὸτὸνΠανάγιοΤάφοκαὶτὶςἑπόμενεςἡμέρεςσυνεχίζεται
σὲἈγγλικανικό,Ἀρμενικό,Λουθηρανικό,Ρωμαιοκαθολικό,Οὐνιτικό,ΑἰθιοπικὸκαὶΚοπτικὸναό.

Κάτω: Trier,Γερμανία,30Ἰανουαρίου2012.
ΔιεθνὲςοἰκουμενιστικὸΦόρουμμὲσυμπροσευχὲςκαὶὁμιλίεςγιὰτὸνἄρραφοχιτῶνατοῦΧριστοῦ,στὰπλαίσιατοῦ
ὁποίουοἱσυμμετέχοντεςἐκπρόσωποιὑφαίνουνσυμβολικὰτὸνχιτῶνατοῦΧριστοῦ!!!Ἔλαβανμέρος:Ὀρθόδοξοι,
Ρωμαιοκαθολικοί,Εὐαγγελιστές,ὁΓ.ΓραμματέαςτοῦΠ.Σ.Ε.Δρ.OlavTveit,Μεθοδιστές,ὁπρόεδροςτῶνγερμανῶν
ρωμαιοκαθολικῶνAloisGlueckκαὶπολλοὶἄλλοι.

:; Καθηγούμενος Ἱ.Μ.ὉσίουΓρηγορίου
Ἀρχιμ.Γεώργιοςλ4«Ἡ ἀν ταλ λα γή ἀ σπα σμῶν 
ἐν τῇ Θεί ᾳ Λει τουρ γί ᾳ καί μά λι στα κα τά τήν ἱ
ε ράν στιγ μήν τοῦ ‟ἀ γα πή σω μεν ἀλ λή λους”, αἱ 
ἐν τῇ ἡ με τέ ρᾳ Θεί ᾳ Λει τουρ γί ᾳ συμ προ σευ χαί 
καί συμ με το χαί ΡΚαθολικῶν διά τῆς ἀ παγ γε λί
ας τῆς Κυ ρια κῆς Προ σευ χῆς, ...πεί θει ἡ μᾶς, ὅ τι 
ἡ κα τά στα σις ἔ χει πο λύ χει ρο τε ρεύ σει καί ὅ τι 
ἡ de facto Ἕ νω σις εὑ ρί σκε ται ἐ πί θύ ραις, ὡς ἐ
σχε δί α σε καί ἐ προ γραμ μά τι σεν ἡ Β΄ Βα τι κά νει ος 
Σύ νο δος» (Ο.Τ.,ἀρ.φ.426,10101980).

:; ΚαθηγούμενοςἹ.Μ.ὉσίουΓρηγορίουἈρ
χιμ.ΓεώργιοςπρόςτήνἹεράΚοινότηταλλ4 «Ἐ
πει δή... ἔ χει κα θι ε ρω θῆ ὡς τυ πι κόν, νά πα ρα στῇ 
πα πι κή ἀν τι προ σω πεί α πρός συ νε ορ τα σμόν, 

νά ἀν ταλ λα γῇ ἀ σπα σμός κα τά τό ‟ἀ γα πή σω
μεν ἀλ λή λους” καί νά ἀ παγ γελ θῇ ἡ Κυ ρια κή 
προ σευ χή ὑ πό τῶν πα πι κῶν τε λου μέ νης τῆς 
Ὀρ θο δό ξου Θεί ας Λει τουρ γί ας, τα πει νῶς φρο
νοῦ μεν ὅ τι δέ ον νά γρά ψω μεν ἐ πει γόν τως εἰς 
τό σε πτόν Οἰ κου με νι κόν Πα τρι αρ χεῖ ον, ὅ πως 
πά σῃ θυ σί ᾳ ἀ πο φευ χθοῦν αἱ ἐ νέρ γεια αὗ ται ὡς 
ἀν τι κα νο νι καί, ὡς ἀ να τρέ που σαι τά ὀρ θό δο ξα 
δόγ μα τα καί τήν ὀρ θό δο ξον ἐκ κλη σι ο λο γί αν, 
ὡς προ κα λοῦ σαι βα ρύ τα τον σκαν δα λι σμόν εἰς 
τούς πι στούς ὀρ θο δό ξους χρι στια νούς ἐ πί ζη μί ᾳ 
τοῦ κύ ρους τοῦ σε πτοῦ Οἰ κου με νι κοῦ Θρό νου 
καί ὡς αὐ ξά νου σαι τάς πι θα νό τη τας σο βα ροῦ 
τραυ μα τι σμοῦ τῆς ἑ νό τη τος τῆς Ἐκ κλη σί ας» (Ο.Τ.,
ἀρ.φ.438.,211981).

Βοστώνη,26Ἰανουαρίου2014.ΟἰκουμενιστικὴσυμπροσευχὴγιὰτὴνἑνότητατῶνΧριστιανῶν,στὴνὁποίασυμμε
τεῖχανὁὀρθόδοξοςΜητροπολίτηςΒοστώνηςκ.Μεθόδιος,ὁRev.GeffreyBrownτῆς12ηςΒαπτιστικῆςἘκκλησίας
Roxbury,ἡπάστοραςLauraEverettτοῦΣυμβολίουἘκκλησιῶνΜασσαχουσέτης,ὁἡγούμενοςτῆςΚοπτικῆςἘκκλησίας
τοῦἉγίουΜάρκου.ΠαραβρέθηκανἐπίσηςἀποστολὲςἀπὸΚορέα,Οὐγκάντα,Κένυα,Κίνα,Φιλιππίνες,Βιετνάμ,Νι
γηρία,Χαλδαῖοι,Ἰταλία,Βραζιλία,Ἀργεντινή,Γαλλία,Ἀϊτή,Κολομβία,Αἴγυπτο,Συρία,Ἰράκ,Ἰνδίακαὶπολλὲςἄλλες.
ἘκπροσωπήθηκανΚαθολικὲςἘκκλησίεςsuiiurisκαὶὁμάδες:μαρωνίτες,μελκίτες,syromalabar,Αἰθιοπίας,Ἐρυθραί
ας,Αἰγύπτου,BostonCollege,Focolare,ΝέοςΔρόμος,CatholiqueAlpha,ἈδελφὲςτοῦSainJoseph,Rédemptorites,
Assomtionnistes,ΓραφεῖοΘρησκευτικῆςἘκπαίδευσηςκαὶπολλὲςἐνορίες.
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Πάνωκαὶκάτω: ΔιαθρησκειακὴσυνάντησηκαὶσυμπροσευχὴστὴνἈσίζη,ὑπὸτὴναἰγίδατοῦΒατικανοῦ,
27Ὀκτωβρίου2011.Μὲσυναντήσειςκαὶσυμποσευχές,«ντοκουμέντα»καὶἐπὶμέρουςἀποφάσεις

δεσμεύσειςγιὰτὶςὁποῖεςδὲνἐνημερώνονταικἂνοἱΣύνοδοιτῶνὈρθοδόξωνἘκκλησιῶνκαὶ
ὁπιστὸςλαὸςτοῦΘεοῦ,προωθεῖταιἀδιαλείπτωςὁσυγκρητιστικὸςΟἰκουμενισμός.

Πάνω: ὉΟἰκουμενικὸςΠατριάρχης,ἐπικεφαλῆςτῆςὀρθοδόξουἀντιπροσωπείας,ὁμιλεῖστὴδιαθρησκειακὴσυ
νάντησηκαὶσυμπροσευχὴστὴνἈσίζη,ὑπὸτὴναἰγίδατοῦΒατικανοῦ,27Ὀκτωβρίου2011.

Κάτω: Συμπροσευχὴκοινὴγιὰὅλεςτὶςθρησκεῖεςκατὰτὴδιάρκειαγεύματοςστὴδιαθρησκειακήσυνάντησητῆς
Ἀσίζης,27Ὀκτωβρίου2011.
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Ἄνω: ὉἈρχιεπίσκοποςΚύπρουκ.ΧρυσόστομοςὑπογράφειΚοινὴΔήλωσημὲτὸνἈρχιραββίνοτοῦἸσραὴλκ.Yona
Metzger(Κύπρος6Δεκεμβρίου2011).ΣτὴνΔήλωσηἀναφέρεται:«...ἡἘκκλησίατῆςΚύπρουκαὶὁΚυπριακὸςλαὸς
δὲνσυμμετεῖχεποτὲστὴσυστηματικὴἀπόρριψητοῦἸουδαϊσμοῦ,σὲκατηγορίεςγιὰσυλλογικὴἐνοχὴγιὰθεοκτο
νίακαὶπροβαίνουμεστὴνἀποκήρυξηπαρόμοιωνἐνεργειῶνποὺεἶναιἀσύμβατεςμὲτὴδιδασκαλίατῶνΓραφῶν.
Ἐξἄλλου,θὰπρέπεινὰσημειώσουμεπεραιτέρωὅτιὁλαὸςτοῦἸσραὴλποτὲδὲνπροέβησὲἐχθρικὲςἐνέργειες
ἐναντίοντοῦΚυπριακοῦλαοῦ,ἀλλὰἐπεδείκνυεσυνεχῶςτὴστήριξήτουπρὸςαὐτόν»(http//www.churchofcyprous.org.cy/
print.php?type=article&id=2055)

Κάτω: 9ηΔιαθρησκειακήΣυνάντησηστὸΚατάρ2426Ὀκτωβρίου2011.

Π
ροβάλλεταισυχνάἡἄποψηἀπό
τήνπλευράτῶνοἰκουμενιστῶν
ὅτιὁπαπισμόςδένεἶναιαἵρεση,
ἐπειδήδένἔχεικαταδικασθεῖἐπι

σήμωςἀπόκαμμίαΣύνοδοτῆςἘκκλησίαςμας.
Πρόκειται,βεβαίως,γιάἐπιχείρημαπαντελῶς
ἀνυπόστατοκαίἀνακριβές,ἀφοῦμίασειρά
ἀπόΣυνόδους,ἉγίουςκαίΠατέρεςτῆςἘκκλη
σίαςἔχουνκαταδικάσειτίςκακοδοξίεςκαίτίς
αἱρετικέςπλάνεςτῶνπαπικῶν.

Εἶναιδέχαρακτηριστικόὅτιδένὑπάρχει
ΚΑΝΕΙΣἍγιοςτῆςἘκκλησίαςμαςπούνάμήν
καταδικάζειτόνπαπισμό.ΔένὑπάρχειΚΑΝΕΙΣ
πατέραςκαίσύγχρονοςἁγιασμένοςΓέροντας
πούνάμήνκαταδικάζειτίςπαπικέςπλάνες.

ΕἶναιΟΜΟΦΩΝΗ,ὁμόθυμηκαίδιαχρονικήἡ
ἀπόρριψηκαίἡκαταδίκητῶνδοξασιῶντοῦπα
πισμοῦ.Ἡπρώτηκαίμεγάληκακοδοξίατουἦταν
ἡπροσθήκητοῦFilioqueκαίμετάἀκολούθησαν
πλῆθοςπλανῶνκαίαἱρετικῶνδοξασιῶν.Εἶναι
ὅμωςσαφήςσέὅλεςτίςΟἰκουμενικέςΣυνόδους
ἡἀπαγόρευσηὁποιασδήποτεπροσθαφαίρεσης
στόΣύμβολοτῆςΠίστεως:

�� Β’ΟἰκουμενικήΣύνοδοςἐνΚωνσταντι
νουπόλει(381): A’Κανών: «Ὥ ρι σαν οἱ ἐν Κων
σταν τι νου πό λει συ νελ θόν τες ἅ γιοι Πα τέ ρες, μὴ 
ἀ θε τεῖ σθαι τὴν πί στιν τῶν Πα τέ ρων τῶν τρι α
κο σί ων δέ κα ὀ κτώ, τῶν ἐν Νι καί ᾳ τῆς Βι θυ νί ας 
συ νελ θόν των· ἀλ λὰ μέ νειν ἐ κεί νην κυ ρί αν, καὶ 
ἀ να θε μα τι σθῆ ναι πᾶ σαν αἵ ρε σιν...»(Ἰω. Καρμίρη, 
Τά δογ μα τι κά καί συμ βο λι κά μνη μεῖ α τῆς Ὀρ θο δό ξου Κα θο λι κῆς 
Ἐκ κλη σί ας, Τόμ.1,ἘνἈθήναις1952,σελ.135).

Ἡρητήκαίκατηγορηματικήαὐτήἀπαγόρευ
σηγιάπροσθαφαιρέσειςστόΣύμβολοτῆςΠίστε
ωςἐπαναλαμβάνεταισέὅλεςτίςΟἰκουμενικές
Συνόδουςκαίσυγκεκριμένα:

�� Γ’ΟἰκουμενικήΣύνοδοςἐνἘφέσῳ(431): 
«…ἑτέρανπίστινμηδενίἐξεῖναιπροφέρεινἤ

γοῦνσυγγράφεινἤσυντιθέναι,παράτήνὁρι
σθεῖσανπαράτῶνἉγίωνΠατέρωντῶνἐντῇΝι
καέωνσυναχθέντωνπόλεισύνἉγίῳΠνεύματι.
…»(Ἰω.Καρμίρη,Τά δογ μα τι κά καί συμ βο λι κά μνη μεῖ α τῆς Ὀρ
θο δό ξου Κα θο λι κῆς Ἐκ κλη σί ας,Τόμ.1,ἘνἈθήναις1952,σελ.150).

�� ἍγιοςΚύριλλος,ΠατριάρχηςἈλεξαν
δρείας, ὁὁποῖοςπροήδρευετῆςΓ΄Οἰκουμενι
κῆςσυνόδου,σέἐπιστολήτουπρόςτόνἸωάννη
Ἀντιοχείαςτό433,γράφει: «Κα τ’ οὐ δέ να δέ 
τρό πον σα λεύ ε σθαι πα ρά τι νων ἀ νε χό με θα 
τήν ὁ ρι σθεῖ σαν πί στιν, ἤ τοι τό τῆς πί στε ως σύμ
βο λον, πα ρά τῶν ἁ γί ων ἡ μῶν πα τέ ρων τῶν ἐν 
Νι καί ᾳ συ νελ θόν των κα τά και ρούς, οὔ τε μήν 
ἐ πι τρέ πο μεν ἑ αυ τοῖς ἤ ἑ τέ ροις ἤ λέ ξιν ἀ μεῖ ψαι 
τῶν ἐγ κει μέ νων ἐ κεῖ σε ἤ μί αν γοῦν πα ρα βῆ ναι 
συλ λα βήν, με μνη μέ νοι τοῦ λέ γον τος, μή μέ ται ρε 
ὅ ρια αἰ ώ νια, ἅ ἔ θεν το οἱ πα τέ ρες σου· οὐ γάρ 
ἦ σαν αὐ τοί οἱ λα λοῦν τες, ἀλ λά τό Πνεῦ μα τοῦ 
Θε οῦ καί Πα τρός, ὅ ἐκ πο ρεύ ε ται μέν ἐξ αὐ τοῦ, 
ἔ στι δέ οὐκ ἀλ λό τριον τοῦ Υἱ οῦ, κα τά γε τόν τῆς 
οὐ σί ας λό γον» (Ἰω. Ρωμανίδη, Δογ μα τι κή καί Συμ βο λι κή 
Θε ο λο γί α τῆς Ὀρ θο δό ξου Κα θο λι κῆς Ἐκ κλη σί ας, Τόμ.Β ,́ἐκδ.
ΠουρναρᾶΘεσ/κη20004,σελ.36).

�� Δ’ΟἰκουμενικήΣύνοδοςἐνΧαλκηδόνι
(451): «Τούςδέτολμῶντας….παραδιδόναιἕ
τερονΣύμβολον…ἀναθεματίζεσθαιαὐτούς»
(Ἰω.Ρωμανίδη,Δογ μα τι κή καί Συμ βο λι κή Θε ο λο γί α τῆς Ὀρ
θο δό ξου Κα θο λι κῆς Ἐκ κλη σί ας,Τόμ.Β ,́ἐκδ.ΠουρναρᾶΘεσ/κη
2000,σελ.41).

�� ΣΤ’ΟἰκουμενικήΣύνοδοςἐνΚωνσταν
τινουπόλει(680681): «τούς δέ τολ μῶν τας ἤ 
συν τι θέ ναι πί στιν ἑ τέ ραν…ἤ δι δά σκειν ἤ πα ρα
δι δό ναι ἕ τε ρον σύμ βο λον…ἤ και νο φω νί αν, ἤ τοι 
λέ ξε ως ἐ φεύ ρε σιν, πρός ἀ να τρο πήν εἰ σά γειν τόν 
νυ νί πα ρ’ ἡ μῶν δι ο ρι σθέν των ... εἰ μέν ἐ πί σκο
ποι…ἀλ λο τρί ους εἶ ναι τῆς ἐ πι σκο πῆς…ἤ λα ϊ κοί, 
ἀ να θε μα τί ζε σθαι αὐ τούς» (Ἰω. Ρωμανίδη, Δογ μα τι

Διαχρονικὴ καταδίκη τοῦ Παπισμοῦ  
ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία



84 85

κή καί Συμ βο λι κή Θε ο λο γί α τῆς Ὀρ θο δό ξου Κα θο λι κῆς Ἐκ κλη σί ας, 
Τόμ.Β ,́ἐκδ.ΠουρναρᾶΘεσ/κη2000,σελ.71).

�� ΠενθέκτηκαίΖ’ΟἰκουμενικήΣύνοδοςἐν
Νικαίᾳ(787): «Οὐ δέν ἀ φαι ροῦ μεν, οὐ δέν προ στί
θε μεν, ἀλ λά πάν τα τά τῆς Κα θο λι κῆς (=ὀρ θο δό ξου) 
Ἐκ κλη σί ας ἀ μεί ω τα δι α φυ λάτ το μεν». «Ἡ μεῖς τούς 
προ στι θέν τας τι ἤ ἀ φαι ροῦν τας ἐκ τῆς Κα θο λι κῆς 
Ἐκ κλη σί ας ἀ να θε μα τί ζο μεν» (Ἰ ω. Ρωμανίδη, Δογ μα τι κή 
καί Συμ βο λι κή Θε ο λο γί α τῆς Ὀρ θο δό ξου Κα θο λι κῆς Ἐκ κλη σί ας, Τόμ.
Β ,́ἐκδ.ΠουρναρᾶΘεσ/κη2000,σελ.119,122).

�� Η’ΟἰκουμενικήΣύνοδοςἐνΚωνσταντι
νουπόλει(879880): «Εἰ δέ τις ἑ τέ ραν ἔκ θε σιν, 
πα ρά τοῦ το δή τό ἱ ε ρόν Σύμ βο λον …τολ μή σει εν 
ἀ να γρά ψα σθαι…καί ῥή μα σι νό θοις ἤ προ σθή
καις ἤ ἀ φαι ρέ σε σι τήν ἀρ χαι ό τη τα… παν τε λεῖ 
κα θαι ρέ σει τοῦ τον κα θυ πο βάλ λο μεν…» (Ἰω. Ρω
μανίδη, Δογ μα τι κή καί Συμ βο λι κή Θε ο λο γί α τῆς Ὀρ θο δό ξου Κα
θο λι κῆς Ἐκ κλη σί ας,Τόμ.Β ,́ἐκδ.ΠουρναρᾶΘεσ/κη2000,σελ.137).

ἈκόμηκαίοἱἀντιπρόσωποιτῆςἘκκλησίαςτῆς
Ρώμης,οἱὁποῖοισυμμετεῖχανστήνΗ΄Οἰκουμενι
κήΣύνοδο,χαρακτήρισανὁποιαδήποτεπροσθήκη
στόΣύμβολοτῆςΠίστεως«ὕβριντῶνΠατέρων
ἀναπολόγητον»(Mansi17Aκαί18Α,516C).

ΤίςπαπικέςπλάνεςκαταδίκασανκαίοἱΣύ
νοδοιτῶνἐτῶν1341,1347καί1351,οἱὁποῖες
συναποτελοῦντήνΘ’ΟἰκουμενικήΣύνοδο.

�� Θ’ΟἰκουμενικήΣύνοδοςἐνΚωνσταντι
νουπόλει(1351): ἐπικύρωσετήνδιδασκαλία
τοῦἉγ.ΓρηγορίουτοῦΠαλαμᾶκαίτῶνἡσυ
χαστῶνκαίκαταδίκασετίςφραγκολατινικές
πλάνεςτῶνΒαρλαάμτοῦΚαλαβροῦ,Γρηγορίου
ἈκινδύνουκαίΝικηφόρουΓρηγορᾶ.

ΟἱκακοδοξίεςτοῦΠαπισμοῦἀπασχόλησαν
καίἄλλεςΤοπικέςΣυνόδουςπούἀποφάνθη
κανξεκάθαρακαίχαρακτήρισαντόνΠαπισμό
αἵρεση.

Τοπικὲς Σύνοδοι
�� ΣύνοδοςτοῦΛατερανοῦ(649μ.Χ.)
�� Σύνοδοςτοῦ867ἐνΚωνσταντινουπόλει
�� Σύνοδοςτοῦ1009ἐνΚωνσταντινουπόλει
�� Σύνοδοςτοῦ1054ἐνΚωνσταντινουπόλει
�� Σύνοδοςτοῦ1089ἐνΚωνσταντινουπόλει
�� Σύνοδοςτοῦ1170,ἐνΚωνσταντινουπόλει
�� Σύνοδος1273ἐνΚωνσταντινουπόλει. 

Πάνω: ὉἍγιοςΦώτιοςὁΜέγας,ΠατριάρχηςΚωνστα
ντινουπόλεως.Λεπτομέρειαἀπὸεἰκόνατοῦτέμπλου
τοῦἹεροῦΝαοῦτοῦἉγίουΝεκταρίουστὴνΑἴγινα.

Κάτω: ὉἍγιοςΓρηγόριοςὁΠαλαμᾶς,Ἀρχιεπίσκοπος
Θεσσαλονίκης.

Συνεκλήθηγιάνάἀπαντήσειστόν«θεολογικό
Τόμο»τοῦαὐτοκράτοραΜιχαήλΗ’τοῦΠαλαι
ολόγου,ὁὁποῖος–γιάπολιτικούςλόγουςἤθε
λετήνἕνωσημέτήνΡώμηκαίπίεζεἀφόρητα
τούςἘπισκόπουςγιάνάπετύχειτόσκοπότου.
ΣτήνἀπάντησητῆςΣυνόδουἀναφέρεταιὅτι
«οἱΛατῖνοιεἶναιαἱρετικοί»καίὅτιἡἀντίθεση
στήνἕνωσηὀφείλεταιστήνἐπιμονήτους,στίς
καινοτομίεςκαίστίςαἱρέσειςτους.(Οἱ ἀ γῶ νες τῶν 
μο να χῶν ὑ πέρ τῆς Ὀρ θο δο ξί ας,ἔκδ.Ἱ.Μ.ὉσίουΓρηγορίου,Ἅγιον
Ὄρος2003,σελ.229230).

�� Α’Σύνοδος1282ἐνΒλαχέρναιςΚων
σταντινουπόλεως: ἩΣύνοδοςκαθήρεσετούς
Ἰω.ΒέκκοκαίΚ.Μελιτηνιώτη.

�� Β’Σύνοδος1285ἐνΒλαχέρναιςΚων/
πόλεως: ἩΣύνοδοςκαταδίκασετήναἵρεση
τοῦFilioque.

�� Σύνοδος1324ἐνΝυμφαίῳ: Συνέταξε
ὅροὀρθοδοξίας«Εἰς τήν ἐκ πό ρευ σιν τοῦ Ἁ γί ου 
Πνεύ μα τος»,διάτοῦὁποίουἀπορρίπτονταιοἱ
λατινικέςκακοδοξίες.

�� Σύνοδος1441ἐνΡωσίᾳ
�� Σύνοδος1443ἐνἹεροσολύμοις: Οἱδύο

αὐτέςσύνοδοικαταδίκασαντήνἑνωτικήψευ
δοσύνοδοΦερράραςΦλωρεντίας.

�� Σύνοδος1450ἐνΚωνσταντινουπόλει: 
καταδίκητῆςἑνωτικῆςΣυνόδουΦερράρας
Φλωρεντίαςκαὶτῶναἱρετικῶνδιδασκαλιῶν
τῶνΛατίνων.

�� Σύνοδος1484ἐνΚωνσταντινουπόλει
�� Σύνοδος1642ἐνΚωνσταντινουπόλει
�� Σύνοδος1672ἐνἹεροσολύμοις
�� Σύνοδος1722ἐνΚωνσταντινουπόλει
�� Σύνοδος1727ἐνΚωνσταντινουπόλει
�� Σύνοδος1755ἐνΚωνσταντινουπόλει
�� Σύνοδος1838ἐνΚωνσταντινουπόλει
�� ἈπάντησητῶνΠατριαρχῶντῆςἈνατο

λῆςπρόςτόνΠάπαΠίοΘ’,1848
�� Σύνοδος1895ἐνΚωνσταντινουπόλει
�� ΠανορθόδοξοσυνέδριοστήνΜόσχα

τοῦ1948
Περισσότεραστοιχεῖαγιάτίςσυνοδικέςκατα

δίκεςτῆςαἱρέσεωςτοῦπαπισμοῦὑπάρχουνστίς
σχετικέςμελέτεςτοῦμακαριστοῦΜητροπολίτου
ἘλευθερουπόλεωςκυροῦἈμβροσίου(http://www.
impantokratoros.gr/BD7FE22A.el.aspx),τοῦπ.ἈναστασίουΓκο
τσόπουλου:Ὁ πα πι σμός εἶ ναι αἵ ρε ση, ὁ μό φω νη ἡ γνώ μη τῶν 

Πάνω:ὉἍγιοςΜᾶρκοςὁΕὐγενικός.Λεπτομέρεια
ἀπὸεἰκόνατοῦτέμπλουτοῦἹεροῦΝαοῦ

τοῦἉγίουΝεκταρίουστὴνΑἴγινα.

Κάτω:ὉἍγιοςΝικόδημοςὁἉγιορείτης.Φορητὴεἰκό
νατῆςἹερᾶςΜονῆςἉγίουΝικοδήμουΓουμενίσσης.
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Ἁ γί ων(http://www.oodegr.com/oode/papismos/airesi1.htm)καί
τοῦκ.Παν.Σημάτη:Εἶ ναι αἵ ρε ση ὁ πα πι σμός, τί λέ νε οἱ 
Οἰ κου με νι κές Σύ νο δοι καί οἱ Ἅ γιοι Πα τέ ρες,ἐκδ.Τῆνος.

Οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας

Τόἴδιοὁμόφρονεςκαίκατηγορηματικοίστήν
καταδίκητοῦπαπισμοῦεἶναικαίοἱἍγιοι

τῆςἘκκλησίαςμας:

�� Μ.Φώτιος,ΠατριάρχηςΚωνσταντινου
πόλεως(866): «Ποι ός δέ θά κλεί σει τά αὐ τιά 
του στό ἄ κου σμα τῆς ὑ περ βο λι κῆς αὐ τῆς βλα
σφη μί ας (τοῦ filioque) ἡ ὁ ποῖ α ἐ ναν τι ώ νε ται στά 
Εὐ αγ γέ λια, ἀν τι τάσ σε ται στίς ἁ γί ες Συ νό δους, 
ἀ πορ ρί πτει τούς μα κα ρί ους καί Ἁγ. Πα τέ ρες… 
αὐ τούς τούς ἀ πα τε ῶ νες καί θε ο μά χους κα τα
δι κά σα με μέ συ νο δι κή καί θεί α ψῆ φο. Καί δέν 
ἀ πο φαν θή κα με στη ρι ζό με νοι στίς δι κές μας 
κρί σεις. Φέ ρα με στό φῶς καί ἐκ θέ σα με πά λι 
σέ ὅ λους τήν ὁ ρι σμέ νη ἀ πό τίς μέ χρι τώ ρα Συ
νό δους καί τούς ἀ πο στο λι κούς θε σμούς κα τα δί
κη…» (Ὁ πειρασμός τῆς Ρώμης, ἔκδ.Ἱ.ΜονῆςΚουτλουμουσίου,
ἍγιονὌρος,σελ.2539).

�� ὍσιοςΜελέτιοςΓαλησιώτης: Παρουσιά
στηκεἐνώπιοντοῦαὐτοκράτοραΜιχαήλΗ’καί
δήλωσεὅτιαὐτόςκαίὁσυνασκητήςτουὅσιος
Γαλακτίων«δέν συγ κοι νω νοῦν μέ τήν αἵ ρε ση 
τοῦ Λα τι νι σμοῦ».Στότέλοςβασανίστηκεκαίτοῦ
ἔκοψαντήνγλώσσα(Οἱ ἀγῶνες τῶν μοναχῶν ὑπέρ τῆς 
Ὀρθοδοξίας,ἐκδ.Ἱ.ΜονῆςΓρηγορίου,ἍγιονὌρος2003,σελ.238).

�� Ἅγ.ΓρηγόριοςΠαλαμᾶς(14οςαἰ): «Ὀ
νί νη σι τό πα ρά πα ν’ οὐ δέν καί πα ρ’ αὐ τῶν τῶν 
οὐ ρα νί ων νό ων σκευ ά ζη ται καί προ σά γε ται 
τό τῆς ψευ δο δο ξί ας ἴα μα» (ΓρηγορίουΠαλαμᾶ, Περί 
ἐκπορεύσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ΛόγοςΒ ,́ΕΠΕ1,σελ.184).

�� ἍγιοςΜᾶρκοςΕὐγενικός(1440): «αἱ ρε
τι κοί εἰ σί ἄ ρα καί ὡς αἱ ρε τι κούς αὐ τούς ἀ πε κό
ψα μεν… φευ κτέ ον αὐ τούς, ὡς φεύ γει τίς ἀ πό 
ὄ φε ως … τούς χρι στο κά πη λους καί χρι στεμ πό
ρους» (Ἰω.Καρμίρη,Δογματικά καί Συμβολικά Μνημεῖα, σελ.
353362). «Ἡ μεῖς δι’ οὐ δέν ἄλ λο ἀ πε σχί σθη μεν τῶν 

Πάνω:ἩΣύναξητῶνὉσίωνΚολλυβάδωνΠατέρων.
Κάτω:ὉἍγιοςΚοσμᾶςὁΑἰτωλός.ἹερὰΜονὴΦιλοθέου,
ἍγιονὌρος.

Λα τί νων, ἀλ λ’ ἤ ὅ τι εἰ σίν, οὐ μό νον σχι σμα τι κοί, 
ἀλ λά καί αἱ ρε τι κοί» (ΚΕ΄ΣυνεδρίασηΣυνόδουΦερράρας
Φλωρεντίας,Πηδάλιον,σελ.55).

�� ἍγιοςΓερμανόςὁνέοςΠατριάρχηςΚων
σταντινουπόλεως.

�� ἍγιοιΡαφαήλκαίΝικόλαος: Ἀρνήθηκαν
νάλάβουνμέροςστόσυλλείτουργομέτόνἀν
τιπρόσωποτοῦπάπατόνκαρδινάλιοἸσίδωρο
στήνἐκκλησίατῆςἉγίαςΣοφίας,τό1452.Γιά
τήνστάσητουςαὐτήἐξορίστηκανστήνΑἶνο.

�� Ἅγ.Συμεών,ἈρχιεπίσκοποςΘεσσαλονί
κης(15οςαἰ.): χαρακτηρίζειτούςΔυτικούςὡς
αἵρεσηπού «ἀ νε βλά στη σεν εἰς τήν Ἐκ κλη σί αν 
ὕ στε ρον ἀ πό τήν Ζ΄ Οἰ κου με νι κήν Σύ νο δον».(Συ
μεώνἈρχιεπισκόπουΘεσ/κης, Τά ἅ παν τα,ἈκριβήςἈποτύπωσις
ἐκτῆςἐνἔτει1882γενομένηςτετάρτηςἐκδόσεως,ἐκδ.Β.Ρηγο
πούλου,Θεσ/κη,σελ.3240).

�� ὉμεγάλοςδάσκαλοςτοῦΓένουςμας,ὁ
ἱερομάρτυςκαίἰσαπόστολοςἍγιοςΚοσμᾶςὁ
Αἰτωλός(1779) θεωροῦσετόνπαπισμόἕναν
ἀπότούςμεγαλύτερουςἐχθρούςτῆςπατρίδας
μαςτόἴδιοἐπικίνδυνομέτόνΤοῦρκοκατακτητῆ.
Γι’αὐτόκαίδιεκήρυσσε:«ὉἕναςἈντίχριστος
εἶναιὁΠάπας»(ΔιδαχήΗ΄),«τόνΠάπανά
καταρᾶσθε,γιατίαὐτόςθάεἶναιἡαἰτία»
(Προφητεία).

Οἱ Ἅγιοι Κολλυβάδες

Σθεναρήἀντίστασηστόνἐκτουρκισμόκαίτόν
ἐξουνιτισμότοῦλαοῦμαςστάδύσκολακαί

σκληράχρόνιατῆςτουρκοκρατίαςἐπέδειξανοἱ
κολλυβάδεςἍγιοικαίπατέρες,οἱὁποῖοισυνέβα
λαντάμέγισταστόνπνευματικόἀναβαπτισμό
καίτήνἀναγέννησητοῦἔθνουςμας.Ὁμόφωνη
ἦτανἡκαταδίκητῶναἱρέσεωντοῦπαπισμοῦἀπό
τούςκολλυβάδεςστήνπληθώρατῶνσυγγραμ
μάτωντους.Σταχυολογοῦμεἐντελῶςἐνδεικτικά:

�� Ἅγ.ΝικόδημοςἉγιορείτης(18οςαἰ.): «...
ΟἱὈρθόδοξοιἐκεῖνοιὅπουσυναναστρέφονται
μέτούςΛατίνουςκαίἀκούουντάςψευδολογίας
τωνκαίτάἄλλαἀπατηλάτουςλόγια,δύνανται
νάὠφεληθοῦνμεγάλωςεἰςαὐτήντήνπίστινκαί
τήνεὐσέβειαν...διατίθέλουνκαταλάβειἐξαὐ
τοῦπόσονμισητήκαίβλάσφημοςεἶναιἡτούτων
αἵρεσις»(Μον.ΘεοκλήτουΔιονυσιάτου,Ἅ γιος Νι κό δη μος ὁ 

Ἁ γι ο ρεί της, ὁ βί ος καί τά ἔρ γα του,ἐκδ.Παπαδημητρίου1990,σελ.
234).«...λέγομενὅτιτότῶνΛατίνωνβάπτισμαεἶ
ναιψευδώνυμονβάπτισμακαίδιάτοῦτο,οὔτε
κατάτόνλόγοντῆςἀκριβείαςεἶναιδεκτόν,οὔτε
κατάτόνλόγοντῆςοἰκονομίας.Δένεἶναιδεκτόν
κατάτόνλόγοντῆςἀκριβείας,α΄διατίεἶναιαἱ
ρετικοί.ὍτιοἱΛατῖνοιεἶναιαἱρετικοί,δένεἶναι
καμμίαχρείαἐπίτοῦπαρόντοςνάκάμωμεν
καμμίανἀπόδειξιν.Αὐτόγάρτοῦτο,ὅπουτόσον
μῖσοςκαίτόσηνἀποστροφήνἔχομενἤδητόσους
αἰῶναςπρόςαὐτούςεἶναιμίαφανεράἀπόδειξις,
ὅτιὡςαἱρετικούςτούςβδελυττόμεθα.....β΄οἱΛα
τῖνοιεἶναιἀβάπτιστοι,διατίδένφυλάττουσιτάς
τρεῖςκαταδύσειςεἰςτόνβαπτιζόμενον,καθώς
ἄνωθενἡὈρθόδοξοςἘκκλησίαπαράτῶνἉγίων
Ἀποστόλωνπαρέλαβεν.(ΣχόλιαστόνΜΖ΄Κανόνατῶν
Ἁγ.Ἀποστόλων»,Πη δά λιον, ἐκδ.Ρηγόπουλου,1991,σελ.55,56).

�� Ἅγ.ἈθανάσιοςΠάριος: «Ἐ πει δή ἡ κα κί
στη αὐ τή αἵ ρε σις [πα πι σμός]… ζῶ σα κα θ’ ἡ μᾶς 
ἐ στι, καί οὐ δέ παύ ε ται λυ ποῦ σα καί τα ράτ του σα 
τήν κα θ’ ἡ μᾶς ἁ γί αν Ἐκ κλη σί αν… Τού του χά ριν ὁ 
πε ρὶ αὐ τῆς ἢ κα τ’ αὐ τῆς ἐν ταῦ θα λό γος φαί νε ται 
ὤν ἀ κό λου θος καὶ ἀ ναγ καῖ ος, οὐχ ἵ να Λα τί νους 
νῦν με τὰ χι λι ε τί αν σχε δὸν πεί σω μεν με τα μα θεῖν 
τὴν ἀ λή θειαν, τοῦ το γὰρ οἶ μαι ἀ δύ να τον, ἀλ λὰ 
ἵ να τοὺς ἡ με τέ ρους ἀ σφα λί σω μεν, ὥ στε μὴ ὑ πὸ 
τῶν συ νή θων αὐ τοῖς σο φι σμά των καὶ ψευ δο
ε ξη γή σε ων πα ρα σύ ρε σθαι εἰς τὴν ἀ πώ λειαν».

�� ὉΝεόφυτοςΚαυσοκαλυβίτηςκατάτόν
ἴδιοτρόποἐκφράζεται: «(Οἱ Λα τῖ νοι), κα τά 
μέν τάς ἄλ λας δι α φο ράς σχι σμα τι κοί, κα τά δέ 
τήν μό νην τήν τοῦ πνεύ μα τος καί ἐκ τοῦ Υἱ οῦ 
ἐκ πό ρευ σιν αἱ ρε τι κοί εἰ σίν...» (πρωτοπρ., Μεταλλη
νός Γ., Ὁ μο λο γῶ ἕν Βά πτι σμα, σελ.59).

�� ΚωνσταντῖνοςΟἰκονόμοςἐξΟἰκονό
μων: «(οἱ Λα τῖ νοι) ὄν τες αἱ ρε τι κοί καί οὐ μό νον 
σχι σμα τι κοί... αἱ ρε τι κῶς κα κο δο ξοῦ σιν ἐν ἄλ λοις, 
καί μά λι στα πε ρί τήν τοῦ θεί ου συμ βό λου ὁ μο
λο γί αν». Διό καί ὁ μι λεῖ πε ρί «πα πι στι κῆς αἱ ρέ σε
ως» (πρωτοπρ., Μεταλληνός Γ., Ὁ μο λο γῶ ἕν Βά πτι σμα, σελ.60).

�� ἍγιοςΜάξιμοςὁΓραικός.

�� Ἅγ.Νεκτάριος,ἘπίσκοποςΠενταπόλεως
(1920): «Λέ γον τας ὁ Πά πας πώς εἶ ναι ἡ κε φα λή 
τῆς Ἐκ κλη σί ας, ἐ ξό ρι σε ἀ πό τή Δυ τι κή Ἐκ κλη σί α 
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τόν Χρι στό … Αὐ τός ὁ ὑ περ βο λι κός τύ φος τοῦ Πά πα, 
αὐ τή ἡ μο ναρ χο μα νί α του γέν νη σε τό σες αἱ ρέ σεις» 
(ἉγίουΝεκταρίου, Με λέ τη ἱ στο ρι κή πε ρί τῶν αἰ τι ῶν τοῦ σχί σμα τος, 
Τόμ.Ά ,Ἀθῆναι2002σελ.84).

�� ἍγιοςἸουστῖνοςΠόποβιτς: Ὁσύγχρονόςμας
καίμεγάλοςΔογματολόγοςτῆςἘκκλησίαςμαςστό
σπουδαιότατοκαίπολυσήμαντοσυγγραφικότου
ἔργοἔχεικαταδικάσειὅλεςτίςπτυχέςτοῦσύγχρο
νουδυτικοῦοὑμανισμοῦκαίἀθεϊσμοῦ,πούεἶναι
ἀπότοκατοῦπαπισμοῦκαίτῆςδιαστρεβλώσεωςπού
ἔχειἐπιφέρειστήνχριστιανοσύνητῆςΔύσεως.Ἔχει,
ἐπίσης,στιγματίσειὡς«παναίρεση»,τήνσύγχρονη
αἵρεσητοῦοἰκουμενισμοῦ: «Ὁ πα πι σμός μέ τήν 
ἠ θι κή του εἶ ναι κα τά πο λύ ἀ ρει α νι σμός … τό δόγ μα 
πε ρί ἀ λα θή του τοῦ Πά πα εἶ ναι ὄ χι μό νο αἵ ρε σις ἀλ
λά πα ναί ρε σις... μί α ἄ νευ προ η γου μέ νου ἀν ταρ σί α 
κα τά τοῦ Θε αν θρώ που Χρι στοῦ». (Ἰ.Πόποβιτς, Ἄν θρω
πος καί Θε άν θρω πος, μτφ. Ἀθ. Γέ φτιτς,ἐκδ.Ἀστήρ,Ἀθήνα,19705,σσ
141162).«Εἰς τὴν ἱστορίαν τοῦ ἀνθρωπίνου γένους 
ὑπάρχουν τρεῖς κυρίως πτώσεις: τοῦ Ἀδάμ, τοῦ Ἰούδα, 
τοῦ Πάπα… Ὁ παπισμὸς μὲ τὴν ἠθική του εἶναι κατὰ 
πολὺ ἀρειανισμὸς… τὸ δόγμα περὶ ἀλαθήτου τοῦ 
Πᾶπα εἶναι ὄχι μόνο αἵρεσις ἀλλὰ παναίρεσις. Διότι 
καμία αἵρεσις δὲν ἐξηγέρθη τόσο ριζοσπαστικῶς καὶ 
τόσον ὁλοκληρωτικῶς κατὰ τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ 
καὶ τῆς Ἐκκλησίας Του, ὡς ἔπραξε τοῦτο ὁ παπισμὸς 
διὰ τοῦ ἀλαθήτου τοῦ Πάπαἀνθρώπου. Δὲν ὑπάρχει 
ἀμφιβολία. Τὸ δόγμα αὐτο εἶναι αἵρεσις τῶν αἱρέσεων, 
μία ἄνευ προηγουμένου ἀνταρσία κατὰ τοῦ Θεαν
θρώπου Χριστοῦ». (ἸουστίνουΠόποβιτς,ὅ.π.,σ.141162).

Θεολόγοι, Κανονολόγοι, Κληρικοὶ

ΤάβήματατῶνἉγίωνμαςἔχουνἀκολουθήσεικαί
πολλοίἔγκριτοιΘεολόγοι,ΚανονολόγοικαίΚλη

ρικοίδιαφόρωνἐποχῶν:

1. ὉἍγιοςἈθανάσιοςὁΠάριος,ὁΚολλυβάς,ἕναςἀπὸτοὺς
ἀξιολογώτερουςἝλληνεςθεολόγουςκαὶλογίουςτοῦ18ου
αἰώνα.

2. ὉἍγιοςΝεκτάριος,ΜητροπολίτηςΠενταπόλεως,ὁἐν
Αἰγίνῃ,ὁπιὸπροσφιλὴςἅγιοςτοῦ20οῦαἰώνα,διαπρεπὴς
θεολόγοςκαὶΠοιμέναςτῆςἘκκλησίαςτοῦΧριστοῦ.

3. ὉἍγιοςἸουστῖνοςΠόποβιτς,μεγάληθεολογικὴμορφὴτῆς
ΣερβικῆςἘκκλησίαςκαὶΠατέραςτῆςὈρθοδόξουἘκκλη
σίαςμας.Ὁθεολογικόςτουλόγοςἐναντίοντῶνπαπικῶν
ἦτανπάντοτεπολὺαὐστηρόςἀφοῦτοὺςεἶχεζήσειἀπὸ
κοντὰμέσῳτῆςΟὐνίαςποὺἀποδείχθηκεπραγματικὴ
μάστιγαγιὰτὴνπατρίδατου.

�� ΘεόδωροςΒαλσαμών(12οςαἰ): «Ἐ πεί οὖν 
πρό χρό νων πολ λῶν ἀ πε σχί σθη τῆς δυ τι κῆς Ἐκ κλη
σί ας (τῆς Ρώ μης φα μέν) τό πε ρι ώ νυ μον ἄ θροι σμα 
ἐκ τῆς τῶν ἑ τέ ρων τεσ σά ρων ἁ γί ων πα τρια ρχῶν 
πνευ μα τι κῆς κοι νω νί ας, καί ἀ πε σχοι νί σθη πρός ἔ θη 
καί δόγ μα τα τῆς Κα θο λι κῆς Ἐκ κλη σί ας καί τῶν Ὀρ θο
δό ξων ἀλ λό τρια. Διά γάρ τοῦ το οὔ τε ἐν ταῖς θεί αις 
ἱ ε ρο τε λε στί αις, κοι νῆς τῶν πα τρι αρ χι κῶν ὀ νο μά των 
ἀ να φο ρᾶς ὁ πά πας ἠ ξί ω ται, οὐκ ὀ φεί λει γέ νος Λα τι νι
κόν ἐκ χει ρός ἱ ε ρα τι κῆς διά τῶν θεί ων καί ἀ χράν των 
μυ στη ρί ων ἁ γι ά ζε σθαι· εἰ μή κα τά θη ται πρό τε ρον 
ἀ πέ χε σθε τῶν Λα τι νι κῶν δογ μά των τε καί συ νη θει
ῶν καί κα τά κα νό νας κα τη χη θῇ καί τοῖς ὀρ θο δό ξοις 
ἐ ξι σω θῇ» (PG, 138, 968).

�� Ἰωσήφ,ΠατριάρχηςΚωνσταντινουπόλεως
(1430): «Οὐκ ἔ χου σι τοί νυν ἀ πο λο γί αν οἱ Ἰ τα λοί εὔ λο
γον πε ρί τῆς ἑ αυ τῶν πλά νης. Αὐ τοί γάρ ἑ αυ τοῖς πλά νη 
καί ἀ πώ λεια γε γό να σι. Καί οὐ μό νον εἰς τό Πνεῦ μα 
βλα σφη μοῦ σι τό Ἅ γιον, ἀλ λά καί πᾶ σαν ἀ σέ βειαν 
κα τερ γά ζον ται… μή οὖν συμ πε ρι ε νε χθῶ μεν τοῦ τοις… 
ἵ να μή καί ἡ μεῖς τῷ δι α βό λῳ προ στε θη σό με θα… Πῶς 
γάρ ἕ νω σις ἔ σται ἡ μῖν μυ ρί ων με σεμ βε λούν των δογ
μά των με τα ξύ ἡ μῶν;» (Ἀ. Δημητρακόπουλου, Ἡ ἱ στο ρί α τοῦ 
σχί σμα τος, ἐκδ.Τῆνος1996,σσ.89,161).

�� ἸωσήφΒρυέννιος(1431): «τοῦ το (τό filioque) 
πα ρα συ να γω γήν πᾶ σαν ἔ τε κεν. Τοῦ το πᾶ σαν αἵ ρε
σιν εἰ σή γα γεν … τῆς πα ρα δό σε ως πάν των τῶν ἁ γί ων 
ἐ ναν τι ό της ἐ στί καί τῆς ὀρ θο δό ξου πί στε ως ἀ να τρο
πή» (Ν. Ἰωαννίδη, Ὁ  Ἰ ω σήφ Βρυ έν νιος, Βί οςἔρ γοδι δα σκα λί α, Ἀθήνα
1985,σελ.189190).

�� ΓεννάδιοςΣχολάριος,ΠατριάρχηςΚωνσταν
τινουπόλεως(15οςαἰ.): «Εἰ με τά τῶν Λα τί νων ἑ νω
θή σε σθε οὕ τως, καί τοῦ Θε οῦ χω ρι σθή σε σθε καί 
ἀ δο ξί αν α ΐ διον ὑ πο στή σε σθε» (Ἀ. Δημητρακόπουλου, Ἡ 
ἱ στο ρί α τοῦ σχί σμα τος, ἐκδ.Τῆνος1996,σ.196).

�� ΣίλβεστροςΣυρόπουλος,Μ.Ἐκκλησιάρχης
Κωνσταντινουπόλεως(15οςαἰ.): «Ἡ τῶν Λα τί νων 
δι α φο ρά αἵ ρε σις ἐ στί καί οὕ τως εἶ χον αὐ τήν οἱ πρό 

1. ὉΚωνσταντῖνοςΟἰκονόμοςὁἐξΟἰκονόμων.Ὁἀκούραστος
καὶχαλκέντεροςΚληρικός,Θεολόγος,Ρήτορας,Διδάσκα
λοςκαὶΠατριώτηςτοῦΓένους.

2. ὉἍγιοςΜάξιμοςὁΓραικός.
3. ὉΓεννάδιοςΣχολάριος,ὁπρῶτοςΠατριάρχηςΚωνστα

ντινουπόλεωςμετὰτὴνἍλωσητοῦ1453ἀπὸτοὺςὈθω
μανούς.
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ἡ μῶν». (Πη δά λιον Ἀ γα πί ου Ἱ ε ρο μο νά χου καί Νι κο δή μου μο να χοῦ, ἐκδ.Β.Ρηγόπουλου,Θεσ/
νίκη1991,σελ.55).

Σύγχρονοι Γέροντες

ἈλλάκαίσύγχρονεςἁγιασμένεςμορφέςΓερόντωνἔχουνκαταδικάσει
τίςκακοδοξίεςτοῦπαπισμοῦ:

�� ΓέρωνΔανιήλΚατουνακιώτης: «Ἐ κτός δέ τῶν... και νο το μι ῶν, αἵ
τι νες ἀ πε δεί χθη σαν ὅ τι ἦ σαν ἀ πο κυ ή μα τα τοῦ πα λαι οῦ πτερ νι στοῦ, ἤ δη 
προ δί δε σθε ἄ κον τες καί μή, καί κα τά τοῦ το ἐ πι τρέ ψα τέ μοι νά Σᾶς εἴ πω, 
οἱ προ στυ χώ τε ροι τῶν ψευ δο δι δα σκά λων, ἀ πο πει ρώ με νοι δε λε ά ζειν τούς 
ἁ πλο ϊ κω τέ ρους διά ποι κί λων ὑ πού λων ὑ πο σχέ σε ων, τά πάν τα θε μι τά 
ἡ γού με νοι καί ἐ πι τρέ πον τες πρός ἕ νω σιν, ἐ άν καί μό νον ἀ να γνω ρι σθῇ ὁ 
τῆς Ῥώ μης Πά πας ὡς ὑ πέρ τα τος καί ἀ λά θη τος Ἄρ χων καί κυ ρί αρ χος τῆς 
Κα θό λου Ἐκ κλη σί ας καί μό νος ἐ πί τῆς γῆς ἀν τι πρό σω πος τοῦ Χρι στοῦ 
καί πη γή πά σης χά ρι τος!!!» (ΓέροντοςΔανιήλΚατουνακιώτου, Ἐξ ἐ ρή μου δι α τυ πώ σεις, 
ΤόμοςΕ ,́ἐκδ.ΜοναστικῆςἀδελφότητοςΔανιηλαίων1985,σελ.8586).

�� ΓέρωνΓαβριήλΔιονυσιάτης: «Καί πρέ πει ἡ μεῖς οἱ Ὀρ θό δο ξοι νά 
πα ραι τη θῶ μεν παν τός δι α λό γου πρός αἱ ρε τι κούς, κα τά τήν ὀρ θήν συμ
βου λήν τοῦ Θε ορ ρή μο νος Ἀ πο στό λου Παύ λου, «αἱ ρε τι κόν ἄν θρω πον 
με τά πρώ την καί δευ τέ ραν νου θε σί αν πα ραι τοῦ, εἰ δώς ὅ τι ἐ ξή στρα
πτεν ὁ τοι οῦ τος ἁ μαρ τά νων ὤν αὐ το κα τά κρι τος... Πρός τί λοι πόν ἡ τό ση 
προ θυ μί α πρός με τά βα σιν εἰς Ρώ μην, πρός τί ἡ ἐ πί μο νος ἐκ ζή τη σις ὑ φ’ 
ἡ μῶν δι α λό γων; πρός τί τό σον ἡ κα κο πα θοῦ σα καί πα ρα ποι ου μέ νη κα τά 
Θε όν ἀ γά πη; Δέν μᾶς σω φρο νί ζουν τά πα θή μα τα τῆς Φερ ρά ρας καί τῆς 
Φλω ρεν τί ας; Δέν ἐ λά βο μεν εἰ σέ τι πεῖ ραν τῆς Λα τι νι κῆς στρε ψο δι κί ας 
καί τῆς ὑ πε ρη φα νεί ας; Δέν δι ε κρί να μεν τά ὅ ρια με τα ξύ ἀ λη θεί ας καί 
ὑ πο κρι σί ας ἐν τῇ πί στει; (Ὀρ θό δο ξος Τύ πος,ἀριθμ.φύλλου76,Ἰούνιος1967)

�� ΓέρωνΦιλόθεοςΖερβάκος: «Ἐ ὰν ὁ Πά πας θέ λη ἕ νω σιν, νὰ ἀ
να γνω ρί ση καὶ ὁ μο λο γή ση ὅ λας τὰς πλά νας, αἱ ρέ σεις καὶ και νο το μί ας 
τὰς ὁ ποί ας ἔ κα μον, ἀ π’ ἀρ χῆς οἱ κα τὰ και ροὺς Πά παι, ἀ πο σχι σθέν τες 
ἀ πὸ τὴν Ὀρ θό δο ξον Ἐκ κλη σί αν, νὰ με τα νο ή ση, νὰ κλαύ ση πι κρῶς, νὰ 
τα πει νω θῆ καὶ τό τε εἶ ναι δε κτός.(http://www.impantokratoros.gr/C140A962.el.aspx)

�� ΓέρωνΠαΐσιοςἉγιορείτης: «Οἱ Ἅ γιοι Πα τέ ρες κά τι ἤ ξε ραν καὶ 
ἀ πα γό ρευ σαν τὶς σχέ σεις μὲ αἱ ρε τι κό. Σή με ρα λέ νε: «Ὄ χι μό νο μὲ αἱ ρε
τι κὸ ἀλ λὰ καὶ μὲ Βου δι στὴ καὶ μὲ πυ ρο λά τρη καὶ μὲ δαι μο νο λά τρη νὰ 
συμ προ σευ χη θοῦ με. Πρέ πει νὰ βρί σκων ται στὶς συμ προ σευ χές τους καὶ 
στὰ συ νέ δρια καὶ οἱ Ὀρ θό δο ξοι. Εἶ ναι μί α πα ρου σί α». Τί πα ρου σί α; Τὰ 
λύ νουν ὅ λα μὲ τὴν λο γι κὴ καὶ δι και ο λο γοῦν τὰ ἀ δι και ο λό γη τα. Τὸ εὐ ρω
πα ϊ κὸ πνεῦ μα νο μί ζει ὅ τι καὶ τὰ πνευ μα τι κὰ θέ μα τα μπο ροῦν νὰ μποῦν 

στὴν Κοι νὴ Ἀ γο ρά. Με ρι κοὶ 
ἀ πὸ τοὺς Ὀρ θο δό ξους ποὺ 
ἔ χουν ἐ λα φρό τη τα καὶ θέ
λουν νὰ κά νουν προ βο λή, 
«Ἱ ε ρα πο στο λή», συγ κα λοῦν 
συ νέ δρια μὲ ἑ τε ρο δό ξους, 

1. Ὁμακαριστὸςπ.ΔανιήλΚατουνακιώτης
2. Ὁμακαριστὸςπ.ΓαβριήλΔιονυσιάτης
3. ὉμακαριστὸςΓέρωνΦιλόθεοςΖερβάκος
4. ὉμακαριστὸςΓέρωνΠαΐσιοςὁἍγιορείτης

γιὰ νὰ γί νε ται ντό ρος καὶ νο μί ζουν ὅ τι θὰ προ βά λουν ἔ τσι τὴν Ὀρ θο δο ξί α, 
μὲ τὸ νὰ γί νουν δη λα δὴ τα ρα μο σα λά τα μὲ τοὺς κα κο δό ξους. (Ἀ πό σπα σμα 
ἀ πὸ τὸ βι βλί ο: «Μὲ πό νο καὶ ἀ γά πη γιὰ τὸν σύγ χρο νο ἄν θρω πο», Λό γοι Ά , σελ.347349,Ἐκδόσεις
ἹερὸνἩσυχαστήριον«ΕὐαγγελιστὴςἸωάννηςὁΘεολόγος»,ΣουρωτὴΘεσσαλονίκης)

�� ΓέρωνΘεόκλητοςΔιονυσιάτης: «Ἐ κτός τῆς Ὀρ θο δό ξου Ἐκ κλη σί
ας, αἱ λε γό με ναι Ἀ να το λι καί ἤ Δυ τι καί ἀ πο τε λοῦν αἱ ρε τι κά ἀ θροί σμα τα 
μι κρά ἤ με γά λα, σώ μα τα νο σοῦν τα ποι κί λως καί ἄλ λα ἐν τε λῶς νε κρά... 
Κα τό πιν ὅ λων αὐ τῶν εἶ ναι πο λύ πε ρί ερ γον, πῶς ἐλ πί ζε ται μί α προ σέγ
γι σις τῆς Ἐκ κλη σί ας με τά τοῦ πα πι σμοῦ, ὅ ταν ἡ πτῶ σις του θε ω ρεῖ ται ἡ 
Τρί τη εἰς τήν ἱ στο ρί αν, με τά τήν πτῶ σιν τῶν πρω το πλά στων καί κα τό πιν 
τοῦ Ἰ ού δα, ὡς λέ γει ὁ Πό πο βιτς; Ἤ πῶς δύ να ται νά γί νῃ δι ά λο γος μέ τόν 
προ τε σταν τι σμόν, ὅ ταν ἡ πτῶ σις του εἶ ναι τό σον με γά λη, ὥ στε πολ λοί ἐκ 
τῶν ἀν τι προ σώ πων του νά ἔ χουν ἐν πολ λοῖς ὑ περ βάλ λει εἰς ἀ ρει α νι σμόν 
καί αὐ τόν τόν Ἄ ρει ον;» (Ὀρ θό δο ξος Τύ πος, ἀριθμ.φύλλου97,10Φεβρουαρίου1969).

�� ΓέρωνἘπιφάνιοςΘεοδωρόπουλος: Σὲ ἐ πι στο λή του πρὸς τὸν 
πα τριά ρχη Ἀ θη να γό ρα: «Πῶς εἶ ναι δυ να τὸν ὁ αἱ ρε τι κὸς Πά πας νὰ εἶ ναι 
ὁ Πρῶ τος Ἐ πί σκο πος τῆς Χρι στι α νο σύ νης καὶ Ὑ μεῖς ὁ δεύ τε ρος; Πό τε ἡ 
Ἐκ κλη σί α ἡ μῶν συ νη ρίθ μη σεν ὁ μοῦ με τὰ τῶν Ὀρ θο δό ξων Ἐ πι σκό πων 
τούς Ἐ πι σκό πους τῶν αἱ ρε τι κῶν; Δογ μα τι κῆς καὶ κα νο νι κῆς ἀ κρι βεί ας 
γλῶσ σαν ὁ μι λεῖ τε ἢ εὐ ε λί κτου δι πλω μα τι κῆς ὑ πο κρι σί ας; Ἐ πί σκο πος εἶ
σθε ἢ δι πλω μά της; Πῶς δ’ ἀ κό μη εἶ ναι δυ να τὸν νὰ αἴ ρων ται αἱ κα νο νι καὶ 
τῆς Ἐκ κλη σί ας ποι ναί, ὅ ταν τὸ ἀν τι κεί με νον αὐ τῶν (ἡ αἵ ρε σις) οὐ μό νον 
ἐ ξα κο λου θῆ νὰ ὑ πάρ χει, ἀλ λὰ καὶ αἰ σί ως αὔ ξε ται καὶ με γεν θύ νε ται καὶ 
γαυ ριᾶ;» (http://www.impantokratoros.gr/0E59A0BF.el.aspx).

�� Ἀρχιμ.ΓεώργιοςΚαψάνης: «Τήν στά σιν αὐ τήν ἐ τή ρη σεν ἡ Ἐκ
κλη σί α ἀ νέ κα θεν καί ἔ ναν τι τοῦ πα πι σμοῦ. Ἠ σθά νε το ἡ Ἐκ κλη σί α ὅ τι 
ἡ πα ρέ κλι σις τοῦ πα πι σμοῦ δέν συ νί στα ται μό νον εἰς τήν χρῆ σιν δι α
φό ρου δι οι κη τι κοῦ συ στή μα τος ἤ δι α φό ρων ἐκ κλη σι α στι κῶν ἐ θί μων, 
ἀλ λ’ ὅ τι ἐ πρό κει το πε ρί μιᾶς βα θυ τέ ρας ἀλ λοι ώ σε ως τοῦ εὐ αγ γε λι κοῦ 
πνεύ μα τος. Οἱ βυ ζαν τι νοί θε ο λό γοι δέν ἦ σαν ἀ φε λείς οὔ τε φα να τι κοί 
καί ἐξ τρε μι σταί, ὅ ταν ἔ γρα φον ἀ ξι ο λό γους πραγ μα τεί ας διά νά ἀ πο δεί
ξουν τήν αἵ ρε σιν τοῦ Filioque. Ἡ καί «ἐκ τοῦ Υἱ οῦ» ἐκ πό ρευ σις τοῦ Ἁ γί ου 
Πνεύ μα τος εἰ σά γει τήν δι αρ χί αν ἤ τόν ἡ μι σα βελ λι α νι σμόν εἰς τήν ἁ γί αν 
Τριά δα, ὑ πο τι μᾶ τό Ἅ γιον Πνεῦ μα καί πα ρα ποι εῖ ὅ λην τήν Τρι α δο λο γί αν, 
ὡς ὀρ θῶς πα ρα τη ρεῖ ὁ Βλα δί μη ρος Λό σκι... (Ὀρ θο δο ξί α καί Οὑ μα νι σμός , Ὀρ θο δο
ξί α καί Πα πι σμός,ἀρχιμ.ΓεωργίουΚαψάνη,Ἱ.Μ.ὉσίουΓρηγορίου,ἍγιονὌρος1998,σελ.8789).

�� ΓέρωνἘφραὶμΦιλοθε
ΐτης: «Πα πι κοί, Προ τε στάν ται, 
Χι λια σταί, Μα σῶ νοι, Ἑ νω τι κοί, 
Οἰ κου με νι σταί, καὶ κά θε ἄλ
λη «ρί ζα πι κρί ας», ὅ λοι αὐ τοὶ 
«μί αν γνώ μην ἔ χου σι, καὶ τὴν 
δύ να μιν καὶ τὴν ἐ ξου σί αν αὐ
τῶν τῷ Θη ρί ῳ δι δό α σιν. Οὗ τοι 
με τὰ τοῦ Ἀρ νί ου πο λε μή σου σι, 

1. ὉμακαριστὸςἉγιορείτηςΜοναχὸςπ.
ΘεόκλητοςΔιονυσιάτης

2. ὉμακαριστὸςΚανονολόγοςπ.Ἐπιφάνιος
Θεοδωρόπουλος

3. Ὁμακαριστὸςπ.ΓεώργιοςΚαψάνης,Ἡγού
μενοςτῆςἹερᾶςΜονῆςὉσίουΓρηγορίου
τοῦἉγίουὌρους.

4. ὉμακαριστὸςἈρχιεπίσκοποςἈθηνῶν
ΧρυσόστομοςΒ΄(Χατζησταύρου)
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καὶ τὸ Ἀρ νί ον νι κή σει αὐ τούς, ὅ τι Κύ ριος κυ ρί ων 
ἐ στι καὶ Βα σι λεὺς βα σι λέ ων, καὶ οἱ με τ’ αὐ τοῦ 
κλη τοὶ καὶ ἐ κλε κτοὶ καὶ πι στοὶ» (Ἀ ποκ. 17, 13). 

»Φρο νοῦ μεν ὅ τι ἡ Ὀρ θο δο ξί α δὲν ἔ χει καμ
μί α θέ ση ἀ νά με σα σ’ αὐ τὸ τὸ συ νον θύ λευ μα 
τῶν πλα νῶν καὶ τῶν αἱ ρέ σε ων. Αὐ τὸ τὸ δό λιο 
«οἰ κου με νι κὸ» κα τα σκεύ α σμα δὲν ἀ πο σκο πεῖ 
στὴν ἀ να ζή τη ση τῆς ἀ λη θεί ας, ἀλ λὰ κα τὰ τὸν π. 
Χα ρά λαμ πον Βα σι λό που λον «εἶ ναι ἕ να ἀ να κά τε
μα ἀ φα νι σμοῦ τῆς Ἀ λή θειας. Εἶ ναι μί α προ σπά
θεια ὄ χι νὰ βροῦν τὴν ἀ λή θεια οἱ πλα νε μέ νοι, 
ἀλ λὰ νὰ τὴν χά σουν καὶ ἐ κεῖ νοι ποὺ τὴν ἔ χουν, 
ἐ κεῖ νοι δη λα δὴ ποὺ πι στεύ ουν στὴν Μί α, Ἁ γί α, 
Κα θο λι κὴ καὶ Ἀ πο στο λι κὴ Ἐκ κλη σί α». (http://www.
impantokratoros.gr/C9FEDA67.el.aspx)

Ἱεράρχες καὶ Κληρικοὶ

Ἐ πιφανεῖςἹεράρχεςκαίΚληρικοίτῆςπατρίδας
μαςκατεδίκασανστήνπλειονότητάτουςτίς

παπικέςπλάνεςκαίτήρησανπάντοτεκριτικήκαί
αὐστηρήστάσηἔναντιτῶνδιαλόγων.

�� ὉἈρχιεπίσκοποςἈθηνῶνΧρυσόστομος
Β΄(Χατζησταύρου) πα ρα τη ρεῖ: «Ὁ ἀ φο ρι σμός 
τῆς Ρω μα ϊ κῆς Ἐκ κλη σί ας ὡς αἱ ρε τι κῆς τυγ χά νει 
πρᾶ ξις πα νορ θό δο ξος, ὡς ἐ πι κυ ρω θεῖ σα κα τά 
τούς Κα νό νας τῆς ὁρ θο δό ξου Ἐκ κλη σί ας πα ρά 
πα σῶν τῶν Ὀρ θο δό ξων Ἐκ κλη σι ῶν καί ἑ πο μέ νως 
μό νον διά Συ νό δου Πα νορ θο δό ξου δύ να ται νά 
ἀρ θῇ» (ΧρυσοστόμουΒ ,́ Ἀρχιεπ.Ἀθηνῶν, Τά Πε πραγ μέ να 
ἀ πό 1.10.196520.4.1967, σελ.334,337).

�� ὉΜητρ.ἘλευθερουπόλεωςἈμβρόσιος
γράφει, ἀ παν τών τας σέ κά ποι ον δι κη γό
ρο: «Πλα νᾶ ται πλά νην δει νήν ὁ γνω μο δο τή σας, 
ἄν νο μί ζῃ ὅ τι αἱ ρε τι κός εἶ ναι μό νον ὁ πρε σβεύ ων 
αἵ ρε σιν ‘’ ἐ πί τοῦ Τρι α δι κοῦ καί Χρι στο λο γι κοῦ 
δόγ μα το ς’’. Οὐδεμία π.χ. Οἰκουμενική Σύνοδος ἤ 
οἰκουμενικῶς ἐπικυρωθεῖσα Τοπική εἶπέ τι περί 
τοῦ κεφαλαιωδεστάτου Δόγματος τῆς Ἐκκλησί
ας, οἷον εἶναι τό περί Μυστηρίων. Ἄν, λοι πόν, 
κη ρύ ξῃ κά ποι ος ὅ τι δέ χε ται μό νον δύ ο ἤ τρί α 
Μυ στή ρια καί τά ἄλ λα τά θε ω ρεῖ ἀ νο η σί ας... 
αὐ τός δέν εἶ ναι αἱ ρε τι κός; Τί ἀ παν τᾶ ἐ π’ αὐ τοῦ ὁ 
γνωμοδοτήσας; Ἐάν ἀπαντήσῃ ὅτι βε βαί ως εἶ ναι 
αἱ ρε τι κός... τότε συμ φώ νως πρός τήν θε ω ρί αν 
του ‘’ὑ πο χρε οῦ ται νά μᾶς πλη ρο φο ρή σῃ... ἐν 
ποί ᾳ Οἰ κου με νι κῇ ἤ οἰκουμενικῶς ἐπικυρωθείσῃ 
Τοπικῇ Συνόδῳ κα τε κρί θη σαν ταῦ τα (τά φρο νή
μα τα). Ἀ να μέ νο μεν!» (Ἀμβροσίου Μητρ.Ἐλευθερουπό
λεως,3οτεῦχος«Θε ο δρο μί ας», 2006,σελ.364) 

�� ὉμακαριστόςἈρχιεπίσκοποςΣεραφείμ
Τίκας: Σέ συνάντηση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί 
τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν στήν Μονή Πεντέλης 
κατά τήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου Φωτίου τοῦ Μεγά
λου, ἐρώτησε τούς Καθηγητές τῶν Θεολογικῶν 
Σχολῶν: «Ἐσεῖς πού γνωρίζετε καλά θεολογία, 
κ. Καθηγηταί, πέστε μου τό Βατικανό εἶναι 
Ἐκκλησία;» Καί εὐθύς ἀπάντησε ὁ ἴδιος χωρίς 
νά περιμένει ἀπάντηση ἀπό αὐτούς: «Ἐγώ σᾶς 
λέω ὅτι τό Βατικανό δέν εἶναι Ἐκκλησία, εἶναι 
Κράτος». 

�� ΜητροπολίτηςΦλωρίνηςΑὐγουστῖνος
Καντιώτης: «…ἐ κτός τῆς Μιᾶς αὐ τῆς Ἐκ κλη σί ας 
(τῆς Ὀρ θο δό ξου), ὅ λαι αἱ ἄλ λαι –αἱ ὁ ποῖ αι κα
τα χρη στι κῶς ὀ νο μά ζον ται ἐκ κλη σί αι– δέν εἶ νε 
πα ρά αἱ ρέ σεις καί σχί σμα τα. Εἰ δι κῶς δέ διά τόν 
πα πι σμόν ὁ μι λοῦν τες… δέν εἶ νε ἁ πλῶς σχί σμα, 

ΣυμπροσευχὴτοῦΟἰκουμενικοῦΠατριάρχουμὲτὸν
ΚαρδινάλιοτοῦΜονακό,8Δεκεμβρίου2012.

ὅ περ ἀν τι κα νο νι κῶς ἤρ θη ὑ πό τοῦ πα τριά ρχου Ἀ
θη να γό ρου, ὡς ἄλ λο τε εἴ πο μεν, ἀλ λά καί αἵ ρε σις, 
ἄ θροι σμα κα κο δο ξι ῶν, τῶν ὁ ποί ων αἱ κυ ρι ώ τε ραι 
εἶ νε τό πρω τεῖ ον καί τό ἀ λά θη τον τοῦ πά πα, διά 
τῶν ὁ ποί ων ὁ πον τί φηξ, ὡς ἄλ λος ἑ ω σφό ρος, 
ἐ πήρ θη ὑ πε ρά νω πά σης ἀρ χῆς καί ἐ ξου σί ας, ὑ
πε ρά νω Οἰ κου με νι κῶν καί Το πι κῶν Συ νό δων, καί 
προ σκυ νεῖ ται ἐν συ νει δή τως ἤ ἀ συ νει δή τως ὡς 
θε ός» (Ὀρ θό δο ξος Τύ πος, 15Αὐγούστου1986,Α.Φ.706).

�� ΜητροπολίτηςΝαυπάκτουκαίἉγίου
Βλασίουκ.Ἱερόθεος: «Ἡ  Πα πι κή «Ἐκ κλη σί α» 
εἶ ναι αἵ ρε ση, αἱ ρε τι κό «δι δα σκα λεῖ ον», δη λα δή 
πα ρα συ να γω γή (ἀν τορ θό δο ξη, ἀν τι ευ χα ρι στια κή, 
ἀν τι εκ κλη σι α στι κή) καί πο τέ Ἐκ κλη σί α τοῦ Θε οῦ... 
Ἡ  Πα πι κή «Ἐκ κλη σί α», οὖ σα στήν πλά νη, ὄ χι μό
νον προ σπα θεῖ νά πλα νή ση τούς Ὀρ θο δό ξους, 
ἀλ λά ἀ γω νί ζε ται νά πλα νή ση καί τούς δι κούς της 
ὀ πα δούς κρα τών τας αὐ τούς στήν πλά νη...» (Σεβ.
ΝαυπάκτουκαίἉγίουΒλασίουκ.Ἱεροθέου, Ἀ να το λι κά Α’,ἐκδ.Ἱ.
Μ.ΓενεθλίουτῆςΘεοτόκου,1993,σελ.426,433).

�� ΜητροπολίτηςΠειραιῶςκ.Σεραφείμ:  
«Σχε τι κά μέ τίς κα κό δο ξες οἰ κου με νι κές θε ω ρί ες 
πε ρί ‘’ ἀ δελ φῶν Ἐκ κλη σι ῶ ν’’ καί ‘’ δύ ο πνευ μό
νω ν’’ καί τῆς Οὐ νί ας, εἶ ναι γνω στό ὅ τι αὐ τές υἱ ο

θε τή θη καν ἀ πό τό ἀ πα ρά δε κτο, ἐ παί σχυν το καί 
ἄ στο χο ἐκ κλη σι ο λο γι κῶς κεί με νο τοῦ Βalamand 
τοῦ Λι βά νου τό 1993. Ἐ κεῖ ἀ να γνω ρί ζε ται ἡ αἱ
ρε τι κή πα ρα συ να γω γή τοῦ Πα πι σμοῦ, ὄ χι μό νο 
ὡς ‘’Ἐκκλησία’’, ἀλ λά καί ὡς ‘’ ἀ δελ φή Ἐκ κλη σί α ’’ 
μέ τήν Ὀρ θό δο ξο Ἐκ κλη σί α. Δη λα δή ἐ ξι σώ νε ται 
ἐκ κλη σι ο λο γι κῶς ἡ Μί α, Ἁ γί α, Κα θο λι κή καί Ἀ
πο στο λι κή Ὀρ θό δο ξος Ἐκ κλη σί α μέ τήν αἵ ρε ση 
τοῦ Πα πι σμοῦ... Ἀ να γνω ρί ζε τε, Πα να γι ώ τα τε Δέ
σπο τα, τόν Πα πι σμό ὡς ‘’Ἐκκλησία’’; Εἶ ναι, ὅ μως, 

‘’ ἐκ κλη σί α ’’ ἤ αἵ ρε σις; Πλῆ θος Ὀρ θο δό ξων Συ νό
δων ἔ χουν κα τα δι κά σει τόν Πα πι σμό ὡς αἵ ρε ση» 
(ἘπιστολήΣεβ.ΜητροπολίτουΠειραιῶςκ.Σεραφείμπρόςτόν
ΟἰκουμενικόΠατριάρχηκ.Βαρθολομαῖοτῇ27ῃἸουνίου2013).

�� π.ἸωάννηςΡωμανίδης,ΚαθηγητήςΔογ
ματικῆς(2001): «τό filioque εἶ ναι αἵ ρε σις ἀ
σχέ τως οἱ ασ δή πο τε με μο νω μέ νης γνώ μης ἤ ἐκ
φρά σε ως καί Ἕλ λη νος συγ γρα φέ ως, ἄν καί δέν 
ὑ πάρ χει οὔ τε εἷς Ἔλ λην»…» (Ἰω. Ρωμανίδη, Δογ μα τι κή 
καί Συμ βο λι κή Θε ο λο γί α τῆς Ὀρ θο δό ξου Κα θο λι κῆς Ἐκ κλη σί ας, 
Τόμ.Ά ,ἐκδ.ΠουρναρᾶΘεσ/κη1983,σελ.343).

�� Ἀρχιμ.ΣπυρίδωνΜπιλάλης: «Εἶ ναι γε
γο νός, ὅ τι πᾶ σαι αἱ δογ μα τι καί δι α φο ραί Ὀρ θο
δό ξων καί Λα τί νων εἶ ναι σο βα ραί, μή δυ νά με ναι 

ΣυμπροσευχὴτοῦΟἰκουμενικοῦΠατριάρχουκαὶτῆςσυνοδίαςτουμὲτὸνΠάπαΒενέδικτοστὴΡώμη.Δὲνεἶναιαὐτὸ
ἀποδοχὴτῆςκανονικότηταςτῆςχάριτοςτῆςἱερωσύνηςστοὺςΠαπικούς;(ΦωτογραφίαΝ.Μαγγίνα)
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νά “οἰ κο νο μη θῶ σι”, χά ριν τῆς ἑ νώ σε ως διά τῆς 
με θό δου τῆς ὑ πο τι μή σε ως ἤ διά τῆς ἀ να ζη τή
σε ως μιᾶς νέ ας ἀ πα ρα δέ κτου “νε ο πα τε ρι κῆς” 
ἑρ μη νεί ας... Ἰ δι αί τε ραν ὅ μως σο βα ρό τη τα προσ
λαμ βά νει τό ἱ στο ρι κόν “νε ό πλα σμα” τῆς αἱ ρέ σε
ως τοῦ Filioque, τό ὁ ποῖ ον ἐ νε σφη νώ θη εἰς τό 
Λα τι νι κόν credo, μο λο νό τι εἶ ναι ξέ νον πρός τήν 
Ἁ γί αν Γρα φήν, τήν συμ φω νί αν τῶν Οἰ κου με νι κῶν 
Συ νό δων καί τήν συμ φω νί αν τῶν Πα τέ ρων» (Ἀρ
χιμ.ΣπυρίδωνοςΜπιλάλη, Ἡ αἵ ρε σις τοῦ filioque, Τόμ.Ά ,ἐκδ.
ὈρθοδόξουΤύπου,Ἀθήνα1972,σελ15).

�� π.ΓεώργιοςΜεταλληνός: «...Προ χω
ρή σα με βε βι α σμέ να στόν Θε ο λο γι κό Δι ά λο γο, 
χω ρίς ὅ μως νά ἐκ πλη ρω θῆ ὁ βα σι κός ὅ ρος τῆς 
Ὀρ θο δο ξί ας, ἡ ἄρ ση δη λα δή τοῦ πα πι κοῦ πρω
τεί ου καί ἀ λα θή του, δε δο μέ νου ὅ τι ὁ πα πι κός 
θε σμός συ νι στᾶ τήν τρα γι κό τε ρη ἀλ λοί ω ση τοῦ 
Εὐ αγ γε λί ου τοῦ Χρι στοῦ καί τό ση μαν τι κό τε ρο 
ἐμ πό διο στήν «ἐν ἀ λη θεί ᾳ» συ νάν τη ση Ρω μαι
ο κα θο λι κι σμοῦ καί Ὀρ θο δο ξί ας» (π.Γ. Μεταλληνοῦ, 
ΔιάλογοιΧωρίςΠροσωπεῖο, Ἐν συ νει δή σει, Δεκ.2006).

�� π.ΘεόδωροςΖήσης: «Ὁ πα πι σμός εἶ ναι 
βλά σφη μη αἵ ρε ση». «Ἔ χου με στήν ἐ πο χή μας 
τίς αἱ ρέ σεις τοῦ Πα πι σμοῦ καί τοῦ Προ τε σταν
τι σμοῦ, γιά τίς ὁ ποῖ ες οἱ ἐκ κλη σι α στι κοί μας ἡ
γέ τες σι ω ποῦν. Πο λύ  με γά λη αἵ ρε ση ὁ Πα πι σμός, 
εἰ κο σι μί α και νο το μί ας ἔ χει: filioque, ἀ λά θη το, 
πρω τεῖ ο τοῦ Πά πα, ἄ ζυ μα, κα θαρ τή ριο πῦρ, τοῦ 
κό σμου τίς αἱ ρέ σεις καί πο λύ χει ρό τε ρη αἵ ρε ση 
ὁ Προ τε σταν τι σμός». (http://www.egolpion.net/f_zisis_
aireseis.el.aspx#ixzz3Ho9gllSF)«Πάν τως, ἀ κό μη καί ἄν 
δέν ὑ πῆρ χαν συ νο δι κές ἀ πο φά σεις, ἀ κό μη καί 
ἄν γιά δι α φό ρους λό γους δέν κα θί στα το δυ να
τόν νά συγ κλη θοῦν σύ νο δοι, αὐ τό δέν ἀ παλ λάσ
σει τόν Πα πι σμό καί τό γέν νη μά του τόν Προ τε
σταν τι σμό ἀ πό τόν χα ρα κτή ρα τῆς αἱ ρέ σε ως... Ἡ 
πί στη καί ἡ συ νεί δη ση τῆς Ἐκ κλη σί ας πε ρί τοῦ 
ὅ τι ὁ Πα πι σμός καί κα τό πιν ὁ Προ τε σταν τι σμός 
εἶ ναι αἱ ρέ σεις εἶ ναι ὁ λο φά νε ρη καί ἀ στα σί α στη» 
(π.Θεοδώρου Ζήση, Τά ὅ ρια τῆς Ἐκ κλη σί αςΟἰ κου με νι σμός καί 
Πα πι σμός, ἐκδ.Βρυέννιος,Θεσ/κη2004).

Ἀκαδημαϊκοὶ Θεολόγοι

Τίςἴδιεςθέσειςἔχουνπάνωστόθέμααὐτόκαί
ἔγκριτοιδάσκαλοιτῆςἀκαδημαϊκῆςθεολογίας:

�� KωνσταντῖνοςΜουρατίδης,καθηγητής
Παν/μίουἈθηνῶν: «Με τά τάς με γά λας αἱ ρέ
σεις τοῦ Ἀ ρει α νι σμοῦ, Νε στο ρι α νι σμοῦ, Μο νο
φυ σι τι σμοῦ, Σαβ βε λι α νι σμοῦ κ.λπ. ὑ π’ οὐ δε νός 
ἑ τέ ρου ἠ πει λή θη ἡ Ὀρ θο δο ξί α ἰ δί ᾳ με τά τό Σχί
σμα τοῦ 1054 τό σον ὅ σον ἀ πό τό Δί κε ρω Γί γαν τα 
τῆς Ρώ μης, ὁ ὁ ποῖ ος δέν ἐ δί στα σε προ κει μέ νου 
νά ἐ πι τύ χει τοῦ σκο ποῦ του εἰς τήν χρῆ σιν καί 
τῶν πλέ ον φρι κα λέ ων μέ σων. Οὕ τω διά τῶν 
λη στρι κῶν ἐ κεί νων ἐ πι χει ρή σε ων, τῶν κα τ’ εὐ
φη μι σμόν λε γο μέ νων σταυ ρο φο ρι ῶν, ἠ δυ νή θη 
πράγ μα τι δί  ἕ να δι ά στη μα νά ἐ πε κτεί νῃ τήν 
κυ ρι αρ χί αν του καί ἐ πί τοῦ Βυ ζαν τι νοῦ Κρά τους 
καί νά ὑ πο τά ξῃ τό σῶ μα τῶν Ὀρ θο δό ξων, ὄ χι 
ὅ μως καί τήν ψυ χήν των. Τό μό νον τό ὁ ποῖ ον 
ἐ πέ τυ χε ἦ το τό μῖ σος καί ἡ βα θεῖ α ἀ πο στρο φή 
πρός ἐ κεῖ νον, ὁ ὁ ποῖ ος ἐ τόλ μη σε νά βε βη λώ σῃ 
τήν Ἁ γί αν τοῦ Χρι στοῦ Ἐκ κλη σί αν μέ τάς κα κο
δο ξί ας του, δι α πράτ τον τας οὕ τως, ὡς εἴ δο μεν, 
τήν τρί την με γά λην προ δο σί αν εἰς τήν ἱ στο ρί αν 
τῆς ἀν θρω πό τη τος» (ὈρθόδοξοςΤύπος, 31Ἰουλίου1979,
ἀριθμ.φύλλου369,σελ.1,2).

�� ὉκαθηγητήςΔογματικῆςΜ.Φαράντος,
ἀνάμεσασέπολλάἄλλα,γράφει: «Ἀ πό τοῦ 
ση μεί ου τού του ἄρ χε ται ἡ αἵ ρε σις τοῦ Πα πι σμοῦ. 
Διά τοῦ δόγ μα τος τού του ὁ πα πι σμός δι α στρέ φει 
σχε δόν σύ νο λον τήν ἐν Χρι στῷ ἀ πο κα λυ φθεῖ σαν 
ἀ λή θειαν» (Φαράντου Μ., Τό Πα πι κόν Πρω τεῖ ον, Δογ μα τι κή 
θε ώ ρη σις ἐξ ἀπόψεως ὀρθοδόξου, Ἀθῆναι 1969,σελ.46).

�� ὉκαθηγητήςἈνδρέαςΘεοδώρου: «Στήν 
ὀρ θό δο ξη συ νεί δη ση εἶ ναι βα θιά χα ραγ μέ νη ἡ 
πί στη ὅ τι ὁ Πά πας εἶ ναι αἱ ρε τι κός, ἐ πει δή ἔ χει 
ἐκ πέ σει τῆς ἀ πο στο λι κῆς πα ρα δό σε ως καί ἔ χει 
δι α τυ πώ σει δόγ μα τα, πού οὔ τε στήν ἁ γί α Γρα φή 
οὔ τε στήν ἱ ε ρά Πα ρά δο ση τῆς Ἐκ κλη σί ας ἀ παν
τοῦν»(ΚαθηγητοῦἈνδρέα Θεοδώρου,«ὉΠάπαςεἶναιαἱρετι
κός», Ὀρ θό δο ξος Τύ πος, 19Φεβρουαρίου1988,ἀρ.φ.777,σελ.4).

�� ὉΚαθηγητήςΔημήτριοςΤσελεγγίδης:  
«Εἶ ναι λοι πὸν φα νε ρὸ ὅ τι, ἐ πι σή μως, ἀ πὸ τὸ 1014 
ὁ Ρω μαι ο κα θο λι κι σμὸς δὲν εἶ ναι Ἐκ κλη σί α. Τοῦ το 
πρα κτι κῶς ση μαί νει ὅ τι δὲν ἔ χει τὴν ὀρ θὴ ἀ πο
στο λι κὴ πί στη καὶ τὴν ἀ πο στο λι κὴ δι α δο χή. Δὲν 
ἔ χει τὴν ἄ κτι στη Χά ρη καὶ κα τε πέ κτα ση δὲν ἔ χει 
τὰ θε ουρ γὰ μυ στή ρια, ποὺ κα θι στοῦν τὸ Θε αν
θρώ πι νο σῶ μα τῆς Ἐκ κλη σί ας «κοι νω νί α θε ώ σε

ως» τοῦ ἀν θρώ που. Καί, ἐ πει δὴ ἡ Ἐκ κλη σί α δὲν 
μπο ρεῖ πα ρὰ νὰ εἶ ναι καὶ νὰ πα ρα μέ νει ἕ ως τῆς 
συν τε λεί ας μί α καὶ ἀ δι αί ρε τη, κά θε χρι στι α νι κὴ 
κοι νό τη τα, ἐ κτός τῆς Ὀρ θο δό ξου Ἐκ κλη σί ας, εἶ
ναι ἁ πλὰ αἱ ρε τι κή».(Περιοδικό «Ἐν Συ νει δή σει», Ἄρθροκ.
Δημ. Τσελεγγίδη, ΕἶναιοἱἙτερόδοξοιμέλητῆςἘκκλησίας;,ἐκδ.
Ἱ.Μ.ΜεγάλουΜετεώρου,Ἰούνιος2009,σελ.83).

�� ΦώτηςΚόντογλου: «Με γά λο, πο λὺ με γά
λο καὶ σπου δαῖ ο εἶ ναι ἕ να ζή τη μα ποὺ δὲν τοῦ 
δώ σα νε σχε δὸν κα θό λου προ σο χὴ οἱ πε ρισ σό
τε ροι Ἕλ λη νες. Κι αὐ τὸ εἶ ναι τὸ ὅ τι ἀ πὸ και ρὸ 
ἀρ χί σα νε κά ποι οι δι κοί μας κλη ρι κοὶ νὰ θέ λουν 
καὶ νὰ ἐ πι δι ώ κουν νὰ δέ σουν στε νὲς σχέ σεις 
μὲ τοὺς πα πι κούς, ποὺ ἐ πὶ τό σους αἰ ῶ νες μᾶς 
ρη μά ξα νε. Για τί, στὰ ἀ λη θι νά, δὲν ὑ πάρ χει πιὸ 
με γά λος ἀν τί μα χος τῆς φυ λῆς μας, κι ἐ πί μο

νος ἀν τί μα χος, πού, σώ νει καὶ κα λά, 
θέ λει νὰ σβή σει τὴν Ὀρ θο δο ξί α. Οἱ 
δε σπο τά δες ποὺ εἶ πα πὼς τοὺς ἔ
πια σε, ἄ ξαφ να κι ἀ να πάν τε χα, ὁ 
ἔ ρω τας μὲ τοὺς Λα τί νους, λέ νε πὼς 
τὸ κά νου νε ἀ πὸ «ἀ γά πη». Μὰ αὐ τὸ 
εἶ ναι χον δρο ει δέ στα τη δι και ο λο γί α 
καὶ κα λὰ θὰ κά νου νε νὰ πα ρα τή σου
νε αὐ τὰ τὰ ρο σό λια τῆς «ἀ γά πης», 
ποὺ τὴν κά να νε ρε ζί λι. Ὁ δι ά βο λος, 
ἅ μα θε λή σει νὰ κά νει τὸ πιὸ πο νη ρὸ 
παι γνί δι του, μι λᾶ, ὁ ἀ λι τή ριος γιὰ 
ἀ γά πη. Ὅ,τι εἶ πε ὁ Χρι στός, τὸ λέ γει 
κι αὐ τὸς κάλ πι κα, γιὰ νὰ ξε γε λά σει. 
Τώ ρα, στὰ κα λὰ κα θού με να, τοὺς 
ρα σο φό ρους μας στὴν Πό λη, τοὺς 
ἔ πια σε πα ρο ξυ σμὸς τῆς ἀ γά πης γιὰ 
τοὺς Ἰ τα λιά νους, ποὺ στέ κουν ται, ὅ
πως πάν τα, κρύ οι καὶ πε ρή φα νοι καὶ 
δὲν γυ ρί ζου νε νὰ τοὺς δοῦ νε αὐ τοὺς 
τοὺς «ἐν Χρι στῷ ἀ δελ φούς», ποὺ ὅ
σα τοὺς κά να νε ἀ πὸ τὸν και ρὸ τῶν 
Σταυ ρο φό ρων ἴ σα με τώ ρα, δὲν τοὺς 
τἄ κα νε μή τε Τοῦρ κος, μή τε Τά τα ρος, 
μή τε Μω χα με τά νος. Ἴ σως καὶ οἱ δι κοί 
μας νὰ κά νουν ἀ πὸ πα ρε ξη γη μέ νη 
κα λω σύ νη» (Φώτη Κόντογλου, Μυ στι κά 
ἄν θη, ἐκδ.Παπαδημητρίου,σελ.5153).

Καταγράψαμεἐνδεικτικάτίςπλέον
χαρακτηριστικέςκαταδίκεςτῆςαἱρέσεωςτοῦπα
πισμοῦἀπόΣυνόδους,Ἁγίους,Ἐπισκόπους,Κλη
ρικούς,ΜοναχούςκαίΚαθηγητέςΠανεπιστημίου.
Ὑπάρχουν,βεβαίως,καίπλεῖστεςἄλλεςἀναφορές
στίςπαπικέςπλάνες,καθώςκαίστίςπλάνεςτοῦ
προτεσταντισμοῦκαίτοῦσυγχρόνουοἰκουμενι
σμοῦ.Ἡσυντριπτική,ἄλλωστε,πλειονότηςτῶν
ἹεραρχῶντῆςἘκκλησίαςτῆςἙλλάδοςκαίτῶν
κληρικῶν,μοναχῶνκαίθεολόγωνἀκολουθεῖτήν
πατροπαράδοτηὁδό,πούἦτανπάντοτεαὐστηρή
καίκριτικήπρόςτίςαἱρέσεις.

Ἔχουν,ἄλλωστε,ἐκπονηθεῖκαίδημοσιευθεῖ
πλῆθοςθεολογικῶνμελετῶνστίςὁποῖεςμπορεῖ
κανείςνάἀνατρέξεικαίστίςὁποῖεςπεριλαμβά
νονταιἀνάλογεςἀντιδράσειςκαίἀπόπολλούς
ἄλλουςὀρθοδόξουςκληρικούςκαίλαϊκούς.

ΚυρΦώτης,ὁΚόντογλου,πολὺσημαντικὸςἁγιογράφος,συγγρα
φέαςκαὶΛογοτέχνης,ὑμνητὴςτῆςὈρθοδόξουΠαραδόσεωςκαὶ
σφοδρὸςπολέμιοςτοῦπαπισμοῦ,τοῦπροτεσταντισμοῦκαὶτῆς
ὀρθολογιστικῆςΔύσεως.
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Μ
εταξύτῶνἐπίσημωνδιαλόγων
πούδιεξάγειἡὈρθόδοξηἘκκλη
σίαμέτούςἑτεροδόξουςεἶναι
καίαὐτήμέτούςἈντιχαλκηδο

νίους,ἤΠροχαλκηδονίους,ἤἈρχαίουςἈνατο
λικούς.Καρπόςτῶνθεολογικῶνσυναντήσεων,
τῆςσχετικοποιήσεωςτῶνθεολογικῶνδιαφορῶν
καίτοῦκαλλιεργηθέντοςσυγκρητισμοῦτάτε
λευταῖαχρόνια,ἦταντόὅτιἄρχισανμετάἀπό
αἴτημάτουςνάἀποκαλοῦνταιμέτόὄνομα
«ἈνατολικοίὈρθόδοξοι»,ὀνομασίαπούἀντι
βαίνειστήνἘκκλησιαστικήἹστορίακαίπαρά
δοση,ἀλλάκαίἀντικατοπτρίζειτήνπρόθεση
νάἀντιμετωπιστοῦνμέεὐνοϊκότεροτρόποκαί
φυσικάὡςὀρθόδοξοι.

Ἡ ΜικτήἘπιτροπήθεολογικοῦδιαλόγου
μεταξύὈρθοδόξωνκαίἈντιχαλκηδονίωνκαί
τάΚοινάΚείμεναπούἔχουνἐκδοθεῖκατέληξαν,
μέσαἀπόἀνεπίτρεπτεςὑπερβάσειςκαίἁπλο
ποιήσεις,σέαὐθαίρετασυμπεράσματα,χωρίς
ἐρείσματαστήνδογματικήκαίἐκκλησιολογική
ἀλήθειακαίἀκρίβεια.

Ὑποστηρίχθηκαν,ἔτσι,καίσυνομολογήθη

Ἄνω: ὉΟἰκουμενικόςΠατριάρχηςκ.Βαρθολομαῖος
μέτόνἈρμένιοΜονοφυσίτηΠροκαθήμενοἈράμΑ ,́
ἀνταλλάσσουνδῶραστόνἀρμένικοναότοῦἉγίου
ΓρηγορίουτοῦΦωτιστοῦτῶνἈρμενίων.Κομοτηνή,23
Σεπτεμβρίου2014.

Μέση: ΔοξολογίαστόνἀρμένικοναότοῦἉγίουΓρηγο
ρίουτοῦΦωτιστοῦτῶνἈρμενίων,γιάτόνἑορτασμό
τῶν180χρόνωνἀπότόχτίσιμοτοῦἈρμένικουναοῦ.
ὉΟἰκουμενικόςΠατριάρχηςκαίὁΜητροπολίτηςΜα
ρωνείαςσυνδοξολογοῦντόνΚύριοἸησοῦΧριστόμέτόν
Ἀρμένιο“Πατριάρχη”.ΠοιόνΧριστόἄραγε;

Κάτω: ὉἈρμένιος“Πατριάρχης”ἈράμΑ΄προσφωνεῖ
τόνΟἰκουμενικόΠατριάρχηκ.Βαρθολομαῖομετάτήν
τέλεσητῆςΔοξολογίαςστόνἈρμένικοναότοῦἉγίου
ΓρηγορίουτοῦΦωτιστοῦτῶνἈρμενίων.Κομοτηνή,23
Σεπτεμβρίου2014.

κανπαντελῶςἀθεολόγητεςκαίἀντορθόδοξες
ἀπόψεις,ὅπωςὅτιδένὑπάρχουνδιαφορέςστήν
πίστηπούνάμᾶςχωρίζουνκαίὅτι«ἀτυχεῖς
συγκυρίες»καίδευτερεύοντεςλόγοι(ἐθνικοί
καίπολιτικοί)ἦταναὐτοίπούὁδήγησανστήν
ἀπόσχισητῶνἈντιχαλκηδονίωνἀπότόΣῶμα
τῆςΜίας,Ἁγίας,ΚαθολικῆςκαίἈποστολικῆς
τοῦΧριστοῦἘκκλησίας.Ὑποστηρίχθηκε,ἐπίσης,
ὅτιοἱθεολογικέςἀπόψειςτῶνἈντιχαλκηδονίων
δένἦτανπραγματικάαἱρετικές,ἀλλάἁπλῶς
«παρεξηγήθηκαν»ἀπότούςσυγχρόνουςτους
Πατέρες,ἐνῶτώρα«κατανοήθηκανπληρέ
στερα»ἀπότούςθεολόγουςἑρμηνευτές,ἤὅτι
ἔχουνχάσειτήν«ἐκκλησιαστικήὀρθοδοξία»
ἀλλάἔχουν«ἰδεολογικήὀρθοδοξία»(βλ.π.Γεωρ
γίουΚαψάνη,Ἡ «ἰ δε ο λο γι κή» ὀρ θο δο ξί α τῶν Ἀν τι χαλ κη δο νί ων 
 Ἀ πάν τη ση σέ ἀ πό ψεις τοῦ Κα θη γη τοῦ κ. Γ. Μαρ τζέ λου,ἐκδ.Ἅγ.
Ὄρος2005,σελ.42).

Τίςτελευταῖεςδεκαετίεςἔχουνὑπογραφεῖ
πλῆθοςκειμένωνκαί«ΚοινῶνΔηλώσεων»πρός
αὐτήτήνκατεύθυνσηκαίγίνονταιἐντατικές
προσπάθειεςγιάτήνὁλοκλήρωσητῆςπλή
ρουςκοινωνίαςτῶνἈντιχαλκηδονίωνμέτήν
ὈρθόδοξηἘκκλησία,κάτιπούφαντάζειπολύ
κοντινό.Ἔτσι,μέσαστόΠαγκόσμιοΣυμβού
λιοἘκκλησιῶνταυτιζόμαστεοἱὈρθόδοξοιμέ
τούςΜονοφυσίτεςκαίὀνομαζόμαστεὅλοιἀπό

κοινοῦὈρθόδοξοι,συμμετέχονταςσέκοινές
«διορθόδοξες»ἐπιτροπές.Τόπιόδυσάρεστο
ὅμωςεἶναι,μετάἀπόαὐτήντήνἄμβλυνση,νά
συγκροτοῦμεκαίμόνοιμαςδιορθόδοξεςἐπι
τροπέςκαίνάσυντάσσουμεκοινάκείμεναμέ
τούςΜονοφυσίτεςὡςκείμενατῶνὈρθοδόξων

Ἄνω: ὉἈρμένιος«Πατριάρχης»ἈρὰμΑ΄γίνεταιδεκτὸς
ὡςκανονικὸςἱεράρχηςτῆςἘκκλησίαςστὴνἈλεξαν
δρούποληἀπὸτὸνΜητροπολίτηἈλεξανδρουπόλεωςκ.
Ἄνθιμο.ΞενάγησηστὸνΜητροπολιτικὸΝαὸτοῦἉγίου
Νικολάου,Ἀλεξανδρούπολη,22Σεπτεμβρίου2014.

Μέση: ὉἈρμένιος«Πατριάρχης»ἈρὰμΑ΄ξεναγεῖται
στὸΝαὸτοῦἉγίουΓρηγορίουτοῦΠαλαμᾶ,στὴΘεσσα
λονίκη.ΣτὸἹερὸΒῆμαεἰσέρχεταιὡςκανονικὸςἐπίσκο
ποςτῆςἘκκλησίας.24Σεπτεμβρίου2014.Τὸἀπόγευμα
τῆςἴδιαςμέραςτελέστηκεΔοξολογίαἀπὸκοινοῦμὲ
τοὺςὀρθοδόξουςστὸνἀρμένικοναὸτῆςΠαναγίας
γιὰτὸνἑορτασμὸτῶν100χρόνωνἀπὸτὴνἵδρυσητῆς
Ἀρμένικης«Ἐκκλησίας»στὴΘεσσαλονίκη.

Κάτω: ἈναγόρευσητοῦἈρμενίου«Πατριάρχη»Ἀρὰμ
Α ,́ὡςἐπίτιμουδιδάκτοραΘεολογίαςστὸΘεολογικό
ΤμῆματοῦἘθνικοῦΚαποδιστριακοῦΠανεπιστημίου
Ἀθηνῶν,παρουσίᾳἐκπροσώπουτῆςἈρχιεπισκοπῆς
Ἀθηνῶν,ἄλλωνΜητροπολιτῶν,κληρικῶνκαὶΚαθη
γητῶντοῦΠανεπιστημίου.

Οἱ Ἁγιορεῖτες  
γιὰ τοὺς Ἀντιχαλκηδονίους-Μονοφυσίτες
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(βλ.http://onekros.blogspot.gr/2013/03/orientalorthodox
churches.html).

ἜχουνὄντωςὀρθόδοξηπίστηοἱἈντιχαλκηδό
νιοι;ΠοιάἦτανἀνέκαθενἡθέσητῆςὈρθόδοξης
Ἐκκλησίαςγι’αὐτούς;ΔέχονταιοἱἈντιχαλκηδό
νιοιτίςΟἰκουμενικέςΣυνόδουςκαίτάὀρθόδοξα
δόγματαὅπωςαὐτάἔχουνἐκφραστεῖἀπότούς
θεοφόρουςΠατέρεςτῆςἘκκλησίαςμας;Ποιά
εἶναιἡἄποψηπούἔχειἐκφράσειτόἁγιώνυμο
ὌροςὅλααὐτάτάχρόνιαγιάτούςἈντιχαλκη
δονίουςκαίτήν«ὀρθοδοξία»τους;

Σέὅ,τιἀφορᾶτήνἱστορικήἐξέλιξητοῦθέ
ματοςεἶναιγνωστόὅτι«ἡΔ’ΟἰκουμενικὴΣύ
νοδοςἀποτελεῖὁρόσημοστὴνἱστορίακαὶτὴν
θεολογίατῆςἘκκλησίας.Ἡσυμβολήτηςστὴν
διατύπωσιτῆςὈρθοδόξουΧριστολογίαςὑπῆρξε
καθοριστική.Χάριςσ’αὐτὴτὴνδιατύπωσι,ποὺ
ὁλοκληρώθηκεμὲτὴνΣΤ’ΟἰκουμενικὴΣύνοδο,
διασφαλίζεταιτὸἀληθινὰθεανθρώπινοστὴν
Ἐκκλησία.Εἶναιὀδυνηρὸποὺὁλόκληροιλαοὶ
στὴνΜέσηἈνατολή,οἱλεγόμενοιἈντιχαλκηδό
νιοι,συνεχίζουννὰτὴνἀρνοῦνται»(Ἱερομ.Λουκᾶ
Γρηγοριάτου,Ὁ σύγ χρο νος δι ά λο γος Ὀρ θο δό ξων καί Ἀν τι χαλ
κη δο νί ων ὑ πό τό φῶς τῆς πα ρα δό σε ως τῆς Ἐκ κλη σί ας, http://
aktines.blogspot.gr/2013/08/blogpost_9701.html).

ΣύμφωναμέτόνμακαριστόἈρχιμ.Γεώργιο
Καψάνη,ἩγούμενοτῆςἹερᾶςΜονῆςὉσίουΓρη
γορίου,πούἔχειἀσχοληθεῖἐπίδεκαετίεςκαί
ἔχειγράψειπλῆθοςμελετῶνκαίἄρθρωνγιάτό
θέμααὐτό,«Ἀν τι χαλ κη δό νιοι Μο νο φυ σί τες ὀ νο
μά ζον ται οἱ Χρι στια νοί, οἱ ὁ ποῖ οι δέν ἐ δέ χθη σαν 

τήν Δ́  καί τίς ἑ πό με νες Οἰ κου με νι κές Συ νό δους, 
ἀ πε κό πη σαν ἀ πό τήν Ἐκ κλη σί α τοῦ Χρι στοῦ καί 
ἐ σχη μά τι σαν τίς μο νο φυ σι τι κές ἐκ κλη σί ες τῆς 
Ἀ να το λῆς, δη λα δή τῶν Κο πτῶν τῆς Αἰ γύ πτου, 
τῶν Αἰ θι ό πων, τῶν Ἀρ με νί ων, τῶν Συ ρο ϊ α κω βι
τῶν καί τῶν Ἰν δῶν τοῦ Μα λαμ πάρ»(Ἱ.Μ.Ὁσίου
ΓρηγορίουἉγίουὌρους,Εἶ ναι οἱ Ἀν τι χαλ κη δό νιοι ὀρ θό δο ξοι; 
ἍγιονὌρος,1995,σελ.9).

�� ΚοπτικήΚοινότητα: ἩλέξηΚόπτηςπρο
έρχεταιἀπότήνἀρχαίααἰγυπτιακήγλώσσα
καίσημαίνειΑἰγύπτιος.ἩΑἴγυπτοςἦτανστήν
οὐσίαἡμητέρατοῦμονοφυσιτισμοῦ,ὁὁποῖος
δημιουργήθηκεἀπότήνλανθασμένηἑρμηνεία
τῆςΧριστολογίαςτοῦἉγίουΚυρίλλουἈλεξαν
δρείας.Οἱἱδρυτέςτῆςαἱρέσεωςτοῦμονοφυ
σιτισμοῦὑποστήριζαντήνλανθασμένηαὐτή
ἑρμηνείαστήνπροσπάθειαἀντίδρασήςτους
στόνΝεστοριανισμό.Ἔτσι,εἶναιφυσικόὅτιὁ
μονοφυσιτισμόςκυριάρχησεστήνΑἴγυπτο.

�� ΑἰθιοπικήΚοινότητα: Τό1951ἀποκό
πηκεἀπότούςΚόπτεςἡκοινότητατῆςΑἰθιο
πίαςδημιουργώνταςξεχωριστήθρησκευτική
κοινότητα.Ἀπόαὐτήνπροέρχεταικαίἡμονο
φυσιτική«ὈρθόδοξηἘκκλησίαTewehedoτῆς
Ἐρυθραίας»,ἡὁποίατό1993,ταυτόχροναμέ
τήνἐθνικήτηςἀνεξαρτητοποίησηἔλαβεκαί
τήν«ἐκκλησιαστική».

�� ἈρμένικηΚοινότητα: ΟἱἈρμένιοιδέν
συμμετεῖχανἐξαιτίαςτῆςἐμπόλεμηςκατάστα
σηςστήνὁποίαβρίσκονταντότεοὔτεστήνΒ΄

οὔτεστήνΓ΄ΟἰκουμενικήΣύνο
δο,ἀλλάἀποδέχτηκαντίςἀπο
φάσειςτους.Δένσυνέβηὅμως
τόἴδιοκαίμέτήνΔ΄Οἰκουμενική
Σύνοδο,τῆςὁποίαςἀρνήθηκαν
νάἀποδεχθοῦντίςἀποφάσεις,
καθώςεἶχανἤδηἀσπασθεῖτίς
μονοφυσιτικέςκακοδοξίες.Πα
ρόλααὐτάδένἀποκόπηκανἀπό

ἈνταλλαγὴδώρωντοῦΜητροπολίτου
Ἀλεξανδρουπόλεωςκ.Ἀνθίμουκαὶτοῦ
Ἀρμενίου“Πατριάρχου”Ἀράμ.Ἀλε
ξανδρούπολη,22Σεπτεμβρίου2014.

τήνἘκκλησίαμέχριτήνΒ΄ΣύνοδοτοῦΝτβίν
(553555),ὁπότεκαίἀποσχίστηκανὁριστικά
ἀπότόΣῶμαΤης.

�� Συροϊακωβίτες: ΟἱἸακωβίτεςἀποτέλε
σαντόδυτικόσυριακόχριστιανισμόμέκέντρο
τήνἈντιόχεια.Ἔλαβαντήνὀνομασίατουςἀπό
τόνἸάκωβοΒαραδαῖο(Σύροἱεραπόστολο)τό
542/3.Λόγῳτῶνσυνεχῶνδιώξεωνπούὑπέ
στησαν,δένκατάφεραννάἀποτελέσουνἕνα
ἑνιαῖοσῶμα.Ὡστόσοδιατήρησαντήνἑνότητά
τουςἄνκαίδιασκορπισμένοισέδιάφοραἐδά
φητῆςΣυρίας.

�� ἘκκλησίατῆςΜαλάνκαραἘκκλησία
τοῦΜαλαμπάρ: ἩἘκκλησίατῆςΜαλάνκαρα
καίἡἘκκλησίατοῦΜαλαμπάρεἶναιἀνεξάρ
τητεςμεταξύτουςἀντιχαλκηδόνιεςκοινότητες
στήνἸνδία.Χωρίστηκαντό1972,ἀλλάδιατη
ροῦνφιλικέςσχέσεις.Τάμέλητουςκαυχῶνται
γιάτήνκαταγωγήτῶνἘκκλησιῶντουςἀπότόν
ἍγιοἈπόστολοΘωμᾶ,πούὡςγνωστόνκήρυξε
καίμαρτύρησεστήνἸνδία.Τόν7οαἰῶναπρο
σχώρησανστήνΣυριακήἘκκλησία(ἰακωβιτική)
μέτήνὁποίαεἶναιἑνωμένεςκαίσήμερα.

ἌςσημειωθεῖὅτιἱκανόςἀριθμόςΜονοφυ
σιτῶνπροσῆλθεκατάκαιρούςστήλατινικήΟὐ
νία,μέἀποτέλεσμανάσχηματιστοῦνδιάφορες
οὐνιτικέςκοινότητες,ὅπωςεἶναιοἱΜαρωνίτες

τοῦΛιβάνουκαίἡΝεστοριανή(Χαλδαϊκή)
Κοινότητα.

ΓιάδεκαέξιαἰῶνεςοἱἈντιχαλκηδόνιοιἀν
τιμετωπίζοντανἀπότήνἘκκλησίαμαςὡς

αἱρετικοίμονοφυσίτεςκαίγι’αὐτόἦτανἀποκομ
μένοιἀπότόΣῶμαΤηςμέχριτήνμετάνοιακαί
τήνἐπάνοδότουςστήνἈλήθεια.ΠλῆθοςἉγίων
καίΠατέρωντῆςἘκκλησίαςἀναφέρονταιστίς
μονοφυσιτικέςκακοδοξίεςκαταδικάζοντάςτες
καίπολλοίἐπίσηςἅγιοιὁμολογητέςὑπέστησαν
μαρτύριακαίθάνατογιάτόὀρθόδόγμαπερί
τῶνδύοφύσεωντοῦΧριστοῦ,ὅπωςὁἍγιος
ΦλαβιανόςΠατριάρχηςΚωνσταντινουπόλεως
καίὁἍγιοςΠροτέριοςΠατριάρχηςἈλεξανδρείας.

«...Ἡ δι α φο ρά μας μέ τούς Ἀν τι χαλ κη δο νί ους 
ἀ φο ρᾶ αὐ τό τό Πα νά γιο Πρό σω πο τοῦ Κυ ρί ου 
καί Θε οῦ τοῦ Σω τῆ ρος μας Ἰ η σοῦ Χρι στοῦ. Οἱ 
ἅ γιοι καί θε ο φό ροι Πα τέ ρες μας, ἀ πό τῆς Δ΄ 
Οἰ κου με νι κῆς Συ νό δου καί ἐν τεῦ θεν, ἐ πε σή μα
ναν ὅ τι ὄ χι μό νο ὁ Εὐ τυ χής, ἀλ λά καί ὁ Σε βῆ ρος 
καί ὁ Δι ό σκο ρος δέν εἶ χαν ὀρ θή πί στη πε ρί τοῦ 
Προ σώ που τοῦ ἐ ναν θρω πή σαν τος Λό γου καί 
τῶν δύ ο ἐν Αὐ τῷ τε λεί ων φύ σε ων, τῆς θεί ας 
καί τῆς ἀν θρω πί νης. Καί ἀ κό μη ὅ τι συ νέ χε αν 
τίς φύ σεις πρε σβεύ ον τες ὅ τι ὁ Θε άν θρω πος δέν 
εἶ ναι ὁ Λό γος τοῦ Θε οῦ, τό δεύ τε ρο Πρό σω πο 
τῆς Πα να γί ας Τριά δος, τό ὁ ποῖ ο προ σέ λα βε τήν 

ὉΟἰκουμενικὸςΠατριάρχης
κ.Βαρθολομαῖος,ὁΚαρδι
νάλιοςKurtKoch,ὁΚαρδι

νάλιοςτῆςΒιέννηςChristoph
Schonbornκαὶὁ«Πατριάρ
χης»τῶνΚοπτῶνΘεόδωρος

Β΄εὐλογοῦνἀπὸκοινοῦ
κατάτόνἑορτασμότῶν50

χρόνωντοῦἹδρύματος«Pro
Oriente»στὴΒιέννη.Τὸ

συγκεκριμμένοἽδρυμαεἶναι
οἰκουμενιστικὸςὀργανισμὸς
στὸχῶροτοῦΠαπισμοῦμὲ

σκοπὸ«τὴνἀλληλογνωριμία
καὶπροσέγγισημεταξὺἀνα

τολῆςκαὶδύσης».Βιέννη,
11102014.
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ἀν θρώ πι νη φύ ση καί τήν ἕ νω σε ἐν τῇ ἀ ϊ δί ῳ Ὑ
πο στά σει Του μέ τήν θεί α φύ ση, ἀλ λά κά ποι α 
ἄλ λη θε αν θρώ πι νη ὕ παρ ξις, ἡ ὁ ποί α προ ῆλ θε 
ἀ πό τήν ἕ νω ση τῶν δύ ο φύ σε ων» (Ἱ.Μ.ὉσίουΓρη
γορίουἉγίουὌρους,Εἶ ναι οἱ Ἀν τι χαλ κη δό νιοι ὀρ θό δο ξοι;Ἅγιον
Ὄρος,1995,σελ.10).

Παράλληλαμέτήσυγκεκριμένηπολύσημαν
τικήχριστολογικήδιαφωνία,οἱἈντιχαλκηδόνιοι
ἀγνοοῦνκαίἀπορρίπτουνκαίὅλητήνμεταγε
νέστερηθεολογίατῶνΟἰκουμενικῶνΣυνόδων,
πούἀποσκοποῦσεστήνπεραιτέρωδιευκρίνιση
τοῦχριστολογικοῦδόγματος.

«Εἶ ναι ἀ πο ρί ας ἄ ξιον, πῶς εὑ ρί σκον ται ὀρ
θό δο ξοι θε ο λό γοι ὑ πο στη ρί ζον τες ὅ τι πλέ ον ὁ 
Δι ό σκο ρος καί ὁ Σε βῆ ρος δέν εἶ ναι αἱ ρε τι κοί... 
Ἐ άν παύ σῃ νά κη ρύσ σε ται ἐ π’ Ἐκ κλη σί αις ὅ τι ὁ 
Σε βῆ ρος εἶ ναι αἱ ρε τι κός καί πα ρά νο μος, πῶς 
δέν θά ση μαί νῃ ὅ τι ἡ Ἐκ κλη σί α τόν θε ω ρεῖ 
πλέ ον Ὀρ θό δο ξο; Καί πῶς αὐ τό δέν εἶ ναι ὕ βρις 
πρός αὐ τή τήν ὑ πό στα σι τῆς Ἐκ κλη σί ας καί τήν 

Κε φα λή της, τόν Χρι στό, καί τό Ἅ γιον Πνεῦ μα;» 
(Ἱ.Μ.ὉσίουΓρηγορίουἉγίουὌρους,ΕἶναιοἱἈντιχαλκηδόνιοι
ὀρθόδοξοι;ἍγιονὌρος,1995,σελ.199).

ΚαίὁὉμότιμοςΚαθηγητήςτῆςΘεολογικῆς
ΣχολῆςτοῦΑ.Π.Θ.πρωτ.ΘεόδωροςΖήσηςκα
ταδικάζειτήνἄποψηὅτιοἱδιαφορέςὈρθο
δόξωνκαίἈντιχαλκηδονίωνὀφείλονταιδῆθεν
σέπαρανόησηκαίπαρεξήγησητῆςθεολογικῆς
ὁρολογίας:«Δέν εἶ ναι θέ μα ἑρ μη νεί ας ἀλ λά 
ἀλ λα γῆς καί ἀ να τρο πῆς τῶν ἀ πο φά σε ων τῶν 
Οἰ κου με νι κῶν Συ νό δων» (π.ΘεόδωροςΖήσης,Τά ὅ ρια 
τῆς Ἐκ κλη σί ας, Οἰ κου με νι σμός καί Πα πι σμός,ἐκδ.Βρυέννιος,
Θεσσαλ.2004,σελ.109).

Πέραἀπότίςσυζητήσειςπούγίνονταιστίς
ΜικτέςἘπιτροπέςμέὁποιαδήποτεκριτήριακι
ἄνχρησιμοποιοῦνται,μέὅποιουςστόχουςκαί
ὁράματα,μέδιπλωματίεςκαίἀγαπολογίες,
πρέπεινάὁμολογήσουμεὅτιγιάνάπροχωρήσει
πραγματικάὁποιαδήποτεκοινωνίαμέτούςἈν
τιχαλκηδονίουςθάπρέπεινάξεπεραστεῖ«ἕ νας 

ΣυμπροσευχὴστὴσυνάντησητῶνἹεροσολύμωνμεταξὺτοῦΟἰκουμενικοῦΠατριάρχουκ.Βαρθολομαίου,τοῦΠάπα
ΦραγκίσκουκαὶτοῦἈρμενίουἘπισκόπου,25Μαΐου2014.

ὀγ κό λι θος βα ρύ τα τος καὶ ἀ με τα κί νη τος: τὸ γε
γο νὸς ὅ τι οἱ Ἀν τι χαλ κη δό νιοι δὲν ἀ να γνω ρί ζουν 
τὴν τέ ταρ τη καὶ τὶς ἑ πό με νες τρεῖς Οἰ κου με νι κὲς 
Συ νό δους. Οὔ τε καὶ μπο ροῦν νὰ τὶς ἀ να γνω ρί
σουν. Κά τι τέ τοι ο εἶ ναι φύ σει ἀ δύ να τον, δε δο
μέ νου ὅ τι ἐ κεῖ νοι προ ῆλ θαν ἀ πὸ τοὺς ἀρ χαί ους 
Μο νο φυ σί τες καὶ συ νε χί ζουν νὰ ἀν τι τί θεν ται 
στὴ Σύ νο δο τῆς Χαλ κη δό νος, ὅ πως ἀ κρι βῶς καὶ 
οἱ πρό γο νοί τους. Ἂν τὴν ἀ να γνω ρί σουν ὡς Οἰ
κου με νι κή, θὰ πρέ πει νὰ ἀρ νη θοῦν τὸν ἴ διο τὸν 
ἑ αυ τό τους καὶ τὴν 16 αἰ ώ νων ἀν τι χαλ κη δό νια 
ἱ στο ρί α τους. Τέ τοι α ἀ να γνώ ρι ση θὰ μπο ροῦ σε 
νὰ εἶ ναι ἀ πο τέ λε σμα ρι ζι κῆς με τά νοι ας, κά τι 
ποὺ μέ χρι σή με ρα δὲν ἔ χει γί νει φα νε ρό» (Περ.Ὁ
Σωτήρ,1Ιουλίου2012http://thriskeftika.blogspot.gr/2012/06/
blogpost_6224.html).

ἘμεῖςὅμωςὡςμέλητῆςΜίας,Ἁγίας,Καθολι
κῆςκαίἈποστολικῆςἘκκλησίας,ὅπωςὁμολογοῦ
μεστόΣύμβολοτῆςΠίστεως,«δέν ἡμ πο ροῦ με 
νά δε χθοῦ με ἕ να Χρι στό πού οἱ δύ ο φύ σεις Του 

συγ χέ ον ται· πού οἱ δύ ο φύ σεις Του δέν εἶ ναι 
τέ λει ες καί με τά τήν ἀ σύγ χυ το, ἄ τρε πτο, ἀ δι αί
ρε το ἕ νω σί των· δι ό τι αὐ τό θά ἐ σή μαι νε ὅ τι ἡ 
ἀν θρώ πι νη φύ σις δέν προσ λαμ βά νε ται σω στά 
ἀ πό τόν Θε ό Λό γο καί ἄ ρα δέν θε ρα πεύ ε ται καί 
δέν θε ώ νε ται. Καί ἐ πί σης ἄς ἐ ξε τα σθῆ μή πως ἡ 
σύγ χυ σις στίς φύ σεις πού ἑ νώ νον ται στό Πρό
σω πο τοῦ Θε οῦ Λό γου εἶ ναι δυ να τόν νά ἔ χη ἀρ
νη τι κές συ νέ πει ες καί στά ἀν θρώ πι να πρό σω πα 
πού ἐ πι δι ώ κουν τήν με τ’ Αὐ τοῦ ἕ νω ση καί γιά 
τά ὁ ποῖ α ὁ Χρι στός εἶ ναι τό Ἀρ χέ τυ πο» (Ἱ.Μ.Ὁσί
ουΓρηγορίουἉγίουὌρους,Εἶ ναι οἱ Ἀν τι χαλ κη δό νιοι ὀρ θό δο ξοι; 
ἍγιονὌρος,1995,σελ.12).

«Αἰ σθα νό με θα τήν ἀ νάγ κη, πρό τοῦ ὑ παρ
κτοῦ κιν δύ νου νά νο θευ θῆ ἡ κα θα ρά καί ἀ μώ μη
τος πί στις τῆς Ἐκ κλη σί ας καί μά λι στα στό κέν τρο 
Της πού εἶ ναι ἡ Κε φα λή Της, ὁ Κύ ριος ἡ μῶν Ἰ η
σοῦς Χρι στός, νά ὁ μο λο γή σου με τήν Ὀρ θό δο ξο 
Πί στι ἀ και νο τό μη τον, ἀ νό θευ το, ἀ κε ραί α, “ἑ πό
με νοι τοῖς ἁ γί οις Πα τρά σι”» (Ἔνθαἀνωτέρω).

ὉΟἰκουμενικὸςΠατριάρχηςκ.ΒαρθολομαῖοςσὲθρησκευτικὴἐκδήλωσητῶνΣυροϊακωβιτῶντῆςΚωνσταντινου
πόλεως.
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Τ
ήνὀρθόδοξηἄποψηὅτιοἱἈντιχαλκη
δόνιοιδένἔχουνἀποκηρύξεικαμμία
ἀπότίςαἱρετικέςἀντιλήψειςτουςκαί
κατάσυνέπειαδένεἶναιἐφικτήἡἕ

νωσητῶνὈρθοδόξωνμαζίτουςἐξέφρασεμέ
ἐμπεριστατωμένοὑπόμνημάτηςἡἹεράΚοινό
τητατοῦἉγίουὌρουςμετάἀπόεἰσήγησητῆς
ἁρμόδιαςἹεροκοινοτικῆςἘπιτροπῆς.Παραθέ
τουμεἀποσπάσματατῶνδύοαὐτῶνκειμένων.

«...Κα τό πιν ὅ λων τῶν ἀ νω τέ ρω συ νά γε ται ὅ τι 
δέν πλη ροῦν ται εἰ σέ τι αἱ προ ϋ πο θέ σεις διά τήν 
ἕ νω σιν με τά τῶν Ἀν τι χαλ κη δο νί ων, καί ὅ τι τυ χόν 
ἐ σπευ σμέ νη ἕ νω σις καί τά δι ε στῶ τα δέν θά ἑ
νώ σῃ ἁρ μο νι κῶς καί τά ἡ νω μέ να θά δι α σπά σῃ...

Ἄς θε ω ρη θῇ δέ καί τό κεί με νο αὐ τό ὡς μί α ἐ
πι πλέ ον ἔν δει ξις ὅ τι ἡ συ νεί δη σις τμή μα τος τῆς 
Ἐκ κλη σί ας δέν ἔ χει ἀ να παυ θῇ μέ τά μέ χρι τοῦ δε 
ἀ πο φα σι σθέν τα, οὔ τε θά ἀ πο δε χθῇ τοια ύτην 
ἕ νω σιν.

Ἐν Ἁ γί ῳ Ὄ ρει τῇ 1ῃ Φε βρου α ρί ου 1994 
Τά μέ λη τῆς Ἐ πι τρο πῆς

Ὁ  τῆς Βα το παι δί ου Ἀρ χιμ. Ἐ φραίμ
Ὁ  τῆς Δι ο νυ σί ου Γέ ρων Ἐ πι φά νιος

Ὁ  τῆς Φι λο θέ ου Γέ ρων Λου κᾶς
Ὁ  τῆς Γρη γο ρί ου Ἀρ χιμ. Γε ώρ γιος»

(Πηγή: Εἶναι οἱ Ἀντιχαλκηδόνιοι ὀρθόδοξοι; ἔκδ.Ἱ.Μ.
ὉσίουΓρηγορίου,1995,σελ.3839).

ὉὈρθόδοξοςΜητροπολίτηςἈξώμηςκ.ΠέτροςλαμβάνειμέροςστὸνἉγιασμὸτῶνὑδάτωντῶνΚοπτῶν,τὴνἡμέρα
τῶν«Ἐπιφανείων»μὲτὸντοποτηρητὴτοῦΚοπτικοῦΘρόνουΝαθαναήλ,στὴνἈδδὶςἈμπέμπατὸνἸανουάριοτοῦ
2013.ἩἑορτὴαὐτὴγιὰτοὺςΚόπτεςτιμᾶταιμὲτριήμερεςθρησκευτικὲςἐκδηλώσειςκαὶὁἁγιασμὸςἔγινεσὲεἰδική
δεξαμενὴσὲγήπεδο,παρουσίᾳ2.000μονοφυσιτῶνπιστῶν,ἐνῶεἶχεἄμεσηἀναμετάδοσηἀπὸτὰΜΜΕ.Ἡπαρουσία
τοῦὈρθόδοξουἹεράρχησκανδάλισεπολὺτὸνὀρθόδοξολαό.

Ο
ἱἈντιπρόσωποικαίΠροϊστάμενοιτῶν
εἴκοσιἹερῶνΜονῶντοῦἉγίουὌρους
Ἄθωεἰςκοινήνσύναξινσυνέταξαντό...
ὑπόμνημαπερίτοῦδιαλόγουὈρθο

δόξωνκαίἈντιχαλκηδονίων.
«...Συ νει δη το ποι οῦν τες τόν τοι οῦ τον κίν δυ νον, 

δη λα δή τήν ἕ νω σιν με τά τῶν Ἀν τι χαλ κη δο νί ων 
βα σι ζο μέ νην ἐ πί μή ὀρ θο δό ξων προ ϋ πο θέ σε
ων, δι α τε λοῦ μεν ἐν με γί στῃ ἀ νη συ χί ᾳ. Ἡ πί στις 
εἶ ναι τό κιν δυ νευ ό με νον καί δέν δυ νά με θα νά 
παί ζω μεν ἐν οὐ παι κτοῖς. Αἰ σθα νό με θα τήν 
εὐ θύ νην ἡ μῶν διά τήν πε ρι φρού ρη σιν καί δι α
τή ρη σιν ἀ και νο το μή των τοῦ δόγ μα τος καί τῆς 
ἐκ κλη σι ο λο γί ας τῆς ἁ γί ας Ἐκ κλη σί ας, ὡς αὐ τά 
πα ρε λά βο μεν πα ρά τῶν ἁ γί ων Πα τέ ρων.

»Διά τοῦ το καί ἐ πι ση μαί νον τες κα ταγ γέ λο
μεν: [...]

»2. Τήν προ σβο λήν τοῦ κύ ρους καί τῆς αὐ
θεν τί ας τῶν ἁ γί ων Οἰ κου με νι κῶν Συ νό δων διά 
τῆς ἀ πο φά σε ως τῆς Μι κτῆς Ἐ πι τρο πῆς ὅ πως οἱ 
ἀν τι χαλ κη δό νιοι αἱ ρε σιά ρχες Δι ό σκο ρος, Ἰ ά κω
βος, Σε βῆ ρος κλπ. χα ρα κτη ρι σθοῦν μή αἱ ρε τι κοί, 
ἀλ λ’ ὀρ θό δο ξοι εἰς τό φρό νη μα. [...]

»4. Τήν ρι ζι κήν δι α φω νί αν τῆς Μι κτῆς Ἐ πι τρο
πῆς πρός τήν δι δα σκα λί αν τῶν Ἁ γί ων Πα τέ ρων, 
ὅ σον ἀ φο ρᾶ τήν Χρι στο λο γί αν τῶν Ἀν τι χαλ κη δο νί
ων. Αὐ τοί μέν (Μά ξι μος ὁ Ὁ μο λο γη τής, Σω φρό νιος 
Ἱ ε ρο σο λύ μων, Ἀ να στά σιος ὁ Σι να ΐ της, Ἰ ω άν νης ὁ 
Δα μα σκη νός, ὁ Φώ τιος ὁ Μέ γας, Θε ό δω ρος ὁ 
Στου δί της, Θε ο δό σιος ὁ Κοι νο βιά ρχης κλπ.) ὁ ρί
ζουν ταύ την ὡς αἱ ρε τι κήν δι δα σκα λί αν, ἡ Μι κτή 
Ἐ πι τρο πή δέ ὡς ὀρ θό δο ξον καί συ νέ χειαν τῆς 
ἀρ χαί ας ἀ πο στο λι κῆς πί στε ως τῆς Ἐκ κλη σί ας. […]

 »…Κα τά τήν δι δα σκα λί αν τῶν ἁ γί ων Πα τέ ρων 
καί τήν συ νεί δη σιν τῆς λα τρευ ού σης Ἐκ κλη σί ας 
καί ὁ με τρι ο πα θής μο νο φυ σι τι σμός τοῦ Δι ο σκό
ρου καί τοῦ Σε βή ρου ἀ πο τε λεῖ αἵ ρε σιν... 

»Πάν τα ταῦ τα κα ταγ γέ λον τες πρός τό Σε πτόν 
Οἰ κου με νι κόν Πα τρι αρ χεῖ ον, τάς Σε πτάς ἱ ε ραρ
χίας τῶν Ὀρ θο δό ξων Ἐκ κλη σι ῶν, τόν ἱ ε ρόν κλῆ

ρον καί τόν εὐ σε βῆ λα όν τα πει νῶς δη λοῦ μεν ὅ τι 
κι νού με θα ὑ πό αἰ σθή μα τος εὐ θύ νης καί μό νον 
ἀ πο βλέ πον τες εἰς τήν ὅ σον τά χι στα ἐ πα να το πο
θέ τη σιν τοῦ Θε ο λο γι κοῦ Δι α λό γου ἐ πί ὀρ θῶν 
βά σε ων, τοι ού των ὥ στε καί οἱ Ὀρ θό δο ξοι νά 
δι α τη ρή σω μεν δι’ ἑ αυ τούς ἀ δι α λώ βη τον τήν ὀρ
θό δο ξον πί στιν, ἀλ λά καί οἱ Ἀν τι χαλ κη δό νιοι νά 
ἔ χουν τήν δυ να τό τη τα ἐ πι στρο φῆς εἰς τήν ἀ λη θῆ 
Ἐκ κλη σί αν τοῦ Χρι στοῦ, ἀ πό τήν ὁ ποί αν ἐ πί δέ
κα πέν τε αἰ ῶ νας εὑ ρί σκον ται ἀ πο κε κομ μέ νοι...

»Εἰς πε ρί πτω σιν ὅ μως, κα θ’ ἥν ὅ μή γέ νοι
το ἡ ἕ νω σις θά συν τε λε σθῇ πα ρά τήν μό νην Ἀ
λή θειαν, δη λοῦ μεν ρη τῶς καί κα τη γο ρη μα τι κῶς 
ὅ τι τό Ἅ γιον Ὄ ρος δέν θά ἀ πο δε χθῇ τοια ύτην 
ψευ δῆ ἕ νω σιν.

14/17 Μα ΐ ου 1995

Ἅ παν τες οἱ ἐν τῇ Κοι νῇ Συ νά ξει
Ἀν τι πρό σω ποι καί Προ ϊ στά με νοι τῶν εἴ κο σι  

Ἱ. Μο νῶν τοῦ Ἁγ. Ὄ ρους Ἄ θω».

(Πηγή:ὈρθόδοξοςΤύπος,ἀρ.φ.1130,1661995)

Γεῦμακατὰτὴ“Διορθόδοξη”ΣυνδιάσκεψηστὴνΚῶ,
17Ὀκτωβρίου2012.ΣτὴνΣυνδιάσκεψησυμμετέχουν
ὈρθόδοξοικαὶὅλεςοἱὁμάδεςτῶνἈντιχαλκηδονίων
ὡςἀμιγῶςὈρθόδοξοι.ΣκοπόςτῆςΣυνδιάσκεψηςἦταν
ἡσυζήτησηἐπὶτῶνθεμάτωνποὺθὰἀπασχολοῦσαν
τὸἑπόμενοΠ.Σ.Ε.(Busan2013)καὶἡδιαμόρφωση
κοινῆς“ὀρθόδοξης”θέσεωςἐπ’αὐτῶνγιὰνὰπα
ρουσιαστεῖστὸΠ.Σ.Ε.ὡςἡ“ὀρθόδοξημαρτυρία”!!!

Εἰσήγησις τῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος 
Ἁγίου Ὄρους περὶ τοῦ Διαλόγου μεταξὺ Ὀρθοδόξων 

καὶ Ἀντιχαλκηδονίων

Ὑπόμνημα τῆς Διπλῆς Συνάξεως τοῦ Ἁγίου Ὄρους 
περὶ τοῦ Διαλόγου Ὀρθοδόξων καὶ 

Ἀντιχαλκηδονίων
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Α.  Ἀπάντηση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σταυρο-
νικήτα (ἡγούμενος ἀρχιμ. Βασίλειος 
Γοντικάκης), πρὸς τὴν Ἱερὰ Κοινότητα, 
γιὰ τὴν διακοπὴ τοῦ Μνημοσύνου τοῦ 
Πατριάρχου Ἀθηναγόρα.

Πρὸς τὴν | Ἱερὰν Κοινότητα Ἁγίου Ὄρους | Εἰς 
Καρυὰς | 7 Ὀκτωβρίου 1970
Τήν Ὑ με τέ ραν Πα νο σι ο λο γι ό τη τα | ἀ δελ φι κῶς 
ἐν Κυ ρί ῳ κα τα σπα ζό με θα.

Ἀ
παντῶντεςεἰςτόὑπ’ἀριθμ.139/Κ/
5.9.70Ὑμέτερονἐγκυκλιῶδεςγράμμα
ὁμολογοῦμενὅτιἐχάρημενἰδιαιτέ

ρως,διότιθίγετεἕναπρόβληματόσονβασικόν
καίθέτετεἐρωτήματασοβαράζητοῦντεςλύσεις.
Ἐρωτᾶτε:«Ποίαἐκδήλωσιςκαίποίαἐνέργεια
ἐκτοῦΠαναγιωτάτουκ.Ἀθηναγόρουθάἦτο
ἐνδεδειγμένητόσονδιάτήνκαθησύχασιντῶν
συνειδήσεωνὅσονκαίδιάτήνἀποκατάστασιν
τῆςδιαταραχθείσηςἐκκλησιαστικῆςἑνότητος;».
1.Δυστυχῶς,ὡςἀποδεικνύουναἱἀλλε

πάλληλοικαίἐπίσειράνἐτῶνπατριαρχικαί
δηλώσειςδένπρόκειταιπερίφραστικῶνλαθῶν
ἤδημοσιογραφικῶνἀνακριβειῶνἀλλάπερί
σταθερῶνπεποιθήσεωνἐκφραζομένωνεὐκαί
ρωςἀκαίρωςμετάπάσηςἐμφάσεως.Ἄραδέν
εἶναιδυνατόνμίαἐκδήλωσιςτοῦΠατριάρχουνά
καθησυχάσῃτήνὀρθόδοξονσυνείδησινἐφ’ὅσον
αἱπεποιθήσειςτοῦΦαναρίουκαίἡδιαγραφο
μένηπορείατουπαραμένειἡαὐτή.

ΣυγκεκριμένωςεἰςτήνἡμετέρανΜονήν,παρ’
ὅληντήνἁγιορειτικήνἀντίδρασιν,ἐμνημονεύ
αμενμέχριτινόςτοῦΠατριαρχικοῦὀνόματος
φειδόμενοιτῆςἐκκλησιαστικῆςἑνότητος.Μετά
δέτήνπερίΦιλιόκβεκαίΠρωτείου,ὡςἁπλῶν
ἐθίμων,δήλωσιντοῦΠατριάρχου,ἐπαύσαμεν
τόμνημόσυνον,αἰσθανθέντεςὅτιἐξέλιπεπᾶν

περιθώριονἀνοχῆςἤπροθεσμίαἀναμονῆς.
Αἱπαρόμοιαιδηλώσειςδένἀποτελοῦνμόνον

ἀναίρεσιντῆςΘεοδιδάκτουκαίζωηφόρουπα
ραδόσεωςτῆςἉγίαςμαςἘκκλησίας,ἀλλάσυγ
χρόνωςἐμπαιγμόνπρόςτόνταλαίπωρονΔυτικόν
κόσμον,ὁὁποῖοςκεκοπιακώςἐκτοῦκαύσωνος
καίτῆςστείραςὁδοιπορίαςεἰςχώρουςἀβάτου
καίἀνύδρουὀρθολογισμοῦζητεῖ,ἐνσυνειδήτως
ἤμή,τόὕδωρἐκτῶνπηγῶντῆςσωτηρίας.

ἩἐκφραζομένηπεποίθησιςτοῦΠατριάρχου
(περίτοῦἀλαθήτουὡςἐθίμου)καίἡὁραματιζο
μένηπροοπτικήτου(διάτόντρόποντῆςἑνώσε
ως)δέντόνἀποξενώνειἁπλῶςἀπότήνὈρθόδο
ξονσυνείδησινκαίτόἐκκλησιαστικόνπλήρωμα,
ἀλλάτόνἐμφανίζειἥκιστασοβαρόνκαίεἰςτό
πρόσωποντοῦἰδίου,τοῦΠάπα,ὁὁποῖοςμετ’
ἐμφάσεωςἐτόνισε–μετάτάςπατριαρχικάς
ταύταςδηλώσεις–τό,Θείῳδικαίῳ,ἀλάθητόν
τουκαίτήνἕνωσιντῶνἘκκλησιῶνἄνευτοῦ
«παραμερισμοῦτῶνἀληθῶνδογμάτων»του.
Τόνάἀκολουθεῖὅθεντάςπατριαρχικάςκαί
οἰκουμενικάςἀκροβασίαςκανείς,δένἀπάδει
ἁπλῶςπρόςτήνὈρθόδοξονἱεροπρέπειανἀλ
λάκαίἀντίκειταιπρόςτήνστοιχειώδησοβαρό
τητα.Σαφῶςἄλλωστεἡἀποφυγήἀπαντήσεως
τοῦΠατριάρχουδιάτήνμετάτοῦκ.Ἀλεξίουσυ
νέντευξίντου,(παράτήνἐρώτησιντῆςὙμετέρας
Πανοσιολογιότητος),ὑποδηλοῖτόἔγκυροντοῦ
ἐνλόγῳδημοσιεύματοςκαίτήνπατριαρχικήν
προέλευσιντῶνἀπόψεων.
2.EINAIΓΕΓΟΝΟΣὅτιἡοἰκουμενικήκρίσις

εὗρετήνὈρθόδοξονἘκκλησίαν,καίμάλιστα
τήνἙλληνικήν,εἰςμίανκάμψινθεολογικῆςζω
ῆς.Αὐτήἡθεολογικήἀναιμία,ἡἀπουσίατοῦ
πατερικοῦκαίκαθολικῶςσωτηρίουπνεύμα
τος,παρουσιάζεταιἀπ’αἰῶνοςκαίπλέονεἰς
τάςθεολογικάςμαςΣχολάςκαίτόνκηρυκτικόν
λόγον.ΠαρατηρεῖταιμιάπτῶσιςτῆςὈρθοδό
ξουσυνειδήσεωςκαίτῆςὀργανικῆςσυναφείας

ἀληθείαςκαίζωῆςεἰςτήνἘκκλησίαν.Ἔγιναν
σπάνιοιἐκεῖνοι,οἱὁποῖοιμεταγγίζουντόδόγμα
ὡςχάρινζωῆςκαίτήνΛειτουργίανὡςἁγιασμόν
ψυχῶνκαίσωμάτων.Θάἦτοβεβαίωςἄδικονκαί
ἀσυνεπέςἱστορικῶςἄνἀπεσιωπᾶτοἡπαρουσι
αζομένηἀπόεἰκοσαετίαςπερίπουἀναγέννησις
τῶνπατερικῶνμελετῶν.Καίμιάματιάμόνονεἰς
τάςδιδακτορικάςδιατριβάςκαίτάςθεολογικάς
ἐργασίαςτῶντελευταίωνἐτῶνπείθειδιάτήν
πρόςτούςΠατέραςστροφήνκαίστοργήν.Ἐπίσης
ἀναμφιβόλωςἔχομενπαράπολλούςκαλούς(ἤ
ὅπωςἀρεσκόμεθανάτούςἐπικαλοῦμενσυν
τηρητικούς)Ἀρχιερεῖς.Ἀλλ’οὔτεἡἀρχομένη
πατερικήἀναγέννησιςεἰςτὴνΘεολογίανοὔ
τεἡἀναφερθεῖσασυντηρητικότης,δύνανται
πρὸςτὸπαρόννάλύσουντὴνὑπάρχουσαν
βραδυγλωσσίανκαίτὸνἐνδοιασμόνπρὸς
σαφῆκαίἀπερίφραστονὁμολογίανπίστεως.

Θάπρέπειπιθανῶςνάἀναμένωμενὀλίγαςἐπί
πλέονγενεάς,διάνάτραφοῦνκαίνάἀνδρωθοῦν
μορφαίἱκαναίνάμαρτυρήσουνεὐθαρσῶςτήν
ὈρθόδοξονπίστινεἰςΕὐαγγέλιονζωῆς.Σήμερον
ὡςσυνέπειακαίκληρονομιάτῆςἀσπονδύλου
δογματικῶςἀγωγῆςμαςκαίτῆςἀπωλείαςὀρ
γανικοῦδεσμοῦμετάτῆςζώσηςβυζαντινῆςμας
παραδόσεωςκαίτῆςλειτουργικῆςθεολογίας
εἶναιἡἔλλειψιςἑτοιμότητοςκαίἡπαρουσι
αζομένηνωθρότηςκαίἀνικανότης(μερική
ἕωςγενική)ὀρθοδόξουὁμολογίας.Ἀντ’αὐτῆς
δέπαρουσιάζεται,ὡςἀντίδρασις,ὁδιπλοῦς
κακοήθηςὄγκος:ἑνόςἐπιπολαίουοἰκουμενι
σμοῦ,ὁὁποῖοςἐκμεταλλευόμενοςτήνγενικήν
ἀνεδαφικότητακαίτόνπερισπασμόντῆςἐπο
χῆςὁμιλεῖδιάἑνώσειςκαίσυνομοσπονδιακήν
συνύπαρξινἀγνοῶνκαίπεριπαίζωντήνὀντο
λογικήνβάσιντῆςἀληθείαςκαίτοῦδόγματος

ὉΠαντοκράτωρ,τοιχογραφίαἀπὸτὸντροῦλλοτοῦΚαθολικοῦτῆςἹερᾶςΜονῆςΣταυρονικήτα,ἍγιονὌρος.

Ἀξιομνημόνευτα Ὁμολογιακὰ   
Ἁγιορείτικα Κείμενα
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καίἑνόςτυφλοῦἀνθενωτισμοῦἐγωϊστικῆς
συσκοτίσεωςκαίδημιουργοῦἀπεριορίστων
ἀλληλοαφοριζομένωνπαρατάξεων.

ἘνῷδέἡἘκκλησίαδοκιμάζεταιδιάτῆςπολώ
σεωςτῶνἀκραίωντούτωντάσεωνκαίχειμάζεται
διάτοῦἀκρωτηριασμοῦτῆςγνησίαςμαρτυρίας
της,καίἐνῷαἱοἰκουμενικαίμεγαλοστομίαι
αὐξάνουν,ἐντόςτοῦεὐσεβοῦςλαοῦκαίτοῦ
θεολογικοῦ«λείμματος»κυοφορεῖταιἡμυστική
καίἀκατάβλητοςἀντίδρασις.Εἰςτήνπερίπτωσιν
αὐτήνεἷςδιώξεταιχιλιάδας,διότιδένπρόκει
ταιπερίτῆςἀτομικῆςτουδυνάμεως,ἡὁποία
δρᾷ,ἀλλάπερίτῆςφανερώσεωςτῆςδυνάμεως
ἡὁποίασυνθλᾷκαίλικμίζειτήνἀνυπόστατον
θρασύτητατῶναἱρέσεων.Δένπρόκειταιπερί
ἀνθρωπίνουπάθους,ἀλλάπερίσυμπλοκῆςτοῦ
ἐφημέρου,παροδικοῦκαίαὐτοκαταδικαστέου,
πρόςτόαἰώνιονκαίἀκατάβλητοντῆςἀσαλεύτου
βασιλείαςτῆςἘκκλησίας.Ἐφ’ὅσονἀδρανοῦνοἱ
κατάπρώτιστονλόγονὑπεύθυνοι,διεγείρεται
αὐτήἡἐσωτερικήκαίκαθολικήσυνείδησιςτῆς
Ἐκκλησίας.Τήνεὐθύνηνἐπωμίζεταιὁφύλαξτῆς

Ὀρθοδοξίας,ὁπιστόςλαός,τοῦὁποίουπάντοτε
ἀνάτάπέρατατῆςΟἰκουμένηςκαίδιάτῶναἰώ
νων«ἡψυχήκαίἡκαρδίαεἶναιμία».

ἩὈρθοδοξίαἔχειτόνοἰκουμενισμόντης.Διά
τῆςτριαδικῆςσυγκροτήσεωςτῆςὑπάρξεώςτης
πραγματοποιεῖταιἐναὐτῇἡτῶνπάντωνἕνωσις,
διάτὴνἐπέκτασιντῆςὁποίαςεὔχεται.Ἡἕνωσις
αὐτήδὲνλαμβάνειχώρανεἰςτήνἱστορικήνἐ
πιφάνειανὡςψιλόνἐξωτερικόνσυμβάν,ἀλλ’
ἱερουργεῖταιἐντόςτοῦθεανθρωπίνουμυστη
ρίουτῆςἘκκλησίας,ὡςλειτουργικόνγεγονός
καίτριαδικήμυσταγωγία.Εἶναισταυρόςκαί
ἀνάστασις.Διάνάἔλθῃἡζύμητῆςξένηςαὐτῆς
ἑνότητοςεἰςτήνγῆνἐθυσιάσθηὁΥἱόςτοῦΘεοῦ.
Διάνάδιατηρηθῇἡδυνατότηςαὐτή«ἀείσφα
γιάζεται»ὁΑὐτός.

ἩφύσιςτῆςὈρθοδοξίαςεἶναικαθολικήἐκ
κλησιολογικῶς.ἩφύσητοῦκάθεὈρθοδόξουεἶ
ναιοἰκουμενικήπνευματικῶς:Ζῇδιάτὸνἄλλον.
Πονᾶκαίχαίρεταιτονπόνονκαίτὴνχαράντοῦ
ἄλλουὡςἰδικήντου.Εἶναιἰδικόςτουὁπόνοςκαί
ἡχαράτοῦἀδελφοῦ(ἍγιοςΣυμεών).Καίαὐτό

δένσυμβαίνειἐπειδήὁἴδιοςτόἀπεφάσισεἤἡ
κράσιςτουεἶναιτοιαύτη,ἀλλάδιότιἀνεγεννήθη
καίἀνεκαινίσθηἡθεοειδήςὀργάνωσιςτοῦεἶναι
του,διάτοῦβαπτίσματόςτουεἰςτὴνζωήντοῦ
ΠατρόςκαίτοῦΥἱοῦκαίτοῦἉγίουΠνεύματος.
Οὕτωςἡπροσφοράτῆςἀγάπηςτουδένεἶναι
ἐφήμεροςκαίφθαρτόςσυναισθηματισμός,ἀλ
λάἀφορμήθεοφανείαςκαίἀφθαρσίαςδιάτόν
πλησίον.Τόκαλόντῆςκρίσεωςτήνὁποίαδιερ
χόμεθαεἶναιὅτιἐγείρειἐκτοῦὕπνουκαίθέτει
τάδογματικάπροβλήματαὡςπροβλήματαζω
ῆς.Αὐτόεἶναιμιάμοναδικήδυνατότηςδιάτήν
ἀναγέννησιντῆςἀληθοῦςθεολογίας.
3.ΕΝΤΟΣΜΙΑΣΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣτοιούτωνἐκ

κλησιολογικῶνὠδίνων,πολύὀρθῶςμᾶςμετα
φέρετετόνπροβληματισμόν:Μήπωςἡπαροῦ
σαστάσιςτῆςδιακοπῆςτοῦμνημοσύνουεἶναι
ἁπλῶςἀρνητική;Μήπωςἐμποδίζομενἀντίνά
ὠφελοῦμεν;Διότιεἶναιἀνεπίτρεπτοννάἐπι
βαρύνωμεντήνἘκκλησίανεἰςτόσονδυσκόλους
περιστάσειςδιάπροσθετικῶνἀρνητικῶνκαί
σχισματογεννῶνἀντιδράσεων.

Νομίζομενὅτιἄνδιακόπτεταιτόμνημόσυνον
ἀνωδύνωςκαίἀπόσυνήθειαν,ἐάνπαρατείνεται
ἡδιακοπήχωρίςκαμμίανπνευματικήνμέριμναν
δι’αὐτό,πρόκειταιπερίἀρνητικοῦἔργου.Περί
μιᾶςὄχιἐνπολέμῳἐκτάκτουστάσεως,ἀλλά
περίτῆςεἰσαγωγῆςμιᾶςπεπλανημένηςπαρα
δόσεως:Τόνάμήμνημονεύεται(ἐπ’ἀόριστον
καίἀνευθύνως)ὁοἰκεῖοςἐπίσκοπος.Ἀπόμίαν
οὕτωςγενομένηνδιακοπήνμόνονοἱἐχθροίτῆς
Ἐκκλησίαςθάὠφεληθοῦν.Ἐάνὅμωςἡδιακοπή
τοῦμνημοσύνουεἶναιὁσυντομογραφικόςκα
θορισμόςτῆςθέσεωςτοῦἉγίουὌρουςμεταξύ
τῶνδύοἄκρων(οἰκουμενικῶνοὐνιτισμῶνδιά
τῆςἀπεμπολήσεωςτῆςδογματικῆςβάσεωςκαί
ἀποκοπήνἐκτῆςἘκκλησίαςδι’ἀτομικιστικοῦ
ζήλου)τότεδικαιολογεῖται.Ἐάνεἶναιμίαἔκ
φρασιςτῆςμυστικῆςκαίἀγρύπνουμοναχικῆς
συμμετοχῆςεἰςτήνζωήνκαίτόνπόνοντῆςἘκ
κλησίαςτότεἐπιτελεῖἔργονθετικόν.

Ἡμοναχικήεὐαισθησίαεἰςτάθέματατῆς
πίστεωςἀποτελεῖτόνδείκτηνκατευθύνσεως
καίζωῆςδιάτόνἀγωνιζόμενονπιστόνλαόν.
Ἐπειδήδέἐνπροκειμένῳτόβάροςκαίἡεὐθύνη
μιᾶςὀρθοδόξουμαρτυρίαςἐναπόκειταιεἰςτόν
Ὀρθόδοξονλαόν,γίνεταιἀντιληπτόντόἐπίκαι

ρονκαίἐπεῖγονδι’ἡμᾶςτῆςμοναχικῆςνήψεως
καίἐγρηγόρσεως.Χωρίςκαμμίανἐξωτερικήν
ἀλλαγήν,ἐάντόἍγιονὌροςβιοῖτήνπνευματι
κήντουπαράδοσιν,θάἐξακολουθεῖνάἀποτελῇ
σημεῖονσταθερότητοςκαίἐλπίδοςἐνμέσῳτῶν
πολλῶνκαταποντισμῶν.Θάεὐαγγελίζεταιδιά
τῆςὑπάρξεώςτου(τοῦλόγουἤτῆςσιωπῆςτου)
πόσοντὸπαλαιόνκαίπαραδοσιακὸνεἰςτὴνἘκ
κλησίανεἶναιὁλοζώντανονκαὶἑκάστοτεσύγ
χρονον,διότιπαρεδόθηκαίπαραδίδεταιἀκα
ταπαύστωςὑπότοῦἉγίουΠνεύματοςεἰςΑὐτήν.

Πάντωςπρόςτόπαρόνἡἐμβάθυνσιςεἰςτό
διατίτῆςδιακοπῆςτοῦμνημοσύνου(καίὄχιἡ
ἐπανάληψίςτου),καίἡἐπαγρύπνησιςεἰςτόμο
ναχικόνμαςχρέος,συμβάλλουνεἰςτήνἀποκα
τάτασιντῆςἑνότητοςκαίτήνκαθησύχασιντῶν
τεταραγμένωνσυνειδήσεων.

Ἐπίπᾶσιτούτοιςεὐχόμενοιἀδελφικῶς,πᾶ
σανπαράΚυρίουἐνίσχυσινκαίεἰςτήνσυγκε
κριμένηνὙμῶνπροσπάθειανδιατελοῦμενμετά
πολλῆςἀγάπηςκαίτῆςἐνΚυρίῳφιλαδελφίας.

ὉΚαθηγούμενοςτῆςἹ.ΜονῆςΣταυρονικήτα
†ἈρχιμανδρίτηςΒασίλειος

καίοἱσύνἐμοίἐνΧριστῷἀδελφοί.

(Πηγή:Ὀρθόδοξος Τύπος,15Ἰουνίου1971,ἀ.φ.142,σελ.4)

ΤάΕἰσόδιατῆςΘεοτόκου.Πρωτᾶτον,ἍγιονὌρος.

Ἄγγελος,λεπτομέρειαἀπὸτὴνπαράστασητῆς
Γεννήσεως,ΚαθολικὸἹ.ΜονῆςΒατοπαιδίου,

ἍγιονὌρος.
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Β.  Χαιρετισμὸς συμπαραστάσεως τῆς Ἱερᾶς 
Κοινότητος Ἁγίου Ὄρους στὴ Λαο-
σύναξη τῆς Ἀθήνας, ποὺ ἔγινε γιὰ νὰ 
ἐκφράσει τὴν ἀντίθεση τοῦ πληρώματος 
τῆς Ἐκκλησίας στὴν ἐπικείμενη ἐπίσκεψη 
τοῦ Πάπα Ἰωάννου-Παύλου στὴν Ἀθήνα. 
ἘξεφωνήθηἀπὸτὸνΚαθηγούμενοτῆςἹερᾶς
ΜονῆςΜεγίστηςΛαύραςἈρχιμ.π.Πρόδρομο
Λαυριώτη.(4Μαΐου2001)

Πα τέ ρες καί Ἀ δελ φοί,

Π
αριστάμενοιἐδῶ,ὡςἐκπρόσωποιτῆς
διπλῆςἹερᾶςΣυνάξεωςτῶνἹερῶνΜο
νῶντοῦἉγίουὌρουςἌθω,σᾶςἀπευθύ

νομεντόνΠασχάλιοχαιρετισμό,ΧριστόςἈνέστη.
ἩἘκκλησίακαίπάλιπονᾶ,ἀγωνιᾶ,θλίβεται.

ΘλίψιςβαθειάσκιάζειτήνἐφετινήνΠασχάλιον
χαράντης.ἩἙλληνικήπολιτείακαίἡἐκκλησι
αστικήἡγεσίατῆςΠατρίδοςμᾶςὑποδέχονται,
ἀγνοουμένουτοῦεὐσεβοῦςλαοῦτόνπάπατῆς
Ρώμης.Πολλοίθάχαροῦνκαίθάχειροκροτή
σουν.ΤόκάστροτῆςὈρθοδοξίαςστήνἙλλάδα
ραγίζει.Κακόπροηγούμενογιάνάἐκπορθηθοῦν
καίἄλλαὈρθόδοξαμέτωπα.Ἡὀδύνημεγάλη.
ὉπαπισμόςἐπελαύνεικαίπάλικατάτῆςὈρθο
δόξουἙλλάδος.Ὄχιμέσταυροφορίες,οὔτεμέ
βίαιουςἐκλατινισμούς,οὔτεμέδόλιουςἐξου

νιτισμούς,ὅπωςκάποτεἤὅπωςκαίσήμερασέ
ἄλλεςχῶρες.Ὁπαπισμόςσήμεραπροσβλέπει
καίἀρκεῖταιστήνπαγκόσμιαἀναγνώρισίτου.
ΤόδῆθενπροσκύνηματοῦΠάπαστήνΠνύκα
αὐτόκαίμόνοτόνόημαἔχει.Ἡἐκκλησιαστική
ἡγεσίαδένμπόρεσεδυστυχῶςνάτοῦἀρνηθῆ
τήνὑποδοχή,τήνἀναγνώρισι.Ὁλαόςὅμωςὑψώ
νειτήνφωνήτουκαίδιαμαρτύρεται.Ὁπάπας
εἶναιαἱρετικός.ὉπάπαςδένεἶναιἘκκλησία.
ΤόΒατικανόεἶναικράτοςκοσμικόμέσκοτεινή
διπλωματίακαίπονηρήπολιτική.ὉὈρθόδοξος
λαόςοὐδέποτεθάἀναγνωρίσητόνπάπακαί
τόνπαπισμόν.ὉὈρθόδοξοςλαόςοὐδέποτε
θάδεχθῆτήνθεωρίαπερίτοῦΠαπισμοῦκαί
τῆςὈρθοδοξίαςὡςδύοπνευμόνωνμέτούςὁ
ποίουςἀναπνέειἡΕὐρώπη.Ἄνἡθεωρίααὐτή
γίνηἀποδεκτή,σημαίνειἤὅτιἀναγνωρίζεταιὁ
παπισμόςὡςὑγιήςπνεύμων,δηλαδήἀληθήςκαί
ὀρθόδοξοςἘκκλησίατοῦΧριστοῦἤὅτιἀποδε
χόμεθατήνκακόδοξοἀξιολογίατῶνκλάδων,ἡ
ὁποίαἀναιρεῖτήνπίστιμαςὅτιμόνονἡὀρθό
δοξοςἘκκλησίαἀποτελεῖτήνἀληθῆἘκκλησία
τοῦΧριστοῦ,τήνΜίαν,Ἁγίαν,Καθολικήνκαί
ἈποστολικήνἘκκλησίαν.Ἡπαρουσίαμαςἐδῶ
θάἑρμηνευθῆποικιλοτρόπως.Ὅσοιἐμφοροῦν
ταιἀπόοὐμανιστικάκριτήριαθάτήνχαρακτηρί
ζουνφανατισμόκαίμισαλλαδοξία.Γιάμᾶςὅμως
εἶναιὁμολογίαΠίστεως.Γιάμᾶςἡὑποδοχή
τοῦπάπαὡςἀρχηγοῦτῆςἘκκλησίαςσημαίνει

ΤὸΚαθολικὸτῆςἹερᾶςΜονῆςΜεγίστης
Λαύρας,ἍγιονὌρος.

ἀμνήστευσιτῆςαἱρέσεωςτοῦπαπισμοῦπού
ἔγκειταιστόνἀνθρωποκεντρισμό,δηλαδήστόν
παραμερισμότοῦΘεανθρώπουΧριστοῦἀπότόν
ἐπίγῆςτοποτηρητήτου.Θεμελιώδηςδογματι
κόςλόγος,τόνὁποῖονὁἁγιωτικόςμοναχισμός
δένἠμπορεῖνάπαραθεωρήση,ἀκολουθώντας
τούςθεοφόρουςπατέραςμας,ἉγίουςΦώτιο
τόνΜέγαν,ΜᾶρκοντόνΕὐγενικόν,Γρηγόριον
τόνΠαλαμᾶν,τούςἉγίουςὉσιομάρτυρας,ἐπί
ΒέκκουτοῦΛατινόφρονοςμαρτυρήσαντας,τόν
ἍγιονΚοσμᾶντόνΑἰτωλόν,τόνὅσιονΝικόδημον
τόνἉγιορείτηνκαίτούςλοιπούςἉγίους.

Γιάμᾶςἡὑποδοχήτοῦπάπασημαίνειἀμνή
στευσιςτῶνπαλαιοτέρωνκαίτῶνπροσφάτων
ἐγκλημάτωντοῦπαπισμοῦκατάτῶνὈρθοδό
ξωνλαῶν.

Γιάμᾶςἡὑποδοχήτοῦπάπασημαίνειἀμνή
στευσιςτῆςοὐνίας.

Γιάμᾶςἡὑποδοχήτοῦπάπασημαίνειπα
ραθεώρησιςτῆςμοναδικότητοςτῆςἘκκλησίας
καίτοῦσωτηριώδουςκινήματόςτης.

Ἀδυνατοῦμενάκατανοήσουμεπῶςεἶναιδυ
νατόννάἐκφωνηθῆἀπότήνΠνύκακοινήἔκκλη
σιςπρόςτήνΕὐρώπηνάπαραμείνηστίςΧριστια
νικέςτηςρίζες,ὅτανὁπαπισμόςἀλλοίωσεριζικά
τόΕὐαγγέλιο.ἜπαυσεκατάτόνΝτοστογιέφσκυ
νάεἶναιΧριστιανισμός.Ὁδήγησεστήνἐκκοσμί
κευσι,στήνἀθεΐακαίστόνὑλισμό,στήνεἰκό
νατῆςσημερινῆςμεταχριστιανικῆςΕὐρώπης.

Ἀδυνατοῦμενάκατανοήσουμεπῶςεἶναιδυ
νατόνάσυνεργαστοῦν,ὅπωςλέγεταιστόνκοινό
ἀνακοινωθέν,ὁΠαπισμόςκαίἡὈρθοδοξίαἐφ’
ὅσονὁΠαπισμόςἐμμένειἀμετανοήτωςδιάτοῦ
FilioqueστήνὑποτίμησιτοῦἉγίουΠνεύματος
καίδι’αὐτόστήνοὐσίατουεἶναιἀνθρωποκεν
τρικός,ἐνῶἡὈρθοδοξίαπαραμένειἀκλινῶς
ἁγιοπνευματικήκαίθεανθρωποκεντρική.Ἡ
ἱστορίαἔχειἀποδείξειὅτιγι’αὐτόντόνλόγον
ἀπέτυχανὅλεςοἱπροσπάθειεςδιαλόγουἀπό
τήνψευδοσύνοδοΦερράραςΦλωρεντίαςμέχρι
τόνσύγχρονοδιάλογοπούτελευταῖαδιεκόπη.

Ἀδυνατοῦμενάκατανοήσουμεπῶςεἶναι
δυνατόννάὑπάρξηκοινήἔκκλησιςπρόςτήνἀν
θρωπότηταδύοριζικῶςδιαφόρωνκαίἀντιθέτων
θεολογιῶνκαίπίστεων.Πῶςδέντόκατανοοῦνοἱ
ἐκκλησιαστικοίμαςἡγέται;Ἀποροῦμενἐπίσης
πῶςπολλοίἐκτῶνδημοκρατικῶνπολιτικῶνδι
ανοουμένωνδημοσιογράφωνδένβλέπουνὅτι

ὁπαπισμόςμέτόἀλάθητονκαίτόπρωτεῖον
ἀποτελεῖὁλοκληρωτισμόνἀπαράδεκτον,ὅ
πωςκαίκάθεὁλοκληρωτισμόςπούσυντρίβει
τάἀνθρώπιναπρόσωπα.Δένἀνέγνωσανποτέ
τόνΜέγανἹεροεξεταστήτοῦΝτοστογιέφσκυ;
Ἀδελφοί,ὑψώνομενφωνήἱκεσίαςπρόςτόν
φιλάνθρωπονΚύριοννάἐπιβλέψηἐξοὐρανοῦ
καίνάλυτρώσητήνπατρίδαμαςκαίτόνεὐσε
βῆλαόμαςἀπότόνμεγάλοαὐτόπειρασμό.
Ἀπευθύνομενβαθυσεβάστωςὑστάτηἔκκλησιν
πρόςτόνΜακαριώτατονἈρχιεπίσκοπονἈθη
νῶνκαίπάσηςἙλλάδοςκ.Χριστόδουλοκαίτήν
ἹεράνΣύνοδοντῆςἘκκλησίαςτῆςἙλλάδοςνά
παραιτηθοῦνἀπότάπροαποφασισθέντακαί
νάχαροποιήσουντόνἀγωνιῶνταλαότοῦΘεοῦ.
Διαβεβαιώνουμετόνεὐσεβῆλαόὅτιἅπαντό
ἍγιονὌρος,ἐμμένειεἰςτήνπατροπαράδοτον
πίστινκαίθεολογίαντῶνἁγίωνΠατέρωνκαί
ὉμολογητῶνκαίχάριτιΧριστοῦοὐδέποτεθά
ἀναγνωρίσητόνΠαπισμόνἐμμέσωςἤἀμέσως
ὡςἀληθῆἘκκλησίατοῦΧριστοῦ.Γνωρίζομεν
βεβαίωςὅτιἡνέαἐποχήκαίἡνέατάξιςπραγ
μάτωνἀπαιτεῖἰσοπέδωσινἀληθείαςκαίπλάνης,
Ὀρθοδοξίαςκαίκακοδοξίας,Χριστιανισμοῦκαί
λοιπῶνθρησκειῶν.Ζητοῦμετήνχάριντοῦδι’
ἡμᾶςπαθόντοςκαίἀναστάντοςΧριστοῦδιά
πρεσβειῶντῆςΚυρίαςΘεοτόκουκαίπάντων
τῶνἁγίωνΠροφητῶν,Ἀποστόλων,Διδασκάλων,
Ἱεραρχῶν,Μαρτύρων,Ὁμολογητῶν,Ὁσίων,νά
μήνὑποκύψωμενκαίνάμήδελεασθῶμενἀπό
τούςδιαφόρουςψευδοπροφήτας.

Παρακαλοῦμενδέ,τόνεὐσεβῆλαόννάπα
ραμείνηἡνωμένοςεἰςτήνἘκκλησίαν,μήδιολι
σθαίνωνεἰςσχισματικάςὁμάδας,ἀλλάἐντόςτῆς
Ἐκκλησίαςνάἀγωνισθῆκαίνάὁμολογήσητήν
πίστιντουκαίνάμαρτυρήσηδιάτήνὈρθόδο
ξοναὐτοσυνειδησίαντου.

Πιστεύομενὅτιὁπαρώνπειρασμόςθάπα
ρέλθη.ἩὈρθοδοξίαθάνικήση,ὅπωςπάντοτε
ἔγινεδιάμέσουτῶναἰώνων,ἀφοῦἡὈρθοδοξία
εἶναιὁἴδιοςὁΧριστόςπαρατεινόμενοςεἰςτούς
αἰῶνας.Δι’αὐτό,παρηγορητικόςκαίἐνισχυτικός
θάεἶναιὁτελευταῖοςλόγοςμας.

Ἀδελφοίχαίρετε,αὕτηἐστίνἡνίκηἡνικήσα
σατόνκόσμον,ἡπίστιςἡμῶν,ἀμήν.

(Πηγή:Περιοδικό"Γρηγορεῖτε",Τεῦχος9,27Μαΐου
2001,σελ.2425)



110 111

Γ.  Προκήρυξις Ἁγιορειτῶν Πατέρων πρὸς 
τὸν Ὀρθόδοξον Ἑλληνικὸν Λαὸν περὶ 
τῆς ἀντιθέσεως τοῦ Ἁγίου Ὄρους στὶς 
φιλενωτικὲς κινήσεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Πατριάρχου Ἀθηναγόρου. (23 Ἰανουα-
ρίου 1964)

Ο
ἱκάτωθιἉγιορεῖταιΠατέρες,Καθη
γούμενοι, ἹερομόναχοικαίΜοναχοί,
λαβόντεςγνῶσινδιάτάἐσχάτωςτεκται

νόμεναἐναντίοντῆςἀμωμήτου,Ὀρθοδόξου
ἡμῶνΠίστεωςὑπότῆςΠαπικῆςἈνταρσίαςκαί
τάφιλενωτικάσυνθήματατοῦΟἰκουμενικοῦ
Πατριάρχουκαίτῶνσυνεργατῶντου,διακηρύσ
σομενστεντορείᾳτῇφωνῇ,ὅτιἀποκηρύσσομεν
τάτοιαῦταφιλενωτικάσυνθήματακαίφιλενω
τικάςτάσειςκαίμένομενστερεοίκαίἀκλόνητοι
εἰςτήνὈρθόδοξονἡμῶνΠίστιν,ἀκολουθοῦν
τεςὅσαπροεφήτευσανοἱΘεηγόροιΠροφῆται
καίἐδίδαξανοἱΘεοκήρυκεςἈπόστολοι,ὁτῶν
ΘεοφόρωνΠατέρωνΣύλλογος,αἱἑπτάἅγιαι
ΟἰκουμενικαίΣύνοδοικαίαἱΤοπικαίτοιαῦται,
ἔχοντεςἐπίκεφαλῆςτόνἀκρογωνιαῖονΛίθον
Χριστόν,τόνΘεόνἡμῶνκαίἐνγένειἐμμένο
μενεἰςὅσαἡὈρθόδοξοςἡμῶνΠίστιςδιδάσκει
εἴτεδιάγραφίδοςεἴτεδιάτῆςΠαραδόσεως,
ἀποκρούοντεςτήν«Ἕνωσιν»ἤ«Ἑνότητα»,ὅ
πωςτήνἀποκαλοῦνἐσχάτωςοἱφιλενωτικοί.
ἘάνοἱΚαθολικοίκαίοἱλοιποίαἱρετικοίθέλουν
νάἐπιστρέψουνεἰςτήνὀρθοδοξίαν,νάἔλθουν
αὐτοίπροσπίπτοντεςκαίζητοῦντεςτόἔλεος,
ἀσπαζόμενοιεἰςτόἀκέραιοντάδόγματακαί
Παραδόσειςτῆςἀμωμήτουὀρθοδόξουἡμῶν
ΠίστεωςκαίὄχινάτρέχωμενἡμεῖςοἱὈρθόδοξοι
πρόςτούςαἱρετικούς.Ποιοῦμενἔκκλησινπρός
τόνΟἰκουμενικόνἡμῶνΠατριάρχηννάπαύσῃ
ἐξακολουθῶντάςφιλενωτικάςτουἐνεργείας,
καθ’ὅσονἐάνσυνεχίσῃθ’ἀποκηρύξωμενκαί
αὐτόν.Προσεπιδηλοῦμενὅτιθέλομενἀγωνι
σθῆμέχριςἐσχάτηςἡμῶνἀναπνοῆςδιάτήν
Ὀρθοδοξίανμας,χύνονταςκαίαὐτότόαἷμα
μαςἐάντόκαλέσηἡἀνάγκη,μιμούμενοιτούς

ἀειμνήστουςπροκατόχουςμαςκαίἀναφωνοῦν
τεςμετάτοῦἸωσήφτοῦΒρυεννίου«Οὐκἀρνη
σόμεθάσουφίληὈρθοδοξία·οὐψευσόμεθάσε
πατροπαράδοτονσέβας·οὐκἀφιστάμεθάσου
ΜῆτερΕὐσέβεια·ἐνσοίἐγεννήθημενκαίσοί
ζῶμενκαίἐνσοίκοιμηθησόμεθα·εἰδέκαλέσειε
καιρόςκαίμυριάκιςὑπέρσοῦτεθνηξόμεθα».
ΣυγχαίρομεντόνΓεραρόνΠροκαθήμενοντῆς
ὈρθοδόξουἙλλαδικῆςἘκκλησίαςκαίἅπασαν
τήνὈρθόδοξονἹεραρχίανδιάτήνσθεναράνστά
σιντωνὑπέρτῆςὀρθοδοξίαςμαςκαίδηλοῦμεν
ὅτιεἴμεθαπαράτόπλευρόντων.

ἘνἉγίῳὌρειτῇ23ῃἸανουαρίου1964(Π.Η.)

ὉΚαθηγούμενοςτοῦἉγ.ΔιονυσίουἈρχιμ.Γαβρι
ήλκαίοἱσυνἐμοίἐνΧριστῷἀδελφοί

ὉΚαθηγούμενοςτοῦἱεροῦΚοινοβίουτοῦὁσίου
ΓρηγορίουἈρχιμ.Βησσαρίωνκαίοἱσύνἐμοί
ἐνΧριστῷἀδελφοί

ὉΚαθηγούμενοςἈρχιμ.ΧαράλαμποςἹερᾶςΜο
νῆςΣίμωνοςΠέτρας

ΘεόκλητοςΜοναχόςΔιονυσιάτης,Ἡσυχαστήριον
Ἁγ.Γερασίμου,ΓαβριήλἹερομόναχοςπνευμα
τικός,ἩσύχιοςἹερομόναχοςΣιμωνοπετρίτης,
ΓελάσιοςΣιμωνοπετρίτης,Νεόφυτοςἱερομό
ναχοςΣιμωνοπετρίτης

ὉΚαθηγούμενοςἹ.ΜονῆςΞενοφῶντοςἈρχιμ.
ΕὐδόκιμοςκαίοἱσυνἐμοίἐνΧριστῷἀδελφοί

ΟἱἘπίτροποιτῆςἹερᾶςΜονῆςἸβήρωνΓ.Ἀγαθάγ
γελος,Προηγ.Μεθόδιος,Γ.Γερβάσιοςκαίἅ
πασαἐνΧριστῷἡμῶνἀδελφότης,Ἀθανάσιος
Ἰβηρίτης

ὉΔικαῖοςτῆςἱερᾶςΣκήτηςἸβήρων
ἹερομόναχοςΝεῖλοςκαίοἱσύνἐμοίἐνΧριστῷ

ἀδελφοί
ὉΠροηγ.ΚοσμᾶςΦιλοθεΐτης,α΄ἐπίτροπος
ὉΠροηγ.ΕὐμένιοςΦιλοθεΐτης
ὉΓραμματεύςτῆςἹερᾶςΜονῆςΚαρακάλλουΓέ

ρωνΕὐθύμιοςΠροϊστάμενος
ΟἱἐνΠροβάτᾳἩσυχασταίἍγ.Πατέρες,ὁἹερομό

ναχοςἈθανάσιοςμετάτῶνἀδελφῶν(Ρῶσσοι),
ἹερομόναχοςΜητροφάνης,Ἱεροδ.Δημήτριος
καίσυνοδεία,ΜατθαῖοςΜον.ΣκήτηςΤιμίου
Προδρόμου.

ἘπιστολὴσυγχρόνωνἉγιορειτῶνΠατέρων,
ποὺδημοσιεύθηκεστὸν«ὈρθόδοξοΤύπο»(6
Ἰουνίου2014),μὲτὴνὁποίακαταγγέλλουντὴν
ἀφωνίακαὶτὴνἀπουσίατῆςἹερᾶςΚοινότητος
ἀπὸτὰοἰκουμενιστικὰλόγιακαὶἔργατοῦ
ΟἰκουμενικοῦΠατριάρχουκ.Βαρθολομαίου
καὶτῶνὁμοφρόνωντου.ἩσιωπὴτοῦἉγίου
Ὄρουςσήμερασκανδαλίζειτὸνπιστὸλαὸτοῦ
Θεοῦ,γιατὶἀπὸτὸἍγιονὌροςπεριμένειτὴνπα
ραδειγματικὴκαὶποιμαντικὴκαθοδήγησήτου
ἔναντιτῆςπαναιρέσεωςτοῦΟἰκουμενισμοῦκαὶ
τοῦἐξουνιτισμοῦτῆςὈρθοδόξουἘκκλησίαςμας.

Ε
ἴμεθαμιὰὁμάδαἀπὸἉγιορεῖτεςΠα
τέρες,ποὺκατοικοῦμεἐκτὸςἹερῶν
Μονῶνσὲἐξαρτήματα,ὅπωςἩσυχα
στήρια,Κελλιά,ΚαλύβιακαὶἘρημη

τήρια.
Τὴνἐπιστολὴαὐτὴτὴνδημοσιεύουμε,ὡςδια

μαρτυρίαγιὰὅσασυμβαίνουνστὴνΠατρίδαμας
καὶστὸἍγιονὌρος,τὸ«ΠεριβόλιτῆςΘεοτόκου».

Ξεκαθαρίζουμετὶςθέσειςμαςὅτιδὲνσυμφω
νοῦμεμὲὅσαγίνονταιτὸντελευταῖοκαιρὸκαὶκυ
ρίωςοἰκουμενιστικὰκαὶνεοεποχίτικα.Τὰθέματα,
μὲτὰὁποῖαδὲνσυμφωνοῦμεεἶναιτὰκάτωθι:

•ΟἰκουμενιστικὲςὑποδοχὲςΠατριάρχου
χωρὶςκαμιὰδιαμαρτυρίατῶνἹερῶνΜονῶν,
τῶνἹερῶνΣκητῶνκαὶἄλλωνΣεμνείων.Ὑπο
δοχὴΟἰκουμενιστῶνσημαίνεικαὶἀποδοχὴτῶν
αἱρετικῶνφρονημάτωντους.Καὶτὸχειρότερον,
ὄχιμόνονὑποδοχὴἀλλὰκαὶσυλλείτουργαμετ᾽
αὐτῶντῶνἐγνωσμένωνΟἰκουμενιστῶνγίνονται.

•ΠλήρηςἀδιαφορίατῶνἹερῶνΜονῶνγιὰτὰ
θέματαΠίστεωςκαὶἹερᾶςΠαραδόσεως.

•Κοσμικοποίησις,τουριστικοποίησιςἀπὸτὸ
κακὸστὸχειρότερο,μαγαζιά,καφενεδάκιαμὲ
παραδοσιακὰἀλλὰκαὶνεοεποχίτικασκευάσμα
τακαὶποτὰμὲκαλαμάκι.Μόνοσουβλάκιαδὲν
ψήνουν(ἀκόμη)στὶςΚαρυές.

•Πολλοὶπροσκυνητὲςἐξαπατῶνταιἀγοράζο
νταςἐργόχειραἀπὸτὰμαγαζάκια,νομίζονταςὅτι
εἶναιἁγιορείτικακαὶδὲνεἶναι.Τὰπερισσότερα
εἶναιἀπ᾽ἔξω,ἀπὸΚίνα,Ρουμανία,Ἀλβανία,ἀκό
μηκαὶἀπὸμουσουλμάνουςὡςἠκούσθη.(Μαγα
ζάκιστὶςΚαρυὲςπωλοῦσεεἰκόνεςτῆςἉγίαςΟἰκο
γένειας,Ἰωσὴφμνηστῆρος,ΠαρθένουΜαρίας
καὶτοῦΠαιδὸςΧριστοῦ,προτεσταντικοῦτύπου).

•Ὑποδοχὴκοσμικῶνἀρχόντων,Πρωθυ
πουργῶν,βουλευτῶν,πολιτικῶν,ἐγνωσμένων
γιὰτοὺςἀντίχριστουςκαὶἀνθελληνικοὺςνόμους,
ποὺψηφίζουν.

•ἈπαγγέλλουνοἱτοιοῦτοιτὸΣύμβολοτῆς
ΠίστεωςκαὶτὴνΚυριακὴπροσευχή,μασόνοι
ὄντες,στὸνἹ.ΝαὸτοῦΠρωτάτουστὶςΚαρυές.

•Τοὺςὑποδέχονταιτὰμοναστήριαμὲτιμὲς
καὶδόξες,αὐτοὺςποὺπίνουντὸαἷματοῦλαοῦ
μὲτὶςφορολογίεςκαὶτὶςπερικοπές.

•Πλήρηςσυμπόρευσιςμὲὅλεςτὶςἐξουσίες
ἀδιακρίτως.

•Συμπεριφορὰἀδιαφορίαςγιὰκάθεἀξία,
ἦθος,παράδοσι,Πατρίδα,Παιδείακαὶτὰλοιπά,
ποὺδηλώνειἢμασονικὴσυνείδησιἢαἰχμαλω
σίαστὴνΝέαἘποχή.

•ΚονδύλιαχρῆμαγιὰἔργαστὸἍγιονὌρος,
τὴνστιγμὴποὺὁλαὸςἔξωαὐτοκτονεῖγιὰἕνα
πιάτοφαΐ.Καὶἄλλοιψάχνουννὰφᾶνεκάτιἀπ᾽
τὰσκουπίδια.

•ἩπαναίρεσιςτοῦΟἰκουμενισμοῦκαὶἡπρο
δοτικὴδουλοπρεπὴςκαὶἀμφιρέπουσαστάσι
τῶνἹερῶνΜονῶν.

•ἩἀδιαφορίατοῦἉγίουὌρουςγιὰτὸνπόνο,
τὶςἀγωνίεςκαὶτὴνἐξαθλίωσιτοῦλαοῦ.(Μόνον
ἐλάχιστοιἐνδιαφέρθησαν).

•ΓιὰτὸγκρέμισματῆςΠαιδείας.
•ΓιὰτὴνκατάκτησιτῆςΠατρίδοςἀπὸτοὺς

μουσουλμάνουςψευδομετανάστες.
•Κατάργησιτοῦἀβάτουεἶναιπροδιατεταγμέ

νη∙μᾶςπαραπλανοῦνκαὶοὔτεκἂνἐνδιαφέρο

Κραυγὴ ἀγωνίας  
συγχρόνων Ἁγιορειτῶν Πατέρων
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νταιγιὰτὴντήρησιτοῦπατροπαραδότουθεσμοῦ.
•ΔιαφωνοῦμεμὲτὴνπρᾶξικάποιωνἹ.Μονῶν,

ποὺἔβαλανχαρτιὰστὶςπόρτεςΚελλιῶνἐξἀλλο
δαπῆςΜοναχῶν,γιὰνὰἐγκαταλείψουντοὺςτό
πουςτῆςἀσκήσεώςτουςκαὶτὸἍγιονὌρος.(Κά
ποιοιΜοναχοὶἀπὸὈρθόδοξεςχῶρεςἔρχονται
κατὰκαιροὺςἀπὸεὐλάβειαστὸἍγιονὌρος,γιὰ
νὰμονάσουν.Οἱπλεῖστοιπροκόβουνστὴνμονα
χικὴζωὴκαὶκαρποφοροῦνπνευματικά.Μεταξὺ
αὐτῶνἔρχονταικάπουκάπουκαὶκάποιοιἀπρό
κοπτοι,μέθυσοι,θεληματάρηδες,ἀνυπάκουοι
καὶἀκατάστατοι.Κάποιοιἀπ᾽αὐτοὺςἔκοψαν
κέδραστὸνἌθωνακαὶκατασκεύασανκελλιά.
Καὶἄλλεςπαρόμοιεςἀταξίεςἔκαμαν).Πρέπει
νὰἐντοπίζωνταιοἱἔνοχοικαὶαὐτοὶμόνονὰ
ἐκδιώκωνται.Ὄχι,ὅλοιγενικὰοἱἀλλοδαποὶ
Μοναχοί,οἱπλεῖστοιτῶνὁποίωνεἶναιἀκτή
μονες,ἀσκητικοὶκαὶἐνάρετοι,πολλὲςφορὲς
καλύτεροικαὶἀπὸμᾶς.ΤοὺςθέλειἡΠαναγία.

•ΝὰἐξέλθητὸταχύτερονδυνατὸνἡὈρθό
δοξοςἘκκλησίακαὶτὸΟἰκουμενικὸΠατριαρχεῖο
ἀπὸτὸνοἰκουμενιστικὸὀργανισμό,ποὺλέγεται
«ΠαγκόσμιονΣυμβούλιονἘκκλησιῶν»,διότιἡ
παγίδευσιτῆςὈρθοδόξουἘκκλησίαςσ᾽αὐτὸν
καὶἡἐμμονήτηςσ᾽αὐτόν,θὰφέρηὀλέθριαἀπο
τελέσματα.ΔιότιστόχοςαὐτοῦτοῦὈργανισμοῦ

εἶναιἡὑποταγὴὅλωντῶνθρησκειῶνκαὶπιστῶν
καὶ«Ἐκκλησιῶν»στὴνΠανθρησκεία.Διότιὅπως
ἔγραψεκαὶὁὍσιοςἸουστῖνοςΠόποβιτς,«μὲτὸ
νὰβρίσκεταιἡὈρθόδοξοςἘκκλησίασ᾽αὐτὸτὸ
Συμβούλιο,μόνοκαὶμόνοαὐτὸἀποτελεῖἀνή
κουστονπροδοσίαν».

•ἈνησυχίαπολλῶνἉγιορειτῶνὅτιἡλῆψις
ἀπὸτὴνΕὐρώπητῶνχρημάτωνγιὰἀναπαλαίωσι
τῶνἹ.ΜονῶντοῦἉγίουὌρους,δίνειτὴνεὐκαι
ρίαστοὺςΕὐρωσιωνιστὲςκαὶτὸδικαίωμαδιὰ
τὴνἐπιβολὴτῶνοἰκουμενιστικῶντουςστόχων
καὶσχεδίωνκαὶστὸνἹερὸτοῦτοΤόπο.

•Δὲνεἴμεθασύμφωνοιμὲτὴνδικέφαλον
ἈδελφότητατῆςἹερᾶςΜονῆςἘσφιγμένου.Οἱ
«ἰθαγενεῖς»εἶναιοἱνόμιμοι.Νὰπροσέξουν
ὅμωςκαὶοἱΖηλωτὲςΠατέρεςκάποιεςἀκρότητες
ἐπικίνδυνες.(ἈναβαπτισμοὺςΝεοημερολογιτῶν
καὶπροσφυγὴγιὰδικαίωσησὲΔιεθνῆΟἰκουμε
νιστικὰΔικαστήρια).

•Ἐγράψαμετὰἀνωτέρω,ὄχιγιὰνὰἐπικρίνω
μεκανένα,ἀλλὰγιὰνὰἐξυπνήσωμεδιανοίαςλη
θαργούσας,πρὸτοῦκινδύνουἀλλοτριώσεωςκαὶ
ἀλλοιώσεωςτῶνπατροπαραδότωνθεσμῶντοῦ
ἹεροῦΤόπουκαὶτῆςἹερᾶςἡμῶνΠαραδόσεως.

ἉγιορεῖτεςΠατέρες
(Ὀρθόδοξος Τύπος,ἀρ.φ.2025,6Ιουνίου2014)

ἘπιστολὴτοῦΓέροντοςΣάββαΛαυριώτου,μὲτὴν
ὁποίαἀπαντᾶστὴνἔγκλησητῆςἹερᾶςΚοινότη
τοςἉγίουὌρους,διὰτῆςὁποίαςἐλέγχεταιγιὰ
τὴνὁμολογιακὴἐπιστολήτου(195/162014)
μὲτὴνὁποίακατήγγειλετὴν«προσκυνηματι
κή»συνάντησητοῦΟἰκουμενικοῦΠατριάρχου
μὲτὸνΠάπαστὰἹεροσόλυμα,ὅπουχαρακτη
ριστικὰσημείωνε:«Σᾶςκαταθέτωλοιπόνὅτι
μεγάλομέροςτοῦἉγίουὌρουςἀποτελείται
ἀπόαὐτούςτούςπατέρες,πούθάἔδινανκαί
τήνζωήτουςγιάτήνφίληὈρθοδοξία,καί,ἄν
καίεἶμαιἀνάξιοςνάσυγκαταλέγομαιμεταξύ
αὐτῶν,συντάσσομαιμαζίτους.Καίαὐτόὄχι
χάρινἐπιδείξεως,ἀλλάδιότιἡσιωπήκατάτόν
ΜέγαΓρηγόριοντόνΠαλαμᾶεἶναιτότρίτοεἶδος
ἀθεῒας».

ἘνΜεγίστῃΛαύρᾳτῇ1582014|ΠρόςτήνἹερά
Κοινότητα|ἉγίουὌρους|Ἄθω

ΣεβαστοίΠατέρες

Σ
έπρόσφατητακτικήσύναξητῆςἹερᾶς
ΜονῆςΜεγίστηςΛαύρας,στήνὁποί
ανἀνήκω,ἀνεγνώσθηκεγράμματῆς
ἹερᾶςΚοινότητοςπούἀφοροῦσεστήν

ἐλαχιστότητάμου.Μέτόγράμμααὐτό,ἀφοῦ
ἐξεφράζετοἡλύπητῆςἹερᾶςΚοινότητος,ἐζη
τεῖτοἀπότόνΚαθηγούμενοτῆςἹερᾶςΜονῆςμας
Ἀρχιμ.Πρόδρομονάἐπιληφθεῖἑνόςσοβαροῦ
θέματος.

Ποιόἦταντόσοβαρόαὐτόθέμα;Τόὅτιὁ
ὑπογραφόμενοςΓέρωνΛαυριώτηςΜοναχός
Σάββαςἔγραψεἀγωνιστικόἄρθρο,τόὁποῖο
ἐδημοσιεύθηστήνἀγωνιστικήκαίὁμολογητι
κήἐφημερίδα«ὈρθόδοξοςΤύπος»μέτίτλο«Ἡ
στάσητοῦἉγίουὌρουςἔναντιτῶνφιλοπαπικῶν
ΠατριαρχῶνκαίτοῦΟἰκουμενισμοῦ»(662014).

Στόἱστορικόαὐτόἔντυπο,πούἵδρυσανκαί
διηύθυνανἐπίμισόναἰῶναδιαδοχικάοἱμα
καριστοίΓέροντεςΧαράλαμποςΒασιλόπουλος
καίΜᾶρκοςΜανώλης,ἀπέστειλανἀγωνιστικά
ἄρθραπλειάςἉγιορειτῶνΜοναχῶνκαίἩγουμέ
νωνὡςκαίδιαβιούντωνἐντῷκόσμῳκληρικῶν

καίλαϊκῶν.Μερικοίμάλισταἐξ΄αὐτῶνἦσανκαί
εἶναιτακτικοίσυνεργάτες.Μνημονεύωἐνδει
κτικάτούςμακαριστούςἡγουμένουςΓέροντες
ΓαβριήλΔιονυσιάτηνκαίΓεώργιονΚαψάνην,
τούςμοναχούςΘεόκλητονΔιονυσιάτην,Μωϋσῆν
Ἁγιορείτην,ΝικόδημονΜπιλάλην,ἐκτῶνἐντῷ
κόσμῳδέτούςἀειμνήστουςΓέροντες,ἐπίσκοπον
ΑὐγουστίνονΚαντιώτην,ΦιλόθεονΖερβάκον,
ἘπιφάνιονΘεοδωρόπουλον,τούςεὐσεβεῖς
λαϊκούςΦώτηνΚόντογλουκαίΚωνσταντῖνον
Μουρατίδηνκαίἐκτῶνἐπιζώντωντούςπανε
πιστημιακούςκαθηγητάςκαίἱερεῖςΓεώργιον
Μεταλληνόν,ΘεόδωρονΖήσην,ΣαράντηνΣα
ράντονκαίπολλούςνεωτέρους.

Ὅλωναὐτῶνκαίτῆςἐφημερίδοςστόχος
ἦτανκαίεἶναινάἀφυπνίσουντούςὈρθοδόξους
μπροστάστόνἐμφανέστατοκίνδυνοτῆςπαναι
ρέσωςτοῦΟἰκουμενισμοῦ,τῆςχειρότερηςκαί
πιόἐπικίνδυνηςαἱρέσεωςὅλωντῶναἰώνων.
Δένἐδίστασανμάλιστανάἀποστείλουνκαί
προσωπικέςἐπιστολέςμέσκληρήἐλεγκτική
γλώσσαπρόςτόνΠατριάρχηἈθηναγόρα,ὁ
ὁποῖοςἐφούντωσε,ἐνίσχυσεκαίἐπέβαλετήν
αἵρεσηστίςἐκκλησιαστικέςἡγεσίες.

ΜετάτόνΠατριάρχηΔημήτριοπούἐσυνέ
χισεστάβήματατοῦἈθηναγόρα,ὁσημερινός
ΠατριάρχηςΒαρθολομαῖοςπροχώρησεπολύπε
ρισσότεροτόνσυγκρητιστικόΟἰκουμενισμόμέ
τολμηράθεολογικάκαίλειτουργικάἀνοίγματα
πρόςὅλεςτίςαἱρέσεις,Μονοφυσιτισμό,Παπι
σμό,Προτεσταντισμό,ἀκόμακαίπρόςἄλλες
θρησκεῖες,ὅπωςὁἸουδαϊσμόςκαίτόἸσλάμ.
Θάχρειαζότανπολύςχῶροςγιάνάὑπομνήσω
αἱρετικέςγνῶμεςκαίἀντικανονικέςπράξεις
τοῦΠατριάρχουτίςὁποῖεςἐλπίζωνάγνωρίζε
τε.Ἁπλῶςσημειώνωἐνδεικτικάὅτιἔπαυσενά
πιστεύειὅτιἡὈρθόδοξηἘκκλησίαεἶναιΜία,
Ἁγία,ΚαθολικήκαίἈποστολικήἘκκλησίατοῦ
ΣυμβόλουτῆςΠίστεως.Δέχεταιὅτικαίοἱαἱρέ
σειςεἶναιἐκκλησίες,ἔχουνἔγκυροβάπτισμακαί
ἔγκυραμυστήρια,ἀποδεχθείςκαίἐπαινέσαςτίς
ἐπαίσχυντεςἀποφάσειςγιάμέντούςΠαπικούς

Ὁμολογιακὴ στάση ἁγιορείτου Γέροντος

ἹεράΜονή
Ξηροποτάμου,ἍγιονὌρος.
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τοῦΜπαλαμάντ(1993),γιάτούςΠροτεστάντες
τίςἀποφάσειςτοῦΠαγκοσμίουΣυμβουλίου
τῶνἘκκλησιῶνστόΠόρτοἈλέγρετῆςΒραζιλίας
(2006)καίστόΠουσάντῆςΝ.Κορέας(2012),καί
γιάτούςΜονοφυσίτεςτίςἀποφάσειςτῆςΓενεύης
(1990).Τίςἀπαράδεκτεςἀποφάσειςγιάτούς
Μονοφυσίτεςτούςὁποίουςἀναγνωρίζουμεὡς
Ὀρθοδόξους,ἤλεγξεμέσειράδημοσιευμάτων
ὁἀείμνηστοςΓέρονταςπ.ΓεώργιοςΚαψάνης,τίς
κραυγαλέεςδέγιάαἱρετικήἀπόκλισηἀποφά
σειςτοῦΠουσάνἐστηλίτευσανμέκοινόὑπόμνη
μάτουςπρόςτόνἈρχιεπίσκοπονκ.Ἱερώνυμον
ἐσχάτως(2014)οἱΜητροπολίτεςΔρυϊνουπόλεως
Ἀνδρέας,ΓλυφάδαςΠαῦλος,ΚυθήρωνΣερα
φείμ,ΑἰτωλοακαρνανίαςΚοσμᾶςκαίΓόρτυνος
Ἰερεμίας,ζητώνταςνάσυζητήσειἡἹεραρχίατῆς
ἘκκλησίαςτῆςἙλλάδοςτόνπροσεχῆὈκτώβριο
τίςαἱρετικέςἐκτροπέςτοῦκειμένουτοῦΠουσάν.

ΧειρότερηγιάτόνΠατριάρχηΒαρθολομαῖο
εἶναιἡεἰκόναἀπότίςσυμπροσευχέςμέαἱρετι
κούς,γιάτίςὁποῖεςοἱἹεροίΚανόνεςἐπιβάλλουν
τήνποινήτῆςκαθαιρέσεωςἀλλάκαίἀπόἄλλες
πράξεις,ὅπωςἡπροσφοράτοῦἀντίχριστουΚο
ρανίουσέΜουσουλμάνους,ἐνέργειαπούἐμιμή
θησανκατόπινκαίοἱΠατριάρχεςἈλεξανδρείας
καίἹεροσολύμων.Σαλεύθηκανκαίταράχθηκαν
οἱὈρθόδοξεςσυνειδήσειςκαίἐσκανδαλίσθηκαν
πολλοίἀπότήνἐπίσκεψητοῦπάπαΒενεδίκτου

στήνΚωνσταντινούπολητόνΝοέμβριοτοῦ2006,
ὅπουἔλαβανχώραὄχιμόνονσυμπροσευχές,
ἀλλάκαίλειτουργικόςἀσπασμός,ἀπαγγελία
τοῦ«Πάτερἡμῶν»ἀπότόνπάπακατάτήνδιάρ
κειατῆςΘ.Λειτουργίας,θυμίασητοῦπάπαἀπό
ὀρθοδόξουςδιακόνους,ἀκόμηκαίψαλμωδία
ἀπολυτικίωνπρόςτιμήντοῦαἱρεσιάρχηκαίτοῦ
ψαλμικοῦστίχου«Εὐλογημένοςὁἐρχόμενοςἐν
ὀνόματιΚυρίου».

ΠολλοίΓέροντεςἉγιορεῖτεςτότεδένἄντεξαν
αὐτόντόνἐμπαιγμόνκαίτόνἐξευτελισμόντῶν
ἹερῶνΚανόνωνκαίτῶνΠατερικῶνΠαραδό
σεωνκαίπρίνἡ ἹεράΚοινότηταἀντιδράσει,
ἐνισχύοντεςτούςἀντιπροσώπουςπρόςαὐτήν
τήνκατεύθυνσην,ἔστειλαν«ἈνοικτήἘπιστολή
πρόςτήνἹεράΚοινότητα»ὑπογραφομένηἀπό
ἑξήντακαίπλέονἱερομονάχουςκαίμοναχούς
γνωστούςκαίἐναρέτουςΓέροντες,στήνὁποία,
ἀφοῦἐξέφραζαντήνβαθύτατηλύπηκαίἀνη
συχίατουςγιάὅσακαταλυτικάτῆςδιδασκαλίας
τῶνἈποστόλωνκαίΠατέρωνσυμβαίνουν,ἔγρα
φαν:«Ἐκτιμοῦμεμέπολύμεγαλύτερηλύπη,
ὅτιἡπνευματικήἡγεσίατοῦἉγίουὌρουςτά
τελευταῖαἔτηδένἀντιμετωπίζειμέσθένοςκαί
γενναιότηταὁμολογητικήτάφαινόμενααὐτά
τῆςἀποστασίας,ὅπωςἔπραττανπαλαιότεραοἱ
ἉγιορεῖτεςΠατέρες.ὉΠατριάρχηςἔχειμετρήσει
τίςἀντιδράσειςμαςκαίἐπειδήεἶναιχλιαρές

ἹερὰΜονὴΜεγίστηςΛαύρας,ἍγιονὌρος.

καίπολλέςφορέςἀνύπαρκτες,προχωρεῖχωρίς
ἐμπόδιαστήνἕνωσημέτόνἀμετανόητοκαί
παραμένονταςστίςαἱρέσειςτουπάπα.Μᾶςἐμέ
τρησεκαίχάρηκεσφόδρακαίκατάτήντελευταία
ἐπίσκεψήτουστόἍγιονὌρος,στόὁποῖολέςκαί
ἦλθεγιάνάπάρειτήνσυγκατάθεσηκαίεὐλογία
τῶνἉγιορειτῶνγιάὅσαεἶχεσχεδιάσεινάπράξει
μέτόνπάπαλίγεςἡμέρεςἀργότερα.Ἐμεῖςταπει
νοίἱερομόναχοικαίμοναχοί,ἐξομολογητικάσᾶς
ἀποκαλύπτομεὅτιἔχουμεσκανδαλισθεῖἀπότήν
σιωπήκαίἀπραξίατῆςπνευματικῆςμαςἡγεσίας
στόἍγιονὌροςκαίμαζίμέμᾶςκαίτόἀπαντα
χοῦτῆςἙλλάδοςκαίτῆςΟἰκουμένηςὈρθόδοξο
καίφιλομόναχοπλήρωμα.Περιμένουνὅλοι
νάἀκούσουντήνφωνήτοῦἉγίουὌρους».Δι
ερωτώμενοςτίπερισσότεροἔγραψαἐγώστό
ταπεινόμουδημοσίευμα,προσθέτωὅτιλίγες
ἡμέρεςἀργότερα(30122006)ἡἹεράΚοινότης
δένἔλαβεἀπόφασηνάἐλέγξειτόνΠατριάρχη
γιάὅσασυνέβησαν,ἀλλάἐπιβεβαιώνοντας
ὅσαοἱἑξήνταἉγιορεῖτεςκατελόγιζανγιάἔλλει
ψησθένουςκαίὁμολογητικῆςγενναιότητος,
ἀρκέσθηκανστήνἔκδοσημιᾶςἈνακοινώσεως
πρόςτόντύπο,μέτήνὁποίαἀπεδοκίμαζαντά
συμβάντα.

Τόἴδιοἀκριβῶςσυμβαίνεικαίὡςπρόςτήν
πρόσφατησυνάντησητοῦΠατριάρχουΒαρθο
λομαίουμέτόνπάπαΦραγκῖσκοστάἹεροσό
λυμα,τόνπερασμένοΜάϊο,ἡὁποίαἀποδοκι
μάσθηκεκαίμέθεϊκάσημεῖα.Ὅσαἐλέχθησαν
καίὅσαἐπράχθησανἔθλιψανκαίκατετάραξαν
τούςὈρθοδόξους.ΓιάπολλοστήφοράὁΠα
τριάρχης«λίανηὔφρανετούςκακοδόξουςκαί
κατήσχυνετούςὈρθοδόξους».Πολλοίκαίπάλι
διερωτῶντο:ΓιατίσιωπᾶτόἍγιονὌρος;Γιατί
παραμένειἄφωνο;Ἔπαυσαννάἰσχύουνὅσα
οἱἍγιοιΠατέρεςκαίἡΜοναστικήΠαράδοση
θεσπίζουνὅτιοἱμοναχοίκυρίωςδένπρέπει
νάἀνέχονταικαμμίακαινοτομίαεἰςτάτῆςπί
στεωςκαίὅτιπάντοτεἦσανπρωτοπόροιστούς
ἀγῶνεςγιάτήνἉγίαὈρθοδοξία;Δένἐδίστασαν
νάἐλέγξουνΒασιλεῖς,Πατριάρχες,Ἐπισκόπους
ἀκόμηκαίσυνόδουςθυσιάζοντεςμαρτυρικάκαί
τήνζωήτουςἤδιωκόμενοικαίφυλακιζόμενοι
ὅπωςσυνέβημέτούςἉγιορεῖτεςὉσιομάρτυρες
ἐπίπατριάρχουλατινόφρονοςΒέκκου(1274)
καίμέτούςἉγιορεῖτεςτοῦἉγίουΓρηγορίου

τοῦΠαλαμᾶἐπίλατινόφρονοςπατριάρχου
Καλέκα(13411351).Ὅπωςσυνέβηκαίστήδι
κήμαςἐποχή,ὅτανὁμοφώνωςἀποφάσισετό
ἍγιονὌροςτήνδιακοπήτοῦμνημοσύνουτοῦ
Ἀθηναγόρα.ἈκόμηκαίὅτανἐπιέζοντοοἱἹερές
Μονέςνάἐπαναφέρουντόμνημόσυνοτοῦνέου
πατριάρχουΔημητρίουμέἀπειλέςκαίτιμωρίες
ἀπότόνπατριαρχικόἔξαρχο,δένὑποχώρησαν.
Μέἔγγραφάτουςπρόςτήν ἹεράΚοινότητα
οἱΜονέςΚαρακάλου,ΣίμωνοςΠέτρας,Ἁγίου
Παύλου,Ξενοφῶντος,ΚωνσταμονίτουκαίὉσίου
Γρηγορίουδιεμήνυσανὅτιἐμμένουνστήνἀμετά
θετηἀπόφασήτουςνάσυνεχίσουντήνδιακοπή
τοῦπατριαρχικοῦμνημοσύνου«εἰςἔνδειξιν
διαμαρτυρίας,ἐφ΄ὅσονὁνέοςΟἰκουμενικός
Πατριάρχηςκ.ΔημήτριοςὁΆ θάσυνεχίσητήν
τηρουμένηνὑπότῆςἹερᾶςΣυνόδουγραμμήν,τήν
ὁποίανεἶχεχαράξειὁἈθηναγόρας».Ἐσημείωναν
μάλισταὅτιὑπάρχειἀπόφασητῆςἘκτάκτου
ΔιπλῆςἹερᾶςΣυνάξεως(συνεδρίαΝΒτῆς1311
71)ἡὁποίαὁρίζει«ἐπαφίεταιεἰςτήνσυνείδησιν
ἑκάστηςΜονῆςἡδιαμνημόνευσιςτοῦὀνόματος
τοῦΟἰκουμενικοῦΠατριάρχου,διότιδένδυνά
μεθανάκαταπατήσουμετούςἹερούςΚανόνες,
οὕςτόΠνεῦματόἍγιονἐλάλησενεἰςαὐτούς
παράταῖςἹεραῖςΣυνόδους.Θάπειθώμεθαεἰς
τόννέονπατριάρχην,ὅτανδιαπιστώσωμενὅτι
οὗτοςθάἀναθεωρήσειτάςαἱρετικάςὁμολογίας
τοῦπροκατόχουτουκαίδένθάσυνεχίσητήν
φιλοπαπικήνγραμμήν».

Ἡ  ἹεράΜονήΣίμωνοςΠέτρας,μάλιστα,
ἔγραφεστήνἀπαντητικήτηςἐπιστολήπρόςτήν
ἹεράΚοινότηταὅτι«ἡσυνεδρίατῆςἐκτάκτου
ΔιπλῆςἹερᾶςΣυνάξεως(συνεδρίαΝΒτῆς1311
71)φέρειτόντύποἐθνοσυνελεύσεωςσυμφώ
νωςτῷἄρθρῳτοῦἐσωτερικοῦκανονισμοῦτῆς
ἐκτάκτουΔιπλῆςΣυνάξεωςκαί,ὡςἐκτούτουἡ
«ἹεράΚοινότηςδένδύναταινάἀκυρώσειτάς
ληφθείσαςἀποφάσειςαὐτῆς».

ΣεβαστοίΠατέρες

ΑὐτήντήνΜοναστικήκαίἉγιορείτικηΠα
ράδοσηγνωρίζονταςκαίἐγώὁἐνμονα

χοῖςἐλάχιστοςὡςκαίτήνσυνοδικήδομήτῆς
Ἐκκλησίας,τῆςὁποίαςὅλατάμέλη,ἀκόμηκαί
οἱλαϊκοί,ὀφείλουννάὁμιλοῦν,ὅτανκινδυ
νεύειἡπίστις,ἐδημοσίευσατόσχετικόμου
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ἄρθροστόν«ὈρθόδοξοΤύπο».Αὐτόἔπρεπε
νάτόἐπαινέσετεκαίνάμέσυγχαρῆτεκαίὄχι
νάζητεῖτεἀπότήνΜονήμουνάλάβειμέτρα
ἐναντίονμου.Γιατίδένἐπράξατετόἴδιοὅταν
ἑξήντακαίπλέονἹερομόναχοικαίΜοναχοί
Ἁγιορεῖτες,τόνΔεκέμβριοτοῦ2006ἤλεγχαν
τήνἹεράΚοινότηταγιάἀπαράδεκτηἀφωνίακαί
ἀπραξία;ἌνὅσαλέγουνοἱἍγιοιΠατέρεςγιά
τούςαἱρετικούςκαίτούςαἱρετίζοντες,γιάτούς
παπικούςκαίτούςφιλοπαπικούς,ἄνὅσαεἶπε
ἡΠαναγίαμαςγιάτούςἐχθρούςτοῦΥἱοῦΤης
καίδικούςτηςἐχθρούςστούςΖωγραφίτεςὉσι
ομάρτυρες,εἶναι«ἀνοίκειοικαίἀπαράδεκτοι
χαρακτηρισμοί»ὅπωςθέλεικαίὁνεοεποχίτικος
ἀντιρατσιστικόςνόμος,γιάτόνὁποῖοτόἍγιον
Ὄροςκαίπάλινἐσιώπησε,τότεμέχαράνάτι
μωρηθῶγιάτήνσυμφωνίαμουμέτούςἉγίους
καίτήνἉγιορείτικηΠαράδοση,μέλύπηὅμως
γιάὅσουςἉγιορεῖτεςἀδελφούςμουἐπέλεξαν
νάεἶναιμέτούςἐχθρούςτῆςπίστεως.Σύγχυση
καίσκανδαλισμόστίςσυνειδήσειςτῶνπιστῶν
δένπροκαλοῦνοὔτεοἱμαρτυρήσαντεςἐπί
ΒέκκουἉγιορεῖτεςὉσιομάρτυρες,οὔτεὁἍγιος
ΓρηγόριοςὁΠαλαμᾶςκαίοἱσύναὐτῷπούἀγω
νίσθηκανἐναντίοντοῦπάπακαίτῶνἰδικῶνμας
λατινοφρόνων,οὔτεοἱἉγιορεῖτεςΠατέρεςπού
διέκοψαντόμνημόσυνοτοῦἈθηναγόρα,οὔτε
τόπτωχόκαίἀσήμαντοδημοσίευμάμου,πού
τοῦδώσατετόσομεγάλησημασία.

Σύγχυσηκαίσκανδαλισμόπροκαλοῦνὅσα
ἀπότήνἐποχήτοῦἈθηναγόρασυμβαίνουνστήν
ἉγίαὈρθοδοξίαμας,αὐξημένακαίπροκλητικά

τώραἀπότόνΠατριάρχηΒαρθολομαῖο.Ἐγώ,
ὡςὄφειλα,κατάτήνἀναλογίατῆςεὐθύνης
μου,ἔπραξατόκαθῆκονμου,χωρίςνάδιεκδικῶ
«ἡρωϊσμούς»ὅπωςἰσχυρίζεσθε,οὔτεσυνιστῶ
ἀποκοπήἀπότόσῶματῆςἘκκλησίας,τήνὁποία
ἀποκοπήρητῶςἀποδοκιμάζω,γί αὐτόκαίμέ
θλίβειἡπαραποίησηκαίκακοποίησητῶνγρα
φομένωνμου.

ΠολλοίχαρήκαμεγιάτόνἡρωϊσμότῆςἹερᾶς
ΜονῆςΖωγράφου,ἀκολουθούσηςτόπαράδειγ
ματῶνΖωγραφιτῶνὉσιομαρτύρων,ἡὁποία
ζήτησεἀπότήνἹεράΚοινότητανάκαταδικάσει
ὅσαεἶπεκαίἔπραξεὁΠατριάρχηςστάἹεροσό
λυμακατάτήνσυνάντησημέτόνπάπα,διότι
διαφορετικάθάπροχωρήσειμονομερῶςστήν
διακοπήτοῦμνημοσύνου.Χαρήκαμεκαίγιάτήν
ἀπόφασητῆςπλειοψηφίαςτῶνἀντιπροσώπων
στήνἹεράΚοινότητανάσταλεῖστόνΠατριάρχη
ἔγγραφοδιαμαρτυρίαςκαίἐλέγχου.Μέἀγαθές
ἐλπίδεςπεριμένουμεμετάἀπότρεῖςμῆνεςνά
δημοσιοποιηθοῦντάἔγγραφακαίτῆςἹερᾶς
ΜονῆςΖωγράφουκαίτῆς ἹερᾶςΚοινότητος,
ὥστετώραὅπωςἁρμόζεινάεὐφρανθοῦνοἱ
Ὀρθόδοξοικαίνάκαταισχυνθοῦνοἱκακόδοξοι,
καίνάπαύσειὁσκανδαλισμόςγιάτήνἀφωνία
καίἀπραξίατοῦἉγίουὌρους.

Αὐτόεἶναιὄντωςσοβαρόζήτημακαίὄχιλή
ψημέτρωνἐναντίονἑνόςἀσήμουμοναχοῦμέ
ἀδύναμηκαίἰσχνήφωνή.

ΤαῦτακαθηκόντωςδιατελῶμετάτῆςἐνΚυρίῳ
ἀγάπηςκαίφιλαδελφίας.

ΓέρωνΣάββαςΛαυριώτης

ὉἘπιτάφιοςθρῆνος,τοιχογραφίαἹερᾶςΜονῆςΣταυρονικήτα,ἍγιονὌρος.

Ὁ
λοκληρώνονταςτὴμελέτηκαὶτὴν
παρουσίασηστὸπαρὸντεῦχοςτῶν
ἁγιορείτικωνκειμένων,τῶνσχετικῶν

μὲτάἀντορθόδοξαοἰκουμενιστικάἀνοίγματα
τῶνΟἰκουμενικῶνΠατριαρχῶνἈθηναγόρακαὶ
Δημητρίου,ἀλλὰκαὶγιὰτὴνἕωςπαύσεωςΜνη
μονεύσεωςαὐτῶνἀντίδρασητῆςΜοναστικῆς
ΠολιτείαςτοῦἌθω,ἐναγώνιοςπροβληματισμὸς
καὶεὔλογεςἀπορίεςκαὶβασανιστικὰἐρωτήμα
ταγεννῶνταιστὶςκαρδιὲςτῶνἁγιορειτῶνΠατέ
ρων―ὅπωςκαὶστὶςκαρδιὲςκάθεσυνειδητοῦ
ὈρθοδόξουΧριστιανοῦκαὶσυνεποῦςμέλους
τῆςἘκκλησίαςμας.Ἐναγώνιοςπροβληματισμός
καίἀπορίεςἐκτῆςἀποκλίνουσαςἕωςκαὶἀντί
θετηςσημερινῆςσυμβιβαστικῆςμὲτὴναἵρεση
καὶτοὺςαἱρετικοὺςκαὶκαθεύδουσαςστάσεως
τοῦἉγίουὌρους·στάσεωςἀντίθετηςἀπὸτὴν
διαχρονικῶςγρηγοροῦσακαὶἀγωνιστικὴὀρ
θόδοξηπρακτικήτοῦἀπωτέρουκαὶνεωτέρου
ὀρθοδοξοῦντοςκαὶὀρθοτομοῦντοςπαρελθόν
τοςαὐτοῦ.

Προβληματισμός,ἀπορίεςκαὶἐρωτήματα
πιεστικῶςμᾶςκατατρύχουν,γιὰτὴσημερινὴ
στάσητῆςἹερᾶςΚοινότητοςτοῦἉγίουὌρους,
τῶνἁγίωνΚαθηγουμένωνμαςκαὶΓερόντωνμας
καὶπνευματικῶνΠατέρωνμας,εἰςτοὺςὁποίους
μὲἀπαντοχὴπροσδοκοῦμεσήμερα,στοιχούμε
νοιστὴνἁγιορείτικηπαράδοση.

ἍγιοιΚαθηγούμενοι,ΠροϊστάμενοικαὶΓέ
ροντεςκαὶΠατέρες,σᾶςκαταθέτουμεμέεἰλι
κρίνεια,ταπείνωσηκαίἀγαθήπροαίρεσητόν
καλογερικόλογισμόμας.Σᾶςἐξαγορευόμαστε
τόνπόνοκαίτήνἀγωνίατῆςκαρδιᾶςκαίτῆς
συνειδήσεώςμας.Μᾶςτύπτεικαίμᾶςἐλέγχειἡ
συνείδησήμαςγιάτήνχλιαρότηταπούἐπιδει
κνύειτόἍγιονὌροςστάθέματατῆςπίστεως.
Μᾶςτύπτεικαίμᾶςἐλέγχειἡσυνείδησήμαςγιά
τόγεγονόςὅτιδιοχετεύουμετόσύνολοτῶνδυ
νάμεωνκαίτῶνπρωτοβουλιῶνμαςσέδραστη
ριότητεςἀπαραίτητεςμέν,ἀλλάδευτερεύουσες

σέσχέσημέτόνἀγώναγιάτήνδιαφύλαξητῆς
πίστεώςμαςκαίτήνσωτηρίαμας.

Ἡσυνείδησήμαςἀνθίσταταικαίἐπαναστατεῖ
ἐνάντιαστήνχαλαρότητα,τήνἐκκοσμίκευση,
τόνἐφησυχασμόπούτείνουννάἐπικρατήσουν
στήνἁγιώνυμηπολιτείαμας.Ἀνθίσταταικαί
ἐπαναστατεῖἐνάντιαστήνδιπλωματίακαίτόν
τακτικισμόπούἀκολουθεῖταιἐπισήμως.Ἀνθί
σταταικαίἐπαναστατεῖἐνάντιαστίςποικίλες
σκοπιμότητεςκαίἐπιδιώξεις.Ἀνθίσταταικαί
ἐπαναστατεῖἡσυνείδησήμαςὅτανβλέπειτήν
ὑποστολήτοῦὁμολογιακοῦφρονήματοςκαί
τήνμεταλλαγήτουσέἐφεκτικότητακαίκαιρο
σκοπισμό.

Οἱπολυάριθμοιἁγιορεῖτεςμάρτυρεςκαίὁμο
λογητέςὑπέρτῆςἀληθείαςμᾶςὑποδεικνύουν
τόνδρόμοτῆςδοκιμασίαςκαίτῶνδυσκολιῶνκαί
ὄχιτῶνἀνέσεων,τῶνεὐκολιῶνκαίτῆςἐπανα
παύσεωςπούμᾶςἐξασφαλίζειὁσυσχηματισμός
καίἡσυμπόρευσημέτούςπολιτικούς,οἰκονο
μικούςκαίθρησκευτικούςκρατοῦντες.

Ὁἀγώναςγιάτήνδιατήρησητῆςἀκεραιό
τητοςκαίτῶνπρονομίωντοῦἉγίουὌρουςκαί
τῶνμετοχίωντου,καθώςκαίἡπροσπάθειαγιά
τήνἐξασφάλισητῶνἀναγκαίωνπόρωνγιάτήν
συντήρησητῶνκτιριακῶνσυγκροτημάτων,τῶν
κειμηλίων,τῶνἀδελφοτήτωνκαίτοῦπλήθους
τῶνφιλοξενουμένωνεἶναι,βεβαίως,ἀπαραίτη
τηκαίἐπιβεβλημένη.

Ἄςμήνλησμονοῦμε,ὅμως,ὅτιτόὕψιστο
προνόμιοπούὀφείλουμεπρωτίστωςνάδια
φυλάξουμεεἶναιἡἀκεραιότητατῆςὀρθοδόξου
πίστεώςμαςκαίτῆςπνευματικῆς,ἡσυχαστικῆς
καίνηπτικῆςπαραδόσεώςμας.

Αὐτήτήνπαράδοσηἐπιθυμοῦμε,μέτήνχά
ρητοῦΘεοῦκαίδιάπρεσβειῶντῆςΚυρίαςμας
Θεοτόκουκαίτῶνἁγιορειτῶνἁγίωνμας,νάἀ
κολουθήσουμε,παράτήνἁμαρτωλότητακαίτήν
μηδαμινότητάμας.Τούςἁγιορεῖτεςμάρτυρεςκαί
ὁμολογητέςἔχουμεὡςπρότυπαστήνμοναχική

Ἐπίλογος
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μαςβιοτήκαίστόνἀγώναμαςγιάτήνδιαφύλαξη
ἀπαραχάρακτηςκαίἀκαινοτόμητηςτῆςπίστεώς
μας.ἘκεῖνοιδένὑποτάχθηκανσέΒέκκουςκαί
Παλαιολόγους,δένλύγισανμπροστάσέἀπει
λέςκαίἐκφοβισμούς,δένφοβήθηκανἐπιτίμια
καίἀπελάσεις.

Αὐτήτήνπαρακαταθήκημᾶςἀφῆσαν.Αὐτή
τήνὁδόὀφείλουμενάἀκολουθήσουμε.Δέν
ὑπάρχειπλέονπεριθώριογιάἐναλλακτικέςἐ
πιλογέςκαίἐπαμφοτερίζουσεςστάσεις.

«... ὅ πως τά στρεί δια μέ νουν προ σκολ λη μέ να 
δυ να μι κά εἰς τούς πα ρα θα λασ σί ους βρά χους τοῦ 
Ὄ ρους, ὁ μοί ως καί οἱ Ἁ γι ο ρεῖ ται μέ νουν ἀ με τα
κί νη τοι εἰς τόν βρά χον τοῦ τον τῆς μα κραί ω νος 
ἱ ε ρᾶς πα ρα δό σε ως. Νη φα λί ως καί ἀ νεν δό τως 
τῶν πα τρώ ων πα ρα δό σε ων ἀ μυ νό με νοι, λέ γουν 
συ χνά καί στα θε ρά:

Ἐ άν σι ω πή σω μεν διά τήν πί στιν ὅ που κιν δυ
νεύ ει ἀ πό τό σας αἱ ρέ σεις, τό τε δια τί κα θή με θα 

τό σους χρό νους ἐ πά νω εἰς αὐ τά ἐ δῶ τά βρά χια; 
Καί πῶς εἶ ναι δυ να τόν νά δε χθῶ μεν τούς Λα τί
νους χω ρίς νά ἀλ λά ξουν ὅ σα ἔ χουν πα ραλ λά ξει 
καί συγ χρό νως νά ἀ νά βω μεν κά θε ἡ μέ ρα τό καν
τή λι ἐμ πρός εἰς τό Πρω τᾶ το, εἰς τόν τό πον ὅ που ἐ
σφα γι ά σθη σαν οἱ ἐ λέγ ξαν τες τούς λα τι νό φρο νας 
Μο να χοί Ὁ σι ο μάρ τυ ρες, τούς ὁ ποί ους τι μῶ μεν 
ὡς Ἁ γί ους μέ προ ε ξάρ χον τα ἐν μέ σῳ αὐ τῶν τόν 
τό τε Πρῶ τον Ἱ ε ρο μάρ τυ ρα Κο σμᾶν;» (ἍγιονὌρος,
Οἰκουμενισμόςκαίκόσμος,Μον.ΛουκᾶΦιλοθεΐτη,ἐκδόσεις
΄́ ΤόΠαλίμψηστον΄́ ,Θεσ/κη2009,σελ.6364).

Βρισκόμαστεπλέονὅλοιἐνώπιοντῶνπρο
σωπικῶνμαςεὐθυνῶνκαίφέρουμετόβάρος
τῶνπροσωπικῶνμαςἐπιλογῶν.Ἔχουμεπλήρη
συνείδησητῶνἀποφάσεωνμαςκαίτῶνὅποιων
συνεπειῶντους.Δένμᾶςπτοεῖ,ἐπίσης,ἡὅποια
καταφρόνηση,λοιδορία,ἀπαξίωσηκαίἐμπαιγ
μόςπούθάεἰσπράξουμε.

ΕἰὁΘεόςμεθ’ἡμῶνοὐδείςκαθ’ἡμῶν.

Λίγεςμόλιςἡμέρεςπρίντήνὁλοκλήρωση
τῆςπαρούσηςἐκδόσεωςπραγματοποι
ήθηκεἡπολυδιαφημισμένηἀπότούς

οἰκουμενιστέςἐπίσκεψητοῦΠάπαΦραγκίσκου
στόΦανάρικαίἡτιμητικήὑποδοχήτουἀπότόν
ΟἰκουμενικόΠατριάρχηκ.Βαρθολομαῖο.Ἡἐ
πίσκεψηαὐτήἀπέδειξε,δυστυχῶς,περίτρανα
ὅλαὅσαπαραθέσαμεστίςσελίδεςαὐτοῦτοῦ
ἐντύπου.

Γιάμίαἀκόμηφοράἐπαναλήφθηκαντάἴ
διαθλιβεράγεγονόταἐνταγμέναστόἴδιοκαί
πάλισκηνικότῆςἐπικοινωνιακῆςτακτικῆς,τοῦ
ἐντυπωσιασμοῦ,τῆςἐπιβολῆςτῆςεἰκόνοςκαί
πρωτίστωςτῆςἐπιβολῆςτετελεσμένων.Ἐπιχει
ρεῖταιδηλαδήνάἐπιβληθεῖμέτεχνητότρόπο

ἡἐντύπωσηὅτιδένμᾶςχωρίζειτίποτεμέτούς
παπικούςκαίὅτιδένὑπάρχεικανέναἐμπόδιο
γιάτήνπλήρηκοινωνίακαίἑνότηταμαζίτους.

Γιάτόνλόγοαὐτόκαίπραγματοποιήθηκεκαί
πάλικατάτήνδιάρκειατῆςΘείαςΛειτουργίας
στόνπάνσεπτοπατριαρχικόναότοῦἉγίουΓε
ωργίουὁ«λειτουργικόςἀσπασμόςτῆςἀγάπης»
σέκορυφαίαστιγμήτῆςὀρθοδόξουλατρείας,
τήνὥραπούοἱὀρθόδοξοιἀρχιερεῖςκαίἱερεῖς
πούλαμβάνουνμέροςστήνΘείαΛειτουργία
ὁμολογοῦντήνκοινήπίστητουςστόνἍγιοΤρια
δικόΘεόκαίἀνταλλάσσουντόνἀσπασμό,ἀφοῦ
πρῶταἀσπασθοῦντάΤίμιαδῶραπούμόλις
ἔχουνἐναποτεθεῖἐπίτῆςἉγίαςΤραπέζης.Ἐκεί
νητήνἱερήστιγμή,λίγοπρίντήνεὐχήτῆςἁγίας

Ἔκτακτο Παράρτημα
ὉΠάπαςΦραγκῖσκοςστόΦανάρι:

ΣυνάντησηἐνΧριστῷἀγάπης
ἤἅλωσηκαίἐξουνιτισμόςτῆςὈρθοδοξίας;
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ἀναφορᾶς,ὁΟἰκουμενικόςΠατριάρχηςἐξῆλθε
τοῦἱεροῦβήματοςκαίκατευθύνθηκεπρόςτό
ἀντίθρονο,ὅπουβρισκότανὁΠάπαςκαίἀντάλ
λαξαντόν«λειτουργικόἀσπασμότῆςἀγάπης»γιά
νάὑποδηλώσουντήνψευδοενότηταστήνπίστη
μεταξύὀρθοδόξωνκαίπαπικῶν.

Ἐπαναλήφθηκαν,ἐπίσης,καίπάλισυμπροσευ
χέςκαί«κοινήεὐλογία»τοῦΠάπαπρόςτόὀρθόδο
ξοπλήρωμα,ἀπαγγελίατοῦΠάτερἡμῶνἀπότόν
Πάπα,στόνὁποῖοἐψάληκαίπολυχρόνιο.Ἐπανα
λήφθηκε,ἐπίσης,ἐκμέρουςτοῦκ.Βαρθολομαίου,
ἡἀναγνώρισητοῦΠάπαὡςκανονικοῦἘπισκόπου
ΡώμηςκαίτοῦΒατικανοῦὡςκανονικῆςἘκκλησίας.

Δρομολογεῖται,ἔτσι,κατάτέτοιοντρόποἡὑ
πόθεσητῆςπερίφημης«ἑνώσεως»,ὥστεαὐτήνά
καταλήξεινάἐπιβληθεῖἀπότήν«φυσικήροή»τῶν
πραγμάτωνπούπροσυμφωνημέναὁδηγοῦνται
πρόςτάἐκεῖ.Αὐτήἡψευδοένωσηἐπιχειρεῖταινά
ἐπιβληθεῖὡςμιάεἰκονικήπραγματικότηταπαρά
ὡςμιάἀληθινήκατάσταση.

Ἕναγεγονός,πούἐπίσηςἐπιβεβαιώθηκεἀπό
τήντελευταίαἐπίσκεψητοῦΠάπαστόΦανάρι,
εἶναιἡἐπιβολήτῶνθέσεωντοῦΒατικανοῦστήν
προσέγγισημέτούςὀρθοδόξουςκαίτήνἐπιζη
τούμενηἕνωση.Παράτήνἄριστηἐπικοινωνιακή
τακτικήτοῦνέουΠάπα,παράτήνἁπλότητακαίτόν

Πάνω:ὉαἱρεσιάρχηςΠάπαςΦραγκῖσκος"εὐλογεῖ"τοὺςπαρευρισκομένουςστὸνΠατριαρχικὸΝαὸτοῦἉγίου
ΓεωργίουστὸΦανάριμετὰτὴΔοξολογίαποὺτελέστηκεπρὸςτιμήντου.Ἡἐπίσκεψήτουχαρακτηρίστηκεἀπὸτὸν
ΟἰκουμενικὸΠατριάρχηὡς"ἀνεκλάλητοςχαρὰ"καὶ"ἀνεκδιήγητοςδωρεὰ"τοῦΘεοῦ!

Κάτω:ὉΟἰκουμενικὸςΠατριάρχηςσυμπροσεύχεταιμὲτὸνΠάπατὸν"ἉγιώτατοκαὶἠγαπημένοἐνΧριστῷἀδελ
φότου"στὴνπαπικὴ"λειτουργία"ποὺτελέστηκετὸἀπόγευματοῦΣαββάτου(29112014)στὸνπαπικὸναὸστὴν
Κωνσταντινούπολη.

αὐθορμητισμόπούἐκδηλώνειπρόςτάἔξω,παρά
τίςκινήσειςἐντυπωσιασμοῦ,τάχειροφιλήματακαί
τίςβαθειέςὑποκλίσειςπρόςτόνκ.Βαρθολομαῖο,
ἡστόχευσητοῦΒατικανοῦἔναντιτῶνὀρθοδόξων
παραμένειπάντοτεἡἴδια.Καίἡστόχευσηαὐτή,
ὅπωςδιεξοδικάἀναπτύξαμεστόπαρόντεῦχος,
εἶναιἡἐπιβολήστόνδιάλογοτῶνἀποφάσεωντῆς
Β΄ΒατικανῆςΣυνόδου,καθώςκαίμίαςἑνώσεως
οὐνιτικοῦτύπου,πούθάὑπερπηδᾶδογματικές
διαφορέςστάπλαίσιατῆς«νομίμουποικιλότητος». 
Αὐτόἀκριβῶςἐπιβεβαιώθηκεκαίμέτήνὁμιλίατοῦ

ὉΠάπαςΦραγκῖσκοςεὐλογεῖτπλήρωματῆςἘκκλησίαςμετάτήΘείαΛειτουργία,μέσαστόνΠατριαρχικόΝαότοῦ
ἉγίουΓεωργίουστόΦανάρι,30112014.

ὉΠάπαςΦραγκῖσκοςκαίὁΟἰκουμενικόςΠατριάρχηςχαιρετοῦνἀπότόνἐξώστητοῦΠατριαρχικοῦμεγάρουμετά
τήνΘείαΛειτουργία,30Νοεμβρίου2014.

ΠάπαστήνκυριακάτικηΛειτουργίαστόΦανάρι
ὅπουἀνέφερεσυγκεκριμένα:

«Γιά μιά εὐ τυ χῆ σύμ πτω ση, αὐ τή ἡ ἐ πί σκεψή 
μου γί νε ται ἀρ κε τές μέ ρες με τά ἀ πό τόν ἑ ορ τα σμό 
τῆς 50ῆς ἐ πε τεί ου τῆς ἔκ δο σης τοῦ Δι α τάγ μα τος 
τῆς δεύτε ρης συ νόδου τοῦ Βα τι κα νοῦ Unitatis 
redintegratio γιά τήν ἀ να ζήτη ση τῆς ἑνό τη τος με τα ξύ 
ὅ λων τῶν χρι στια νῶν. Πρό κει ται γιά ἕ να θε με λι ῶ δες 
κείμε νο μέ τό ὁποῖο ἀνοίχθηκεἕναςνέοςδρόμος 
γιά τήν συ νάν τη ση με τα ξύ τῶν κα θο λι κῶν καί τῶν 
ἀ δελ φῶν τῶν ἄλ λων Ἐκ κλη σι ῶν καί ἐκ κλη σιαστι
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ὉλειτουργικόςἀσπασμόςτοῦΟἰκουμενικοῦΠατριάρχουκ.ΒαρθολομαίουκαίτοῦΠάπαΦραγκίσκουκατάτή
διάρκειατῆςὈρθόδοξηςΘείαςΛειτουργίαςστόνΠατριαρχικόΝαότοῦἉγίουΓεωργίουστόΦανάρι,30Νοεμβρίου
2014.Τάὀλισθήματακαίοἱἀγαπολογίεςἔχουνγίνειπιάπαράδοση!

ὉΟἰκουμενικόςΠατριάρχηςκ.ΒαρθολομαῖοςκαίὁΠάπαςΦραγκῖσκοςεὐλογοῦνἀπόκοινοῦἀπότόνἐξώστητοῦ
Πατριαρχικοῦμεγάρου,ἐπιχαίρονταςγιάτάψευδοενωτικάἐπιτεύγματάτους,30Νοεμβρίου2014.Στόνἐξώστη
εἶναιἀναρτημένατάἐμβλήματάτους.

κῶν κοι νο τή των. Ἰ δι αίτερα μέ αὐ τό τό δι ά ταγ μα ἡ
ΚαθολικήἘκκλησίαἀναγνωρίζειὅτιοἱὈρθόδοξες
Ἐκκλησίες"ἔχουνἀληθινάμυστήριακαίκυρίως,
δυνάμειτῆςἀποστολικῆςδιαδοχῆς,τήνἹεροσύνη
καίτήνΕὐχαριστία,διάμέσουτῶνὁποίωνπαρα-
μένουνἀκόμαἑνωμένεςμαζίμαςμέστενότατους
δεσμούς" (n.15). Ἐν συ νε χείᾳ, ἀ να φέ ρε ται ὅτι γιά 
νά δι α φυ λά ξουν πι στά τήν πλη ρό τη τα τῆς χρι στι α
νι κῆς πα ρά δο σης, καί γιά νά φέ ρουν εἰς πέ ρας τήν 
συμ φι λί ω ση τῶν χρι στια νῶν ἀ να το λῆς καί δύ σε ως 
εἶναι ὑ ψίστης ση μα σίας νάδιατηρηθεῖκαίνάὑπο-
στηριχθεῖἡπλουσιότατηπαρακαταθήκητῶνἘκ-
κλησιῶντῆςἀνατολῆς,ὄχιμόνοσέὅ,τιἀφορᾶτίς
λειτουργικέςκαίπνευματικέςπαραδόσεις,ἀλλά
ἐπίσηςτήνκανονικήτάξηπούθέσπισανοἱἅγιοι
ΠατέρεςκαίοἱΣύνοδοι,ἡὁποίατάξηρυθμίζειτόν
βίοαὐτῶντῶνἘκκλησιῶν (βλ. n. 15 16).

Θε ω ρῶ ση μαν τι κό νά ἐ πι ση μά νω τόνσεβασμό
αὐτῆςτῆςἀρχῆςὡςοὐσιαστικῆςκαίἀμοιβαίας
προϋπόθεσηςγιάτήνἀποκατάστασητῆςπλή-
ρουςκοινωνίας,πούδένσημαίνειὑποταγήτοῦ
ἑνόςστόνἄλλο,οὔτεἀφομοίωση,ἀλλάμᾶλλον
ἀποδοχήὅλωντῶνδωρεῶνπούὁΘεόςἔδωσε
στόνκαθέναγιάνάφανερώσεισέὁλόκληροτόν
κόσμοτόμέγαμυστήριοτῆςσωτηρίαςπραγμα-
τοποιηθένἀπότόνΚύριονἸησοῦνΧριστόνδιά
μέσουτοῦΠαναγίουΠνεύματος. 

Θέ λω νά δι α βε βαι ώ σω τόν κά θε να ἀ πό σᾶς ὅ τι 
γιά νά φθά σου με στόν ἀ να ζη τού με νο σκο πό τῆς 
πλή ρους κοι νω νί ας, ἡΚαθολικήἘκκλησίαδένπρο-
τίθεταινάἐπιβάλεικαμμίαἀπαίτηση, πα ρά μό νον 
ἐ κείνη τῆς ὁ μο λο γίας τῆς κοι νῆς πίστε ως, καί ὅ τι 
εἴμα στε ἕ τοι μοι νά ἀ να ζη τή σου με ἀ πό κοι νοῦ ὑ πό 
τό φῶς τῆς δι δα σκα λί ας τῆς Ἁ γί ας Γρα φῆς καί τῆς 
ἐμ πει ρί ας τῆς πρώ τη ς χι λι ε τί ας, τούς τρό πους μέ 
τούς ὁ ποί ους θά ἐ ξα σφα λι σθεῖ ἡ ἀ ναγ καί α ἑ νό τη τα 
τῆς Ἐκ κλη σί ας στίς ση με ρι νές συν θῆ κες: τόμόνο
πρᾶγμαπούἡΚαθολικήἘκκλησίαἐπιθυμεῖκαί
ἐγώἀναζητῶὡςἘπίσκοποςΡώμης"τῆςἘκκλησίας
τῆςπροκαθημένηςτῆςἀγάπης",εἶναιἡκοινωνία
μέτίςὈρθόδοξεςἘκκλησίες. Μιά τέ τοι α κοι νω νί α 
θά εἶ ναι πάν τα καρ πός τῆς ἀ γά πης "πού ἐκ κέ χυ ται 
ἐν ταῖς καρ δί αις ἡ μῶν διά πνεύ μα τος ἁ γί ου τοῦ 
δο θέν τος ἡ μῖν" (Ρωμ 5,5), ἀ γά πης ἀ δελ φι κῆς πού 
δί νει ἔκ φρα ση στόν πνευ μα τι κό καί ὑ περ βα τι κό 
δε σμό πού μᾶς ἑ νώ νει ὡς μα θη τές τοῦ Κυ ρί ου»
(http://www.amen.gr/article19910).

Εἶναιδεδομένοὅτιαὐτήἡκοινωνία(communio)

θάἐπιχειρηθεῖνάἐπιβληθεῖμέταχύτατουςρυθμούς
καί«χωρίςκαμμίαἀπαίτηση»ἀπότόΒατικανό,τό
ὁποῖοθάμᾶςἐπιτρέψεινάδιατηρήσουμετίς«λει
τουργικέςκαίπνευματικέςπαραδόσεις»μαςκαίτήν
«κανονικήτάξη»,ὅ,τικάνουν,δηλαδή,καίοἱοὐνίτες!

Αὐτήτήνκοινωνίαμέτούςπαπικούςἐπιθυμεῖ
καίἐπιζητεῖ,δυστυχῶς,καίὁΟἰκουμενικόςΠατρι
άρχηςὁὁποῖοςἀνέφερεστήνπροσφώνησήτου
πρόςτόνΠάπαὅτι «ὁ ροῦς τῆς ἱστορίας ἤλλαξε κα
τεύθυνσιν, αἱ παράλληλοι καί ἐνίοτε συγκρουόμεναι 
πορεῖαι τῶν Ἐκκλησιῶν ἡμῶν συνηντήθησαν εἰς τό 
κοινόν ὅραμα τῆς ἐπανευρέσεως τῆς ἀπολεσθείσης 
ἑνότητος αὐτῶν, ἡ ψυγεῖσα ἀγάπη ἀνεζωπυρώθη, 
καί ἐχαλυβδώθη ἡ θέλησις ἡμῶν ὅπως πράξωμεν 
πᾶν τό καθ᾿ ἡμᾶς, ἵνα ἐκ νέου ἀνατείλῃ ἡ ἐν τῇ αὐτῇ 
πίστει καί τῷ κοινῷ Ποτηρίῳ κοινωνία ἡμῶν. Ἔκτοτε 
ἤνοιξεν ἡ ὁδός πρός Ἐμμαούς, ὁδός πιθανῶς μακρά 
καί ἐνίοτε δύσβατος, πλήν ἀνεπίστροφος, ἀοράτως 
τοῦ Κυρίου συμπορευομένου μεθ᾿ ἡμῶν, ἄχρις οὗ 
Οὗτος ἀποκαλυφθῇ ἡμῖν "ἐν τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου" 
(Λουκ. κδ΄ 35)» (http://www.amen.gr/article19910).

Ἄνεἶναιὅμως «ἀνεπίστροφος» ἡπορείατοῦκ.
Βαρθολομαίουπρόςτήνἀπόκλισηἀπότήνὀρθό
δοξοἐκκλησιολογίακαίτήνψευδοένωσήτουμέ
τούςπαπικούς,τόἴδιο«ἀνεπίστροφος»ὀφείλει
νάεἶναικαίἡδικήμαςπιστότητακαίπροσήλωση
στίςπαρακαταθῆκεςτῶνἉγίωνΠατέρωνμας.
Μέαὐτούςθάστοιχηθοῦμε,αὐτούςθάἀκο
λουθήσουμεκαίσέαὐτούςθάὑπακούσουμεμέ
ἀσφαλέςκριτήριοτήνὀρθόδοξηδογματικήκαί
ἐκκλησιολογικήμαςσυνείδηση.

 «Οἱ Προφῆται ὡς εἶδον, οἱ Ἀπόστολοι ὡς ἐδίδα
ξαν, ἡ Ἐκκλησία ὡς παρέλαβεν, οἱ Διδάσκαλοι ὡς 
ἐδογμάτισαν, ἡ Οἰκουμένη ὡς συμπεφώνηκεν, ἡ 
χάρις ὡς ἔλαμψεν, ἡ ἀλήθεια ὡς ἀποδέδεικται, τὸ 
ψεῦδος ὡς ἀπελήλαται, ἡ σοφία ὡς ἐπαρρησιάσατο, 
ὁ Χριστὸς ὡς ἐβράβευσεν, οὕτω φρονοῦμεν, οὕτω 
λαλοῦμεν, οὕτω κηρύσσομεν Χριστόν τὸν ἀλη
θινὸν Θεὸν ἡμῶν, καὶ τοὺς Αὐτοῦ Ἁγίους ἐν λόγοις 
τιμῶντες, ἐν συγγραφαῖς, ἐν νοήμασιν, ἐν θυσίαις, ἐν 
Ναοῖς, ἐν Εἰκονίσμασι, τὸν μὲν ὡς Θεὸν καὶ Δεσπότην 
προσκυνοῦντες καὶ σέβοντες, τοὺς δὲ διά τὸν κοινὸν 
Δεσπότην ὡς Αὐτοῦ γνησίους θεράποντας τιμῶντες 
καὶ τὴν κατὰ σχέσιν προσκύνησιν ἀπονέμοντες. Αὕτη 
ἡ πίστις τῶν Ἀποστόλων, αὕτη ἡ πίστις τῶν Πατέρων, 
αὕτη ἡ πίστις τῶν Ὀρθοδόξων, αὕτη ἡ πίστις τὴν 
Οἰκουμένην ἐστήριξεν» (ΣυνοδικόντῆςὈρθοδοξίας,Τριώ
διον,Ἔκδ.Ἀποστ.Διακονίας,σελ.3534). 
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ΒίγλαἹ.Μ.Μ.Λαύρας
• ΒλάσιοςΜοναχός, ξεροκάλυβο  Βίγλα,
Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας

• ἨλίαςΜοναχός,Ἱ.Ἡ.ΓεννήσεωςΧριστοῦ,Βίγλα
Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας

• ΓέρωνΠαντελεήμων,Ἅγ.ἈντώνιοςΚρύανερά,
Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας

• ΜάξιμοςἹερομόναχος,Ἅγ.ἈντώνιοςΚρύα
νερά,Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας

• ΡωμανὸςἹερομόναχος,Ἅγ.ἈντώνιοςΚρύα
νερά,Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας

• ΠαρθένιοςΜοναχός,Ἱ.Κ.ἉγίουἈντωνίου,Ἁγ.
Ἄννα,Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας

• ἸωακεὶμΜοναχός,Ἱ.Κ.Ὑπαπαντῆς,Ἱ.ΣκήτηἉγ.
Ἄννης,Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας

• ΘεόφιλοςἹερομόναχος,Ἱ.ΣκήτηἉγ.Ἄννης,
Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας

• ΓέρωνΚοσμᾶςΜοναχός,Ἱ.Κ.Ἁγ.Δημητρίου,
Ἱ.ΣκήτηἉγ.Ἄννης,Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας

• ΓρηγόριοςΜοναχός,Ἱ.Κ.Ἁγ.Πάντων,Ἱ.Σκήτη
Ἁγ.Ἄννης,Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας

• ΣάββαςἹερομόναχος,Ἱ.Κ.Ἁγ.Πάντων,Ἱ.Σκήτη
Ἁγ.Ἄννης,Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας

• ΚύριλλοςΜοναχός,Ἱ.Κ.Ἁγ.Πάντων,Ἱ.ΣκήτηἉγ.
Ἄννης,Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας

• ΜιχαὴλΜοναχός,Ἱ.Κ.Ἁγ.Πάντων,Ἱ.ΣκήτηἉγ.
Ἄννης,Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας

• ΣεραφεὶμΜοναχός,Ἱ.Κ.Ἁγ.Σεραφείμ,Ἱ.Σκήτη
Ἁγ.Ἄννης,Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας

• ΠαῦλοςΜοναχός,Ἱ.Κ.Ἁγ.Σεραφείμ,Ἱ.ΣκήτηἉγ.
Ἄννης,Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας

• ΓέρωνΘεόληπτοςΜοναχός,Ἱ.Κ.Ἀποτομῆς
ΤιμίουΠροδρόμου,Ἱ.Σ.Ἁγ.Ἄννης,Ἱ.Μ.Μ.Λαύ
ρας

• ὈνούφριοςἹερομ.Ἱ.Κ.ἈποτομῆςΤιμίουΠρο
δρόμου,Ἱ.ΣκήτηἉγ.Ἄννης,Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας

• ΧρύσανθοςἹερομ.Ἱ.Κ.ἈποτομῆςΤιμίουΠρο
δρόμου,Ἱ.ΣκήτηἉγ.Ἄννης,Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας

• ἈζαρίαςἹερομόναχος,Ἱ.Κ.ἈποτομῆςΤιμίου
Προδρόμου,Ἱ.ΣκήτηἉγ.Ἄννης,Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας

• ΧαρίτωνΜοναχός,Ἱ.Κ.ἈποτομῆςΤιμίουΠρο
δρόμου,Ἱ.ΣκήτηἉγ.Ἄννης,Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας

• ΝικόδημοςΜοναχός,Ἱ.Κ.ἈποτομῆςΤιμίου
Προδρόμου,Ἱ.ΣκήτηἉγ.Ἄννης,Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας

• ΠρόδρομοςΜοναχός,Ἱ.Κ.ἈποτομῆςΤιμίου
Προδρόμου,Ἱ.ΣκήτηἉγ.Ἄννης,Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας

• ἹλαρίωνΜοναχός,Ἱ.Κ.ἈποτομῆςΤιμίουΠρο
δρόμου,Ἱ.ΣκήτηἉγ.Ἄννης,Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας

• ἈνδρέαςΜοναχός,Ἱ.Κ.ἈποτομῆςΤιμίουΠρο
δρόμου,Ἱ.ΣκήτηἉγ.Ἄννης,Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας

• ΓρηγόριοςἹερομόναχος,Ἱ.Ἡ.ἉγιορεῖταιΠατέ
ρες,(Δανιηλαῖοι)Κατουνάκια,Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας

• ΔανιὴλΜοναχός,Ἱ.Ἡ.ἉγιορεῖταιΠατέρες,
(Δανιηλαῖοι)Κατουνάκια,Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας

• ἈκάκιοςΜοναχός,Ἱ.Ἡ.ἉγιορεῖταιΠατέρες,
(Δανιηλαῖοι)Κατουνάκια,Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας

• ΣτέφανοςΜοναχός,Ἱ.Ἡ.ἉγιορεῖταιΠατέρες,
(Δανιηλαῖοι)Κατουνάκια,Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας

• ΝικόδημοςἹερομ.,Ἱ.Ἡ.ἉγιορεῖταιΠατέρες,
(Δανιηλαῖοι)Κατουνάκια,Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας

• ΜάξιμοςΜοναχός,Ἱ.Ἡ.ἉγιορεῖταιΠατέρες,
(Δανιηλαῖοι)Κατουνάκια,Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας

• ΓέρωνΘωμᾶςἹερομόναχος,Ἱ.Ἡ.Ἁγ.Θωμᾶ,
ΜικράἉγίαἌννα,Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας

• ΘεολόγοςΜοναχός,Ἱ.Ἡ.Ἁγ.Θωμᾶ,Μικρά
ἉγίαἌννα,Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας.

• ΓέρωνΦίλιπποςἹερομ.Ἱ.Ἡ.Μεγ.Ἀθανασίου,
ΜικράἉγίαἌννα,Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας.

• ΓέρωνΧαρίτων,Καρούλια,Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας
• ἸωαννίκιοςΜοναχός,Καρούλια,Ἱ.Μ.Μ.Λαύ
ρας

• ΣυμεὼνΜοναχός,Καρούλια(Σέρβος),Ἱ.Μ.Μ.
Λαύρας

• ΔαυῒδΜοναχός,Καρούλια,Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας
• ΓέρωνἈθανάσιοςΜοναχόςμετάτῆςσυνο
δείαςαὐτοῦ(Μοναχὸςἕνας),Ἱ.Ἡ.Ἁγ.Σάββα,
Καρούλια,Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας

• ΓέρωνΠαῦλος,Ἱ.Κ.Ἁγ.Ἄννης,Καυσοκαλύβια,
Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας

• ΓέρωνΝεκτάριος,Ἱ.Κ.Ἁγ.Δημητρίου,Καυσο
καλύβια,Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας

• ΓέρωνἈνανίας,Ἱ.Κ.Ἁγ.Εὐσταθίου,Καυσοκα
λύβια,Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας

• ΕὐστάθιοςΜοναχός,Ἱ.Κ.Ἁγ.Εὐσταθίου,Καυ

Ὑπεύθυνοικατὰνόμονγιὰτὴν
σύνταξηκαὶτὴνἔκδοσητοῦπα

ρόντοςοἱὑπογράφοντες:

ἡ Συντακτικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ Τεύχους

• ἈρχιμανδρίτηςἈμβρόσιος,ἩγούμενοςἹερᾶς
ΜονῆςΖωγράφου

• ΓέρωνΓαβριὴλΜοναχός,Ἱ.Κ.Ἁγ.Χριστοδού
λου,Ἱ.Μ.Κουτλουμουσίου

• ΓέρωνἹλαρίωνΜοναχός,ἍγιονὌρος
• ΓέρωνΕὐστράτιοςἹερομόναχος,Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας
• ΓέρωνΣάββαςΜοναχός,Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας
• ΠαΐσιοςΜοναχός,Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας
• ΔωρόθεοςΜοναχὸς,Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας
• ἸεζεκιὴλΜοναχὸς,Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας
• ΓέρωνΔημήτριοςἹερομόναχος,Ἱ.Μ.Ζωγρά
φου

• ΚοσμᾶςἹερομόναχος,Ἱ.Μ.Ζωγράφου
• ΕὐλόγιοςἹερομόναχος,Ἱ.Μ.Ζωγράφου
• ΒενιαμὶνἹερομόναχος,Ἱ.Μ.Ζωγράφου
• ἈθανάσιοςἹεροδιάκονος,Ἱ.Μ.Ζωγράφου
• ἸουστίνοςἹεροδιάκονος,Ἱ.Μ.Ζωγράφου
• ΝεκτάριοςἹεροδιάκονος,Ἱ.Μ.Ζωγράφου
• ΓεώργιοςΜοναχός,Ἱ.Μ.Ζωγράφου
• ΠέτροςΜοναχός,Ἱ.Μ.Ζωγράφου
• ΣυμεὼνΜοναχός,Ἱ.Μ.Ζωγράφου
• ΓαβριήλΜοναχός,Ἱ.Μ.Ζωγράφου
• ΒαρσανούφιοςΜοναχός,Ἱ.Μ.Ζωγράφου
• ΚλήμηςΜοναχός,Ἱ.Μ.Ζωγράφου
• ΝικόδημοςΜοναχός,Ἱ.Μ.Ζωγράφου
• ΜακάριοςΜοναχός,Ἱ.Μ.Ζωγράφου
• ΜεθόδιοςΜοναχός,Ἱ.Μ.Ζωγράφου
• ἸωάννηςΔόκιμοςμοναχός,Ἱ.Μ.Ζωγράφου
• ΔικαῖοςἈθανάσιοςἹερομ.,Ἱ.ΣκήτηΤιμίουΠρο
δρόμου,Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας

• ΓέρωνἸουλιανός,Ἱερομ.,Ἱ.ΣκήτηΤιμίουΠρο
δρόμου,Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας

• ἸωήλἹερομόναχος,Ἱ.ΣκήτηΤιμίουΠροδρόμου,
Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας

• ΔαμασκηνόςἹερομόναχοςΠόπα,Ἱ.ΣκήτηΤιμί
ουΠροδρόμου,Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας

• ΔαμασκηνὸςἹερομ.Ράους,Ἱ.ΣκήτηΤιμίου
Προδρόμου,Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας

• ΠαΐσιοςἹερομ.,Ἱ.ΣκήτηΤιμίουΠροδρόμου,
Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας

• ΜατθαῖοςἹεροδ.,Ἱ.ΣκήτηΤιμίουΠροδρόμου,
Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας

• ἘφραὶμΜοναχός,Ἱ.ΣκήτηΤιμίουΠροδρόμου,
Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας

• ΣεραφεὶμΜοναχός,Ἱ.ΣκήτηΤιμίουΠροδρό
μου,Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας

• ΔανιὴλΜοναχός,Ἱ.ΣκήτηΤιμίουΠροδρόμου,
Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας

• ΒαλεριανὸςΜοναχός,Ἱ.ΣκήτηΤιμίουΠροδρό
μου,Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας

• ΒαρσανούφιοςΜοναχός,Ἱ.ΣκήτηΤιμίουΠρο
δρόμου,Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας

• ἸσαὰκΜοναχός,Ἱ.ΣκήτηΤιμίουΠροδρόμου,
Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας

• ΓεράσιμοςΜοναχός,Ἱ.ΣκήτηΤιμίουΠροδρό
μου,Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας

• ΜᾶρκοςΜοναχός,Ἱ.ΣκήτηΤιμίουΠροδρόμου,
Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας

• ΔομέτιοςΜοναχός,Ἱ.ΣκήτηΤιμίουΠροδρό
μου,Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας

• ΣυμεὼνΜοναχός,Ἱ.ΣκήτηΤιμίουΠροδρόμου,
Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας

• ΧερουβείμΜοναχός,Ἱ.Κ.Ἀρχαγγέλων,Ἱ.Μ.Μ.
Λαύρας

• ἈκάκιοςΜοναχός,Ἱ.Κ.ἉγίαςΤριάδος,Ἱ.Μ.Μ.
Λαύρας

• ΓέρωνἨσαΐας,Ἱ.Κ.ΓεννέσεωςΘεοτόκου,Μορ
φονοῦἹ.Μ.Μ.Λαύρας

• ΓεώργιοςΜοναχός,Ἱ.Ἡ.ΒαρλαάμκαὶἸωάσαφ,
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σοκαλύβια,Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας
• ΓέρωνἈκάκιος,Ἱ.Κ.ΚοιμήσεωςΘεοτόκου,
Καυσοκαλύβια,Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας

• ΠορφύριοςἹερομ.,Ἱ.Κ.ΚοιμήσεωςΘεοτόκου,
Καυσοκαλύβια,Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας

• ΓεράσιμοςΜοναχός,Καυσοκαλύβια,Ἱ.Μ.Μ.
Λαύρας

• ΝικάνωρΜοναχός,Ἱ.Κ.Νεομαρτύρων,Καυσο
καλύβια,Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας

• ΓέρωνΜιχαήλ,Ἱ.Κ.ΕὐαγγελισμοῦτῆςΘεοτό
κου,Καυσοκαλύβια,Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας

• ΓέρωνΠορφύριος,Ἱ.Κ.ΓεννέσεωςτῆςΘεοτό
κου,Καυσοκαλύβια,Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας.

• ΓέρωνΚοσμᾶςἹερομ.,Ἱ.Κ.ἉγίωνΚων/νουκαὶ
Ἑλένης,Ἱ.Μ.Φιλοθέου

• ΜακάριοςΜοναχός,Ἱ.Κ.ἉγίωνΚων/νουκαὶ
Ἑλένης,Ἱ.Μ.Φιλοθέου

• ἹλαρίωνΜοναχός,Ἱ.Κ.ἉγίωνΚων/νουκαί
Ἑλένης,Ἱ.Μ.Φιλοθέου

• ΔοσίθεοςΜοναχός,ἍγιονὌρος
• ἸσαὰκΜοναχός,Ἱ.Κ.ΓεννήσεωςΘεοτόκου,
Καρυές

• ΠαΐσιοςΜοναχός,Ἱ.Κ.ἈρχαγγέλωνΣαββαίων,
Καρυές

• ΓέρωνΝεκτάριοςΜοναχός,Ἱ.Κ.Ζωοδόχου
Πηγῆς,Ἱ.ΣκήτηΚουτλουμουσίου

• ΓέρωνΝικόδημοςΜοναχός,Ἱ.Κ.ἉγίουΝεκτα
ρίουΚαψάλα

• ΓέρωνΣυμεὼνΜοναχός,Ἱ.Κ.ΠαναγίαςΚαζάν
• ΓέρωνΝικόδημοςΜοναχός,Καρυές(Συνταξι
οῦχοςΚαθηγητής)

• ΓέρωνΝικόλαοςΜοναχός,Ἱ.Κ.ἉγίουΔημη
τρίου

• ΓέρωνἹερομόναχοςΧαρίτων,Ἱ.Κ.Ἀναλήψεως
Καρυές,Ἱ.Μ.Βατοπαιδίου

• ΕὐφρόσυνοςΜοναχόςμετάτῆςσυνοδείας
αὐτοῦ,(3μοναχοί)Ἱ.Κ.ΤιμίουΠροδρόμου,
Ἱ.Μ.Καρακάλλου

• ΔαμασκηνὸςΜοναχός,Ἱ.ΚαλύβηΤιμίουΠρο
δρόμου,Ἱ.Μ.Καρακάλλου

• ΣπυρίδωνΜοναχός,Ἱ.ΚαλύβηἉγίουΝικολά
ου,Ἱ.Μ.Κουτλουμουσίου

• ΓέρωνὈνούφριος,Ἱ.Κ.ΓεννεσίουτῆςΘεοτό
κου,Ἱ.Μ.Παντοκράτορος

• ΓέρωνἈντώνιος,Ἱ.Κ.ΚοιμήσεωςΘεοτόκου,
Ἱ.Μ.Παντοκράτορος

• ΠαχώμιοςἹερομόναχος,Ἱ.Κ.ἉγίωνΠάντων,
Καψάλα

• ΠαΐσιοςΜοναχός,Ἱ.Κ.ἉγίουΧαραλάμπους,
(Κρητικός)

• ΠαΐσιοςΜοναχός(Ἁγιογράφος),Ἱ.Κ.Γεννεσίου
τῆςΘεοτόκου,Ἱ.Μ.Καρακάλλου,Καρυές

• ἈβραὰμἹερομ.,Ἱ.Κ.ὉσίουΓερασίμου,Ἱ.Σκήτη
Κουτλουμουσίου

• ΓεράσιμοςΜοναχός,Ἱ.Κ.ὉσίουΓερασίμου,
Ἱ.ΣκήτηΚουτλουμουσίου

• ἈρσένιοςΜοναχός,Ἱ.Κ.ὉσιομάρτυροςΓερα
σίμου,Ἱ.ΣκήτηΚουτλουμουσίου

• ἈρσένιοςἹερομ.,Ἱ.Κ.ΓεννεσίουτῆςΘεοτόκου,
Ἱ.Μ.Κουτλουμουσίου,(Παναγούδα)

• ἨσαΐαςΜοναχός,Ἱ.Κ.ΓεννεσίουτῆςΘεοτόκου,
Ἱ.Μ.Κουτλουμουσίου,(Παναγούδα)

• ΧρυσόστομοςἹερομόναχος,Ἱ.Κ.Ἁγ.Σπυρίδω
νος,(Κερκυραῖοι)

• ΖηνόβιοςΜοναχός,Ἱ.Κ.Ἁγ.Ἀναργύρων,Ἱ.Μ.
Παντοκράτορος

• ΠαΐσιοςΜοναχός,ΚουτλουμουσιανόΚάθισμα.

Λόγῳτοῦἐκτάκτουχαρακτήρα
τῆςπαρούσηςἐκδόσεως,τὸπε
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Τοιχογραφία τῶν Ζωγραφιτῶν Ὁσιομαρτύρων (10 Ὀκτωβρίου) ποὺ μαρτύρησαν ἐπὶ 
Λατινοφρόνων καὶ Πατριάρχου Βέκκου. Βόρειος τοῖχος Λιτῆς, Ἱερὰ Μονὴ Ζωγράφου. 
1817, ἔργο ζωγράφου Μητροφάνους. Ἡ εἰκόνα εἶναι ἀπὸ τὸ βιβλίο “Οἱ θαυματουργὲς Εἰκόνες στὸ Περιβόλι τῆς Πα-

ναγίας”, Ἱερὰ Κοινότης Ἁγίου Ὄρους  Ἄθω, ἐκδ. Σύγχρονοι Ὁρίζοντες 2013, σελ.192.

Ἀπολυτίκιον τῶν Ἁγιορειτῶν  Ὁσιομαρτύρων
Ἀνωνύμου μοναχοῦ. Ἦχος πλ.δ΄. Ταχὺ προκατάλαβε.

Κοσμᾶν «Πρῶτον» μέλψωμεν, σὺν Ζωγραφίταις στεῤῥοῖς, πατέρας θεόφρονας, Βατοπε-
δίου Μονῆς, Ἰβήρων προμάχους τε. Οὗτοι γὰρ ὁπλισθέντες, τῷ Σταυρῷ τοῦ Κυρίου, ἀντέ-
στησαν τῇ τοῦ Βέκκου, λατινόφρονι πλάνῃ, ὁπλῖται Ὄρους τοῦ Ἄθω, ὀφθέντες καὶ μάρτυρες.
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Ὑπεραγία 
Δέσποινα 
Θεοτόκε, 
ἡ Κυρία, 

ἡ ἐλπὶς καὶ 
ἡ παραμυ-
θία ἡμῶν, 

ἡ τοῦ Ἁγίου 
Ὄρους Ἀκα-

ταμάχητος 
Προστασία, 

κατάπαυ-
σον τὸν 

κλύδωνα 
τὸν ἐγερθέ-

ντα παγίσι 
τοῦ ὄφεως, 
ἐν τῇ Μιᾷ, 
Ἁγίᾳ, Ἀπο-

στολικῇ καὶ 
Καθολικῇ 
Ἐκκλησίᾳ, 

ἀναδεικνύ-
ουσα τῇ 

ἐπισκιάσει 
τῆς χάριτός 
Σου, νέους 

θεοφόρους 
ὁμολογητὰς 
καὶ κήρυκας 

τῆς 
πίστεως. 

(Δέησις)

Ἡ θαυματουργὸς Εἰκὼν τῆς Θεοτόκου «Ἄξιόν ἐστι», 

Πρωτᾶτον, Ἅγιον Ὄρος.

Πατέρων 
ἀθροίσθητε, 
πᾶσα τοῦ 
῎Αθω πλη-
θύς, πιστῶς 
ἑορτάζο-
ντες, 
σήμερον 
χαίροντες, 
καὶ φαιδρῶς 
ἀλαλάζο-
ντες, 
πάντες ἐν 
εὐφροσύνῃ· 
τοῦ Θεοῦ 
γὰρ 
ἡ Μήτηρ, 
νῦν παρὰ 
τοῦ 
Ἀγγέλου, 
παραδόξως 
ὑμνεῖται· 
διὸ 
ὡς Θεο-
τόκον 
ἀεί, ταύτην 
δοξάζομεν.

Ἀπολυτίκιον

τῆς Παναγίας 

«Ἄξιόν ἐστι» 

Πρωτᾶτον

Καρυές

Ἅγιον Ὄρος

Ἦχος δ΄


