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«Τούς οὔν τολμῶντας ἑτέρως φρονεῖν ἤ διδάσκειν, ἤ κατά τούς ἐναγεῖς αἱρετικούς τάς ἐκκλησιαστικάς 
παραδόσεις ἀθετεῖν καί καινοτομίαν τινά ἐπινοεῖν, ἤ ἀποβάλλεσθαί τι ἐκ τῶν ἀνατεθειμένων τῇ ἐκκλησίᾳ 

Εὐαγγέλιον ἤ τύπον σταυροῦ ἤ εἰκονικήν ἀναζωγράφησιν, ἤ ἅγιον λέιψανον μάρτυρος, ἤ ἐπινοεῖν σκολιῶς καί 
πανούργως πρός τό ἀνατρέψαι μίαν τῶν ἐνθέων παραδόσεων τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας, ἔτι γε μήν ὡς κοινοῖς 

χρῆσθαι τοῖς ἱεροῖς κειμηλίοις, ἤ τοῖς εὐαγέσι μοναστηρίοις, Ἐπισκόπους μέν ὄντας ἤ Κληρικούς καθαιρεῖσθαι 
προστάσσομεν, μονάζοντας δέ ἤ λαϊκούς, τοῖς κοινωνίας ἀφορίζεσθαι.»  

Ὅρος Ζ΄Οἰκουμενικῆς Συνόδου 

 

 
«Εἴ τις μὴ ἀναθεματίζει Ἄρειον, Εὐνόμιον, Μακεδόνιον, Ἀπολινάριον, Νεστόριον, Εὐτυχέα, καὶ Ὠριγένην, μετὰ τῶν ἀσεβῶν 

αὐτῶν συγγραμμάτων, καὶ τοὺς ἄλλους πάντας αἱρετικούς, τοὺς κατακριθέντας καὶ ἀναθεματισθέντας ὑπὸ τῆς ἁγίας 
καθολικῆς καὶ ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας  καὶ τῶν προειρημένων ἁγίων τεσσάρων συνόδων, καὶ τοὺς τὰ ὅμοια τῶν 

προειρημένων αἱρετικῶν φρονήσαντας ἢ φρονοῦντας καὶ μέχρι τέλους τῇ οἰκείᾳ ἀσεβείᾳ ἐμμείναντας, 
 ὁ τοιοῦτος ἀνάθεμα ἔστω…»1 

"In the history of mankind there are 3 falls : The fall of Adam, of Judas the Iscariot and that of the Pope. The essence of falling into sin 
is always the same: the desire to become God by oneself. In this manner, a man insensibly equates himself with the devil, because he 

also wants to become God by himself to replace God with himself...The fall of the Pope lies exactly in this very thing: to want to 
replace the Godman with the man..." 

 Father Justin Popovich 

 

 
«Στήν ἱστορία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους ὑπάρχουν τρεῖς πτώσεις:  

Ἡ πτώση τοῦ Ἀδάμ, τοῦ Ἰούδα καί ἐκείνη τοῦ Πάπα. Ἡ οὐσία τῆς πτώσεως στήν ἁμαρτία εἶναι πάντοτε ἡ ἴδια: ἡ ἐπιθυμία νά γίνει κανείς 
μόνος του Θεός. Κατ’ αὐτόν τόν τρόπο, ὁ ἄνθρωπος ἀνεπαίσθητα ἐξισώνει τόν ἑαυτό του μέ τόν διάβολο, γιατί θέλει νά γίνει Θεός ὁ ἴδιος 
καί νά ἀντικαταστήσει τόν Θεό ... Ἡ πτώση τοῦ Πάπα βρίσκεται ἀκριβῶς σ’ αὐτήν τήν αἰτία: θέλει νά ἀντικαταστήσει τόν Θεάνθρωπο 

μέ τόν ἄνθρωπο ...» 

π. Ἰουστῖνος Πόποβιτς 
 

                                                 
1 Τῶν Ἱερῶν Συνόδων νέα δαψιλεστάτη Συλλογή, σελ. 126 (632) τόμος δεύτερος, (Μέρος Β΄), ἀπό ἔτους Χριστοῦ 449 ἄχρι ἔτους 

1643, ἔκδοσις Καλύβης Τιμίου Προδρόμου, Ἱερᾶς Σκήτης Ἁγίας Ἄννης, Ἅγιον Ὄρος, (Θεσσαλονίκη 1986). Βλ. καί Ε΄ 
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ 553 μ.Χ - ΒΛΑΣΙΟΥ ΦΕΙΔΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΜΟΣ Α΄- σελ. 721 ΑΘΗΝΑΙ 1992. 



«Ἅγιοι Κολλυβάδες» 

 

Ἐπιθεώρηση Ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς καί Ὀρθόδοξης Μαρτυρίας 

  2 
“Those who separate themselves from communion with their (Archpriest) President, due to any heresy that is heavily 

accused by Holy Councils or by Fathers, that he (the Bishop) currently preaches in public, openly to the Church, these persons who 
Wall themselves Off from any Communion with such accused Bishop prior to any thorough examination by Council, not only are 
not subject to any canonical penalty but are also worthy of the honour befitting the Orthodox, because they have condemned, not 

true “Bishops”, but False-Bishops and False-Teachers. These Walled Off believers have not severed the unity of the Church by 
schism, but they combat to protect the Church from schisms and divisions.” (15th Canon of the Holy First-Second Apostolic 

Council held in 861 by St Photius the Great, Patriarch of Constantinople). 

 
«Ὁ Ἕλλην εἶναι πλασμένος φιλόσοφος, εἶναι καί πλασμένος Χριστιανός, εἶναι πλασμένος νά γνωρίζει τήν ἀλήθεια καί νά τήν 
διαδίδει εἰς τά ἄλλα ἔθνη. Ναί, ὁ Ἕλλην ἐγεννήθη κατά τήν Θείαν Πρόνοιαν διδάσκαλος τῆς ἀνθρωπότητας. Αὐτή εἶναι ἡ 
ἀποστολή του, αὐτό εἶναι τό ξεχωριστό κάλεσμά του μεταξύ τῶν ἐθνῶν. Ἀπό καταβολῆς κόσμου, τό Ἑλληνικόν Ἔθνος ἦταν 
πλασμένο διά τόν σκοπόν αὐτόν. Ὁ Θεός διέπλασε τό Ἑλληνικόν Ἔθνος ὡς ὀφθαλμόν εἰς τό σῶμα τῆς ἀνθρωπότητας».  

Ἅγιος Νεκτάριος: «Περί τῆς Ἑλληνικῆς φιλοσοφίας  
ὡς προπαιδείας εἰς τόν Χριστιανισμόν»  

 
«εἴ τις μὴ ἀναθεματίζοι εὐκαίρως, κατὰ τὸ ἀναγκαῖον, πάντα αἱρετικόν, εἴη τῆς αὐτῶν μερίδος».2 

 
Περιεχόμενα:  

 Χριστός τό Φῶς καί ἡ Ζωή τοῦ κόσμου! Ἡ καρδιακή ἤ ἀδιάλειπτος προσευχή. 
          Ἡ ἕνωση μέ τούς Φράγγους ἔγινε τό 1965. Κατά τούς Κανόνες καί τούς Ὅρους τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων ἐκπίπτουν 
τῆς Πίστεως, τῆς ἐπισκοπῆς καί τοῦ κλήρου οἱ Λατινόφρονες. 

 Ἡ ἔκπτωση ἀπό τήν ἱερωσύνη τῶν ἑνουμένων Οἰκουμενιστῶν  μέ καταδικασθέντες αἱρετικούς  (Μονοφυσίτες καί 
Λατίνους) 

 Ἄρση ἀκοινωνησίας καί ὄχι ἄρση τῶν ἀναθεμάτων ἔγινε τό 1965!) 

 
 

φείλουμε, κατά τόν Ἀπόστολον Παῦλον, νά προσευχόμαστε ἀδιάλειπτα. 
Ὄχι μόνον ὅταν εἴμαστε ξύπνιοι, ἀλλά και ὅταν κοιμόμαστε, καθότι λέει 
ἡ Γραφή: «ἐγώ καθεύδω καί ἡ καρδία μου ἀγρυπνεῑ». Πῶς εἶναι δυνατόν, 
ὅμως, νά γίνει αὐτή ἡ ἐφαρμογή τῆς ἀδιάλειπτης προσευχῆς στήν πράξη; 

Τό οὐράνιο φῶς τῆς ἀδιάλειπτης προσευχῆς δεν ἐπιτυγχάνεται μέ την σοφία 
αὐτοῦ τοῦ κόσμου, οὔτε μέ τήν ἁπλῆ ἐπιθυμία γιά γνώση, ἀλλά ἀντίθετα ἀποκτᾶται μέ 
τήν ἁπλότητα τοῦ πνεύματος καί τήν πραγματική πεῖρα τῆς ἁπλότητας τῆς καρδιᾶς.    

 
 

«Εἴ τις μὴ ἀναθεματίζει Ἄρειον, Εὐνόμιον, 
Μακεδόνιον, Ἀπολινάριον, Νεστόριον, Εὐτυχέα, καὶ 
Ὠριγένην, μετὰ τῶν ἀσεβῶν αὐτῶν συγγραμμάτων, 

καὶ τοὺς ἄλλους πάντας αἱρετικούς, τοὺς 
κατακριθέντας καὶ ἀναθεματισθέντας ὑπὸ τῆς ἁγίας 

καθολικῆς καὶ ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας  καὶ τῶν 
προειρημένων ἁγίων τεσσάρων συνόδων, καὶ τοὺς τὰ 
ὅμοια τῶν προειρημένων αἱρετικῶν φρονήσαντας ἢ 

φρονοῦντας καὶ μέχρι τέλους τῇ οἰκείᾳ ἀσεβείᾳ 
ἐμμείναντας, 

 ὁ τοιοῦτος ἀνάθεμα ἔστω…»3 
 

                                                 
2 {THEODORUS  STUDITA, EPISTULAE,  (G.  Fatouros), Pars Prior, Prolegomena et textum & Epp. 1 – 70, Corpus Fontium 

historiae Byzantinae, Vol. 31/1, Ser. Berolinensis, Walter De Gruyter, Berolini 1991, [novi eboraci MCMXCII]}, σελ. 34, 99, 138) 
3Τῶν Ἱερῶν Συνόδων νέα δαψιλεστάτη Συλλογή, σελ. 126 (632) τόμος δεύτερος, (Μέρος Β΄), ἀπό ἔτους Χριστοῦ 
449 ἄχρι ἔτους 1643, ἔκδοσις Καλύβης Τιμίου Προδρόμου, Ἱερᾶς Σκήτης Ἁγίας Ἄννης, Ἅγιον Ὄρος, (Θεσσαλονίκη 
1986). Βλ. καί Ε΄ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ 553 μ.Χ - ΒΛΑΣΙΟΥ ΦΕΙΔΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΜΟΣ 
Α΄- σελ. 721 ΑΘΗΝΑΙ 1992.
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Ἔτσι ὁ Μέγας Ἀπόστολος Παῦλος 

μᾶς διδάσκει: «Παρακαλῶ οὖν πρῶτον 
πάντων ποιεῖσθε δεήσεις, προσευχάς, 
ἐντεύξεις, εὐχαριστίας.» Αὐτό, λοιπόν, πού 
εἶπε ὁ Ἀπόστολος Παῦλος εἶναι ὅτι, ἡ 
προσευχή προπορεύεται σέ κάθε τί. Παρα-
καλῶ πρῶτον πάντων… Ὁ χριστιανός εἶναι 
ὑποχρεωμένος νά κάνει πολλές ἐνάρετες 
πράξεις, ἀλλά πρῶτα ἀπ΄ ὅλα ὀφείλει νά 
προσεύχεται, ἐπειδή χωρίς προσευχή καμμία 
ἄλλη καλή πράξη δέν εἶναι τέλεια. Χωρίς 
προσευχή ὁ χριστιανός δέν μπορεῖ νά 
καταλάβει τήν ἀλήθεια, δέν μπορεῖ νά 
σταυρώσει τήν σάρκα αὐτοῦ σύν τοῖς 
παθήμασι καί ταῖς ἐπιθυμίαις. Ἡ καρδιά του 
ἀδυνατεῖ νά φωτισθεῖ μέ τό φῶς τοῦ 
Χριστοῦ κι ὁ ἴδιος δέν μπορεῖ νά ἑνωθεῖ διά 
τῆς σωτηρίας μέ τόν Θεό. Ἡ τελειότητα τῆς 
προσευχῆς δέν ἐξαρτᾶται ἀπό τίς δικές μας 
δυνάμεις, ὅπως τό λέγει καί ὁ ἀπόστολος 
Παῦλος: τό γάρ τί προσεύξασθαι καθ΄ ὅ δεῖ 
οὐκ οἴδαμεν.  

Ἔτσι εἶναι σωστό νά προσ-
ευχόμαστε συχνά, νά προσευχόμαστε 
πάντοτε, πράξεις πού ἔχουμε τήν δύναμη νά 
τίς κάνουμε καί πού θά μᾶς βοηθήσουν σιγά 
- σιγά νά φθάσουμε στό ὕψος τῆς 
καθαρότητας τῆς προσευχῆς πού εἶναι ἡ 
μητέρα τῆς κάθε πνευματικῆς εὐλογίας. 
Αἰχμαλώτισε τήν μητέρα καί αὐτή θά σοῦ 
δώσει τά παιδιά, εἶπε ὁ ἅγιος Ἰσαάκ ὁ 
Σῦρος. Μάθε πρῶτα, πῶς νά ἀποκτήσεις τήν 
δύναμη τῆς προσευχῆς κι ἔπειτα χωρίς 
δυσκολία θά κατορθώσεις τήν ἐφαρμογή 
ὅλων τῶν ἄλλων ἐντολῶν. 

Ἡ ἀκατάπαυστη ἐσωτερική προσ-
ευχή τοῦ Χριστοῦ εἶναι μιά ἀδιάκοπη 
ἐπίκληση τοῦ θείου ὀνόματος τοῦ Ἰησοῦ 
Χριστοῦ μέ τά χείλη, μέ τό πνεῦμα καί μέ τήν 
καρδιά, ἐνῶ συγχρόνως μέσα στό μυαλό 
σχηματίζεται ἡ εἰκόνα τῆς διαρκοῦς 
παρουσίας Του καί κυριαρχεῖ ἡ Χάρις Του, 
σέ κάθε ἀσχολία μας, σέ κάθε στιγμή, σέ 
κάθε τόπο, ἀκόμη καί ὅταν κοιμόμαστε. Ἡ 
ἐπίκληση συμπυκνώνεται στά λόγια: «Κύ-
ριε Ἰησοῦ Χριστέ ἐλέησόν με». 

Ἐκεῖνος πού συνηθίζει τόν ἑαυτό του 
σ΄ αὐτήν τήν ἐπίκληση, παίρνει στήν ψυχή 
του σάν ἀποτέλεσμα μιά βαθειά παρηγοριά 
καί αἰσθάνεται τήν ἀνάγκη νά προσεύχεται 
πάντοτε, μή μπορῶντας πιά νά ζήσει χωρίς 
τήν ἐπίκληση αὐτή, ἐνῶ ὁ ἐσωτερικός του 
ἑαυτός συνεχίζει νά τήν ἀπαγγέλει σιωπηλά 
σάν ἁρμονική ἠχώ τῶν λέξεων πού 
ἄρθρωναν τά χείλη του! 

Πῶς, ὅμως, στήν πράξη εἶναι δυνατόν 
νά ἀποκτηθεῖ ἡ συνήθεια αὐτή; 

 

 
 

Ὁ παπα-Μόδεστος, ὁ ταπεινός μέν καί πτωχός, 
ἀλλά φωτεινός, διορατικός καί προορατικός 

γέροντας τῆς Κερασιᾶς τοῦ Ἁγίου Ὄρους, πού εἶχε 
τό δῶρον τής καρδιακῆς προσευχῆς  

 
Ὁδηγός μας πρέπει νά εἶναι τό βιβλίο 

τῆς Φιλοκαλίας τῶν Νηπτικῶν, πού 
περιλαμβάνει μέ λεπτομέρειες τήν ἐπιστήμη 
τῆς συνεχοῦς ἐσωτερικῆς προσ-ευχῆς, 
γραμμένη ἀπό τριάντα Πατέρες τῆς 
Ἐκκησίας μας. Τό βιβλίο αὐτό περιέχει 
ὑψηλή σοφία καί εἶναι τόσο ὠφέλιμο γιά 
τόν ἀναγνώστη, ὥστε θεωρήθηκε, ὅτι εἶναι 
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τό καλύτερο, τῆς ἐσωτερικῆς μυστικῆς καί 
πνευματικῆς ζωῆς, ἐγχειρίδιο.  

Ὁ ὅσιος Νικηφόρος ὁ μονάζων, 
γράφει, ὅτι «τό βιβλίο αὐτό ὁδηγεῖ τόν κάθε 
ἕνα στήν σωτηρία, χωρίς κόπο καί ἱδρῶτα».  

Δέν εἶναι, βέβαια, πιό ὑψηλό καί 
Ἅγιο ἀπό τήν Ἁγία Γραφή, ἀλλά περι-
λαμβάνει σαφῆ ἑρμηνεία γιά ὅσα ἡ Ἁγία 
Γραφή μιλάει, μέ καλυμμένο τρόπο, καί τά 
ὁποῖα δέν μποροῦμε εὔκολα νά τά συλ-
λάβουμε μέ τίς λίγες δυνάμεις πού ἔχουμε. 

Μέ ἕνα παράδειγμα μποροῦμε νά 
καταλάβουμε κάπως τά πράγματα. Ὁ ἥλιος 
εἶναι τό πιό μεγάλο, τό πιό λαμπρό καί τό 
θαυμασιότερο ἀπ΄ ὅλα τά οὐράνια σώματα, 
ἀλλά κανείς δέν μπορεῖ νά τόν παρα-
τηρήσει καί νά τόν ἐξετάσει μέ 
ἀπροστάτευτα μάτια. Πρέπει νά χρησιμο-
ποιήσει μαῦρα γυαλιά, πού εἶναι σέ 
ἐπιφάνεια δισεκατομμύρια φορές μικρό-
τερα ἀπό τόν ἥλιο. Ὅμως, μέσα ἀπό τά 
μικρά αὐτά μαῦρα γυαλιά μπορεῖ κανείς νά 
ἐξετάσει τόν μεγαλόπρεπο κυρίαρχο τῶν 
ἄστρων, μπορεῖ νά χαρεῖ, χωρίς νά τόν 
βλάψουν οἱ ἐκτυφλωτικές ἀκτῖνες του.  

Ἡ Ἁγία Γραφή εἶναι σάν τόν 
λαμπερό ἥλιο, καί τό βιβλίο αὐτό, ἡ Φιλο-
καλία εἶναι τά μικρά γυαλιά, πού μᾶς 
κάνουν ἱκανούς νά ἐντρυφήσουμε στόν ἥλιο 
καί τήν βασιλική λάμψη. 

Σχετικά διδάσκει ὁ Ἅγιος Συμεών ὁ 
Νέος Θεολόγος: «Κάθησε κάτω μόνος σέ 
σιωπή, χαμήλωσε τό κεφάλι σου, κλεῖσε τά 
μάτια σου, ἀνάπνεε ἤρεμα καί φαντάσου, 
ὅτι βλέπεις μέσα στῆς καρδιᾶς σου τά βάθη. 
Κάνε, ὥστε οἱ σκέψεις σου νά βαδίζουν ἀπό 
ἐκεῖ μέσα στήν καρδιά σου, καί μέ τόν 
ρυθμό τῆς ἀναπνοῆς σου λέγε, Κύριε Ἰησοῦ 
Χριστέ ἐλέησόν μέ! 

Λέγε τήν ἐπίκληση αὐτή ἐλαφρά μέ 
τά χείλη σου ἤ καλύτερα μέ τό μυαλό σου. 
Προσπάθησε νά διώξεις κάθε ἄλλη σκέψη 
καί μέ ὑπομονή καί ἠρεμία προχώρησε 
ἐπαναλαμβάνοντας τήν εὐχή συνέχεια». 

Πολύ βοηθητικά εἶναι καί τά σχε-
τικά κεφάλαια τῆς Φιλοκαλίας ἀπό τόν 
Ἅγιο Γρηγόριο τόν Σιναΐτη καί τούς ἁγίους 
Κάλλιστο καί Ἰγνάτιο τούς Ξανθό-
πουλους.  

Ἄν ἔχει κανείς τήν ἀκατάπαυστη 
ἐπιθυμία, γιά νά μάθει τήν ἐσωτερική 

προσευχή καί παρακαλέσει τόν Θεό θερμά 
γιαὐτό, συνδυάζοντάς την μέ καθαρή 
ἐξομολόγηση, μέ ὑπομονή καί ἐπιμονή, μέ  
συγκέντρωση καί ἡσυχία θά πετύχει τήν 
μόνιμη ἐγκατάσταση τῆς ἀδιάλειπτης εὐχῆς 
στήν καρδιά. 

 
Ποιά προβλήματα εἶναι δυνατόν νά 

ἀνακύψουν στήν προσπάθεια για τήν 
ἀπόκτηση τοῦ θείου δώρου τῆς εὐχῆς; 

 
Στήν ἀρχή τά πράγματα πηγαίνουν 

συνήθως καλά. Στήν συνέχεια, ἐπειδή ὁ 
ἀντίδικος ἐνοχλεῖται ἀπό τήν εὐχή, φέρνει 
ὀκνηρία καί στενοχώρια, ὑπνηλία καί 
καταιγισμό σκέψεων ὅλων τῶν εἰδῶν, γιά νά 
ἀποσπάσουν τόν ἀγωνιστή ἀπό τό θεῖο 
ἔργο. Ὁ κόσμος τοῦ σκότους κάνει ἐπίθεση 
καί μέ κάθε τρόπο προσπαθεῖ νά ἀπο-
μακρύνει τόν ἀγωνιστή ἀπό τήν προσευχή 
τῆς καρδιᾶς. Ὅμως ὁ ἀληθινός ἀγωνιστής 
δέν πρέπει νά φοβᾶται. Ὁ Κύριος ποτέ δέν 
ἐπιτρέπει, ὁ πειρασμός νά εἶναι γιά τόν 
ἀγωνιστή μεγαλύτερος ἀπό ὅ,τι χρειάζεται.  

Ἡ ταπείνωση θά πρέπει νά δοκι-
μαστεῖ, γιατί παρά τόν περίσσιο ζῆλο πού 
ἔχει κανείς στήν ἀρχή, εἶναι νωρίς νά 
πλησιάσει στήν εἴσοδο τῆς καρδιᾶς.  

Γιαὐτό διδάσκει ὁ ἅγιος Νικηφόρος 
ὁ μονάζων: «Ἐάν ἔπειτα ἀπό μερικές 
προσπάθειες δέν πετυχαίνεις νά μπεῖς μέσα 
στά βασίλεια τῆς καρδιᾶς σου, ὅπως 
διδάχτηκες, κάνε αὐτό πού θά σοῦ πῶ τώρα, 
καί μέ τοῦ Θεοῦ τήν βοήθεια θά βρεῖς ἐκεῖνο 
πού ζητεῖς. Ἡ ἱκανότητα νά προφέρει 
κανείς τίς λέξεις, βρίσκεται στόν λάρυγγα 
καί στήν γλῶσσα. Ἀπόρριψε ὅλες τίς ἄλλες 
σκέψεις καί κάνε τήν γλῶσσα σου νά 
ἐπαναλαμβάνει συνεχῶς τίς ἀκόλουθες 
λέξεις: «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ἐλέησόν με». 

«Πίεσε τόν ἑαυτό σου νά κάνει τό 
ἴδιο ἔργο τῆς Προσευχῆς γιά κάποσο χρόνο 
καί τότε, χωρίς καμμία ἀμφιβολία, ἡ καρδιά 
σου θά ἀνοίξει, τέλος, γιά τήν ἐσωτερική 
Προσευχή. Αὐτό τό ξέρουμε ἀπό πεῖρα». 

Ἔχουμε γιαὐτά ὅλα τήν διδασκαλία 
τῶν ἁγίων Πατέρων καί ὀφείλουμε νά 
ἐφαρμόσουμε τίς ὁδηγίες τους μέ πεποίθηση 



 

 5 

καί νά ἐπαναλαμβάνουμε τήν Προσευχή τοῦ 
Χριστοῦ μας ὅσο τό δυνατόν συχνότερα.  

Ἄς πάρουμε ἕνα κομποσχοίνι προσ-
ευχῆς καί στήν ἀρχή νά λέμε τήν εὐχή τρεῖς 
χιλιάδες φορές τήν ἡμέρα. Εἴτε στεκόμαστε, 
εἴτε καθόμαστε, εἴτε ὅταν περπατᾶμε, εἴτε 
εἴμαστε στό κρεββάτι, νά λέμε χωρίς δια-
κοπή «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ἐλέησόν με». 
Νά τό λέμε μέσα μας χωρίς βιασύνη, ἀλλά 
οὔτε λιγότερο, οὔτε περισσότερο ἀπό τρεῖς 
χιλιάδες φορές τήν ἡμέρα. Ὁ Κύριος θά μᾶς 
βοηθήσει, καί μέ τόν τρόπο αὐτό θά 
κατορθώσουμε νά φθάσουμε στό σημεῖο, 
πού τῆς καρδιᾶς ἡ ἐνεργητικότητα γίνεται 
ἀκατά-παυστη.  

Στήν ἀρχή γιά δύο τρεῖς μέρες θά 
εἶναι κάπως δύσκολο, ἀλλά ἔπειτα τό 
συνηθίζουμε τόσο, πού θά μᾶς εἶναι τόσο 
εὐχάριστο, ὥστε, ἄν καμμιά φορά σταμα-
τήσουμε, θά αἰσθανόμαστε σάν ἐσωτερική 
ἀνάγκη νά ἐξακολουθήσουμε τήν προσευχή 
τοῦ Ἰησοῦ! Στό τέλος, ὅμως, θά τήν ἐπαν-
αλαμβάνουμε ἐντελῶς ἀβίαστα καί ἐλεύ-
θερα, χωρίς καθόλου νά βιάζουμε τόν ἑαυτό 
μας, ὅπως συμβαίνει στίς πρῶτες δύο-τρεῖς 
μέρες, στήν ἀρχή. Μετά ἀπό ἕνα διάστημα, 
ὅταν δηλαδή, ἡ ἐπανάληψη γίνει ἀβίαστη 
καί εὐχάριστη στήν καρδιά, θά πρέπει νά 
αὐξή- σουμε τόν ἀριθμό τῆς ἐπικλήσεως τοῦ 
Χριστοῦ μας στίς ἕξι χιλιάδες φορές τήν 
ἡμέρα. Νά παραμένουμε ἤρεμοι, νά 
ἐφαρμόζουμε μέ κάθε δυνατή ἀκρίβεια τόν 
ἀριθμό τῆς ἐπαναλήψεως τῆς προσευχῆς καί 
ὁ Χριστός μας θά μᾶς παρηγορεῖ καί θά μᾶς 
παρέχει τήν Χάρη Του. 

Ἄν τό πετύχουμε αὐτό, δέν θά 
αἰσθανθοῦμε οὔτε τήν παραμικρή ἀνη-
συχία, ταυτόχρονα δέν θά πρέπει νά δίνουμε 
καμμία σημασία στίς ἐπιθέσεις ἄλλων 
λογισμῶν, ἀλλά νά παραμένουμε σταθεροί 
στήν ἀπόφασή μας, νά ἐφαρμόζουμε αὐτές 
τίς ὁδηγίες τῶν δόκιμων διδασκάλων τῆς 
προσευχῆς. Στό τέλος θά συνηθίσουμε τόσο 
πολύ τήν Προσευχή, ὥστε ὅταν συμβεῖ νά 
σταματήσουμε καί γιά μιά στιγμή τήν 
Προσευχή, ἡ στιγμή αὐτή θά πηγαίνει 
χαμένη, θά ἔχουμε τήν αἴσθηση, ὅτι κάτι 
χάσαμε! Ἀλλά μόλις ξαναρχίσουμε τήν 
προσευχή θά προχωρᾶμε ὅλο καί πιό 
χαρούμενα καί πιό εὐκολα τήν κάθε φορά.  

Θά παρατηρήσουμε, ὅτι ὅταν συν-
αντήσουμε κάποιον τυχαία στόν δρόμο, δέν 
θά αἰσθανόμαστε τήν ἐπιθυμία νά τοῦ 

μιλήσουμε. Τό μόνο πού θά λαχταρᾶμε θά 
εἶναι νά μένουμε μόνοι μας στήν ἡσυχία καί 
νά λέμε τήν Προσευχή τοῦ γλυκυτάτου 
Ἰησοῦ μας. Τόσο πολύ θά αἰσθανόμαστε τά 
ὀφέλη τῆς προσευχῆς μέσα σέ μιά ἑβδομάδα.   

Συνηθίζοντας τήν νοερά προσευχή 
καί συνεχίζοντας τό θεάρεστο ἔργο γιά δέκα 
ἀκόμη ἡμέρες, θά πρέπει στήν συνέχεια νά 
γίνει ἀγώνας νά τήν δια-τηρήσουμε καί νά 
τήν δυναμώσουμε. Νά μήν χάνουμε καιρό μέ 
τήν βοήθεια πού θά ζητήσουμε ἀπό τόν 
Χριστό μας, νά λέμε στό ἑξῆς τήν προσευχή 
δώδεκα χιλιάδες φορές τήν ἡμέρα. Νά 
σηκωνόμαστε νωρίς τό πρωί, νά κοιμόμαστε 
ἀργά τό βράδυ καί νά ἐκτελοῦμε αὐτές τίς 
συμβουλές τῶν ἁγίων Πατέρων πού 
προέρχονται ἀπό τό βιβλίο τῆς Φιλοκαλίας.  

Τήν πρώτη μέρα θά δυσκο-λευθοῦμε 
καί θά κατορθώσουμε νά φέρουμε εἰς πέρας 
τίς δώδεκα χιλιάδες ἐπικλήσεις ἀργά τό 
βράδυ. Τήν δεύτερη ἡμέρα θά γίνει τό ἴδιο, 
εὐκολότερα ὅμως, καί μέ εὐχαρίστηση. Στήν 
ἀρχή αὐτή ἡ ἀτέλειωτη προσευχή θά μᾶς 
φέρει κάποια συμπτώματα κόπωσης. Θά 
αἰσθανόμαστε τήν γλῶσσα μας σάν μου-
διασμένη, θά ἔχουμε ἕναν γλυκό πόνο στά 
σαγόνια μας καί ἕνα αἴσθημα εὐχα-
ριστήσεως στό οὐρανίσκο μας, πού μπορεῖ 
νά συνδέεται μέ ἕνα εἶδος πόνου. Τό χέρι μας 
καί ἰδιαίτερα ὁ ἀντίχειρας μέ τόν ὁποῖο θά 
μετρᾶμε τίς προσευχές θά ἔχει ἕναν γλυκό 
ἐρεθισμό, πού θά φθάνει μέχρι τόν ἀγκῶνα. 
Ἐμεῖς θά πρέπει νά ἐπιμείνουμε στήν 
προσευχή καί στήν ἐπανάληψη τῶν 
ἐπικλήσεων, ἔστω καί ἄν κοπιάζουμε καί τό 
σῶμα μας πονάει. Γιά πέντε μέρες θά 
ἐπαναλαμβάνουμε τίς δώδεκα χιλιάδες ἐπι-
κλήσεις τήν ἡμέρα καί θά παρατηρήσουμε 
ἕνα πρω ἡ Προσευχή νά μᾶς ξυπνάει καί θά 
δυσκολευόμαστε νά λέμε πλέον τίς 
συνηθισμένες προσευχές τοῦ Ὄρθρου μέ 
ἀκρίβεια, γιατί τό ἔργο τῆς προσευχῆς τοῦ 
Ἰησοῦ μας εἶναι ἀνώτερο καί γλυκύτερο 
καί ἐπειδή ἡ ἐπιθυμία μας θά εἶναι 
προσηλωμένη μόνον σέ ἕνα πρᾶγμα, νά λέμε 
τήν καρδιακή Προσευχή τοῦ Χριστοῦ μας. 
Ὅπως θά προχωρᾶμε θά γεμίζουμε ἀπό 
χαρά καί ἀγαλλίαση! 

Τά χείλη μας πλέον καί ἡ γλῶσσα μας 
θά προφέρουν τά λόγια αὐτά τῆς προσευχῆς 
ἐντελῶς αὐθόρμητα, ἀβίαστα, χωρίς καμμία 
ἐκ μέρους μας προσπάθεια.  
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Θά περνᾶμε πλέον τίς ἡμέρες μας σέ 
μία κατάσταση μέγιστης εὐχαριστήσεως, καί 
ταυτόχρονα θά ἔχουμε τήν ἐντύπωση, ὅτι 
ἔχουμε ἀποξενωθεῖ ἀπό κάθε ἄλλο πρᾶγμα.  

Θά ζοῦμε σέ ἕναν ἄλλον κόσμο, καί 
τώρα, ἐνωρίς τό βραδάκι, θά τελειώνουμε τίς 
δώδεκα χιλιάδες ἐπικλήσεις.  

Δέν θά πρέπει νά προχωρήσουμε 
γρήγορα στήν ἐλεύθερη ἐπανάληψη τήν 
εὐχῆς, καί νά μήν ξεπερνᾶμε ἀκόμη τίς 
δώδεκα χιλιάδες φορές. Κάθε μέρα θά 
κάνουμε τό ἴδιο καί τό γλυκύτατο ὄνομα 
τοῦ Ἰησοῦ θά μᾶς δίνει μεγάλη πνευματική 
γλυκύτητα καί εὐχαρίστηση. 

Θά πρέπει νά εἴμαστε εὐγνώνμονες 
στόν Θεό, ἐπειδή μᾶς ἀξιώνει νά ἔχουμε τήν 
ἐπιθυμία αὐτή γιά τήν Προσευχή καί μᾶς 
βοηθάει νά προοδεύουμε σ΄ αὐτήν μέ 
εὐκολία.  

Αὐτό εἶναι ἡ φυσική συνέπεια πού 
ἀκολουθεῖ τήν συνεχῆ προσπάθεια καί τά 
πνευματικά κατορθώματα. Ἔτσι καί μιά 
μηχανή τήν βάζει κάποιος σέ κίνηση καί 
ἔπειτα αὐτή ἐργάζεται μόνη της, ἀλλά γιά νά 
ἐξακολουθήσει νά ἐργάζεται, θέλει λάδωμα 
καί κάθε τόσο μία καινούργια ἐπανακίνηση. 

Τότε θά συνειδητοποιήσουμε, πόσα 
χαρίσματα ἔχει χαρίσει μέ τήν ἀγάπη του ὁ 
Θεός στόν ἄνθρωπο, ὄχι μόνον στήν ψυχή 
του, ἀλλά καί στό ἀνθρώπινο σῶμα! Θά 
κατά-λάβουμε, τί αἰσθήματα παράγονται σέ 
μιά ψυχή ἁμαρτωλή καί ὑποκείμενη σέ 
πάθη, ὅταν ἐπιδοθεῖ μέ ἐπιμονή καί πόθο 
στό θεάρεστο αὐτό ἔργο. Θά λάβουμε πεῖρα 
τῶν θείων χαρισμάτων, δηλ. τό πόσο 
θαυμάσιο καί πόσο εὐχάριστο, ἀλλά καί 
πόσο παρηγορητικό πρᾶγμα εἶναι ἡ 
ἀδιάλειπτη προσευχή, ὅταν ὁ γλυκύτατος 
Ἰησοῦς μας εὐαρεστηθεῖ νά μᾶς χαρίσει τό 
δῶρο τῆς αὐτοενεργούσης πνευματικῆς 
προσευχῆς, καθώς καί τό δῶρο τῆς 
καθάρσεως τῆς ψυχῆς ἀπό κάθε γήϊνη 
ἄσθηση. Εἶναι μία κατάσταση πού εἶναι 
ἀδύνατον νά περιγραφεῖ, καί ἡ ἀνακάλυψη 
αὐτοῦ τοῦ μυστηρίου τῆς Προσευχῆς εἶναι 
μία πρόγευση στήν γῆ, τῆς εὐλογίας τῶν 
οὐρανῶν, τοῦ Παραδείσου. 

Παρόμοια εὐτυχία φυλάσσεται γιαὐ-
τούς, πού ἀκολουθοῦν τόν Θεό μέ ἁπλότητα 
καί ἀγάπη καρδιᾶς.  

Τώρα, λοιπόν, ἔχει φθάσει ἡ ὥρα νά 
μήν περιοριζόμαστε πλέον ἀπό τόν ἀριθμό 
τῶν ἐπαναλήψεων τῆς Προσευχῆς, ἀλλά νά 
τήν λέμε ἐπαναλαμβάνοντας τήν ἐπίκληση 

τοῦ θείου Ὀνόματός Του ὅσο συχνά 
ἐπιθυμοῦμε. Θά πρέπει νά προσπαθοῦμε 
κάθε στιγμή νά εἶναι ἀφιερωμένη στήν 
προσευχή. Νά ἐπικαλούμαστε τό ὄνομα τοῦ 
Ἰησοῦ Χριστοῦ, χωρίς νά μετρᾶμε, πόσες 
φορές,  καί νά ὑποτάσσουμε τόν ἑαυτό μας 
ταπεινά στοῦ Θεοῦ τήν θέληση, 
παρακαλῶντας Τον γιά βοήθεια.  

Μέ τήν ἀκατάπαυστη προφορική 
προσευχή πρός τόν γλυκύτατον Ἰησοῦ μας 
θά αἰσθανόμαστε ἀπόλυτη εἰρήνη στήν 
ψυχή μας. Στόν ὕπνο μας, πολλές φορές θά 
βλέπουμε. πώς λέμε τήν προσευχή, ὅπως λέει 
καί ὁ ψαλμός «ἐγώ καθεύδω καί ἡ καρδία 
μου ἀγρυπνεῖ». Κατά τό διάστημα τῆς 
ἡμέρας, ἄν τυχαίνει νά συναντήσουμε 
κάποιον, ὁποιοδήποτε ἀνθρώπινο πλάσμα, 
χωρίς ἐξαίρεση, θά συμβαίνει νά τούς 
αἰσθανόμαστε ὅλους ἀγαπητούς, τόσο, σάν 
νά εἶναι ἀπό τούς πιό στενούς συγγενεῖς μας. 

Ἀλλά δέν θά ἐρχόμαστε σέ πολλές 
σχέσεις μαζί τους. Ὅλες μας οἱ ἰδέες θά εἶναι 
ἤρεμες μέ τό κάθε τί. Δέν θά σκεπτόμαστε 
τίποτε ἄλλο παρά τήν Προσ-ευχή. Τό μυαλό 
μας θά εἶναι συνεπαρμένο μ΄ αὐτήν καί ἡ 
καρδιά μας θά ἀρχίσει μόνη της νά 
αἰσθάνεται, πολλές φορές θερμότητα καί 
εὐφροσύνη. Ὅταν θά πηγαίνουμε στήν 
ἐκκλησία ἡ μακρά ἀκολουθία, καί στά 
μοναστήρια ἀκόμη, θά μᾶς φαίνεται 
σύντομη καί ποτέ πλέον δέν θά μᾶς 
στενοχωρεῖ, ὅπως συνέβαινε στό παρελθόν 
σέ κείνους πού ἦταν ἄγευστοι τῆς 
πνευματικῆς ζωῆς. Τό φτωχό μας σπιτάκι ἤ 
ἡ καλύβα μας θά μᾶς φαίνεται λαμπρό 
παλάτι καί δέν θά βρίσκουμε τρόπο, πῶς νά 
εὐχαριστήσουμε τόν Θεό, πού στέλνει σέ μᾶς 
τούς φτωχούς καί ἁμαρτωλούς αὐτές τίς 
δωρεές.  

Ὅταν θά πηγαίνουμε κάπου μόνοι 
μας, καί διανύουμε μεγάλες ἀποστάσεις, ἡ 
ἐπίκληση τοῦ Ὀνόματος τοῦ γλυκυτάτου 
Ἰησοῦ μας θά κάνει χαρούμενο τόν δρόμο 
μας. Ὁ κάθε ἄνθρωπος πού θά συναντᾶμε 
θά μᾶς φαίνεται εὐγενικός καί θά ἔχουμε 
τήν βεβαιότητα, ὅτι τό κάθε πλάσμα τοῦ 
Θεοῦ, λογικό ἤ ἄλογο μᾶς ἀγαπάει θερμά! 

Ἄν μαζέψουμε λίγα χρήματα, καλό 
θά εἶναι νά ἀγοράσουμε μία Φιλοκαλία καί 
νά ἐξακολουθήσουμε περισσότερο νά διδα-
σκόμαστε γιά τήν ἐσωτερική Προσευχή. 

Προχωρῶντας μέ τήν ἀκατάπαυ-στη 
ἐπανάληψη τῆς Προσευχῆς τοῦ Χριστοῦ 
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μας, πού εἶναι γιά μᾶς τό πιό πολύτιμο 
πρᾶγμα στόν κόσμον αὐτόν, μπορεῖ νά 
βαδίζουμε μεγάλες ἀποστάσεις ἤ νά κάνουμε 
ἑκατοντάδες χιλιόμετρα μέ τό αὐτοκίνητο, 
ἀλλά θά ἔχουμε τήν αἴσθηση, ὅτι δέν 
περπατᾶμε καθόλου καί ὅτι δέν 
κουραζόμαστε ἀπό τά ἀμέτρητα χιλιόμετρα 
στούς ἀνιαρούς δρόμους, ἐπειδή τό μόνο 
γεγονός πού θά καταλαβαίνουμε θά εἶναι ἡ 
προσευχή. 

Ὅταν θά κάνει πολύ κρύο, θά ἀρχί-
ζουμε τήν προσευχή τοῦ Χριστοῦ μας καί 
μιά γλυκειά θερμότητα θά ἁπλώνεται σέ ὅλο 
μας τό σῶμα. Ὅταν θά πεινᾶμε, τό ὅνομα 
τοῦ Ἰησοῦ μας θά μᾶς κάνει νά 
λησμονοῦμε τήν πεῖνα μας ἐντελῶς, ἀφοῦ 
ἡ δύναμη τῆς προσευχῆς θά μᾶς τρέφει. 
Ὃταν πονᾶμε, προσηλώνοντας τήν σκέψη 
στήν Προσευχή τοῦ Ἰησοῦ δέν θά 
αἰσθανόμαστε τόν πόνο, ἀφοῦ ἡ Προσευχή 
θά μᾶς μεταφέρει σέ ἄλλον πνευματικό 
κόσμο, γεμίζοντας τήν καρδιά μέ γλυκύ-
τητα καί ἀνείπωτη χαρά! Ἐάν κανείς μᾶς 
ἀδικήσει, θά σκεπτόμαστε ἀμέσως, «πόσο 
γλυκειά εἶναι τοῦ Ἰησοῦ ἡ Προσευχή» καί 
ἡ βλάβη ἢ ἡ προσβολή θά φεύγουν καί θά 
ἐξαφανίζονται. Δέν θά μᾶς ἐνδιαφέρει 
τίποτε ἀπό τίς φασαρίες καί τά πράγματα 
τοῦ κόσμου τούτου. Τό μόνο πού θά μᾶς 
ἱκανοποιεῖ θά εἶναι, νά βρισκόμαστε μόνοι, 
νά προσευχόμαστε ἀδιάλειπτα, καί κά-
νοντας αὐτό θά γεμίζουμε μέ χαρά.  

Ὁ σκοπός μας θά εἶναι νά φτάσουμε 
στό ὕψος τῆς ἀδιαλείπτου πνευματικῆς 
προσευχῆς, πού νά αὐτοενεργεῖ στήν 
καρδιά! Ἀλλά οἱ καρποί της θά φανοῦν ἀπό 
τίς πρῶτες προσπάθειες πού θά κάνουμε. 

 
Παράλληλα θά πρέπει νά μελετᾶμε 

τήν Φιλοκαλία καί νά διδασκόμαστε ἀπό 
τούς Πατέρες πού μίλησαν καί δίδαξαν γιά 
τήν Προσευχή καί νά τούς ἔχουμε ὡς 
ὁδηγούς. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Προχωρῶντας καί λέγοντας ἀστα-

μάτητα πλέον τήν Προσευχή τοῦ Χριστοῦ 
μας, θά αἰσθανθοῦμε σιγά - σιγά, ὅτι 
περνάει ἀπό τά χείλη στό νοῦ μας καί ἀπό 
ἐκεῖ στήν καρδιά μας. Αὐτό σημαίνει, ὅτι μέ 
τόν κάθε φυσικό κτύπο τῆς καρδιᾶς μας 
αὐτόματα θά λέγονται οἱ λέξεις τῆς 
Προσευχῆς, ὅπως π.χ. ἕνα, Κύριε, δύο, 
Ἰησοῦ, τρία, Χριστέ καί οὕτω καθεξῆς. Τότε 
σταματᾶμε νά λέμε μέ τά χείλη τήν 
Προσευχή καί ἀκοῦμε αὐτό πού ἡ καρδιά 
μας λέει μέ τούς κτύπους της. Θά ἔχουμε τήν 
βεβαιότητα καί τήν πραγματική αἴσθηση, 
ὅτι τά μάτια μας βλέπουν ὁλόϊσια μέσα στήν 
καρδιά μας καί θά πλημμυρίζουμε ἀπό τήν 
χαρά πού δίνει ἡ παρουσία τοῦ Χριστοῦ 
στήν καρδιά μας! 

Μία ἀνείπωτη ἀγάπη γιά τόν Χριστό 
θά κυριαρχεῖ στήν καρδιά μας καί νοερά θά 
Τόν προσκυνοῦμε, πέφτοντας στά πόδια 
Του, καταφιλῶντας νοερά τούς πόδας τοῦ 
Νυμφίου τῆς ψυχῆς μας. Μέ τά μάτια τῆς 
ψυχῆς μας θά βλέπουμε, ὅτι ἀξίζει κάθε 
εὐχαριστία, μέ θερμά δάκρυα, γιά τήν 
μεγάλη Χάρη Του καί τήν ἀγάπη πού μᾶς 
ἀξιώνει νά βρίσκουμε τόση μεγάλη παρη-
γοριά στό Ὀνομά Του, ἐμεῖς οἱ ἁμαρτωλοί 
καί ἀνάξιοι. Σάν συνέχεια θά ἔρχεται 
ἐκείνη ἡ γλυκειά θερμότητα, πού θά 
ἁπλώνεται σέ ὅλο μας τό στῆθος καί θά 
θερμαίνει στή συνέχεια καίτό σῶμα μας.  

Παράλληλα, μελετῶντας τήν Φιλο-
καλία, θά ἐξετάζουμε τά συναισθήματά μας 
καί θά συγκρίνουμε τήν ἐμπειρία μας μέ τίς 
ἐμπειρίες τῶν ἁγίων Πατέρων, πού μᾶς 
παρουσιάζουν μέ τήν διδασκαλία τους, γιά 
τήν ἀσφαλῆ καί ἀπλανῆ καλλιέργεια τῆς 
Προσευχῆς! 

Ἡ μελέτη τῆς Φιλοκαλίας γίνεται γιά 
τήν ἐξέταση ὅλων τῶν γεγονότων πού 
συνοδεύουν τήν καλλιέργεια τῆς εὐχῆς, γιά 
νά μήν πέσουμε θύματα τῆς ὀμορφιᾶς τῆς 
Προσευχῆς καί θεωροῦμε, κατά λάθος, 
ὁρισμένα φυσικά φαινόμενα ὡς ἀπο-
τελέσματα τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, καί 
ἀκόμη, γιά νά μήν μᾶς καταλάβει, χωρίς νά 
τό ἀντιληφθοῦμε ὑπερηφάνεια γιά τά ὅσα 
κατορθώνουμε μέ κόπο κατά τήν ἐνέργεια 
τῆς Προσευχῆς. 
 Μελετῶντας τήν Φιλοκαλία θά 
ἀνακαλύπτουμε τήν σοφία τῶν ἀσκητῶν 
Πατέρων καί Διδασκάλων μας, πού οὔτε 
κἄν τήν εἶχαμε ὑποπτευθεῖ. Ἡ Προσευχή τῆς 
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καρδιᾶς θά μᾶς κάνει, ὥστε νά 
ξεκαθαρίσουμε αὐτά τά χωρία τῶν Πα-
τέρων μας, πού δέν εἶναι δυνατόν νά τά 
συλλάβουμε μέ τό μυαλό μας, ἀλλά πού θά 
ἐνεργοῦνται στόν ἔσω ἄνθρωπο, τῆς 
ἀθανάτου καί πολυτίμου ψυχῆς. 
 Ὁ Κύριος θέλει οἱ γνήσιοι μαθητές 
του, νά πετάξουν ἀπό πάνω τους ὅλες τίς 
ἐπιθυμίες τους, τίς εὐχαριστήσεις, τούς 
συνδέσμους μέ τόν κόσμο καί νά ὑποτάξουν 
τόν ἑαυτό τους τέλεια στήν Θεία θέληση. 
Αὐτός κατευθύνει κάθε γεγονός γιά τήν 
βοήθεια καί τήν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου, 
Αύτός «θέλει πάντας σωθῆναι καί εἰς 
ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν». 
 Ὁ Κύριος παραχωρεῖ τόν πειρασμό, 
ἀλλά καί λυτρώνει ἀπ΄ αὐτόν. Παραχωρεῖ 
«σύν τῷ πειρασμῷ καί τήν ἔκβασιν». 
Γρήγορα θά πάρουμε δηλαδή, πολλή περισ-
σότερη χαρά, ἀπό ὅση λύπη τυχόν μᾶς ἔχει 
καταλάβει μέ τόν πειρασμό. Ἡ ψυχή μας θά 
πάρει φῶς καί εἰρήνη. Ἡ προσευχή θά 
ἀρχίσει πάλι νά κτυπᾶ μαζί μέ τούς 
παλμούς τῆς καρδιᾶς μας καί ἡ γλυκειά 
εἰρήνη τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ θά ξεχυθεῖ 
στήν καρδιά μας. 
Ἀμήν. Γένοιτο! 
 

 
Τό πρόβλημα τοῦ κακοῦ 

 
Στήν πραγματικότητα, τό πρόβλη-

μα τοῦ κακοῦ δέν εἶναι καθόλου ἕνα 
φιλοσοφικὸ πρόβλημα, καί γι’ αὐτό δέν 
μπορεῖ ποτὲ νά λυθεῖ στό οὐδέτερο ἐπίπεδο 
μιᾶς θεωρίας τῆς ὑπάρξεως. Ἀκόμα, δέν 
εἶναι ἕνα καθαρὰ ἠθικό πρόβλημα καί 
γιαὐτό κανεὶς δέν μπορεῖ νά ὑπερνικήσει 
τήν ἀντίθεση τοῦ ἀγαθοῦ καί τοῦ κακοῦ 
στό ἐπίπεδο τῆς φυσικῆς ἠθικότητας. 

Τό πρόβλημα τοῦ κακοῦ προσ-
λαμβάνει τὸν σωστὸ χαρακτῆρα του μόνον 
ἐπί τοῦ θεολογικοῦ ἐπιπέδου. Καί ἡ 
σημασία τοῦ κακοῦ εἶναι μία ριζικὴ 
ἀντίθεση κατὰ τοῦ Θεοῦ, μία ἐπανάσταση, 
μία παρακοή, μία ἀντίσταση. Καὶ ἡ 
μοναδικὴ πηγὴ τοῦ κακοῦ, μέ τήν στενὴ 
σημασία τοῦ ὅρου, εἶναι ἡ ἁμαρτία, ἡ 
ἀντίθεση πρός τόν Θεὸ καί ἡ τραγικὴ 
ἀπομάκρυνση ἀπό Αὐτόν. Ἡ θεωρητικὴ 
ἔρευνα γύρω ἀπό τήν ἐλευθερία ἐκλογῆς 
εἶναι ἄκαρπη καί ἀμφίγνωμη. Ἡ ἐλευθερία 
ἐκλογῆς, τό γνωμικὸ θέλημα τοῦ ἁγίου 

Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ, εἶναι μία 
παραμορφωμένη ἐλευθερία, μία ἐλευθερία 
μειωμένη καί ἐξαντλημένη, μία ἐλευθερία, 
ὅπως εἶναι μετὰ ἀπό τήν πτώση στά 
«πεπετωκότα» ὄντα. Οἱ δύο σκοποί, οἱ δύο 
ἀντίθετες κατευθύνσεις, δέν ἀνήκουν στήν 
οὐσία τῆς ἀρχέγονης ἐλευθερίας τῶν ἀθώων 
ὄντων. Αὐτή πρέπει νά ἀντικατασταθεῖ 
στούς μετανοοῦντες ἁμαρτωλούς μέ τόν 
ἀσκητισμό καί τήν Χάρη. Καί ἡ προπατο-
ρικὴ ἁμαρτία δέν ἦταν ἁπλῶς μιὰ 
ἐσφαλμένη ἐκλογή, δέν ἦταν ἁπλῶς ἐκλογή 
τῆς ἐσφαλμένης κατευθύνσεως, ἀλλά ἦταν 
μᾶλλον μία ἄρνηση νά ἀνεβεῖ ὁ ἄνθρωπος 
πρός τόν Θεό, μία λιποταξία ἀπό τήν 
ὑπηρεσία τοῦ Θεοῦ. Στήν πραγμα-τικότητα 
ἡ ἐκλογή ὡς ἐκλογή δέν ἦταν καθόλου 
δυνατὴ γιά τόν πρῶτο ἁμαρτωλό, γιατί τὸ 
κακὸ δὲν ὑπῆρχε ἀκόμα ὡς πιθανὴ 
δυνατότητα. Ἄν, ὅμως, τό κακὸ ἦταν μία 
ἐκλογή, δέν ἦταν μία ἐκλογή ἀνάμεσα στὸ 
καλὸ καί στὸ κακό, ἀλλά μόνο μία ἐκλογή 
ἀνάμεσα στὸν Θεὸ καί στὸν ἑαυτό του, 
ἀνάμεσα ὑπηρεσίας στόν Θεὸ καί στήν 
ραθυμία. Καί μ’ αὐτήν ἀκριβῶς τήν ἔννοια ὁ 
Ἅγιος Ἀθανάσιος ἑρμήνευσε τήν πτώση καί 
τήν προπατορική ἁμαρτία στό ἔργο του 
«Κατά Ἐθνικῶν». Ἡ κλήση τοῦ πρώτου 
ἀνθρώπου, ἔμφυτη μέσα στήν φύση του, 
ἦταν νά ἀγαπᾶ τόν Θεόν μέ υἱική ἀφοσίωση 
καί νά τόν ὑπηρετεῖ μέσα στόν κόσμο, τοῦ 
ὁποίου ὁ ἄνθρωπος εἶχε ὁριστεί νά εἶναι 
προφήτης, ἱερέας καί βασιλιάς. Αὐτή ἦταν 
μία πρόσκληση πού ἀπευθυνόταν ἀπό τήν 
πατρική ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρός τήν υἱική 
ἀγάπη τοῦ ἀνθρώπου. Χωρίς ἀμφιβολία, τό 
νά ἀκολουθήσει ὁ ἄνθρωπος τόν Θεό 
σήμαινε τό νά παραδώσει ὁλοκληρωτικά 
τόν ἑαυτό του στά χέρια τοῦ Θεοῦ. Αὐτό δέν 
ἦταν ἀκόμα θυσία. Ὁ ἀθῶος ἄνθρωπος δέν 
εἶχε τίποτε νά θυσιάσει, γιατί κάθε τι πού 
εἶχε προερχόταν ἀπό τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ. 
Ἐδῶ ὑπάρχει κάτι βαθύτερο ἀπό μιά 
φιλήδονη προσκόλληση στόν κόσμο. Ἦταν 
μᾶλλον μία τραγωδία μιᾶς ἀγάπης πού πῆρε 
κακή κατέυθυνση. Κατά τόν ἅγιο Ἀθανάσιο, 
ἡ πτώση τοῦ ἀνθρώπου συνίσταται ἀκριβῶς 
στό γεγονός, ὅτι ὁ ἄνθρωπος περιορίζεται 
στόν ἑαυτό του, ὅτι πέφτει σέ ἀγάπη μέ τόν 
ἐαυτό του. Καί μ’ αὐτή τήν συγκέ-ντρωση 
στόν ἑαυτό του χωρίστηκε ἀπό τόν Θεό. 
Ἦταν ἕνα εἶδος παραληρήματος, μία μανία 
αὐτοερωτισμοῦ, ἕνας πνευματικός ναρκισ-
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σισμός. Καί ἔτσι ἀπομονώθηκε ἀπό τόν Θεό 
καί γρήγορα συνειδητοποίησε, ὅτι ἔχει 
ἐμπλακεῖ μέσα στήν ἐξωτερική κοσμική ροή. 
Αὐτό ἦταν μία ἀποπνευματοποίηση τῆς 
ἀνθρώπινης ὑπάρξεως. Ὅλα τά ὑπόλοιπα 
ἦλθαν σάν ἀποτέλεσμα, ὁ θάνατος καί ἡ 
ἀποσύνθεση τῆς ἀνθρώπινης δομῆς. Ἡ 
πτώση συντελέστηκε στόν χῶρο τοῦ 
πνεύματος, ἀκριβῶς ὅπως εἶχε ἤδη συντε-
λεσθεῖ στόν ἀγγελικό κόσμο. Ἡ σημασία τῆς 
ἀρχέγονης ἁμαρτίας εἶναι παντοῦ ἡ ἴδια:  

αὐτοερωτισμός,  
ὑπερηφάνεια, καί ματαιοφροσύνη. 

Ὅλα τά ὑπόλοιπα εἶναι ἁπλά μία 
προέκταση αὐτῆς τῆς πνευματικῆς κατα-
στροφῆς μέσα στίς διάφορες περιοχές τῆς 
ἀνθρώπινης δομῆς. Τό  κακό ἔρχεται ἀπό 
πάνω, ὄχι ἀπό κάτω. Ἀπό τό δημιουρ-
γημένο πνεῦμα, ὄχι ἀπό τήν ὕλη. Εἶναι 
βαθύτερο ἀπό μία ἐσφαλμένη ἐκλογή ἤ 
κατέυθυνση, βαθύτερο ἀκόμα ἀπό μία 
ἐκλογή ἀνάμεσα σέ ἕνα κατώτερο καί σέ ἕνα 
ἀνώτερο ἀγαθό. Μᾶλλον ἐπρόκειτο γιά τήν 
ἀπιστία τῆς ἀγάπης, ὁ παράλογος χωρισμός 
ἀπό τόν Ἕναν καί Μοναδικό, ὁ Ὁποίος 
ἀξίζει τήν στοργή καί τήν ἀγάπη. Αὐτή ἡ 
ἀπιστία εἶναι ἡ κύρια πηγή τοῦ ἀρνητικοῦ 
χαρακτῆρα τοῦ κακοῦ. Ἦταν μία ἀρχέγονη 
ἄρνηση, καί ἦταν θανα-τηφόρος. 

Εἶναι ἀνάγκη νά μήν ταυτίζουμε τήν 
ἀσθένεια τῆς πεπτωκυίας φύσεως μέ τήν 
ἐγγενῆ ἀτέλεια κάθε δημιουργημένης φύ-
σεως. Δέν ὑπάρχει τίποτε τό νοσηρό ἤ 
ἀπαίσιο στήν φυσική ἀτέλεια τῆς δημιουρ-
γημένης φύσεως, ἐκτός ἀπό ἐκεῖνο πού 
εἰσδύει ἀπό πάνω, δηλ. ἀπό τό πνεῦμα, 
ὕστερα ἀπό τό γεγονός τῆς πτώσεως. Στήν 
φύση πρίν ἀπό τήν πτώση, μπορεῖ κανείς νά 
μιλάει γιά ἐλαττώματα. Ἀλλά στον 
«πεπτωκότα» κόσμο ὑπάρχει κάτι περισ-
σότερο – μία διαστροφή, μία ἐπανάσταση, 
μιά βλασφημία πού προκαλεῖ ἴλιγγο, μία 
βιαιότητα. Εἶναι ὁ χῶρος τοῦ σφετερισμοῦ. 
Ἡ σκοτεινή πλημμυρίδα αὐτῆς τῆς διε-
στραμμένης ἀγάπης ἀγκαλιάζει ὅλα τά 
δημιουργήματα καί τόν κόσμο ὁλόκληρο. 
Πίσω ἀπό ὅλες τίς ἀρνήσεις τοῦ κακοῦ 
πάντα διακρίνει κανείς κάτι τό φαινο-
μενικά θετικό, αὐτή τήν ἀρχική ἀκολασία, 
τήν ἐγωιστική αὐθαιρεσία τῶν πεπερα-
σμένων προσώπων. Ὁ πεπτωκώς κόσμος 
χάνει τό κέντρο του ἤ μᾶλλον προσανατο-
λίζεται γύρω ἀπό ἕνα φανταστικό ἤ πλαστό 
κέντρο.  

Ὁπωσδήποτε ἡ ὕπαρξη δυναμικά 
διαιρεῖται στά δύο. Ὑπάρχουν δύο κόσμοι 
μέσα σέ ἕναν. Τό κακό, ἀρχίζοντας μέ ἕναν 
πρακτικό ἀθεϊσμό, τοποθετεῖ τόν ἑαυτό του 
στήν θέση τοῦ Θεοῦ, καταλήγοντας σέ ἕναν 
θεωρητικό ἀθεϊσμό καί στήν συνέχεια σέ μιά 
ἠθελημένη θεοποίηση τοῦ ἑαυτοῦ του. Καί 
σ’ αὐτόν τόν διχοτομημένο κόσμο δέν 
ὑπάρχει ἀληθινή ἐλευθερία. Ἡ ἐλευθερία 
ἐκλογῆς εἶναι μόνο μιά μακρυνή καί ὠχρή 
εἰκόνα τῆς ἀληθινῆς ἐλευθερίας. Τό κακό 
δημιουργεῖται μέσα ἀπό πρόσωπα. Τό κακό 
κατά κυριολεξία, ὑπάρχει μόνο στά πρό-
σωπα ἤ στά δημιουργήματά τους καί στά 
ἔργα τους. Τό φυσικό καί κοσμικό κακό 
ἐπίσης προέρχεται ἀπό αὐτές τίς προ-
σωπικές πράξεις. Καί γιαὐτό τό κακό μπορεῖ 
νά ἔχει δύναμη, μπορεῖ νά εἶναι δραστήριο. 
Γιατί τό κακό εἶναι μιά διεστραμμένη 
προσωπική δραστηριότητα. Ἀλλ’ αὐτή ἡ 
δραστηριότητα ἀνα-πόφευκτα ἐπεκτείνεται 
στό ἀπρόσωπο. Τό κακό ἀποπροσωποποιεῖ 
τήν ἴδια τήν προσωπικότητα. Ὅμως, 
ὁλοκληρωτική ἀποπροσωποποίηση δέν 
μπορεῖ νά ἐπιτευχθεῖ ποτέ. Ὑπάρχει ἕνα 
δυνητικό ὅριο πού δέν μπορεῖ ποτέ νά 
προσπελασθεῖ. Ἀλλά ἡ τάση καί ἡ λαχτάρα 
πού ἔχει τό κακό νά φθάσει αὐτό τό ὅριο τῆς 
ὁλοκληρωτικῆς ἀποσυνθέσεως τονίζεται 
ἐπίμονα παντοῦ. Ἀκόμα καί οἱ δαίμονες 
ποτέ δέν παύουν νά εἶναι πρόσωπα. Εἶναι ἡ 
βαθύτερη μορφή τῆς ὑπάρξεώς τους πού δέν 
μπορεῖ νά χαθεῖ.  

Ἀλλά ἀφοῦ στά πνευματικά ὄντα ἡ 
προσωπικότητα εἶναι ἡ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ ὁ 
προσωπικός χαρακτήρας μπορεῖ νά δια-
τηρηθεῖ μόνο μέσα σέ μιά μόνιμη κοινωνία 
μέ τόν Θεό. Ἄν ὁ ἄνθρωπος χωριστεῖ ἀπό 
τόν Θεό, ἡ προσωπικότητα χάνεται, 
προσβάλλεται ἀπό πνευματική στείρωση.                        

Ἡ ἀπομονωμένη προσωπικότητα, ἡ 
ὁποία κλείνεται στόν ἑαυτό της, συχνά χάνει 
τόν ἑαυτό της. Στήν κατάσταση τῆς 
ἁμαρτίας ὑπάρχει πάντα ἔνταση ἀνάμεσα 
στίς δυό ἐσωτερικές παρορμήσεις: τό ἐγώ καί 
κάτι ἀπρόσωπο, πού ἀντι-προσωπεύ-εται 
ἀπό τά ἔνστικτα ἤ μᾶλλον ἀπό τά πάθη.  

Τά πάθη εἶναι ὁ χῶρος, ἡ ἕδρα τοῦ 
κακοῦ μέσα στό ἀνθρώπινο πρόσωπο. Εἶναι 
πάντα ἀπρόσωπα, εἶναι ἐνεργά, 
παγιδεύουν, εἶναι τό κατεχόμενο ἀπό τά 
πάθη πρόσωπο πού εἶναι παθητικό, πού 
ὑποδουλώνεται. 
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 (Συνεχίζεται…) 
 

Ἡ ἐλευθερία τοῦ προσώπου 
 

 Ὁ Θεός εἶναι ἐλεύθερος καί γιαὐτό τό 
ἀνθρώπινο πρόσωπο, δημιουργημένο κατ’ 
εἰκόνα Του, ἔχει προικισθεῖ μέ ἐλευθερία. Τί 
εἶναι αὐτό πού κυρίως διακρίνει τόν ἄνθρωπο 
ἀπό τά ἄλλα ζῶα; Εἶναι κατ’ ἐξοχήν ἡ 
αὐτοσυνειδησία του, ἡ φωνή τῆς συνειδήσεώς 
του, ἡ δυνατότητα νά ἐπιλέγει ἐλεύθερα, ἡ 
ἱκανότητα νά παίρνει ἠθικές ἀποφάσεις. Ἐνῶ τά 
ζῶα ἐνεργοῦν ἀπό ἔνστιγκτο, ὁ ἄνθρωπος 
στέκεται μπροστά στόν Θεό συνειδητά, στέκεται 
μέ πλήρη ἐπίγνωση τῶν σημείων τῆς κρίσης καί 
τῆς εὐκαιρίας, καί ἐπιλέγει. Ὁ Κύριος 
καθημερινά λέει στόν ἄνθρωπο: «Τήν ζωήν καί 
τόν θάνατον δέδωκα πρό προσώπου ὑμῶν, τήν 
εὐλογίαν καί τήν κατάραν, ἔκλεξαι τήν ζωήν…» 
(Δευτ. 30, 19). Μόνον ἄν ἐξασκήσει ὁ ἄνθρωπος 
τήν δυνατότητα ἐλεύθερης ἐπιλογῆς πού 
διαθέτει, μπορεῖ νά γίνει αὐθεντικός ἄνθρωπος.  
 Πρῶτα ἀπ΄ ὅλα, λοιπόν, ὁ ἄνθρωπος 
πρέπει νά ὁριστεῖ ὡς ἕνα ἐλεύθερο ὄν.  
 Ἡ ζωτική σημασία πού ἔχει ἡ ἐλευθερία, 
μπορεῖ νά φανεῖ πάνω ἀπ΄ ὅλα στήν περίπτωση 
τῆς Παναγίας μας, πού εἶναι μετά τόν 
σαρκωθέντα Χριστόν καί Υἱόν της, τό 
ὑψηλότερο πρότυπο καί ἡ καλύτερη εἰκόνα, γιά 
τό τί σημαίνει νά εἶναι κανείς γνήσιος ἄνθρωπος. 
Κατά τόν Εὐαγγελισμό ὁ Ἀρχάγγελος δέν 
πληροφορεῖ ἁπλῶς τήν Παρθένο γιά τό σχέδιο 
τοῦ Θεοῦ, ἀλλά περιμένει τήν ἐλεύθερη καί 
ἐθελούσια ἀπάντησή της: «Ἰδού ἡ δούλη 
Κυρίου. Γένοιτό μοι κατά τό ρῆμα σου» (Λουκ. 
Ι, 38). Ὁ Κύριος ἔχει τήν πρωτοβουλία, ἀλλά 
εἶναι ἐντελῶς ἀπαραίτητη καί ἡ αὐτόβουλη 
συνεργασία τῆς Παναγίας, πού δέν εἶναι ἁπλῶς 
ἕνα παθητικό ἐργαλεῖο, ἀλλά γίνεται ἕνας 
ἐνεργός συμ-μέτοχος στό λυτρωτικό ἔργο. Ἡ 
ἀπάντησή της κατά καμμία ἔννοια δέν εἶναι μία 
προκατασκευασμένη ἀπόφαση, πάνω δέ σέ αὐτή 
τήν ἀπάντηση, πού προσφέρθηκε ἐλεύ-θερα 
στηρίζεται ὁλόκληρο τό μέλλον τῆς ἀνρθώπινης 
ἱστορίας. 

Δέν ὑπάρχει τίποτε πιό συγκλονιστικό 
σ΄ ὁλόκληρο τό σύμπαν ἀπό τίς συνειδητές 
πράξεις ἐπιλογῆς, πού γίνονται ἀπό πρόσωπα 
προικισμένα μέ λόγο καί συνείδηση. Ὡς 
ἄνθρωποι προσδιοριζόμαστε ἀπό τό περιβάλ-
λον καί τά ὑποσυνείδητα κίνητρα, ἀλλά ποτέ 
δέν ὑποδουλωνόμαστε σ΄ ὅλα αὐτά ὁλοκλη-
ρωτικά. Παραμένουμε ἐλεύθεροι. Ἐφόσον ὅλοι 
μας εἴμαστε ἐλεύθεροι, ὁ καθένας μας ἐκφράζει 
τήν θεία εἰκόνα μέ τόν δικό του μοναδικό καί 
ἀνεπανάληπτο τρόπο. Καί ὁ καθένας μας, μέ τό 
νά εἶναι μοναδικός ἔχει μιά ἄπειρη ἀξία. Ὁ 

καθένας μας ἀποτελεῖ τό «τέλος» καθαυτό, καί 
ὄχι κάποιο μέσον γιά τήν ἐπίτευξη ἑνός ἄλλου 
τέλους. Τά ἀληθινά χαρακτηριστικά, βέβαια, 
τοῦ ἀνθρώπου ἀποκαλύπτονται μόνον στούς 
Πνευματέμ-φορους ἀνθρώπους, δηλ. στούς 
Ἁγίους. Τό κακό εἶναι μονότονο, οἱ ἅγιοι εἶναι 
πού στολίζουν τόν κόσμο! 

 

 
 

 

Ὁ παπα-Ἀδριανός 

Ἔζησε ὁ παπα - Ἀδριανός στό 
ἀσκητήριο τῶν Ἁγίων Γαλακτίωνος καί 
Ἐπιστήμης, ψηλά στό Σινᾶ, σέ μιά μικρή 
σπηλιά σκαρφαλωμένη στά βράχια, ὅπου 
ὑπῆρχε ἕνα μικρό κατανυκτικό πέτρινο 
ἐκκλησάκι μαζί μέ ἕνα μικρό κελάκι. Ἦταν ἕνας 
χῶρος λιτός, ἀσκητικός, ἀπόλυτα ἐρημικός. 
Τριάντα ὁλόκληρα χρόνια ἀσκήτεψε ἐκεῖ ὁ 
Γέροντας! 

Τόν πολέμησε ὁ πειρασμός μέ κακούς 
ἀνθρώπους καί πονηρές γυναῖκες, μικρές καί 
μεγάλες, κακούς νέους, σοδομίτες, ἀλλά καί μέ 
τούς Ἑβραίους στρατιῶτες, στά χρόνια κατοχῆς 
τοῦ Σινᾶ. Ὁ Γέροντας ἀντιστάθηκε μέ θαυμα-
στή καρτερία καί ἡρωισμό στά τεχνά-σματα τοῦ 
ἀντιδίκου. Ἐπιδόθηκε μέ πάθος σέ σκληρούς καί 
συνεχεῖς πνευματικούς καί σωματικούς ἀγῶνες, 
μέ σκοπό νά ὑποτάξει τελείως τό σαρκικό 
φρόνημα καί νά γίνει κατοικητήριο τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος.  

Μέ νηστεία, ἀγρυπνία, προσευχή καί 
μελέτη τῶν θείων Γραφῶν ζοῦσε ὁ Γέροντας, 
μέσα στήν ἀπόλυτη ἐρημιά. Ἐδῶ, θές δέν θές, ἡ 
ἔρημος σ΄ ἁγιάζει, ἔλεγε. Ὁ ἥλιος τῆς ἐρήμου 
ἦταν πολύ καυτός καί ἔπρεπε νά μεταφέρει τό 
λιγοστό ἀμμόχωμα πού κουβαλούσε ἀπό μικρές 
χαράδρες, γιά τό χτίσιμο μέ τίς πέτρες πού 
ἔσπαζε μέ τά χέρια του, ἀλλά καί γιά τά μικρά 
παρτεράκια του καί τόν λαχανόκηπό του.  

Τό νερό λιγοστό, ἔσταζε σταγόνα - 
σταγόνα μέσα ἀπό τόν βράχο καί εἶχε φτιάξει 
μιά μικρή στερνούλα γιά τίς καθημερινές 
ἀνάγκες του.  

Ἔλεγχε τούς ταγούς γιά τίς μεγάλες 
παρεκτροπές τῆς πίστεως. Στηλίτευε τούς 
Οἰκουμενιστές καί ἦταν ἐνάντιος στήν ἀλλαγή 
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τοῦ Ἡμερολογίου, ἡ ὁποία ἔγινε μέ τρόπο 
ληστρικό, ὅπως κήρυσσε. Ἤταν ἐπιεικής μέ τούς 
ἁπλούς πιστούς, πού ἀπό ἄγνοια ἀκολουθοῦσαν 
τούς Οἰκουμενιστές καί τούς νουθετοῦσε μέ 
ὑπομονή καί καλοσύνη. Εἶχε ἀποκτήσει καί 
προορατικό χάρισμα καί μ’ αὐτό βοηθοῦσε 
πολλούς νά πιστέψουν καί νά ἐπιστρέψουν στήν 
Ἐκκλησία.  

Ἔκανε καθημερινά τούς Χαιρετι-σμούς 
τῆς Παναγίας μας καί καλλιεργοῦσε τήν 
καρδιακή προσευχή. Μιά ἑβρεοπούλα κάποτε 
μπήκε κρυφά μέσα στό ἀσκητήριό του καί ἔκανε 
μπάνιο καί προσπάθησε, βγαίνοντας καί 
ἀγκαλιάζοντάς τον, νά τόν ρίξει στήν ἁμαρτία, 
ἀλλά ἐκεῖνος, ἀτάραχος καί ἐπι-καλούμενος τήν 
Παναγία μας, τήν ἀπομάκρυνε μέ τρόπο, γιά νά 
μήν ἐξαγριωθεῖ. Διάφορες Βεδουΐνες προσπά-
θησαν νά τόν ρίξουν στήν πορνεία, ἀλλά ὅλες 
τίς ἀπέφυγε μέ πολλή προσευχή καί κλείνοντας 
τήν πόρτα τοῦ ἀσκητηρίου του. Μιά φορά, 
μάλιστα, δέν ἄνοιξε τήν πόρτα του σέ ἀνήθικη 
γυναῖκα, πού τήν ἔφεραν οἱ Ἑβραῖοι, γιά νά τόν 
ρίξουν στήν ἀκολασία, ἀφοῦ ἄκουσε φωνή ἀπό 
τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας μας, νά μήν ἀνοίξη, 
γιατί ὑπῆρχε κίνδυνος. Ἀρκετές φορές τά χρόνια 
ἐκεῖνα βρώμιζαν τό νερό διάφορες Ἑβραῖες, 
κάνοντας μπάνιο στήν μικρή του δεξαμενή, πού 
μάζευε τό νερό, γιά τόν κῆπο του καί γιά τίς 
καθημερινές του ἀνάγκες. Ἡ δεξαμενή ἤταν 
κάπως πιό προσβάσιμη ἀπό τόν περίβολό του... 
Τότε ἔμενε διψασμένος καί οὔτε γιά τόν κῆπο 
δέν χρησιμοποιοῦσε τό νερό, γιατί τό θεωροῦσε 
μαγαρισμένο. Καί περίμενε, μέχρι νά ἀνανεωθεῖ 
καί νά καθαρίσει…  

Δίδασκε, ἰδιαίτερα τούς νέους, νά 
ζοῦν μέ μετάνοια καί νά μήν ἀπελπίζονται, 
ἰδιαίτερα, ἄν ἔπεφταν σέ σαρκικές ἁμαρ-
τίες. Ὁ ἴδιος ἦταν ἕνα παράδειγμα 
μετανοίας, παρότι δέν ἐνέδωσε καί δέν 
ἔπεσε σέ σαρκική ἁμαρτία. Οἱ λογισμοί, 
ὅμως, τόν ταλαιπωροῦσαν, τίς ἀμέτρητες 
καί ἀτελείωτες ὧρες μέσα στήν καυτή ἔρημο, 
καί γνώριζε ἀπό σαρκικούς πειρασμούς καί 
πόσο δύσκολο εἶναι νά τούς νικήσεις, 
ἰδιαίτερα ὅταν εἶσαι νέος. Καί γιά τίς 
παραμικρές, ὅμως, ἀκάθαρτες σκέψεις πού 
τοῦ ἔφερνε ὁ δαίμονας τῆς πορνείας 
μετανοοῦσε καί ἐξομολογοῦνταν καί ἔκανε 
ἀκόμη μεγαλύτερους ἀσκητικούς ἀγῶνες. 

Eἶχε τό χάρισμα ἀπό τόν Θεό νά μένει 
ξάγρυπνος ὅλη τήν νύχτα. Ἀφιερω-νόταν 
στήν ἀδιάλειπτη προσευχή καί ἀναζητοῦσε 
τήν ἱερότητα καί τήν ἕνωση μέ τόν Θεό. 

Πάλευε μέ τούς δαίμονες συνέχεια ὁ 
Γέροντας, πού τοῦ ἐπιτίθενταν ὄχι μόνον 
ἀοράτως, ἀλλά καί φανερά πολλές φορές.  

Μιά φορά ἕνας γιατρός ἀπό τήν 
Ἑλλάδα, πού δέν ἦταν στερεωμένος στήν 
Πίστη, ἀντέλεγε στόν Γέροντα καί δυσ-
ανασχετοῦσε, ὅταν ἐκεῖνος προσπαθοῦσε νά 
τοῦ ἐξηγήσει τά πνευματικά πράγματα. Δέν 
πίστευε στήν ὕπαρξη τοῦ ἀοράτου κόσμου 
καί τῶν δαιμόνων. Παρά τά ὅσα τοῦ ἔλεγε ὁ 
Γέροντας ἐξακολουθοῦσε, νά μήν τόν 
πιστεύει, προκαλῶντας τον μέ τήν πεισμα-
τική του ἄρνηση, μέχρι πού κι-νούμενος ἀπό 
θεία ἀγανάκτηση τοῦ λέει ὁ Γέροντας: 

«Ἄν τόν δεῖς θά πιστέψεις;» 

Καί αὐτός ἀπάντησε:  

«Μόνο τότε θά πιστέψω». 

Μετά, λοιπόν, ἀπό θερμή προσευχή 
τοῦ λέει ὁ Γέροντας:  

«Κύτταξε ἔξω ἀπ’ αὐτό τό μικρό 
παράθυρο καί πές μου, ἄν μπορεῖς νά μήν 
πιστεύεις ἀκόμα…» 

Κυττάζοντας ὁ δύσπιστος γιατρός, 
ἀντίκρυσε μία τρομερή μαύρη φιγούρα, μέ 
φρικώδη χαρακτηριστικά. Ἔφριξε μέ αὐτό 
πού ἀντίκρυσε καί ἔπεσε κάτω λιπόθυμος. 
Παρά τίς προσπάθειες τοῦ Γέροντα, δέν 
μποροῦσε νά τόν συνεφέρει. Ἦταν ἤδη 
σούρουπο καί εἶδε καί ἔπαθε, γιά νά τόν 
κατεβάσει ἀπό τό ἀσκητήριό του ὡς τήν 
Μονή. 

Ἀνεβαίνοντας οἱ προσκυνητές στό 
ἀσκητήριο τοῦ Γέροντα τούς ὑποδεχόταν μέ 
πολλή καλοσύνη καί ἀγάπη, φωνά-ζοντάς 
τους μέ τά μικρά τους ὀνόματα πολλές 
φορές! Ἐκεῖνοι ἔμεναν ἔκπληκτοι, πού τόν 
ἔβλεπαν γιά πρώτη φορά στήν ζωή τους καί 
πού ἔρχονταν ἀπό διάφορα μέρη, ἀπό ὅλον 
τόν κόσμο! Εἶχε διορατικό χάρισμα ὁ 
Γέροντας! 

Πολλές φορές καί ἐνῶ βρισκόταν 
δίπλα τους, ἀνεβαίνοντας πρός τήν Ἁγία 
Κορυφή μαζί τους, ξαφνικά τόν ἔβλεπαν νά 
βρίσκεται πολύ ψηλότερα ἀπό αὐτούς, 
πάνω στά βράχια. 

Ἄλλοι ἀνέφεραν, ὅτι τόν εἶδαν νά 
πετάει στόν ἀέρα! Στήν ἀρχή δέν μποροῦσε 
ὁ ἀνηψιός του Κωνσταντῖνος νά τό πι-
στέψει καί νόμιζε, ὅτι ἦταν κάποιο παιχνίδι 
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τῆς φαντασίας τους. Ἕνας ἐπίσκοπος ἀπό 
τήν Ἀλεξάνδρεια, ὅμως, τό ἐπιβεβαίωσε, 
ἀναφέροντάς του, ὅτι ἀρκετοί τόν ἔβλεπαν 
τά βράδια ψηλά στόν ἀέρα, κοντά στήν 
Ἁγία Κορυφή, νά θυμιάζει. Ἄλλοι τόν εἶχαν 
δεῖ, ὅταν προσευχόταν, νά αἰωρεῖται στόν 
ἀέρα καί ἦταν τυλιγμένος μέσα στήν φωτιά 
ἤ πολλές φορές τό πρόσωπό του ἔλαμπε μέ 
φωτοστέφανο. 

Ἦλθε στήν Ζάκυνθο. μετά ἀπό 
τριάντα χρόνια ἀσκήσεως στήν πετρώδη 
ἔρημο τοῦ Σινᾶ, καί ἀνακαίνισε ἐκ θεμελίων 
μιά γκρεμισμένη ἐκκλησία, μέσα στήν 
πατρική του περιουσία. Ἦταν θέλημα Θεοῦ, 
γιατί ἡ ἐκκλησία αὐτή θά γινόταν κέντρο 
ὁμολογίας τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Πίστεως, 
γιά τήν Ζάκυνθο καί τίς γύρω περιοχές. 

Οἱ Βεδουίνοι τόν παρακαλοῦσαν νά 
κάνει προσευχή καί νά βρέξει καί αὐτό 
γινόταν πάντα, μετά ἀπό θερμή προσευχή 
τοῦ Γέροντα. Στήν Ζάκυνθο, πού ἔφθασε, 
ἦταν καλοκαίρι καί τό νησί μαστιζόταν ἀπό 
μεγάλη ἀνομβρία. Ἀνέβηκε στήν Παναγία 
τήν Σπηλαιώτισσα καί προσευχήθηκε θερμά 
στόν Θεό, νά στείλει τήν εὐλογημένη βροχή. 
Καί πράγματι, ὦ τοῦ θαύματος, λίγο 
ἀργότερα καί χωρίς νά ὑπάρχουν ἐνδείξεις 
γιά βροχόπτωση, ἔβρεξε τόσο πολύ πού 
χόρτασε ἡ γῆ νερό! 

Τό ἴδιο γεγονός ἐπαναλήφθηκε καί 
δεύτερη φορά σέ μιά ἄλλη του ἐπίσκεψη στό 
νησί. Δεήθηκε τότε στήν ἐκκλησία τοῦ ἁγίου 
Νικολάου καί ἀμέσως ἔβρεξε! 

Ἕνα πνευματικοπαίδι τοῦ Γέροντα 
εἶχε φτιάξει ἕνα οἰκογενειακό ἐκκλησάκι 
πάνω σέ ἕνα βράχο, κοντά στήν θάλασσα, 
δίπλα στό σπίτι τους. Οἱ Νεοημερολογίτες, 
ὅμως, τούς τό πῆραν καί μάλιστα ἤθελαν νά 
κάνουν κοσμικό πανηγύρι στίς 6 Αὐγού-
στου, τῆς Μεταμορφώσεως, καί γιά τόν λόγο 
αὐτόν εἶχαν πάρει ψήστη γιά νά ψήσει 
σουβλάκια (400!) καί εἶχαν πληρώσει καί 
ἄνθρωπο, γιά νά παίζει μουσική, (D.J.), καί 
προσκάλεσαν καί τίς ἀρχές…  

Βλέποντας ὅλα αὐτά τά πνευματι-
κοπαίδια τοῦ Γέροντα, στενοχω-ριόν-
τουσαν πολύ. Προσέτρεξαν μέ πίστη στόν 
Γέροντα, (ὁ Γέροντας εἶχε κοιμηθεῖ ἤδη), καί 
κάναν κομποσχοίνι γιά πολλή ὥρα, χωρίς νά 
ζητοῦν κάτι τό συγκεκριμένο. Μισή ὥρα 
πρίν τήν ἔναρξη τῆς γιορτῆς, στίς 8.00 τό 
βράδυ, ὦ τοῦ θαύματος, συννέφιασε ὁ 

οὐρανός καί ξέσπασε μεγάλη καταιγίδα. 
Κράτησε μία ὁλόκληρη ὥρα καί τούς 
χάλασε ὅλες τίς ἑτοιμασίες. Ἔβρεξε μόνον 
στίς 6 Αὐγούστου, καί ἀπό τότε, μέχρι τόν 
Ὀκτώβριο, δέν εἶχε ξαναβρέξι ἐκεῖ. Ὅλοι 
ἔμειναν ἔκπληκτοι ἀπό αὐτό τό ἀνα-
πάντεχο συμβάν! 

 
Tό Ἐκλησιαστικό Νομικό 

Πρόσωπο 
 

Εισαγωγικά 
 
 Το θέμα του Εκκλησιαστικού Θρη-
σκευτικού Νομικού Προσώπου είναι θέμα καθαρά 
διοικητικό και νομικό θέμα. Δεν άπτεται ζητημάτων 
Πίστεως. Το Κράτος ρυθμίζει τις προϋποθέσεις με τις 
οποίες οργανώνονται οι διάφορες θρησκευτικές 
οργανώσεις. 
 Στους Ορθοδόξους “Παλαιοημερολογίτες” 
το Κράτος δεν δίνει το δικαίωμα να αποκτήσουν 
νομική προσωπικότητα Δημοσίου Δικαίου. Παρέχει, 
όμως, στούς Ορθοδόξους Παλαιοημερολογίτες την 
δυνατότητα οργάνωσης ως Νομικό Πρόσωπο 
Ιδιωτικού Δικαίου των διαφόρων Ιερών Μονών και 
Ναών ή της Εκκλησιαστικής Διοίκησης. 
 1. Μέχρι τώρα οι Παλαιοημερολογίτες ορ-
γανώνονταν με τις μορφές του σωματείου οι Ενορίες, 
και με την μορφή της Εταιρείας του Αστικού Κώδικα 
μη κερδοσκοπικού περιεχομένου οι Ιερές Μονές. 
 Τώρα το Κράτος παρέχει την δυνατότητα σε 
σοβαρά οργανωμένες θρησκευτικές οργανώσεις να 
περιβληθούν τον τύπο του Εκκλησιαστικού Νομικού 
προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου. 
 2. Ουδέποτε η Εκκλησία ΓΟΧ Ελλάδος 
υπήχθη σε Τμήμα Ετεροδόξων του Υπουργείου 
Παιδείας, όπως συκοφαντούν κάποιοι ψευδόμενοι. 
Το Τμήμα αυτό δεν υπάρχει καν. Υπήρξε για κάποιο 
μικρό χρονικό διάστημα ονομαζόμενο έτσι, αλλά με 
τις παρεμβάσεις μας καταργήθηκε η ονομασία. 
 Έχει μετονομαστεί σε Τμήμα Θρησκευτικής 
Διοίκησης. 
 Σε αυτό το Τμήμα υπάγονται όλες οι 
θρησκευτικές Οργανώσεις, όχι μόνον η Παπική και η 
Προτεσταντική, αλλά και οι νυν υπάρχουσες των 
Παλαιοημερολογιτών, τα Μοναστήρια όλα και οι 
Ιεροί Ναοί, είτε ως νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού 
Δικαίου με την μορφή της Εταιρείας του Αστικού 
Κώδικα, είτε με την μορφή του Σωματείου. Ο Νόμος 
δεν κάνει διάκριση. 
 3. Ο Νέος Νόμος για τα Εκκλησιαστικά 
Νομικά Πρόσωπα είναι σχεδόν ο ίδιος με τον 
αντίστοιχο Νόμο και τις διατάξεις περί Σωματείων 
του Αστικού Κώδικα, μόνον που απαιτεί 
τουλάχιστον 300 μέλη για την ίδρυσή του και 
τουλάχιστον τρεις θρησκευτικές κοινότητες με 300 
μέλη κάθε μία, για την συγκρότηση ενός 
Εκκλησιαστικού Νομικού Προσώπου. 
 4. Όπως ελέγχεται και διαλύεται και ένα 
σωματείο, το ίδιο συμβαίνει και όταν συγκροτηθεί 
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ένα Εκκλησιαστικό Νομικό Πρόσωπο, αλλά με 
περισσότερες συνταγματικές εγγυήσεις, λόγω του 
αυξημένου κύρους του. Οπότε είναι άνευ 
αντικειμένου οι ανοησίες μερικών που λένε, ότι το 
κράτος μπορεί να παρέμβει και να διαλύσει το 
εκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο. Είτε για σωματείο-
Ενορία πρόκειται, είτε για Εταιρεία - Μοναστήρι, 
εάν αναπτύξουν δραστηριότητα αντικείμενη στην 
δημόσια τάξη ή διαπράττονται εγκλήματα, η 
Πολιτεία επεμβαίνει καί μπορεί με τα διακαιοδοτικά 
της όργανα να τα διαλύσει. 
 Εάν διαλυθεί και το Εκκλησιαστικό Νομικό 
Πρόσωπο για κάποιον λόγο, δεν διαλύεται και η 
Εκκλησία, όπως είναι φυσικό! Ως Θεοϋπόστατος 
Οργανισμός εξακολουθεί την λειτουργία της, στα 
πλαίσια της κατοχυρωμένης συνταγματικά θρησκευ-
τικής ελευθερίας. Η νομική φόρμα παύει να 
υφίσταται και όχι η Εκκλησία!  
 5. Χρειάζεται δικαστική απόφαση πλήρως 
αιτιολογημένη και μόνο γιά λόγους που αφορούν τήν 
προσβολή του Δημοσίου συμφέροντος -(προσ-βολή 
Δημόσιας Τάξης)- και για τυχόν δράση που είναι 
αντίθετη στο καταστατικό του και στον Νόμο -
(ποινικά κολάσιμες πράξεις)- είναι δυνατή η διάλυση 
ενός νομικού προσώπου. 
 6. Όταν λυθεί το Νομικό Πρόσωπο, δεν 
σημαίνει, ότι κατάλύεται ο Θεοϋπόστατος Οργα-
νισμός της Εκλησίας. Η Εκκλησία θεολογικά και 
πνευματικά εξακολουθεί και υπάρχει, αφού η 
Εκκλησία ορίζεται και εν δυσίν και τρισίν 
Ορθοδόξοις. Αυτό το οποίο παύει να υπάρχει είναι 
η νομική μορφή, το νομικό περιβλημα, δηλαδή το 
νομικό ένδυμα. 
 7. Μπορεί η Εκκλησία να αναζητήσει άλλη 
νομική κάλυψη και μορφή και να εξακολουθήσει να 
υφίσταται και ως Νομικό Πρόσωπο, αν επιθυμεί, 
διότι, βεβαίως, ουδέποτε κατελύθη και ουδέποτε 
καταλύεται  ως Θεοϋπόστατος Οργανισμός η 
Εκκλησία. 
 8. Η νομική μορφή που περιβάλλεται μία 
θρησκευτική οντότητα, αποσκοπεί αποκλειστικά και 
μόνον στις σχέσεις της Εκκλησίας με την Διοίκηση 
και στο μέτρο που ο ιερεύς και ο αρχιερεύς κάνουν 
πράξεις με αστικές συνέπειες, όπως γάμους και 
βαπτίσεις, και μόνον αναφορικά με την δήλωσή τους 
στα οικεία Ληξιαρχεία και σε διάφορες άλλες 
διοικητικές υποθέσεις, που τυχόν θα ανακύψουν. 
Αὐτό συμβαίνει, γιατί η Πολιτεία δεν συνδιαλέγεται 
με Θεοϋπόστατους Οργανισμούς, αλλά με οργα-
νισμούς, που έχουν την νομική μορφή, με την οπόια 
το ίδιο επιλέγει να νομοθετήσει, για να κάνουν χρήση 
της οι κοινωνοί του Δικαίου. 
 H εκκλησία ορίζεται θεολογικά και εν δυσίν 
και τρισίν Ορθοδόξοις, άρα περιλαμβάνει κάθε 
θρησκευτική ένωση, ὄχι μόνον το νέο 
Ἐκκλησιαστικό Νομικό Πρόσωπο, αλλά και τα ήδη 
υφιστάμενα Μοναστήρια και τις Ενορίες! Δηλ. 
περιλαμβάνει και τα Μοναστήρια, που είναι 
Εταιρείες του Αστικού Κώδικα και τις Ενορίες με το 
νομικό κάλυμμα του Σωματείου, πού συγκροτούν τις 
κατά τόπους καθολικές εκκλησίες θεολογικά. 
 Θεολογικά, εφόσον δύο και τρεις ὀρθόδοξοι 
συγκροτούν την Εκκλησία, καταρρέουν όλα τα 
επιχειρήματα, περί του ότι κάνουμε την Εκκλησία 

Εκκλησιαστικό Νομικό Πρόσωπο, αφού και οι 
Ενορίες και τα Μοναστήρια έχουν το πλήρωμα της 
καθολικότητας, εφόσον, βεβαίως, ορθοτομούν. Καί 
αποτελούν τις κατά τόπον Καθολικές Εκκλησίες ο 
λαός του Θεού, τό Βασίλειον Ιεράτευμα, τό Έθνος τό 
Άγιον, με τον ιερέα τους ή τον επίσκοπό τους. 
 Και στην μία και στην άλλη περίπτωση περί 
της Καθολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας πρόκειται, που 
έχει περιβληθεί ένα κάποιο νομικό ένδυμα, του 
Σωματείου ἤ της Εταιρείας όλων των παλαιο-
ημερολογιτικών οργανώσεων, Ενοριών ή Μονα-
στηριών μέχρι σήμερα, ή του ισχυροτέρου νυν 
Εκκλησιαστικού Νομικού Προσώπου. 
 Δεν αλλάζει τίποτε θεολογικά και πνευ-
ματικά, όταν δούμε την Εκκλησία στην ουσία της και 
στην κατά βάθος θεολογική δομή της. 
 Αλλά ούτως ή άλλως το νομικό ένδυμα 
αφορά τις διοικητικές - νομικές σχέσεις της 
Εκκλησίας με την Πολιτεία. Δεν άπτεται των 
ουσιαστικών πνευματικών σχέσεων και δικαιο-
δοσιών κατά την λειτουργία της Εκκλησίας ως 
Θεοϋποστάτου Οργανισμού. Αφορά αποκλειστικά 
και μόνον την αντιπροσώπευση του Νομικού 
Προσώπου κατά το μέτρο, που οι πράξεις του 
συνεπάγονται έννομες συνέπειες στον χώρο του 
Αστικού κυρίως Δικαίου ή όταν ενεργεί στο χώρο 
του Διοικητικού Δικαίου, κατά το μέτρο που του 
αναγνωρίζεται άσκηση διοικητικής εξουσίας. 
 Τα πνευματικά θέματα ρυθμίζονται όλα με 
βάση τους Ιερούς Κανόνες, τις ερμηνείες των 
θεοφόρων Πατέρων και του Ευαγγελίου, όπως 
τονίζεται και απορρέει από το αναπόσπαστο στα 
καταστατικά των νομικών προσώπων Ομολογιακό 
κείμενο. Σε υποτιθέμενη δε περίπτωση συγκρού-
σεως πολιτειακού κανόνα δικαίου με Ιερόν Κανόνα 
ή με την διδασκαλία του Ευαγγελίου, υπερισχύει 
αναμφιβόλως πάντοτε το Κανονικό Δίκαιο και το 
Ιερό Ευαγγέλιο, καθιστώντας τον αντίθετο πολι-
τειακό Κανόνα ανίσχυρον και άκυρον. 
  Οι διατάξεις του νέου Νόμου είναι ίδιες, 
όπως και στα σωματεία. Ο τελικός έλεγχος της 
Νομιμότητας, σε όλες τις συλλογικότητες παντού, σε 
όλον τον κόσμο, γίνεται πάντοτε από την Πολιτεία. 
Οποιεσδήποτε παραβάσεις των νόμων ελέγχονται 
από την Δικαιοσύνη, η οποία αποφασίζει. 
 Άλλους τρόπους λειτουργίας μίας συντε-
ταγμένης Πολιτείας δεν γνωρίζουμε. Η Εκκλησία 
διοικείται, οπωσδήποτε, με βάση τους Ιερούς 
Κανόνες και το Ιερόν Πηδάλιον. Μόνον σε ό,τι 
αφορά τις σχέσεις με την Πολιτεία, τις διοικητικές 
δηλ. σχέσεις καί εκείνες που άπτονται αστικών 
συνεπειών, χρησιμοποιείται ο πολιτικός Νόμος. 
 Εάν υπάρξει, όπως τονίσαμε ανωτέρω, 
κάποια διάταξη που είναι αντίθετη προς τους 
Κανόνες της Εκκλησίας και προς το Ευαγγέλιο, είναι 
αυτοδικαίως άκυρη, γιατί για την Εκκλησία -και 
σύμφωνα με την επισυναπτόμενη Ομολογία Πίστεως 
των μελών του Εκκλησιαστικού Νομικού 
Προσώπου- υπερισχύουν οι Όροι, τα Σύμβολα, οι 
Κανόνες των Οικουμενικών Συνόδων και τα 
εντάλματα του Ευαγγελίου. 
  Το Τμήμα Θρησκευτικής Διοίκησης του 
Υπουργείου Παιδείας συντάσσει κατάλογο/λίστα 
όλων των θρησκευτικών ομολογιών. Το Κράτος είναι 
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θρησκευτικά ουδέτερο. Δεν παίρνει θέση, 
μεροληπτώντας υπέρ της μιάς ή της άλλης ομολογίας. 
Είναι υποχρεωμένο να σέβεται την θρησκευτική 
ελευθερία όλων των πολιτών του. Έτσι ήταν η νομική 
κατάσταση και μέχρι τώρα. 
 Τα σωματεία/ενορίες και τις μονές/εταιρείες 
τα τοποθετεί μαζί μέ κάθε είδους σωματείου. Στην 
λίστα που περιλαμβάνει το σωματείο/ενορία ή την 
μονή/εταιρεία δίπλα - δίπλα τίθεται και ο σύλλογος / 
εταιρεία/σωματείο εκδιδομένων γυναικών ή ομο-
φυλοφίλων Ελλάδος, ή φίλων του Ολυμπιακού κλπ. 
Σημαίνει άργαγε αυτό, ότι οι ενορίες και οι μονές 
ταυτίζονται με τις αισχρές αυτές οργανώσεις; 
 Επισήμως, με δημόσιο έγγραφο του Υ-
πουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που το έχει 
αναρτήσει η Αγία Σύνοδός μας στον οικείο 
ιστότοπό μας, δεν μας θεωρεί ούτε σχισματικούς, 
ούτε αιρετικούς, συντασσόμενο θεσμικά παν-
ηγυρικά και ξεκάρθαρα με την πάγια νομολογία των 
δικαστηρίων μας, και κυρίως του Αρείου Πάγου και 
του Συμβουλίου της Επικρατείας, στην οποία και 
ρητά αναφέρεται. 
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Τό Ἐκκλησιαστικό Νομικό Πρόσωπο 

 (συγκροτούμενο ἀπό τρεῖς Ἐκκλησιαστικές-
θρησκευτικές Κοινότητες) 

 Ἡ Πολιτεία ρυθμίζει τίς ἀναπτυσσόμενες 
σχέσεις ἀνάμεσα σ' αὐτήν καί τούς πολίτες της καί 
τούς παρέχει, καί στίς διάφορες συλλογικότητες πού 
αὐτοί συγκροτοῦν, ἐκεῖνες τίς δομές, τίς νομικές δηλ. 
μορφές, (φόρμες), τῶν ὁποίων θά κάνουν χρήση, γιά 
νά συγκροτήσουν νομικά πρόσωπα, ὄχι μόνον 
κοινωνικῶν, ἰδεολογικο – φιλοσοφικῶν, οἰκο-
νομικῶν, ἀθλητικῶν καί πολιτικῶν σκοπῶν, ἀλλά, 
βεβαίως, καί θρησκευτικῆς, ἐκκλησιαστικῆς ὑποστά-
σεως καί λειτουργίας. 

 Στούς Ἐκκλησιαστικούς, λοιπόν, φορεῖς πού 
ὀργανώνονται συλλογικά, ἡ Πολιτεία παρέχει τήν 
δυνατότητα τῆς νομικῆς συγκρότησεώς τους ὡς 
νομικῶν προσώπων, στά ὁποῖα ἀναγνωρίζει ἀκόμη 
μέχρι σήμερα, ἔν τινι μέτρῳ, καί ἄσκηση κρατικῆς 
ἐξουσίας μέ Ἀστικές συνέπειες. 

 Ἀπέναντι στό Κράτος, σέ μία εὐνομούμενη 
καί συντεταγμένη Πολιτεία, καί ἐμεῖς, πού θεολογικά 
καί κατά τούς Ἱερούς Κανόνες ὡς Ἐκκλησία 
εἴμαστε μέν θεανθρώπινος Ὀργανισμός καί Σῶμα 
Χριστοῦ, ὀφείλουμε νά ἔχουμε μία νομική 
προσωπικότητα, καθότι ἡ Πολιτεία δέν συναλ-
λάσσεται μέ θεοϋπόστατους ὀργανισμούς, ἀλλά 
παρέχει τίς δυνατότητες στίς συλλογικότητές μας 
αὐτές καί στόν βαθμό πού πρόκειται γιά θέματα 
ἀσκήσεως κρατικῆς ἐξουσίας, στίς Ἱερολογίες ἐπί 
παραδείγματι τοῦ γάμου καί τῆς βαπτίσεως, πού 
φέρουν Ἀστικές συνέπειες, καί ἐφ' ὅσον ἐπιθυμοῦμε 
νά ἔχουμε ἀναγνώριση ἀπό τήν Πολιτεία, ἀναφορικά 
μέ τήν καταχώρηση αὐτῶν τῶν ἀστικῶν, ἀπό 
πλευρᾶς Πολιτείας θεωρουμένων πράξεων, -(τῶν 
Μυστηρίων μας)- στά Ληξιαρχεῖα τοῦ Κράτους, ἀλλά 
καί κατά τήν ἀνάπτυξη κοινωνικῆς συλλογικῆς 
δραστηριότητας μέσα στόν ἐξου-σιαστικό κρατικό 
χῶρο, ὀφείλουμε νά ἱδρύσουμε ἕνα νομικό πρόσωπο. 
Τό νομικό αὐτό πρόσωπο ἀναγνωρίζεται ἀπό τήν 
Πολιτεία. Μέ τά ὄργανά του ἐνεργεῖ ἀντι-
προσωπευτικά καί δεσμευτικά στόν χῶρο τοῦ 
Δικαίου γιά τόν φορέα πού ἐκπροσωπεῖ καί 
ὑπόκειται στίς διατάξεις πού νόμος ὁρίζει, ὅπως 
συμβαίνει μέ τίς διατάξεις περί νομικῶν προσώπων 
τοῦ Ἀστικοῦ Κώδικα (ΑΚ).   

 Μιά κάποια, λοιπόν, νομική δομή, (νομική 
μορφή-φόρμα), πρέπει νά ἔχουμε καί γιά νά μήν 
ἐγγράφονται καί τά περιουσιακά στοιχεῖα τῶν 
Ἐκκλησιῶν – Μοναστηριῶν μας σέ φυσικά 
πρόσωπα, ἀλλά στόν νομικά ἀπό τό Κράτος 
ἀναγνωρισμένο φορέα, νομικό πρόσωπο, (σύνολο 
περιουσίας ἤ προσώ-πων πού ἐπιδιώκουν νόμιμους 
σκοπούς), ὁ ὁποῖος ἐξακολουθεῖ τήν λειτουργία του 
καί μετά τόν θάνατο ἑνός ἤ περισσοτέρων φυσικῶν 
προσώπων πού τό ἀποτελοῦν ἤ τό διοικοῦν, διοι-
κούμενο ἀπό τό διοικητικό του συμβούλιο (ΔΣ) καί 
τήν Γενική Συνέλευση (ΓΣ) τῶν μελῶν του. 

 Κατ' αὐτόν τόν τρόπο δέν θά περιέρχονται 
καί τά ἀποκτώμενα ἀπό τό νομικό ἐκκλησιαστικό 
πρόσωπο περιουσιακά στοιχεῖα στούς διαδόχους 
(κληρονόμους) κάποιου φυσικοῦ προσώπου, πού 
μπορεῖ νά εἶναι καί ἀδιάφοροι ὡς πρός τήν Ἁγίαν 
Ὀρθό-δοξον Πίστιν, ἀλλά στό Νομικό Πρόσωπο, 
στήν Ἐκκλησία, π.χ. στήν Ἐνορία τῶν Ἁγίων 
Πάντων Πατρῶν, πού εἶναι ὀργανωμένη νομικά ὡς 
ἀδελφότητα, σύμφωνα μέ τίς περί σωματείου 
διατάξεις τοῦ ΑΚ, ἤ στό Μοναστήρι, π.χ. Ἱερά Μονή 
Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ Ναυπάκτου, πού εἶναι 
ὀργανωμένο ὡς ἀδελφότητα, σύμφωνα μέ τίς 
διατάξεις περί ἀστικῆς ἑταιρείας τοῦ ΑΚ, πάντοτε μή 
κερδοσκοπικοῦ περιεχομένου. 

 Στήν μέριμνά της, ἑπομένως, ἡ ἁγιωτάτη 
Ἐκκλησία μας, νά κατοχυρωθεῖ ὅσον τό δυνατόν 
περισσότερο ἀπέναντι στίς πολλαπλές ἐπιθέσεις, πού 
δέχεται κατά τήν ἄσκηση τοῦ ποιμαντικοῦ της ἔργου, 
προσπαθεῖ νά κάνει τήν καλύτερη δυνατή χρήση τοῦ 
νομικοῦ πλαισίου, πού διαθέτει ἡ Ἑλληνική Πολιτεία 
μας, γιά νά κατοχυρωθεῖ καί νομικά σέ ἐκεῖνες τῆς 
ἐκφάνσεις τοῦ ἔργου της, πού ἅπτονται νομικῶν 
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θεωρήσεων, ἀναφορικά καί κυρίως. ὅπως τονίστηκε 
πιό πάνω: 

-μέ τήν καταχώρηση τῶν ληξιαρχικῶν 
γεγονότων, (γάμοι καί βαπτίσεις στά ληξιαρχεῖα τοῦ 
κράτους), 

ἀλλά καί μέ τήν ἄσκηση: 
-τοῦ κοινωνικοῦ, 
-φιλανθρωπικοῦ, 
-λατρευτικοῦ καί 
-μελλοντικά, ἴσως, καί τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ 

της ἔργου,   
- καί τούς πιστούς της, ὡς πολιτῶν μιᾶς 

συντεταγμένης Πολιτείας, 
-ὅπως εἶναι αὐτονόητη ἡ ὀργάνωσή της καί 

στήν καθημερινή συνδιαλλαγή της μέ τίς κρατικές - 
διοικητικές ὑπηρεσίες. 

  
Γιά τήν ἀναγνώρισή της, λοιπόν, ὡς φορέως 

ἀσκήσεως ἐκκλησιαστικῆς ἐξουσίας καί τήν 
ἀπόκτηση περιουσιακῶν, (ἐμπρα-γμάτων κυρίως), 
δικαιωμάτων, ἀπαιτεῖται ἡ ἱκανότητα δικαίου, πού 
προϋποτίθεται κατά κανόνα καί γιά τήν ἱκανότητα 
διαδίκου, δηλ. γιά τήν ἱκανότητα παραστάσεώς της 
ἐνώπιον τῶν δικαστηρίων καί τῶν διοικητικῶν 
ἀρχῶν τῆς χώρας μας ὡς νομικοῦ προσώπου. 

Ἡ ἱκανότητα αὐτή παρέχεται ἐπιπροσ-
θέτως, εἰδικότερα καί πιό ὁλοκληρωμένα, ἐκτός ἀπό 
ἀπό τίς μορφές, μέ τίς ὁποῖες αὐτό συνέβαινε καί 
συμβαίνει μέχρι τώρα, δηλ. μέ τήν μορφή τῶν 
σωματείων-ἀδελφοτήτων γιά τίς ἐνορίες μας καί τῶν 
ἀστικῶν ἑταιρειῶν, μή κερδοσκοπικοῦ χαρακτῆρα, 
γιά τά μοναστήρια μας, καί μέσα ἀπό τόν νέο νόμο 
(Ν. 4301/2014) “Ὀργάνωση τῆς νομικῆς μορφῆς τῶν 
θρησκευτικῶν κοινοτήτων καί τῶν ἑνώσεών τους 
στήν Ἑλλάδα καί ἄλλες διατάξεις ἁρμοδιότητας 
Γενικῆς Γραμματείας Θρησκευμάτων καί λοιπές 
διατάξεις”). 

Ἡ νέα αὐτή νομική κατάσταση δημιούργησε 
ἀνησυχία στήν Ἐκκλησία μας, γιατί οἱ ρυθμίσεις τοῦ 

                                                 
4Γενικότερα ἔργα ὑπάρχουν καὶ ἀναφέρονται στὸ 
Δίκαιο τῆς Ρωμαϊκῆς ἐποχῆς ἢ στὴν δράση τῶν 
ἀναρίθμητων συλλόγων (ἐπαγγελματικῶν, ἀθλητι-
κῶν, θρησκευτικῶν), ποὺ ὑπῆρχαν τὴν ἐποχὴ αὐτή, ἤ 
στὰ ταφικὰ ἔθιμα. Για τα collegia funeraticia ἀκόμη 
παραπέμπεται τὸ παλιὸ ἔργο τοῦ Schiess, Die 
römischen collegia funeraticia (1888), ἐνῶ γιὰ κάτι 
πιὸ καινούριο μπορεῖ νὰ δεῖ κανεὶς τὸ Anna Cafissi, 
Contributo alla storia dei collegi romani: i collegia 
funeraticia, "Studi e Ricerche" II, 1984, 89-111. Ἕνα 
πιὸ πρόσφατο ἄρθρο εἶναι τὸ "Patronage, collegia and 
burial in imperial Rome", στὸ βιβλίο Death in Towns 
(ἐκδότης S. Basset) 1992, 15-27.  Την σχέση τῶν 
Χριστιανῶν μὲ τοὺς συλλόγους αὐτοὺς ὑποστήριξε ὁ 
G.B. de Rossi, κατὰ τὴν γνώμη τῆς καθηγήτριας 
Σοφίας Ζουμπάκι, πειστικά.  Μία πρόσφατη 
ἀναφορὰ σ' αὐτὸν καὶ στὸ θέμα βλ. στὸν Jonathan S. 
Perry, 'In honorem Theodori Mommseni: G. B. de Rossi 
and the collegia funeraticia', στὸ βιβλίο τοῦ C.F. 
Konrad (ed.), Augusto Augurio. Rerum Humanarum 
et Divinarum Commentationes in Honorem Jerzy 
Linderski.   Stuttgart:  Franz Steiner Verlag, 2004, σέλ. 
105-122. Ἕνα κλασικὸ ἐγχειρίδιο ἐπιγραφικῆς μὲ 

νέου νόμου ἅπτονται καί ὀρθοδόξων θεολογικῶν 
θεωρήσεων καί ὀρθοδόξου προβλημα-τισμοῦ, ὅπως 
ἤδη διαπιστώθηκε ἀπό τήν πρώτη στιγμή πού ἔγινε ἡ 
προσπάθεια ἐφαρμογῆς τῶν διατάξεών του. 
Αἰτιολογήθηκε, ὡστόσο, ἱστορικῶς4, ὅτι καί στό 
παρελθόν ἡ Ἐκκλησία ἔκανε χρήση νομικῆς 
προσωπικότητας γιά τίς σχέσεις της μέ τό Κράτος, καί 
λαμβανομένων ὑπ' ὄψιν καί τῶν κατω-τέρω 
σημαντικῶν νέων δεδομένων, τά ὁποῖα  μοῦ ἐτέθησαν 
ὑπ' ὄψιν ἀπό τό Ὑπουργεῖο Παιδείας καί 
Θρησκευμάτων, σημειώνω ἐπιπροσθέτως τά ἑξῆς: 
 Βασικοί καί θεμελιώδεις Κανόνες ἑνός 
συστήματος διοικήσεως καί ἀσκή-σεως ἐξουσίας 
εἶναι ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι διασφαλίζουν τόν ἔλεγχο τῆς 
ἀσκουμέ-νης ἐξουσίας. 
 Ἡ διοίκηση, κάθε διοίκηση, (καί ἡ Ἐκκλη-
σιαστική), αὐτοκαθυποβάλλεται σέ ἕναν αὐτο-
περιορισμό, μιά καί ἡ ἴδια δέν ἐξαιρεῖται ἀπό τήν 
ἰσχύ τῶν Κανόνων, πού ἡ νομοθετική ἐξουσία θέτει 
γιά τήν ἄσκησή της, ἀλλά καί γιά τόν αὐτοέλεγχό 
της! 
  Ἰδιαίτερης μνείας χρήζει ἡ ἄψογη 
Ὀρθόδοξη Ὁμολογία τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας 
μας, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τήν συνέχεια τῆς Ὀρθόδοξης 
Ἐκκλησίας στήν Ἑλλάδα, μετά τήν ἐπάρατη 
Νεοημερολογιακή ἀλλαγή τό 1924, καί ἀποτελεῖ 
ἀναπόσπαστο τμῆμα τῆς λειτουργίας τοῦ 
Ἐκκλησιαστικοῦ Νομικοῦ Προσώπου πού συγκρο-
τεῖται κατά τόν Νόμο ἀπό τήν  Ἐκκλησία μας! 
 -Διά τῆς Ὁμολογίας αὐτῆς5 διασφαλίζεται ἡ 
ἀπαρασάλευτος τήρηση τῶν Ἱερῶν Κανόνων καί 
τῆς Ἱερᾶς Παραδόσεως. 
 -Ἐξασφαλίζεται ὁ ἔλεγχος τῆς ἀσκουμένης 
ἐκκλησιαστικῆς ἐξουσίας, μέ τό θεμελιούμενο 
δικαίωμα καί τήν ἐπιβαλλομένην ὑποχρέωση πρός 
ἀποτείχιση, ἐάν σημειωθεῖ παρέκκλιση εἰς τά τῆς 
πίστεως ἀπό τούς πνευματικούς προϊσταμένους 
μιᾶς ἐκκλησιαστικῆς κοινότητας, ἐφ’ ὅσον κατ-
οχυρώνεται ὁ 15ος Κανόνας τῆς ΑΒ΄ Ἱερᾶς Συνόδου, 
κατά τήν ρητήν ἀναφοράν τῆς αἰτή-σεως, πού 

ἀναφορὰ στὸ θέμα εἶναι τὸ O. Marucchi, Christian 
epigraphy (reprint Chicago 1974) 29 ff. 
 Ὡς πρὸς τὶς κατακόμβες, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Ρώμη, 
ὑπάρχουν καὶ τῆς Μήλου. Ὡς πρὸς τὴν Μῆλο μπορεῖ 
νὰ δεῖ κανεὶς τὶς σχετικὲς σελίδες στὸ βιβλίο G. 
Kiourtzian, Recueil des inscriptions grecques 
chretiennes des Cyclades (Paris 2000) 78-96, ὅπου 
ὑπάρχουν παραπομπὲς στὴν παλιότερη βιβλιο-
γραφία. 
  Βλ. καὶ τοὺς ἱστοτόπους: 
  
http://www.catacombsociety.org/bibliography.html 
 καὶ  http://www.catacombsociety.org/glossar
y.html 
 
  

 
5Ἀποτελεῖ ἀναπόσπαστο παράρτημα τοῦ παρόντος 
νομικοῦ ὑπομνήματος καί τῆς αἰτήσεως, γιά νά γίνει 
κάποιος μέλος τοῦ νέου ἐκκλησιαστικοῦ νομικοῦ 
προσώπου .
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ἀποδέχονται ὅλοι οἱ ὑπογράφοντες, γιά νά γίνουν 
μέλη μιᾶς ἐκκλησιαστικῆς (θρησκευτικῆς) 
κοινότητας. 
 -Κατοχυρώνεται ἡ διοικητική αὐτοτέλεια 
τῶν Ἱερῶν Μοναστηρίων, Ἡσυχαστηρίων καί 
Ἐνοριῶν, ἐπί τῶν ὁποίων ὁ ἐπίσκοπος ἀσκεῖ μόνον 
τήν πνευματικήν ἐξουσίαν, ἐφ’ ὅσον ρητῶς ὁρί-
ζεται στήν Ὁμολογίαν ἡ ἀνεπιφύλακτος ἀποδοχή: 
 

 τῶν Ἁγίων Ἑπτά Οἰκουμενικῶν καί 
Τοπικῶν Συνόδων, 

 τῶν Ὅρων τῆς ὀρθῆς πίστεως, κατά 
τάς Ἀποστολικάς Παραδόσεις πού 
συνετάχθησαν διά τῶν Ἁγίων 
Πατέρων, 

 τῆς Ἁγίας Συνόδου ἐν 
Κωνσταντινουπόλει τοῦ 879/880, 

 τοῦ Συνοδικοῦ Τόμου τοῦ 1351 ἐπί 
Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καί 
Πατριάρχου Καλλίστου Α΄, 

 τῶν Πανορθοδόξων Συνόδων, τῶν 
συγκληθεισῶν τά ἔτη 1583, 1587 
καί 1593, πού κατεδίκασαν τήν 
εἰσαγωγήν τοῦ Γρηγοριανοῦ - 
Φραγκικοῦ - Νέου Ἡμερολογίου, 

 τοῦ Πατριαρχικοῦ Τόμου τοῦ 1756 
περί τοῦ βαπτίσματος τῶν ἑτερο-
δόξων, 

 τοῦ Συνοδικοῦ Σιγγιλίου τοῦ 1848 
τῶν Ἁγιωτάτων Πατριαρχῶν τῆς 
Ἀνατολῆς 

 καί τοῦ Συνοδικοῦ Συγγιλίου τοῦ 
1872 ἐπί καταδίκῃ τοῦ Ἐθνο-
φυλετισμοῦ. 

 Ἡ Ὁμολογία ἀπορρίπτει: 
-τόν Οἰκουμενισμόν καί δι’ αὐτῆς 
θεωρεῖται ὡς πεπτωκώς περί τήν 
Πίστιν καί ἐκκλησιαστικῶς ἀκοι-
νώνητος ὁ ἀποδεχόμενος τήν 
αἵρεση αὐτή, 

-ἀπορρίπτει τό «Διάγγελμα» τοῦ 
Πατριαρχείου Κωνσταντινουπό-
λεως, τό ὁποῖο προέβλεπε τήν 
Νεοημερολογιτική Μέταρρύθμιση, 
τοῦ λεγομένου Πανορθοδόξου 
Συνεδρίου τοῦ 1923, πού ἐφαρ-
μόσθηκε στήν Ἑλλάδα τό 1924 καί 
πού παραβίασε τίς Ἀποφάσεις τῶν 
τριῶν Πανορθοδόξων Συνόδων τοῦ 
ΙΣΤ΄ αἰῶνος. 

-Δι’ αὐτῆς θεωροῦνται πεπτωκότες 
περί τήν Πίστιν οἱ ἐξ ὀρθοδόξων 
συμμετασχόντες στήν ἵδρυση τοῦ 
«Παγκοσμίου Συμβουλίου τῶν 

                                                 
6Βλ. τά τεύχη τῶν «Ἁγίων Κολλυβάδων», Ἄνοιξη 
2018 καί Καλοκαίρι 2018. 

Ἐκκλησιῶν» τό 1948, πού καλ-
λιεργοῦν τόν Διαχριστιανικό καί 
Διαθρησκειακό Οἰκουμενισμό καί 
τίς λεγόμενες Πανορθόδοξες Δια-
σκέψεις, καί ὅσοι ἀπό τό 1961 κ.ἑ. 
προετοίμασαν τήν κατακριτέα, ἄ-
κυρη καί ἀνυπόστατη «ἄρση τῶν 
Ἀναθεμάτων Ἀνατολικῆς καί Δυ-
τικῆς Ἐκκλησίας» τό 1965, καί πού 
καλλιεργοῦν τήν προοπτική, γιά 
τήν σύγκληση τῆς λεγόμενης 
Μεγάλης Πανορθοδόξου Συνό-
δου6, γιά τήν τελική ἀποδοχή, 
καθιέρωση καί δογματοποίηση τῆς 
συγκρητιστικῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰ-
κουμενισμοῦ. 

Ἐφ’ ὅσον οἱ Ἱεροί Κανόνες καί οἱ Ἱερές 
Παραδόσεις, διακηρυσσομένου καί τοῦ Συμβόλου 
τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεώς μας, τηροῦνται ἀπαρα-
σάλευτα καί κατά τήν ἔννοια τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ 
Συντάγματός μας, -(ὅπως ἰσχύει ἀκόμη πρό τῆς 
σκοπουμένης ἀναθεωρήσεώς του)- καί τῶν 
ὑπερκειμένων Κανονικῶν διατάξεων καί Ὅρων τῶν 
Οἰκουμενικῶν Συνόδων, κάθε ἄλλη ἀντίθετη 
διάταξη, κατωτέρας ἰσχῦος, νόμου, ὑπουργικῆς 
ἀποφάσεως ἤ καταστατικοῦ ἐκκλησιαστικῆς κοινό-
τητας εἶναι αὐτοδικαίως ἀνίσχυρη καί ἄκυρη, καί 
ἰσχύουν ἄμεσα γιά κάθε Ὀρθόδοξο Χριστιανό τά 
ἀνωτέρω ἐξαντλητικῶς ὁμολογούμενα καί ὑπο-
γραφόμενα ὑπό τῶν μελῶν τῶν ἐκκλησιαστικῶν 
(θρησκευτικῶν) κοινοτήτων καί τοῦ συγκρο-
τηθησομένου Ἐκκλησιαστικοῦ Νομικοῦ Προ-
σώπου, ὅπως τά ἐξήγησαν καί τά ἐφάρμοσαν οἱ 
Ἅγιοι Πατέρες καί ἐκτέθηκαν στό Ἱερό Πηδάλιο τῆς 
Ἐκκλησίας μας, σέ περίπτωση ἀμφιβολίας, κενοῦ ἤ 
ἀσάφειας ἤ ἀντιθέσεως τῶν διατάξεων τοῦ νέου 
νόμου καί τῶν ἑκάστοτε καταστατικῶν τῶν 
ἐκκλησιαστικῶν (θρησκευτικῶν) κοινοτήτων - Ἐκ-
κλησιαστικοῦ Νομικοῦ Προσώπου. 

Ὁποιαδήποτε ἐπιφύλαξη περί δυσμενοῦς 
καί ἄνισης μεταχειρίσεως τῆς Ἐκκλησίας τῶν 
Γ.Ο.Χ. ἔναντι ἄλλων θρησκευτικῶν κοινοτήτων ἀπό 
τίς διατάξεις τοῦ νέου νόμου, ἐλεγχομένων ὡς 
ἀντιθέτων πρός τίς Συνταγματικές ἐπιταγές, εἶναι 
δυνατόν νά προβληθεῖ ἐνώπιον τῶν ἁρμοδίων 
ἐθνικῶν καί στή συνέχεια καί τῶν εὐρωπαϊκῶν 
δικαστηρίων καί νά προσβληθοῦν οἱ σχετικές 
διατάξεις ὡς μή σύμφωνες πρός τό Ἑλληνικό 
Σύνταγμα καί τό Κοινοτικό Δίκαιο. 
 Ἐλεγχόμενες συνταγματικά εἶναι ἐκεῖνες οἱ 
διατάξεις, μέ τίς ὁποῖες ἀντιμετωπίζονται προνο-
μιακά ὡς νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου: 

α)  οἱ Νεοημερολογίτες-Οἰκουμενιστές, 
β) οἱ Μωαμεθανοί τῆς Θράκης μας, ἀλλά καί 
γ) οἱ ... Ἰσραηλίτες-Ἑβραῖοι (Ἰσραηλιτική 

Κοινότητα Ἑλλάδος). 
  Ἕλληνες πολίτες, οἱ Γνήσιοι Ὀρθόδοξοι 
Χριστιανοί, πού συνεχίζουν νά ἀποτελοῦν τήν 
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στήν Πατρίδα μας, μέ τό νέο 
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Νόμο ἀντιμετωπίζονται διακριτικά, ἀπολαύοντες 
δυσμενοῦς μεταχειρίσεως καί ἄρα ἀντίθετα πρός τό 
ἄρθρο 4 Σ. 
 Συνοπτικά, λοιπόν, μποροῦν νά τονισθοῦν 
τά ἑξῆς, ὅπως τά σημειώνει καί ἡ Ἑλληνική Ἕνωση 
γιά τά Δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου: 
 -πρόκειται γιά ἕνα νόμο κατώτερο τῶν 
περιστάσεων καί δέσμιο ἑνός  κρατικοῦ συντηρη-
τισμοῦ. 
  Γιατί: 

-ἀντιμετωπίζει τήν ἐλεύθερη ἐκδήλωση 
θρησκευτικῶν καί ἄλλων πεποιθήσεων ὡς 
διακινδύνευση τῆς κοινωνικῆς συνοχῆς καί τάξης, 
πού στήν οὐσία του δέν προστατεύει, ἀλλά 
περιορίζει τήν θρησκευτική ἐλευθερία, τήν ὁποία 
θέτει ὑπό τόν κρατικό ἔλεγχο, πού γίνεται 
ἐπικίνδυνος σέ περιόδους κρίσεων (ἄρθρο 10). Ὁ 
νόμος ἀγνοεῖ τόν οἰκουμενικό χαρακτῆρα τῆς 
Ὀρθοδοξίας μας καί ἀναδεικνύει ὡς ὑποκείμενο τῶν 
ρυθμίσεών του τίς τοπικές, (οὔτε κἄν τίς ἐθνικές), 
θρησκευτικές κοινό-τητες καί αὐτό μελλοντικά θά 
πρέπει νά γίνει ἀντικείμενο διεκδικήσεων ἐκ 
μέρους τῆς Ἐκκλησίας μας γιά νομοθετικές 
βελτιώσεις ἀπό τήν Πολιτεία. 

 Ἐπιπλέον, σύμφωνα μέ τήν Αἰτιολογική του 
Ἔκθεση ὁ Νόμος ἐπιδιώκει νά ὁμογενοποιήσει τήν 
νομική προσωπικότητα τῶν θρησκευτικῶν 
κοινοτήτων, στήν πράξη, ὡστόσο, διαμορφώνει ἕνα 
πλαίσιο διαφορετικῶν ταχυτήτων γιά τίς θρη-
σκευτικές κοινότητες καί τήν λειτουργία τους καί 
αὐτό θά πρέπει νά διορθωθεῖ σέ μεταγενέστερη 
νομοθετική μεταρρύθμιση. 

 Τό ἴδιο πράττει καί γιά τήν ἵδρυση τῶν 
χώρων λατρείας: 
  -δέν καταργεῖ τό ἰσχῦον νομικό πλαίσιο τῆς 
δικτατορίας Μεταξᾶ, τό ὁποῖο πολλές φορές μᾶς 
δημιούργησε προβλήματα στό παρελθόν καί μᾶς 
δημιουργεῖ ἀκόμη 
  -ἐπεμβαίνει στήν αὐτοδιοίκηση τῶν 
θρησκευτικῶν κοινοτήτων, καί στίς ἐπεμβάσεις αὐτές 
θά πρέπει νά ἐπιβληθοῦν φραγμοί, καί μέχρι τότε οἱ 

                                                 
7Ἂν τὸ κράτος, βέβαια, θέλει νὰ μᾶς πολεμήσει, 
μπορεῖ νὰ τὸ κάνει καὶ μὲ τὶς ἰσχύουσες διατάξεις καὶ 
ἀναφορικὰ μὲ τὶς ὑπάρχουσες ἑνώσεις - ἀδελφότητες 
ἢ ἐνορίες (πού ἔχουν τήν νομική μορφή τῶν 
σωματείων ἤ τῶν ἑταιρειῶν τοῦ Ἀστικοῦ Κώδικα). 
Τὸ ἄρθρο 10 περὶ διαλύσεως τῶν θρησκευτικῶν 
νομικῶν προσώπων εἶναι ἀνάλογο μὲ τὰ ἄρθρα 103-
105 τοῦ Α.Κ. περὶ διαλύσεως τῶν σωματείων, καὶ 
υἱοθετεῖ ἀκριβῶς τὴν ἴδια ὁρολογία.
 
 Ἄρθρο 103 
  Διάλυση τοῦ σωματείου 
  Τὸ σωματεῖο διαλύεται ὁποτεδήποτε, μὲ 
ἀπόφαση τῆς συνέλευσης τῶν μελῶν. 
  Ἄρθρο 104 
  Τὸ σωματεῖο διαλύεται στὶς περιπτώσεις 
ποὺ προβλέπει τὸ καταστατικό. 
  Τὸ σωματεῖο διαλύεται μόλις τὰ μέλη του 
μείνουν λιγότερα ἀπὸ δέκα. 
  Ἄρθρο 105 

ἐπεμβάσεις αὐτές, βέβαια, ἐλέγχονται ἀπό τήν 
δικαστική ἐξουσία, καί 
  -θέτει, ὡς ἀνυπέρβλητο ἐμπόδιο γιά τήν 
σύσταση θρησκευτικῶν νομικῶν προσώπων, τήν 
αἴτηση τουλάχιστον τριακοσίων πιστῶν, ὅταν τό 
Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας ἔχει νομολογήσει, ὅτι 
γιά τήν ἵδρυση χώρων λατρείας ἐπαρκοῦν ἑπτά 
πιστοί (ΣτΕ 1842/1992, ὅπως ἰσχύει καί στό 
Γερμανικό Δίκαιο), καί βεβαίως, ἀγνοῶντας, ὅτι ἡ 
θρησκευτική πίστη καί κατ' ἐξοχήν ἡ Ὀρθόδοξη 
Ἐκκλησία δέν μετρᾶται μέ ἀριθμούς. 
  -Τέλος, ὁρίζοντας ὡς αἴτιο διάλυσής του τήν 
ἀνήθικη ἤ τήν ἐνάντια πρός τήν δημόσια τάξη 
λειτουργία του (ἄρθρο 10, παράγραφος γ΄), ἀφήνει 
ἀνοιχτό τό πεδίο γιά αὐθαίρετους ὁρισμούς περί 
ἠθικοῦ καί μή ἠθικοῦ, παρέχοντας ἁπλόχερα στήν 
ἑκάστοτε κυρίαρχη θρησκευτική κυριαρχοῦσα 
ἐξουσία -καί ὄχι μόνο- τό δικαίωμα νά καλλιεργεῖ 
κατά τό δοκοῦν ἠθικούς πανικούς καί τό Κράτος νά 
προστρέχει ὡς προστάτης τῆς χαρα-κτηριζόμενης 
αὐθαίρετα ὡς κυρίαρχης ἠθικῆς ἐπιβλη-τέας τάξης 
τῆς κρατούσας ἐκκλησίας, πρᾶγμα τό ὁποῖο, ὡστόσο, 
ἐλέγχεται ἀπό τήν δικαστική κρίση καί τήν σχετική 
ἀπόφαση.7 
 

 Ἡ Ἑλληνική Ἕνωση γιά τά Δικαιώματα 
τοῦ Ἀνθρώπου (ΕΕΔΑ) χαρακτηρίζει τό Νόμο γιά 
τήν «Ὀργάνωση τῆς νομικῆς μορφῆς τῶν θρησκευ-
τικῶν κοινοτήτων καί τῶν Ἑνώσεών τους στήν 
Ἑλλάδα» ὡς προβληματικό! 

 
Συμπερασματικά καί μέ τίς ἰσχυρές 

ἀσφαλιστικές δικλεῖδες τῶν Ἁγίων Πατέρων καί 
τῶν διατάξεων, Κανόνων καί Ὅρων τῶν Οἰκου-
μενικῶν καί Τοπικῶν Συνόδων τῆς ἀνωτέρω 
ἐκτεθείσης Ὁμολογίας Πίστεως, μή ὑπάρχοντος 
βελτίονος, πρός τό παρόν, νομικοῦ πλαισίου, γιά τήν 
κτήση νομικῆς προσωπικότητας, ἀναγκαίας κατά τά 
ἐκτεθέντα γιά τίς σχέσεις τῆς Ἐκκλησίας μας 
ἀπέναντι στό Κράτος, ἀφίνεται στήν ἐλεύθερη 
συνείδηση τοῦ κάθε πιστοῦ μας νά γίνει μέλος μιᾶς 

  Μὲ ἀπόφαση τοῦ πρωτοδικείου μπορεῖ νὰ 
διαλυθεῖ τὸ σωματεῖο, ἂν τὸ ζητήσει ἡ διοίκησή του 
ἢ τὸ ἕνα πέμπτο τῶν μελῶν του, ἢ ἡ ἐποπτεύουσα 
ἀρχή: 1. ἄν, ἐπειδὴ μειώθηκε ὁ ἀριθμὸς τῶν μελῶν του 
ἢ ἀπὸ ἄλλα αἴτια, εἶναι ἀδύνατο νὰ ἀναδειχθεῖ 
διοίκηση ἢ γενικὰ νὰ ἐξακολουθήσει νὰ λειτουργεῖ 
τὸ σωματεῖο σύμφωνα μὲ τὸ καταστατικό. 2. ἂν ὁ 
σκοπὸς τοῦ σωματείου ἐκπληρώθηκε ἢ ἂν ἀπὸ τὴ 
μακρό-χρονη ἀδράνεια συνάγεται, ὅτι ὁ σκοπὸς του 
ἔχει ἐγκαταλειφθεῖ. 3. ἂν τὸ σωματεῖο ἐπιδιώκει 
σκοπὸ διαφορετικὸ ἀπὸ ἐκεῖνον ποὺ καθορίζει τὸ 
καταστατικὸ ἢ ἂν ὁ σκοπὸς ἢ ἡ λειτουργία τοῦ 
σωματείου ἔχουν καταστεῖ παράνομοι ἢ ἀνήθικοι ἢ 
ἀντίθετοι πρὸς τὴν δημόσια τάξη. 
  (Ἡ § 2 τοῦ ἄρθρου 105 καταργήθηκε μὲ τὸ 
ἄρθρο 53 ΕἰσΝ τοῦ ΚΠολΔ.) Βλ. Σχετικὰ γιὰ τὰ 
νομικὰ πρόσωπα, Πρωτ. Δρος Ν. Νικολάου Δημαρᾶ, 
Εἰσαγωγὴ στὸ Ἀστικὸ Δίκαιο, ἔκδ. Ε΄, Ἀθῆνα, 2008.
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θρησκευτικῆς κοινότητος8 καί τοῦ μείζονος συγκρο-
τηθησομένου, ἀπό τά Διοικητικά Συμβούλια τῶν 
θρησκευτικῶν κοινοτήτων στή συνέχεια Ἐκκλησια-
στικοῦ Νομικοῦ Προσώπου τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. 
τῆς Ἑλλάδος, τῆς ὁποίας ἐνεργά μέλη ἤδη διατελοῦμε. 

 Ὁ Νόμος γιά τήν συγκρότηση τῶν 
Ἐκκλησιαστικῶν Νομικῶν Προσώπων εἶναι, κατά 
τήν ἐπιστημονική μου γνώμη, πολύ καλύτερος καί 
καταλ-ληλότερος ἀπό τίς προϋπάρχουσες νομικές 
μορφές, τοῦ Σωματείου καί τῆς Ἑταιρείας τοῦ ΑΚ, 
νομικές μορφές, τίς ὁποῖες χρησιμοποίησε ἡ 
Ἐκκλησία μας, γιά νά ὀργανωθεῖ ὡς νομικό πρόσωπο 
τά τελευταῖα χρόνια, γιά νά ἀσκεῖ τήν ἔν τινι μέτρῳ 
κρατική ἐξουσία μέ Ἀστικές συνέπειες, πού τῆς 
ἀπονέμει ἡ Πολιτεία, (π.χ. Ἱερολογία τοῦ γάμου καί 
καταχώρηση τῆς δηλώσεώς τοῦ γάμου στά οἰκεῖα 
ληξιαρχεῖα), ἀλλά καί γιά νά συναλλάσσεται μέ τήν 
Πολιτεία, ὡς φορέας ἀσκήσεως κρατικῆς καί 
ἐκκλησιαστικῆς κυρίως ἐξουσίας. 

 Ἀλλά καί ἡ δύναμη τοῦ Ἐκκλη-σιαστικοῦ 
Νομικοῦ Προσώπου, κατά τό νέο Νόμο, εἶναι κατά 
τήν διαπραγμάτευση καί τίς ἀναπτυσσόμενες σχέσεις 
μέ τήν Πολιτεία καί  τούς φορεῖς τῆς ἀσκήσεως 
Δημόσιας Ἐξουσίας, Δήμους, Περιφέρειες, 
Ὑπουργεῖα, πολύ μεγαλύτερη καί πλέον ὑπο-
λογίσιμη ἀπό τίς μέχρι τώρα ὑφιστάμενες δομές 
ὀργανώσεως. 

 Ὁ Νόμος αὐτός ἔγινε, καί σ' αὐτόν θά 
ὑπαχθοῦν καί ὅλες οἱ πρός τό παρόν ἐξαιρούμενες 
θρησκευτικές ὀργανώσεις, (Νεοημερολογιτική ἐκ-
κλησία, Μουφτῆδες καί Ἰσραηλίτες), ὅταν γίνει ὁ 
ἀναμενόμενος χωρισμός ἐκκλησίας καί Κράτους. 

 Ἀναλυτικώτερα: 

 “Θρησκευτική κοινότητα εἶναι ἱκανός 
ἀριθμός φυσικῶν προσώπων μέ συγκεκριμένη 
θρησκευτική Ὁμολογία γνωστῆς θρησκείας, μόνιμα 
ἐγκαστεστημένων σέ ὁρισμένη γεωγραφική περιοχή, 
μέ σκοπό τήν κοινή ἄσκηση τῆς λατρείας της καί τήν 
τέλεση τῶν καθηκόντων πού ἀπαιτοῦνται ἀπό τήν 
κοινή Ὁμολογία τῶν μελῶν της. (ἄρθρο 1 τοῦ Ν. 4301. 
Εφ.Κ., τεῦχος Α΄, ἀρ. Φύλ. 223/7-10-2014). 

 Κατά τόν Ν. 4301, τρεῖς θρη-σκευτικές 
κοινότητες συγκροτοῦν τό Ἐκκλησιαστικό Νομικό 
Πρόσωπο. Κατά τό ἄρθρο 12 Ν. 4301, πού 
ἐπιγράφεται Ἐκκλησιαστικό Νομικό Πρόσωπο, 
προσδιορίζεται ἡ νομική ὑπόσταση τῆς Ἐκκλη-
σίας, ἡ ὁποία περιβάλλεται τόν τύπο τοῦ Νομικοῦ 
Προσώπου καί θεωρεῖται ἀπό πλευρᾶς τῆς Πολιτείας 
ὡς “Ἐκκλησία -(ὡς πρός τήν νομική της, καί ὄχι ὡς 
πρός τήν θεολογική της ἔννοια προσωπι-κότητα)- ἡ 

                                                 
8Ἀφοῦ καί τά εὐαίσθητα προσωπικά δεδομένα τῶν 
πιστῶν, κατά τήν ρητή ἀναφορά τοῦ Νόμου, δέν 
κοινοποιοῦνται καί διασφαλίζονται μέ τίς ἐγγυήσεις 
τῆς δικαστικῆς ἐξουσίας. 

ἕνωση τοὔλάχιστον τριῶν θρησκευτικῶν νομικῶν 
προσώπων τῆς αὐτῆς θρησκείας, ἡ ὁποία ἔχει 
ἐπισκοπική ἤ συνοδική ἤ ἄλλη κεντρική δομή καί 
πού λειτουργεῖ βάσει τοῦ κανονισμοῦ της καί 
διοικεῖται ἀπό ἐκλεγμένα ἤ διορισμένα, ἀτομικά ἤ 
συλλογικά ὄργανα.” 

 “Γιά τήν ἀπόκτηση νομικῆς προσωπι-
κότητας καί τήν ἐγγραφή της στό εἰδικό βιβλίο, 
ἀπαιτεῖται ἡ κατάθεση κοινῆς αἴτησης τῶν 
θρησκευτικῶν νομικῶν προσώπων στό πρωτο-δικεῖο 
τῆς ἔδρας τῆς Ἐκκλησίας, στήν ὁποία ἐπισυν-
άπτονται ἡ συστατική πράξη, οἱ Ὁμολογίες πίστεως 
καί τῶν τριῶν θρησκευτικῶν προσώπων, τά ὀνόματα 
τῶν μελῶν τῆς διοίκησης, ἡ ὁποία ἀποτελεῖται 
ἀπαραίτητα καί ἀπό θρησκευτικούς λειτουργούς 
τῶν μελῶν της, καί ὁ κανονισμός της.” 

  Μέλος του μπορεῖ νά γίνει κάποιος καί νά 
ἀποχωρήσει ὁποτεδήποτε θελήσει. Τά περιουσιακά 
στοιχεῖα τῶν Ἐνοριῶν, τῶν Ἱερῶν Μονῶν καί τῶν 
ἄλλων θρησκευτικῶν ὀργανώσεων, πού ἤδη δια-
θέτουμε δέν περιέρχονται αὐτομάτως στό Ἐκκλη-
σιαστικό Νομικό Πρόσωπο, ἀλλά μποροῦν ἀπό τά 
ἐκκλησιαστικά ἤ διοικητικά συμβούλια μέ ἀπόφαση 
τῶν Γ. Σ. ἤ τῶν μελῶν τῆς Μοναστικῆς Κοινότητας νά 
μεταβιβαστοῦν στό Ἐκκλησιαστικό Νομικό Πρόσω-
πο, (ἤ ὅπως ὁρίζει τό ἀντίστοιχο κατα-στατικό τῶν 
νομικῶν αὐτῶν προσώπων). 

 Ὁ Νόμος αὐτός γιά τά Ἐκκλη-σιαστικά 
Νομικά Πρόσωπα δέν καταργεῖ, βεβαίως, τόν Ἀστικό 
Κώδικα καί οὔτε μπορεῖ νά καταργήσει τά ἤδη 
ὑφιστάμενα νομικά πρόσωπα (ἤ τά μέλλοντα νά 
συσταθοῦν, κατά τίς δια-τάξεις τοῦ Α.Κ.), 

- Ἐνορίες: σωματεῖα, ἑνώσεις τοὔλάχιστον εἴκοσι 
φυσικῶν προσώπων πού ἐπιδιώκουν κοινωφελείς καί 
μή κερδοσκοπικούς σκοπούς. 

 -Μοναστήρια: Ἐταιρεῖες τοῦ Ἀστικοῦ Κώδικα, μή 
κερδοσκοπικοῦ περιεχομένου. 

 Κάτι ἀντίθετο εἶναι πέρα γιά πέρα 
ἀντισυνταγματικό, ἀντίθετο πρός τό ἄρθρο 12 τοῦ 
Συντάγματός μας, περί συνεταιριστικῆς ἐλευθερίας 
καί πρός τό ἄρθρο 13 Σ περί θρησκευτικῆς 
ἐλευθερίας. 

 Βέβαια, τόν τίτλο Ἐκκλησία ΓΟΧ Ἑλλάδος, 
δέν θά μπορεῖ νά τόν φέρει κανένας ἄλλος στό 
μέλλον, παρά μόνον ὅποιος ὀργανωθεῖ κατά τίς 
διατάξεις τοῦ Νόμου περί Ἐκκλησια-στικῶν 
Νομικῶν Προσώπων. Θά μπορεῖ, ὅμως, νά φέρει τόν 
τίτλο π.χ. Ἱερά Σύνοδος Πατρίου Ἑορτολογίου, 

  

 



 

 19 

Πατρώων Παραδόσεων, κλπ, ἐφ' ὅσον, κάποιοι 
ἐπιθυμοῦν νά ὀργανώνονται ἀκόμη μέ τίς ἄλλες 
νομικές μορφές πού προσφέρει ὁ ΑΚ.   

 Ἡ ἐπίσημη ἀπάντηση τοῦ Ὑπ-ουργείου 
Παιδείας, ἀναφορικά μέ τά ἄλλα θέματα πού 
προβληματίζουν κάποιους ἀδελφούς, εἶναι κατα-
λυτική, ἀφοῦ ἀναγνωρίζει ὅτι: 

 Οἱ κοινότητες τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων 
Χριστιανῶν, πού ἀκολουθοῦν τό παλαιό-Ἰουλιανό 
ἡμερολόγιο καί τηροῦν τόν κατ' αὐτό τόν χρόνο 
τελέσεως τῶν θρησκευτικῶν τελετῶν, ἄλλως 
Παλαιοημερολογίτες, δέν διαποιμαίνονται ἀπό 
κάποια ἄλλη Ὀρθόδοξη Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία ἤ 
Ὀρθόδοξο Πατριαρχεῖο, οὔτε ἐξαρτῶνται διοικη-
τικά ἤ πνευματικά ἀπό ἄλλον ὑπερκείμενο θρη-
σκευτικό φορέα, χωρίς ὡστόσο νά θεωροῦνται 
ἑτερόδοξοι ἤ ἑτερόθρησκοι, (κατά τήν ἀπόφαση τῆς 
Ὁλομέλειας τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, (ΣτΕ 
Ὁλ. 1441/1991), ἀλλά καί σύμφωνα μέ τήν 
γνωμοδότηση τοῦ Ἀντεισαγγελέα τοῦ Ἀρείου Πάγου 
(Ἀντ. ΑΠ 2/2005), τίς ὁποῖες υἱοθετεῖ καί τό 
Ὑπουργεῖο Παιδείας μέ τήν Διεύθυνση τῆς 
Θρησκευτικῆς Διοίκησης τῆς Γενικῆς Γραμματείας 
Θρησκευμάτων, στήν ἀπάντησή του πρός τήν 
Ἐκκλησία ΓΟΧ Ἑλλάδος, Ἱερά Σύνοδο, Κάνιγγος 
32, γ΄ ὄροφος, 10682 Ἀθῆνα, σελ. 3, Ἀρ. Πρωτ. 39252 
1 ἀπό 8-3-2018. 

       Οἱ Κοινότητες τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων ἀπο-
λαμβάνουν Συνταγματικῆς προστασίας μέ τήν εἰδική 
δήλωση τοῦ τότε Ὑφυπουργοῦ Παδείας καί 
Θρησκευμάτων, πού καταχωρίθηκε στά Πρακτικά 
συζητήσεων τῆς συνεδριάσεως τοῦ Κοινοβουλίου 
τῆς 23ης Ἀπριλίου 1975, κατά τήν ψήφιση τοῦ 
Συντάγματος 1975 πού ἀναφέρει ὅτι: “Οἱ 
ἐπονομαζόμενοι ἀληθεῖς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί – 
παλαιοημερολογίτες δύνανται νά ἐκτελοῦν ἐλεύ-
θερα τά θρησκευτικά καθήκοντά τους” (Πρα-κτικά 
Συνεδριάσεως ΟΕ 21.04.1975, σελ. 421). Παγίως ἡ 
Νομολογία μας δέχεται, ὅτι ἀπολαύουν πλήρως καί 
σέ πλήρη ἔκταση τῆς συνταγματικῆς προστασίας τοῦ 
ἄρθρου 13 τοῦ Συντάγματος, (χωρίς νά ὑπάγονται 
στίς προβλέψεις τοῦ ἄρθρου 3Σ. Ὅσον δέ ἀφορᾶ 
στήν διοικητική ὀργάνωση καί λειτουργία τους, αὐτά 
ρυθμίζονται ἀποκλειστικά ἀπό τούς Ἱερούς Κανόνες, 
τίς Ἱερές Παραδόσεις καί συμπληρωματικά ἀπό τά 
κατάστατικά τῶν νομικῶν μορφῶν, πού ἐλεύθερα 
ἐπιλέγουν γιά τήν ὀργάνωσή τους, χωρίς ἐπί τῶν 
κοινοτήτων αὐτῶν νά ἐφαρμόζονται οἱ διατάξεις τοῦ 
ν. 590/1977 τοῦ “Καταστατικοῦ Χάρτη τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἑλλάδος” Α 146 ἤ ἄλλες διατάξεις, πού 
ἀφοροῦν τήν ἐν Ἑλλάδι Ἀνατολική Ὀρθόδοξη 
Ἐκκλησία. 

 Ἡ Διεύθυνση Θρησκευτικῆς Διοίκησης ἔχει 
τήν ἑποτεία τῆς ἐφαρμογῆς τῆς κυβερνητικῆς 
πολιτικῆς στόν τομέα τῶν Θρησκευμάτων. 

 Τά στοιχεῖα ταυτότητας τῶν μέλῶν – 
ἱδρυτῶν τοῦ θρησκευτικοῦ νομικοῦ προσώπου, πλήν 
τῶν μελῶν τῆς διοίκησης, πού ὑπογράφουν τήν 

αἴτηση, δέν γνωστοποιοῦνται καθ' οἱονδήποτε 
τρόπο σέ τρίτους οὔτε περιλαμβάνονται στό 
τηρούμενο βιβλίο θρησκευτικῶν νομικῶν προ-
σώπων, τά ὁποῖα τίθενται στό ἀρχεῖο τῆς Ὑπη-
ρεσίας. 

 Τηρεῖται ἠλεκτρονικό Μητρῶο θρησκευ-
τικῶν καί ἐκκλησιαστικῶν νομικῶν προσώπων, στό 
ὁποῖο κατάχωρίζονται ὅλα τά νομικά πρόσωπα τοῦ 
νόμου τούτου, καί ἠλεκτρονικό Μητρῶο τῶν 
θρησκευτικῶν λειτουργῶν, (προφανῶς ἀδειο-
δοτημένων λατρευτικῶν χώρων), πού τελοῦν 
ἱερολογίες μέ ἀστικές συνέπειες, εἴτε ἀνήκουν σέ 
θρησκευτική κοινότητα ὀργανωμένη καθ' οἱον-
δήποτε νομικό τύπο, εἴτε ἀνήκουν σέ κοινότητα 
χωρίς νομικό προσδιορισμό. (Οἱ διατάξεις αὐτές 
μελλοντικά θά ἐφαρμοστοῦν καί γιά τούς 
θρησκευτικούς λειτουργούς καί τήν ὀργάνωση τῶν 
θρησκευτικῶν λειτουργῶν καί τῶν θρησκευτικῶν 
κοινοτήτων καί τῶν Νεοημερολογιτῶν, τῶν 
Μουφτήδων καί τῶν Ἰσραηλιτῶν). Ὅλα τά 
προσωπικά δεδομένα προστατεύονται ἀπό τίς 
κείμενες διατάξεις γιά τήν προστασία τῶν 
προσωπικῶν δεδομένων. (Ἔνθα ἀνωτέρω, σελ. 3). 

 Ὅλα τά ἀνωτέρω ὑπογράφονται ἀπό τόν 
προϊστάμενο τῆς Θρησκευτικῆς Διεύθυνσης τοῦ 
ΥΠΕΠΘ Κωνσταντῖνο Πιτταδάκη. 

 Διάφορα ἀνεύθυνα δημοσιεύ-ματα πού 
συντάσσουν αὐτόκλητοι "ἑρμηνευτές", εἶναι τά 
περισσότερα αὐθαίρετες ἤ καί κατευθυνόμενες ἑρμη-
νεῖες δικές τους μέ προσθαφαιρέσεις στά κείμενα τοῦ 
Νομου. 

 Ἐπισήμως τό Ὑπουργεῖο Παιδεί-ας ἔχει 
ἀπαντήσει πρός τήν Ἐκκλησία μας, ὅτι 
συντάσσεται μέ τήν πάγια Νομολογία τοῦ 
Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας καί ὅλων τῶν 
κατωτέρων δικαστηρίων, διακηρύσσοντας, ὅτι οἱ 
Παλαιοημερολογίτες δέν εἶναι οὔτε αἱρετικοί οὔτε 
σχισματικοί. 

 Ἡ Ὀρθοδοξία μας, ἐπίσης, δέν ἐξαρτᾶται 
ἀπό τήν διοικητική καί ἐσωτερική κατανομή τῶν 
ἁρμοδιοτήτων τῶν Ὑπουργείων καί τίς διάφορες 
ὀνομασίες πού δίνουν στά τμήματά τους πού ἤδη 
ἄλλαξαν καί ἀλλάζουν συνέχεια. Καί, πάντως, δέν 
ὑπαγόμαστε σέ κάποιο Τμῆμα Ἑτεροδόξων, ἀφοῦ 
δέν μᾶς θεωρεῖ, ἐπισήμως, τό Ὑπουργεῖο 
ἑτεροδόξους, ἀναγνωρίζοντας τίς ἀποφάσεις τοῦ 
Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας πού ἔχει ἀποφανθεῖ 
σχετικά, κατά τά ἀνωτέρω, ὅτι οἱ Παλαιο-
ημερολογίτες δέν εἶναι οὔτε σχισματικοί οὔτε 
αἱρετικοί, κατά τήν πάγια Νομολογία ὅλων τῶν 
ἑλληνικῶν δικαστηρίων, ὅλων τῶν βαθμῶν 
δικαιοδοσίας! 

 Ἡ Ὁμολογία μας εἶναι, τέλος, τό 
ἀποφασιστικό κριτήριο τῆς Ὀρθοδοξίας μας. Τό 
Ὁμολογιακό κείμενο πού συνομολογήσαμε καί 
ὑπογράψαμε ὅλοι μας εἶναι τό καταπληκτικότερο 
καί ἀρτιότερο κείμενο πού γράφτηκε τά τελευταῖα 
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χρόνια καί μέ αὐτό αὐτοπροσδιοριζόμαστε καί δέν 
δεχόμαστε κανέναν ἄλλον ἑτεροπροσδιορισμό. 

 Ἡ Ἐκκλησία μας ὀφείλει νά ἔχει μία νομική 
προσωπικότητα γιά τίς σχέσεις της μέ τήν Πολιτεία, 
ἐφόσον ἀσκεῖ, κατά παραχώρηση, ἔν τινι μέτρῳ 
κρατική ἐξουσία μέ ἀστικές συνέπειες. Ὅλες οἱ 
Ἐκκλησίες καί οἱ Μητροπόλεις τοῦ Παλαιοῦ 
Ἡμερολογίου, μηδεμιᾶς ἐξαιρουμένης, ἔχουν κάποια 
νομική προσωπικότητα εἴτε μέ τήν μορφή τῆς 
ἀδελφότητας, ἑταιρείας τοῦ Ἀστικοῦ Κώδικα, τά 
Μοναστήρια μας, εἴτε μέ τήν μορφή τοῦ Σωματείου, 
οἱ ἐνορίες μας. Ἡ ἐκκλησιαστική θρησκευτική 
κοινότητα λειτουργεῖ μέ τίς ἴδιες προϋποθέσεις πού 
λειτουργεῖ τό Σωματεῖο, μέ ἰσχυρότερη, ὅμως, δομή 
καί μεγαλύτερο κῦρος. 

 Ἡ "ἐκκλησία" τοῦ Νέου Ἡμερολογίου ἔχει 
την νομική μορφή τοῦ Νομικοῦ Προσώπου τοῦ 
Δημοσίου Δικαίου. Ὁ Νέος Νόμος ἔγινε, καί σέ αὐτόν 
θά ὑπαχθεῖ καί τό Νέο Ἡμερολόγιο στό μέλλον, καί 
θά εἶναι νομικό πρόσωπο ἰδιωτικοῦ δικαίου καί ἡ 
Νεοημερολογιτική "ἐκκλησία" καί οἱ ἄλλες θρη-
σκευτικές κοινότητες τῶν Ἰσραηλιτῶν καί τῶν 
Μωαμεθανῶν, ὅπως τονίζεται καί στήν ἀπάντηση 
τοῦ ΥΠΕΠΘ. 

 Ἀγνοοῦν πάρα πολλά οἱ μή γιγνώσκοντες τίς 
ραγδαῖες νομικές ἐξελίξεις καί ἑρμηνεύοντες κατά τό 
δοκοῦν τίς σχετικές διατάξεις, ἐξάγουν συμπερά-
σματα ἐσφαλμένα. Ὅλα αὐτά πού ἔγραψαν 
προσφάτως καί ἐξακολουθοῦν νά γράφουν καί 
στηρίζαν τίς ἐσφαλμένες ἀπόψεις τους καί στό ἄρθρο 
3 τοῦ Συντάγματος, μέ τήν ἀντίθετη ὡστόσο πρός τίς 
δικές τους ἑρμηνεῖες καί  πάγια ἑρμηνεία τοῦ 
Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, κατέρρευσαν σάν 
χάρτινος πύργος, μιά καί τό ἄρθρο 3 τοῦ 
Συντάγματος ἦταν ὑπό τροποποίηση καί οὐσια-
στικά θά καταργηθεῖ ἀναθεωρηθέν καί ἀπο-
φασίστηκε νά εἰσαχθεῖ ἡ «οὐδετεροθρησκεία», ἀπό 
τήν ἀριστερή πρώην κυβέρνηση. Ὡστόσο ἡ Νέα 
κυβέρνηση δέν τόλμησε νά προχωρήσει στήν ἀνα-
θεώρηση, φοβούμενη τό μεγάλο πολιτικό κόστος. 
Αὐτό, ὅμως, δέν ἀποκλείει τήν ὁριστική ἀνα-

                                                 
9Ἡ Ὀρθοδοξία μέχρι καί σήμερα ἐκδέχεται τήν 
Ἐκκλησία ὡς μία Εὐχαριστιακή κοινωνία, πού ἡ 
ἐξωτερική της ὀργάνωση, ὅσο ἀναγκαία κι ἄν εἶναι, 
ἔρχεται σέ δεύτερη θέση ὅσον ἀφορᾶ στήν ἐσωτερική, 
μυστηριακή ζωή της. Ἡ Ὀρθοδοξία τονίζει τήν 
τεράστια σημασία πού ἔχει ἡ τοπική κοινότητα στήν 
δομή τῆς Ἐκκλησίας. 

 Οἱ ἄνθρωποι ἔχουν τήν τάση νά 
βλέπουν τήν Ἐκκλησία ὡς κάποια 
διοικητική ὀργάνωση, στήν ὁποία κάθε 
τοπικό σῶμα σχηματίζει μέρος ἑνός εὐρύ-
τερου καί πιό περιεκτικοῦ ὅλου... Ἡ τοπική 
ὀρθόδοξη κοινότητα, ὅμως, γιά τήν 
Ὀρθοδοξία εἶναι ἡ Ἐκκλησία, ἀφοῦ ἡ Ἐκ-
κλησία εἶναι μία Εὐχαριστιακή κοινωνία, 

θεώρησή του στό μέλλον, ἄν σέ ἀλλεπάλληλες 
ἐκλογικές ἀναμετρήσεις σχηματισθεῖ καί πάλι 
κυβέρνηση ἀριστερῆς καί ὄχι μόνον πλειοψηφίας. 

Συμπεράσματα 

1. Ἐπειδή τόν ἴδιο Νόμο δύ-νανται νά τόν 
χρησιμοποιοῦν καί ἑτερόδοξοι ἤ ἑτερό-
θρησκοι, αὐτό δέν σημαίνει, ὅτι ἐμεῖς 
ταυτιζόμαστε μέ αὐτούς ἤ ὅτι κατα-
τασσόμαστε στούς ἑτεροδόξους, καθότι 
αὐτοκαθοριζόμαστε καί προσδιοριζό-
μαστε ὡς Γνήσιοι Ὀρθόδοξοι Χριστι-
ανοί, μέ βάση τό ἀναπόσπαστο, κατά 
τήν νομική  μας ὀργάνωση καί σύμ-
φωνα μέ τήν εὑρύτητα τοῦ νομικοῦ 
πλαισίου τοῦ Ν. 4301. Εφ.Κ., τεῦχος Α΄, 
ἀρ. Φύλ. 223/7-10-2014, κείμενο τῆς 
Ὀρθοδόξου Ὁμολογίας μας, ὅπως 
ἀκριβῶς δέν ταυτιζόμασταν στό 
παρελθόν, ὅταν χρησιμοποιούσαμε -καί 
χρησιμοποιοῦν οἱ περισσότεροι Παλαιο-
ημερολογίτες ἀκόμη- τίς μορφές τοῦ 
νομικοῦ προσώπου τοῦ Σωματείου - 
Ἀδελφότητος, γιά τήν ἵδρυση Ἐνοριῶν ἤ 
τῆς Ἀστικῆς Ἑταιρείας μή κερδο-
σκοπικοῦ περιεχομένου γιά τήν 
ὀργάνωση καί τήν νομική ἀναγνώριση 
τῶν Μοναστηρίων μας. 

 
2. Αὐτές τίς νομικές μορφές, τοῦ Σωματείου καί τῆς 
Ἀστικῆς Ἑταιρείας χρησιμοποιοῦν ἀναντίρ-ρητα 
καί οἱ ἀντιλέγοντες (π.χ. ὁ κ. Μακάριος Καβ-
βακίδης), ἀναφορικά μέ τήν ὀργάνωση τῶν Ἐνοριῶν 
τους καί τῶν Μοναστηρίων τους, ὅπως γιά 
παράδειγμα ὁ κ. Μακάριος Καββακίδης ὀργάνωσε 
τήν Ἱερά του Μονή τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου μέ τήν 
μορφή τῆς Ἀστικῆς Ἑταιρείας, ὅπως καί τίς Ἐνορίες 
του μέ τήν μορφή τοῦ Σωματείου. Σημαίνει, ἄραγε, 
αὐτό, ὅτι μετεβλήθη ἡ Ἱερά Μονή τοῦ ἁγίου Ἰακώβου 
τοῦ κ. Καββακίδη σέ Ἑταιρεία; Καί ἐφ' ὅσον ἐμεῖς 
γνωρίζουμε καί διδάσκουμε, ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος 
Ἐκκλησία, στήν καθολική της μορφή ὑπάρχει καί 
ὁρίζεται καί ἐν δυσίν καί τρισίν Ὀρθοδόξοις9, 

πού πραγματώνει τήν ἀληθινή της φύση, 
ὅταν τελεῖ τόν Μυστικό Δεῖπνο καί 
κοινωνεῖ στό τελούμενο μυστήριο τό Σῶμα 
καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ. Ἡ Εὐχαριστία 
τελεῖται τοπικά σέ κάθε συγκεκριμένη 
κοινότητα, πού εἶναι συναγμένη γύρω ἀπό 
τόν ὀρθόδοξο ἐπίσκοπό της ἤ τόν ἱερέα της, 
ἐάν ὁ ἐπίσκοπος κακοδοξήσει. Πολύ 
περισσότερο ὅταν ὁ ἐπίσκοπος κοινωνήσει 
μέ αἱρετικούς, καί ἡ κοινότητα μέ τόν ἱερέα 
της ἀποτειχιστεῖ ἀπό τόν τοιοῦτον 
ἐπίσκοπο ἤ μητροπολίτη ἤ πατριάρχη, 
κατά τούς ιε΄ Ἱερόν Κανόνα τῆς ΑΒ΄ Ἱερᾶς 
Συνόδου σέ συνδυασμό μέ τόν 31ον 
Ἀποστολικόν, καί ἰδιαίτερα κατά τούς α΄ 
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καί β΄ τῆς Γ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, κατά 
τούς ὁποίους ἐκπίπτουν τῆς ἱερωσύνης οἱ 
ἑνούμενοι μέ τούς αἱρετικούς τοιοῦτοι 
ἐπίσκοποι. 
 Γι' αὐτό κάθε ὀρθόδοξη κοινότητα, καθώς τελεῖ 

τήν Θεία Εὐχαριστία κάθε Κυριακή, εἶναι ἡ 
Ἐκκλησία στήν πληρότητά της. Εἶναι ἡ 
Καθολική Ἐκκλησία, ἐπειδή σέ κάθε τοπική 
τέλεση τῆς Εὐχαριστίας παρίσταται ὁλόκληρος 
ὁ Χριστός! 

 Ἡ Ἐκκλησία μέ τόν Ὀρθόδοξο ἱερέα της καί 
τούς Ὀρθοδόξους πιστούς εἶναι, ἑπομένως, ἡ 
Καθολική Ἐκκλησία στήν πληρότητά της καί 
χωρίς τόν ἐκπεσόντα αἱρετικό καί κακόδοξο 
ψευδεπίσκοπο, ἐάν ὁ καλούμενος ἐπίσκοπος 
κηρύξει ἐπ’ ἐκκλησίᾳ αἵρεση, ἐπειδή σέ κάθε 
τοπική τέλεση τῆς Εὐχαριστίας παρίσταται 
ὁλόκληρος ὁ Χριστός, ὁ ὁποῖος ἑνώνει τά 
ὀρθόδοξα μέλη της, πού συγκροτοῦν τό Σῶμα μέ 
Κεφαλήν πού εἶναι Αὐτός ὁ Χριστός! 

 Ἡ τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας γίνεται στό 
Ὄνομα τοῦ Χριστοῦ καί ὄχι τοῦ ἐπισκόπου, 
ὅπως κακόδοξα δίδαξαν διάφοροι ψευδεπί-
σκοποι, κυρίως Νεοημερολογίτες, τά τελευταῖα 
χρόνια. Ἡ εἴσοδος στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, 
κατά τήν ἔναρξη τῆς Θείας Λειτουργίας, γίνεται 
μέ τήν ἐπίκληση τοῦ ὑπερ πάντων Ὀνόματος 
τῆς Παναγίας Τριάδος ἀπό τόν ἱερέα, πού 
μετέχει τῆς μιᾶς ἱερωσύνης τοῦ Χριστοῦ, στήν 
ὁποία μετέχει κατά τρόπον, ὥστε ὁ κάθε ἱερεύς 
νά μήν κατέχει ἕνα τμῆμα της, ἀλλά τό ὅλον καί 
ἱερεύς καί πιστοί ἀποτελοῦν τήν τοπική 
Καθολική Ἐκκλησία, ἔχοντας διακόψει κάθε 
κοινωνία πρός τόν αἱρετικόν ἐπίσκοπον. 

 Καί κατ΄ ἐξοχήν ἡ ὑπερφυής μεταβολή τῶν 
Τιμίων Δώρων δέν γίνεται στό ὄνομα τοῦ 
ἐπισκόπου, ἀλλά ἐπικαλουμένου τοῦ ἱερέως: 
“Ἐπίβλεψον ἐπ' ἐμὲ τὸν ἁμαρτωλὸν καὶ ἀχρεῖον 
δοῦλόν Σου, καὶ καθάρισόν μου τὴν ψυχὴν καὶ 
τὴν καρδίαν ἀπὸ συνειδήσεως πονηρᾶς, καὶ 
ἱκάνωσόν με τῇ δυνάμει τοῦ Ἁγίου Σου 
Πνεύματος, ἐνδεδυμένον τὴν τῆς Ἱερατείας 
χάριν, παραστῆναι τῇ ἁγίᾳ Σου ταύτῃ τραπέζῃ 
καὶ ἱερουργῆσαι τὸ ἅγιον καὶ ἄχραντόν Σου 
Σῶμα καὶ τὸ τίμιον Αἷμα. Σοὶ γὰρ προσέρχομαι, 
κλίνας τὸν ἑμαυτοῦ αὐχένα, καὶ δέομαί Σου. Μὴ 
ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν Σου ἀπ' ἐμοῦ, μηδὲ 
ἀποδοκιμάσῃς με ἐκ παίδων Σου· ἀλλ' ἀξίωσον 
προσενεχθῆναί Σοι ὑπ' ἐμοῦ τοῦ ἁμαρτωλοῦ καὶ 
ἀναξίου δούλου Σου τὰ δῶρα ταῦτα. Σὺ γὰρ εἶ ὁ 
προσφέρων καὶ προσφερόμενος καὶ προς-
δεχόμενος καὶ διαδιδόμενος, Χριστὲ ὁ Θεὸς 
ἡμῶν. 

  Ὁ ἱερεύς, ἀρχόμενος τῆς ἁγίας Ἀναφορᾶς, 
ἐπεύχεται μυστικῶς πρός τόν Θεόν Πατέρα: 

 Ἄξιον καὶ δίκαιον σὲ ὑμνεῖν, σὲ εὐλογεῖν, σὲ 
αἰνεῖν, σοὶ εὐχαριστεῖν, σὲ προσκυνεῖν ἐν παντὶ 
τόπῳ τῆς δεσποτείας σου. Σὺ γὰρ εἶ Θεὸς ἀνέκφρα-
στος, ἀπερινόητος, ἀόρατος, ἀκατάληπτος, ἀεὶ ὤν, 
ὡσαύτως ὤν, σὺ καὶ ὁ μονογενής σου Υἱὸς καὶ τὸ 
Πνεῦμά σου τὸ Ἅγιον. Σὺ (σ.σ. ὁ Πατήρ) ἐκ τοῦ μὴ 

ὄντος εἰς τὸ εἶναι ἡμᾶς παρήγαγες, καὶ 
παραπεσόντας ἀνέστησας πάλιν, καὶ οὐκ ἀπέστης 
πάντα ποιῶν, ἕως ἡμᾶς εἰς τὸν οὐρανὸν ἀνήγαγες καὶ 
τὴν βασιλείαν σου ἐχαρίσω τὴν μέλλουσαν. Ὑπὲρ 
τούτων ἁπάντων εὐχαριστοῦμέν σοι (σ.σ. τῷ πατρί) 
καὶ τῷ μονογενεῖ σου Ὑἱῷ καὶ τῷ Πνεύματί σου τῷ 
Ἁγίῳ, ὑπὲρ πάντων ὧν ἴσμεν καὶ ὧν οὐκ ἴσμεν, τῶν 
φανερῶν καὶ ἀφανῶν εὐεργεσιῶν τῶν εἰς ἡμᾶς 
γεγενημένων. Εὐχαριστοῦμέν σοι καὶ ὑπὲρ τῆς 
Λειτουργίας ταύτης, ἣν ἐκ τῶν χειρῶν ἡμῶν (σ.σ. 
τοῦ ἱερέως καί τοῦ βασιλείου ἱερατεύματος) 
δέξασθαι κατηξίωσας, καίτοι σοι παρεστήκασι 
χιλιάδες ἀρχαγγέλων καὶ μυριάδες ἀγγέλων, τὰ 
Χερουβεὶμ καὶ τὰ Σεραφείμ, ἑξαπτέρυγα, 
πολυόμματα, μετάρσια, πτερωτά.  (Ἐκφώνως:) Τὸν 
ἐπινίκιον ὕμνον ᾄδοντα, βοῶντα, κεκραγότα καὶ 
λέγοντα. Ὁ λαός: Ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος Κύριος 
Σαβαώθ· πλήρης ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ τῆς δόξης σου, 
ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις. Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος 
ἐν ὀνόματι Κυρίου. Ὡσαννὰ ὁ ἐν τοῖς ὑψίστοις.Ὁ 
ἱερεὺς συνεχίζει ἐπευχόμενος μυστικῶς: Μετὰ 
τούτων καὶ ἡμεῖς τῶν μακαρίων δυνάμεων, Δέσποτα 
φιλάνθρωπε, βοῶμεν καὶ λέγομεν: Ἅγιος εἶ καὶ 
πανάγιος Σὺ (σ.σ. ὁ πατήρ) καὶ ὁ μονογενής σου 
Υἱὸς καὶ τὸ Πνεῦμά σου τὸ Ἅγιον. Ἅγιος εἶ (σ.σ. ὁ 
πατήρ) καὶ πανάγιος καὶ μεγαλοπρεπὴς ἡ δόξα σου. 
Ὃς τὸν κόσμον σου οὕτως ἠγάπησας, ὥστε τὸν Υἱόν 
σου τὸν μονογενῆ δοῦναι, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς 
αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ' ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. Ὃς 
ἐλθὼν καὶ πᾶσαν τὴν ὑπὲρ ἡμῶν οἰκονομίαν 
πληρώσας, τῇ νυκτὶ ᾗ παρεδίδοτο, μᾶλλον δὲ ἑαυτὸν 
παρεδίδου ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς, λαβὼν ἄρτον 
ἐν ταῖς ἁγίαις αὐτοῦ καὶ ἀχράντοις καὶ ἀμωμήτοις 
χερσίν, εὐχαριστήσας καὶ εὐλογήσας, ἁγιάσας, 
κλάσας, ἔδωκε τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ μαθηταῖς καὶ 
ἀποστόλοις, εἰπὼν (ἐκφώνως:) Λάβετε, φάγετε, 
τοῦτό μού ἐστι τὸ σῶμα, τὸ ὑπὲρ ἡμῶν κλώμενον, εἰς 
ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. Ὁ λαός: Ἀμήν. Ὁ ἱερεύς 
(μυστικῶς): Ὁμοίως καὶ τὸ ποτήριον μετὰ τὸ 
δειπνῆσαι, λέγων (ἐκφώνως:) Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες, 
τοῦτό ἐστι τὸ αἷμά μου, τὸ τῆς Καινῆς Διαθήκης, τὸ 
ὑπὲρ ὑμῶν καὶ πολλῶν ἐκχυνόμενον, εἰς ἄφεσιν 
ἁμαρτιῶν. Ὁ λαός: Ἀμήν. Ὁ ἱερεὺς ἐξακολουθεῖ 
ἐπευχόμενος μυστικῶς: Μεμνημένοι τοίνυν τῆς 
σωτηρίου ταύτης ἐντολῆς καὶ πάντων τῶν ὑπὲρ ἡμῶν 
γεγενημένων, τοῦ Σταυροῦ, τοῦ Τάφου, τῆς 
τριημέρου Ἀναστάσεως, τῆς εἰς οὐρανοὺς Ἀνα-
βάσεως, τῆς ἐκ δεξιῶν Καθέδρας, τῆς δευτέρας καὶ 
ἐνδόξου πάλιν Παρουσίας. (σ.σ. ὁ ἱερεύς ἐκφώνως:) 
Τὰ σὰ ἐκ τῶν σῶν σοὶ προσφέρομεν κατὰ πάντα καὶ 
διὰ πάντα. Ὁ λαός: Σὲ ὑμνοῦμεν, σὲ εὐλογοῦμεν, σοὶ 
εὐχαριστοῦμεν, Κύριε, καὶ δεόμεθά σου, ὁ Θεὸς 
ἡμῶν. Ὁ ἱερεύς (μυστικῶς): Ἔτι προσφέρομέν σοι 
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μεταβάλλονται οἱ τοπικές ἐκκλη-σιαστικές 
κοινότητες, ὅπου ὅλος ὁ Χριστός εἶναι παρών καί ἡ 
καθόλουὈρθόδοξη Ἐκκλησία- τά Μοναστήρια καί 
οἱ Ἐνορίες, πού εἶναι ὀργανωμένες μέ αὐτούς τούς 
νομικούς τύπους γιά τίς σχέσεις τους μέ τήν κρατική 
Διοίκηση σέ Ἑταιρεῖες καί Σωματεῖα; 
 
3. Τμῆμα ἑτεροθρήσκων καί ἑτεροδόξων δέν 
ὑφίσταται πλέον στό Ὑπουργεῖο Παιδείας. Τό 
Τμῆμα στό ὁποῖο ὑπάγονται ὅλες οἱ θρησκευτικές 
ὀργανώσεις, τά Ἐκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα 
καί οἱ νῦν ὑπάρχουσες Ἐνορίες καί τά Μοναστήρια 
τῶν Παλαιοημερολογιτῶν, πού ἔχουν ἤδη 
περιβληθεῖ στό παρελθόν τήν μορφή τῶν Σωμα-
τείων καί τῶν Ἑταιρειῶν, ὀνομάζεται «Τμῆμα 
Θρησκευτικῆς Διοίκησης». 
 
4. Ἐμεῖς οὐδέποτε ἀποδεχθήκαμε, ὅτι εἴμαστε 
ἑτερόθρησκοι ἤ ἑτερόδοξοι. Ἐμεῖς, ὑπό τόν 
Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπό μας κ. κ. Καλλίνικο, 
ἀποτελοῦμε τήν συνέχεια τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἑλλάδος, μετά τήν ἡμερολογιακή 
Καινοτομία καί αὐτοπροςδιοριζόμαστε μέ βάση τό 
κείμενο τῆς Ὀρθόδοξης Ὁμολογίας, πού εἶναι 
ἀναπόσπαστο τμῆμα τῆς ἐντάξεώς μας στό 
δημιουργηθησόμενο Ἐκκλησιαστικό Νομικό Πρό-
σωπο. 

 
5. Τό Ὑπουργεῖο Παιδείας μέ ἐπίσημο δημόσιο 
ἔγγραφο, ἀπευθυνόμενο στήν Ἱερά μας Σύνοδο, 
διασαφηνίζει, ὅτι δέν μᾶς θεωρεῖ οὔτε ἑτερο-δόξους, 
οὔτε αἱρετικούς, συντασσόμενο μέ τήν Πάγια 
Νομολογία ὅλων τῶν ἀνωτάτων Δικαστηρίων, τοῦ 
Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας καί τοῦ Ἀρείου 
Πάγου, ἀλλά καί μέ τήν πληθώρα τῶν ἀποφάσεων 

                                                 
(σ.σ. ὁ ἱερεύς μέ τόν πιστόν λαόν, τό ἔθνος τό ἁγιον) 
τὴν λογικὴν ταύτην καὶ ἀναίμακτον λατρείαν, καὶ 
παρακαλοῦμέν σε καὶ δεόμεθα καὶ ἱκετεύομεν· 
κατάπεμψον (σ.σ. Σύ ὁ Πατήρ) τὸ Πνεῦμά σου τὸ 
Ἅγιον ἐφ' ἡμᾶς, καὶ ἐπὶ τὰ προκείμενα Δῶρα ταῦτα. 

 Ἔπειτα ὁ ἱερεὺς καὶ ὁ διάκονος προσκυ-
νοῦσι τρὶς ἔμπροσθεν τῆς ἁγίας Τραπέζης, εὐχόμενοι 
καθ' ἑαυτοὺς καὶ λέγοντες: Ὁ Θεὸς ἱλάσθητί μοι τῷ 
ἁμαρτωλῷ καὶ ἐλέησόν με. Ὁ διάκονος: Εὐλόγησον, 
δέσποτα, τὸν ἅγιον Ἄρτον. Ὁ ἱερεύς (σ.σ. 
ἀνιστάμενος σφραγίζει τρὶς τὸν ἅγιον Ἄρτον καὶ 
λέγει μυστικῶς): Καὶ ποίησον τὸν μὲν Ἄρτον τοῦτον, 
τίμιον Σῶμα τοῦ Χριστοῦ σου. Ὁ διάκονος: Ἀμήν. 
Εὐλόγησον, δέσποτα, τὸ ἅγιον Ποτήριον. Ὁ ἱερεύς: 
Τὸ δὲ ἐν τῷ Ποτηρίῳ τούτῳ, τίμιον αἷμα τοῦ 
Χριστοῦ σου. Ὁ διάκονος: Ἀμήν. Εὐλόγησον, 
δέσποτα, ἀμφότερα τὰ ἅγια. Ὁ ἱερεύς: Μεταβαλὼν 
τῷ Πνεύματί σου τῷ Ἁγίῳ. Ὁ διάκονος: Ἀμήν· Ἀμήν· 
Ἀμήν. Καὶ λαβὼν τὸν δεδιπλωμένον Ἀέρα, ῥιπίζει δι' 
αὐτοῦ τὰ Ἅγια, ὡς καὶ πρότερον. Ὁ ἱερεὺς 
ἐξακολουθεῖ μυστικῶς ἐπευχόμενος: Ὥστε γενέσθαι 
τοῖς μεταλαμ-βάνουσιν εἰς νῆψιν ψυχῆς, εἰς ἄφεσιν 
ἁμαρτιῶν, εἰς κοινωνίαν τοῦ Ἁγίου σου Πνεύματος, 

πλείστων ὅσων κατωτέρων δικα-στηρίων τῆς 
Ἑλληνικῆς Πολιτείας. 
 
6. Τό Ὑπουργεῖο Παιδείας  καί Θρησκευμάτων στό 
Τμῆμα Θρησκευτικῆς Διοίκησης ἐντάσσει ὅλους 
τούς θρησκευτικούς Ὀργανισμούς, ἐφόσον διεκ-
δικοῦν ἄσκηση ἐξουσίας μέσα στόν διοικητικό - 
ἐξουσιαστικό χῶρο τῆς συντεταγμένης καί 
εὐνομούμενης Πολιτείας μας καί ἑπομένως καί ὅλες 
τίς ὑπάρχουσες θρησκευτικές νομικές ἑνώσεις, τόσο 
τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Νομικοῦ Προσώπου 
“Ἐκκλησία Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος”, ὅσο καί τῶν 
Σωματείων - ἐνοριῶν καί τῶν Ἑταιρειῶν-
μοναστηρίων ὅλων τῶν ἄλλων παλαιο-
ημερολογιτικῶν παραρτημάτων. 
 
7. Ὀφείλει ἡ Πολιτεία μας νά ἔχει τήν ἑποπτεία 
τους καί νά γνωρίζει, ποιοί εἶναι οἱ πραγματικοί καί 
αξιόπιστοι, ἀλλά καί πιστοποιημένοι ἀπό τήν 
Ἐκκλησία θρησκευτικοί λειτουργοί, ἐφόσον θά 
ἀσκήσουν καί πράξεις μέ ἀστικές συνέπειες, ὅπως 
ἐπίσης ὀφείλει νά προστατεύει καί τό κοινωνικό 
σύνολο ἀπό ψευδολειτουργούς, καθηρημένους καί 
ἀπατεῶνες, πού εἶναι πιθανόν, ὑπό τό πέπλο 
κάποιας "θρησκευτικῆς ἑταιρείας" νά προωθοῦν, γιά 
παράδειγμα, λαθρομετανάστες στήν Ἑλλάδα, 
δίνοντάς τους ψευδοπιστοποιητικά τελέσεως εἰκο-
νικών γάμων μέ Ἕλληνες, γιά νά πάρουν ἄδεια 
παραμονῆς στήν Ἕλλάδα, καί στήν συνέχεια σέ ὅλη 
τήν Εὐρώπη, ὅπως συνέβη προσφάτως καί 
κατεδικάσθησαν ἀρκετοί ἀπό τούς ἀπατεῶνες 
αὐτούς ποινικά. 
 
8. Ὁ ὅρος Ἐκκλησία στό Νόμο περί 
Ἐκκλησιαστικοῦ Νομικοῦ Προσώπου εἶναι 
ἀπαλλαγμένος ἀπό τό ἐκκλησιολογικό του περιε-

εἰς Βασιλείας οὐρανῶν πλήρωμα, εἰς παρρησίαν τὴν 
πρὸς σέ, μὴ εἰς κρῖμα ἢ εἰς κατάκριμα. Ἔτι 
προσφέρομέν σοι τὴν λογικὴν ταύτην λατρείαν, ὑπὲρ 
τῶν ἐν πίστει ἀναπαυσαμένων Προπατόρων, 
Πατέρων, Πατριαρχῶν, Προφητῶν, Ἀποστόλων, 
Κηρύκων, Εὐαγγελιστῶν, Μαρτύρων, Ὁμολογητῶν, 
Ἐγκρατευτῶν καὶ παντὸς πνεύματος δικαίου ἐν 
πίστει τετελειωμένου. Καί ἀφοῦ γίνει ὁ καθαγιασμός 
τῶν τιμίων δώρων σέ Σῶμα καί Αἵμα Χριστοῦ καί 
ὑψωθεῖ τό ἀντίδωρον καί εὐλογηθεῖ στό Ὄνομα τῆς 
Παναγίας Τριάδος, τότε μόνον ὁ ἱερεύς λέγει, 
ἀναφερόμενος στόν ἐπίσκοπον ὡς σημεῖον ἑνότητος 
καί προσδιορισμοῦ τῆς Ὀρθοδοξίας του, ὑπό τήν 
βασικήν προϋπόθεσιν, ὅτι ὁ ἐπίσκοπος ὀρθοδοξεῖ 
κατά πάντα, νά μνησθεῖ ὁ Κύριος πρῶτα τοῦ 
ἀρχιεπισκόπου (ἐκφώνως:) Ἐν πρώτοις μνήσθητι, 
Κύριε, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν (δεῖνος), ὃν χάρισαι 
ταῖς ἁγίαις σου Ἐκκλησίαις ἐν εἰρήνῃ, σῷον, 
ἔντιμον, ὑγιᾶ, μακροημερεύοντα καὶ ὀρθοτομοῦντα 
τὸν λόγον τῆς σῆς ἀληθείας.   
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χόμενο, πού ἐξάλλου εἶναι ἀντικείμενο τῆς 
ἐπιστήμης τῆς θεολογίας, καί νοεῖται ρητά μονάχα 
ὡς «τύπος διοικητικῆς ὀργάνωσης», ὅπως ὀρθά 
ἐπισημαίνεται καί ἀπό τήν δικηγόρο κ. Παλιούρα, 
διδάκτορα τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαίου τῆς 
Νομικῆς Σχολῆς τῆς Ἀθήνας. 
 

9. Ἀποκρούεται τελεσίδικα ἡ κατηγορία, μέ 
τήν ὁποία μᾶς κατηγοροῦσαν συν-έχεια οἱ 
ἀντιφρονοῦντες, ὅτι τάχα κάναμε τήν 
Ἐκκλησία θρησκευτική κοινότητα, ἤ 
παλιότερα σωματεῖο. Ἡ  δρ. Ν. δικηγόρος κ. 
Παλιούρα τονίζει, ἐπίσης, ἀπερίφραστα, 
αὐτό τό ὁποῖο τονίσαμε καί ἐμεῖς ἐξ ἀρχῆς 
καί τό ὁποῖον εἶναι κοινός νομικός τόπος, 
ὅτι ὁ ὅρος Ἐκκλησία στό Νόμο εἶναι ὅρος 
ἀπαλλαγμένος ἀπό τό Ἐκκλησιαστικό του 
περιεχόμενο καί νοεῖται ἀπο-κλειστικά καί 
μόνον ὡς τύπος διοικητικῆς ὀργάνωσης και 
τεχνικός ὅρος, γιά τίς ἀνάγκες τῆς νομικῆς 
ἐπιστήμης καί τῆς διοικητικῆς καί νομικῆς 
ὀργανώσεως, δηλ. τοῦ ἐνδύματος ἤ τῆς 
νομικῆς φόρμας, μέ τήν ὁποία 
παρουσιάζεται ἡ διοίκηση τοῦ Ἐκκλη-
σιαστικοῦ Νομικοῦ Προσώπου ἀπέ-ναντι 
στό Κράτος, γιά τήν ρύθμιση τῶν 
διοικητικῶν καί νομικῶν ὑποθέσεων. 

 

 

 

Ἡ ἀλλοίωση τοῦ Ὀρθοδόξου 
φρονήματος ἀπό τήν αἵρεση τοῦ 

Οἰκουμενισμοῦ 
(Ὁμιλία σέ ἡμερίδα γιά τόν Οἰκουμενισμό τόν Μάιο 
τοῦ 2019, στήν σύναξη τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας 

μας στήν Λάρισσα) 

Συνοδικόν τῆς Ὀρθοδοξίας, Τριώδιον, σελ. 146, 
ἔκδ. β΄ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς 

Ἑλλάδος, ἐν Ἀθήναις, 1993): 

"τοῖς οὖν ἀνεπιστρόφως τῇ πλάνῃ ταύτῃ 
κατεχομένοις, καί πρός πάντα λόγον θεῖον καί 

πνευματικήν διδασκαλίαν τά ὦτα βεβυσμένοις, ὡς 

                                                 
10Σε καμία κριτική δεν αντέχει η πολυδιαφημισμένη 
εσχάτως, (και αποδιδόμενη σε Κύπριο μητρο-
πολίτη), φράση, ότι καλύτερα να πλανάσαι μαζί με 
την Εκκλησία παρά να έχεις δίκιο εκτός αυτής... Ας 
ξεκαθαρίσουμε, όμως, ότι η Εκκλησία δεν πλανά-
ται. Λάθη και πλάνες διαπράττουν οι άνθρωποι και 
τότε τίθενται μόνοι τους εκτός Εκκλησίας, ας είναι 
και πατριάρχες και επίσκοποι και η συντριπτική 
ακόμη πλειονότητα του κλήρου. Το θέμα εδώ – και 
αξίζει να το ξαναπούμε – δεν είναι ποσοτικό. Το θέμα 
είναι η αγιοπνευματική αλήθεια. Και αυτήν κατά 
καιρούς μπορεί να την εκφράζουν ακόμη και 
πρόσωπα μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού. 

ἤδη, λοιπόν, σεσηπόσι καί τοῦ κοινοῦ σώματος τῆς 
Ἐκκλησίας ἀποτεμοῦσιν ἑαυτούς, ἀνάθεμα".  

1. Τί εἶναι ὁ Οἰκουμενισμός; 

 Εἶναι ἡ αἵρεση ἤ ἀλλοιώς ἡ παναίρεση πού 
ἀρνεῖται τήν μοναδικότητα τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκ-
κλησίας καί τήν πίστη στόν Ἕνα καί μοναδικόν Θεόν 
τόν Κύριόν μας Ἰησοῦν Χριστόν, τοῦ Ὁποίου ἡ 
Ἐκκλησία εἶναι τό Σῶμα Του. Πρόκειται δηλ. γιά 
πνευματομάχο καί ἐκκλησιομάχο αἵρεση ἤ γιά μία 
παραλλαγμένη ἐπανακήρυξη τῆς Ἀρεια-νικῆς 
αἱρέσεως.  

2. Πῶς ὁρίζεται ἡ Ἐκκλησία; 

 Ἡ καθολική Ἐκκλησία, κατά τούς Πατέρες, 
ὁρίζεται καί ἐν δυσίν καί τρισίν Ὀρθοδόξοις. Δέν 
εἶναι ποσοτικό τό κριτήριο ὁρισμοῦ τῆς Ἐκκλησίας, 
ἀλλά ποιοτικό! Δηλ. καθολική εἶναι ἡ Ἐκκλησία, 
ὅταν διατηρεῖ τήν καθολικότητα (ὁλότητα) τῆς 
Παραδόσεως καί τήν ἀνόθευτη πίστη, πού εἶχε πάντα 
ἡ Ἐκκλησία, ἑπομένη τῇ ἀρχαιότητι καί τῇ συμφωνίᾳ 
τῶν Πατέρων.  

 Ὀρθόδοξη καί καθολική εἶναι ἡ Ἐκκλησία 
πού ἀκολουθεῖ ὅ,τι πάντοτε, παντοῦ καί ὑπό πάντων 
ἐπιστεύθη καί βρίσκεται σέ συμφωνία μέ τό σῶμα 
τῶν Ἁγίων, τήν θριαμβεύουσα Ἐκκλησία, τήν 
Ἐκκλησία τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων, μέ τό σῶμα 
τῶν Μεγάλων Ἁγίων καί Ἱεραρχῶν, Βασιλείων, 
Γρηγορίων, Χρυσοστόμων, Μαξίμων, Δαμασκηνῶν, 
Παλαμάδων, Μάρκων τῶν Εὐγενικῶν, Νικοδήμων 
Ἁγιορειτῶν,  Νεκταρίων Πενταπόλεως, Ἡσυχα-
στῶν, Κολλυβάδων καί Γνησίων Ὀρθοδόξων σήμερα, 
πού εἶναι οἱ συνεχιστές αὐτῆς τῆς αἰώνιας καί 
πολύτιμης παρακαταθήκης τῆς πίστεως καί τῆς 
παραδόσεως τῶν θεοφόρων Πατέρων. 

 «Εἰ δέ καί πάνυ ὀλίγοι ἐν τῇ Ὀρθοδοξίᾳ καί 
εὐσεβείᾳ διαμείνωσιν, οὗτοι εἰσίν Ἐκκλησία καί τό 
κῦρος καί ἡ προστασία τῶν ἐκκλησιαστικῶν θεσμῶν 
ἐν αὐτοῖς  κεῖται», διδάσκει ὁ Ἅγιος Νικηφόρος ὁ 
Ὁμολογητής. 

 Καί ὁ ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης ὁ 
Ὁμολογητής γράφει πρός Θεόφιλον ἡγούμενον: 
«Μή θῶμεν σκάνδαλον τῇ Ἐκκλησίᾳ τοῦ Θεοῦi, ἥτις 
ἐστί καί ἐν τρισίν Ὀρθοδόξοις ὁριζομένη κατά τούς 
ἁγίους, ἵνα μή τῇ ἀποφάσει τοῦ Κυρίου κατα-
κριθῶμεν».10 

Θα υπενθυμίσουμε λ.χ. ότι όταν επί δεκαετίες όλοι 
σχεδόν οι επίσκοποι της Αυτοκρατορίας είχαν 
προσχωρήσει στον Μονοθελητισμό, την Εκκλησία 
δεν την αποτελούσαν αυτοί, αλλά βασικά ένας 
μοναχός, ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, (με λίγους 
ακόμη καί κυρίως τους δύο μαθητές του, τους 
Αναστασίους). Την Εκκλησία πάλι μόνος του την 
αποτελούσε, (ως προς την πλευρά του κλήρου 
εννοείται), ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός κατά τους 
χρόνους της Ψευδοσυνόδου της Φερράρας-
Φλωρεντίας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει 
ρητά, ότι και τρία μόνο άτομα να κρατήσουν 
ακέραιη την Ορθή Πίστη, αυτά μόνο θ’ αποτελούν 
την Εκκλησία του Χριστού (P.G. 55,158 & 160, 203), 
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3. Τί εἶναι τό σχίσμα καί τί ἡ αἵρεση; 

Τό εἴδαμε ἀπό τήν παρουσίαση πού ἔκανε 
στήν ἡμερίδα μας ὁ θεολόγος καί παιδαγωγός 
ἀδελφός Ζήσης Τσιότρας, νά τό ἀναλύει ξεκάθαρα 
καί ὡραία, στήν προηγούμενη εἰσήγηση. (Βλ. τήν 
δημοσίευσή της στό ἑπόμενο τεῦχος τῶν «Ἁγίων 
Κολλυβάδων»). 

4. Ποιοί κάνουν σχίσμα; 

 Ἐνῶ ὅλοι οἱ σκεπτόμενοι καί ἀνησυχοῦντες 
Ὀρθόδοξοι καταλαβαίνουν πολύ καλά, ποιά εἶναι ἡ 
πραγματική αἵρεση πού πολεμάει σήμερα τήν 
Ὀρθοδοξία καί ἀναγκάζονται νά ὁμολογήσουν, ὅτι 
ὁ Βαρθολομαῖος, ὁ Δημήτριος, ὁ Ἀθηναγόρας, ὁ 
Ἱερώνυμος καί οἱ ὁμοϊδεάτες τους ἀπέδειξαν τούς 
ἑαυτούς τους ὡς ὀπαδούς τοῦ πλέον ἀπαισίου 
Συγκρητισμοῦ, προσπαθοῦν οἱ ὑπερασπιστές τους 
νά ἐμφανίσουν τό ζήτημα σάν ἁπλῆ καταπάτηση 
Ἱερῶν Κανονων, πού καί ἄλλοτε στό παρελθόν 
πολλές φορές γινόταν. Τεχνηέντως παρουσιάζουν 
δηλ., ὅτι ὅλη ἡ ὑπόθεση δέν εἶναι ζήτημα Πίστεως, 
ἀλλά ἁπλῶς ζήτημα κανόνων, πού σέ ὅλη τήν 
διάρκεια τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας κατ-
επατοῦντο συνεχῶς...  

 Ἐν τούτοις ξέρουν πολύ καλά, ὅτι ἡ 
ὑπόθεση δέν εἶναι μόνον γιά τίς συμπροσευχές καί τά 
οὐνιτικά συλλείτουργα, ἀλλά γιά τόν διαλυτικό τῶν 
πάντων Συγκρητισμό, πού σάν τό πλέον θανάσιμο 
δηλητήριο κυκλοφορεῖ στίς φλέβες τῆς ἀνθρω-
πότητος καί ἔχει διαποτίσει τήν ἐπίσημη 
«Ὀρθοδοξία». 

 Ἡ Νεοημερολογιτικὴ φαινομένη ὡς 
"ἐκκλησία", κατά τόν Ἅγιον Γρηγόριον τόν 
Θεολόγον,  
 -εἶναι ἀπὸ τὰ ἱδρυτικὰ μέλη τοῦ Πα-
γκοσμίου Συμβουλίου τοῦ Σατανᾶ (ΠΣΕ) ἀπὸ τὸ 
1948.  

Ὀρθὰ ἐπισημαίνεται, πώς οἱ Παπικοὶ, 
ἔχοντας "αὐτοσυνειδησία", ὅτι αὐτοὶ δὲν εἶναι μία 
τῶν "ἐκκλησιῶν", ἀλλὰ ἡ "ἐκκλησία", δὲν συμ-

                                                 
ενώ το ίδιο τονίζει και ο άγιος Νικηφόρος ο 
Ομολογητής, (μέγας υπέρμαχος της Ορθοδοξίας 
κατά την εποχή της Εικονομαχίας), λέγοντας: «Εἰ δὲ 
καὶ πάνυ ὁλίγοι ἐν τῇ εὐσεβείᾳ καὶ Ὀρθοδοξίᾳ 
διαμείνωσιν, οὗτοι εἰσίν Ἐκκλησία καὶ τὸ κῦρος καὶ 
ἡ προστασία τῶν ἐκκλησιαστικῶν θεσμῶν ἐν αὐτοῖς 
κεῖται, κἄν αὐτοῖς ὑπέρ τῆς εὐσεβείας κακοπαθῆσαι 
δεήσοι», («αν όμως ελάχιστοι απομείνουν στην 
ευσέβεια και την ορθοδοξία, τότε αυτοί είναι η 
Εκκλησία και σ’ αυτούς εναπόκειται η εγκυρότητα 
και η προστασία των εκκλησια-στικών θεσμών, 
ακόμη κι αν χρειαστεί να δεινοπαθήσουν υπέρ της 
ευσέβειας»: P.G. 99, 1049). Δεν διευκρινίζουν 
μάλιστα καν οι εν λόγω μεγάλοι Πατέρες, αν αυτοί 
οι ολίγοι θα είναι οπωσδήποτε κληρικοί. Το ίδιο 
τονίζει και ο Άγιος Ιωάννης Μαξίμοβιτς, λέγοντας, 
ότι οι πιστοί δε θα βρίσκουν ιερέα και ποιμένα να 
τους προστατέψει από την πλάνη και ότι σε αυτή 
την εποχή ο κάθε πιστός θα είναι υπεύθυνος για όλο 
το πλήρωμα της Εκκλησίας. Ποιοι, λοιπόν, 

μετέχουν ὡς μέλος, ἀλλὰ ἁπλὰ ὡς παρατηρητές στό 
ΠΣΕ. Ἂν διαβάσουμε τὸ Καταστατικό τοῦ ΠΣΕ θὰ 
δοῦμε, ὅτι καὶ μόνον ἡ συνυπογραφή του αἴρει τὴν 
ὑπόσταση μίας ἐκκλησίας ὡς ἐκκλησίας. Οἱ 
Νεοημερολογίτες αὐτοαναιροῦνται, ἑπομένως, ὡς 
"ἐκκλησία", ἀφοῦ ἀναζητοῦν ἀπὸ κοινοῦ τὴν 
ἀλήθεια, ποὺ προφανῶς δὲν ἔχουν, συμμετέχοντας μὲ 
ἐπίσημες ἀντιπροσωπεῖες στὶς συμπροσευχὲς, ἀκόμη 
καὶ μὲ ἀλλοθρήσκους.  

Ὀρθῶς τὴν ὀνομάζουμε Νέαν "ἐκκλησίαν", ἤ 
φαινομένην "ἐκκλησίαν". 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σέ τιμητικό παραθρόνιο ὁ συμπροσευχόμενος μέ 
τόν, κατά τούς Κανόνες, ψευδοποιμένα «ἀρχι-

επίσκοπον» Ἱερώνυμον, καρδινάλιος τοῦ 
ἀντιχρίστου Πάπα. 

 
 Βλέπετε, ὅτι ἡ Οἰκουμενιστική αἵρεση δὲν 
κατέκτησε μόνον  

-τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Πόλης,  
 -τὴν Ἀντιόχεια ποὺ ἔγινε Μονοφυσιτική,  

-τοὺς Λατινόφρονες τῆς Γερμανίας, Γαλλίας, 
Βρετανίας,  
 -τοὺς πανθρησκειαστὲς στό παρελθόν μέ τόν 
Ἰάκωβον καί τόν Δημήτριον Τρακατέλην, καί νῦν μέ 
τόν Ἐλπιδοφότον τῆς Ἀμερικῆς  
 -τὴν Αὐστραλία τοῦ ἀνεκδιήγητου Στυ-
λιανοῦ (+),  

αποτελούσαν ή θα αποτελούν σε όλες αυτές τις 
περιπτώσεις την Εκκλησία του Χριστού; Δεν είναι 
τελικά εξόφθαλμα ρητορικό το ερώτημα; 

Ολοκληρώνοντας, οφείλω να διευκρινίσω, ότι με 
όσο το δυνατόν πιο απλό και εύληπτο τρόπο, κάποια 
από τα βασικά «επιχειρήματα» των θιασω-τών της 
λεγόμενης μεταπατερικότητας καταρ-ρίπτονται 
ευκολότατα. και πώς αυτά αποκαθηλώνονται και 
καταρρίπτονται από τους ίδιους τους Αγίους μας, σε 
σχέση με σοβαρά και καίρια ζητήματα όπως, το τί 
είναι πραγματικά υπακοή, με ποια -(μη δογματικά)- 
ζητήματα μπορεί να έχει σχέση, τί σημαίνει 
ιεροκατάκριση, ποιος είναι ο ορθός τρόπος 
αντίδρασης κληρικών, αλλά και λαϊκών απέναντι 
στις κακοδοξίες πλανεμένων επισκόπων. Ασφαλώς 
υπάρχουν πολλά ακόμη που μπορεί να επικαλεστεί 
κανείς. Και φυσικά εννοείται, ότι τα κείμενα αυτά 
δεν φιλοδοξούν να κομίσουν «γλαῦκα ἐς Ἀθήνας». 
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 -τὴν Λατινοφρονοῦσα Νεοημερολογιτικὴ 
Ρουμανία  
 -τὴν Μόσχα τοῦ παπόδουλου ψευδο-
πατριάρχη κατά τούς Κανόνες,  
 -καί τὰ Ἱεροσόλυμα, (δυστυχῶς), μὲ τὸν 
συμπροσευχηθέντα μὲ τὸ Θηρίον τῆς ἀποκαλύψεως 
Θεόφιλον  
 -καὶ γενικὰ ἐώαν καὶ ἑσπέριον, (ὡς ἐπὶ ἁγίου 
Μαξίμου), ἀλλὰ καὶ τὴν Ἑλλάδα μας!  
 Μὲ τὴν συμμετοχή της στὸ ΠΣ τοῦ σατανᾶ, 
μὲ τὴν Συνοδικὴ ὑποδοχὴ τοῦ Πάπα στὴν Ἀθῆνα καὶ 
τὴν συμμετοχὴ τῆς ἀντιπροσωπείας της στὴν κηδεία 
τοῦ Θηρίου, προϊσταμένου τοῦ Λατινό-φρονος 
Χρυσοδούλου, μὲ τὶς συμπροσευχὲς τοῦ Οἰκου-
μενιστοῦ Ἰγνατίου μετὰ τῶν ἱερειῶν τοῦ σατανᾶ 
Προτεσταντριῶν μέσα στούς ὀρθοδόξους ναούς, μὲ 
τὶς αἱρετικὲς δηλώσεις σχεδὸν ὅλων τῶν 
Νεοημερολογιτῶν ψευδεπισκόπων καὶ ψευδο-
ποιμένων, ὡς τῶν Περιστερίου (+), Δανιήλ 
Καισαριανῆς, Σαββάτου Μεσσηνίας, Διονυσίου 
Κορίνθου καὶ πλείστων ἄλλων, ὧν οὐκ ἔστιν 
ἀριθμός...  
5. Θά πρέπει νά τονισθεῖ ἰδιαίτερα, ὅτι ὑπάρχει 
τεράστια διαφορά κατά τήν κήρυξη μιᾶς αἱρέσεως 
ἀπό μεμονωμένους ἐπισκόπους καί ποιμένες, ἀπό 
τήν κήρυξή της συνοδικά, θεσμικά, δημόσια καί 
συνεχῶς, ὁπότε τότε ἔχουμε ἐκκλησιοποίηση τῆς 
αἱρέσεως; 

Ἡ θεσμικὴ-συνοδικὴ κήρυξη καὶ ἡ 
Ἐκκλησιοποίηση τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ 
 1. Θεσμικὰ καὶ συνοδικὰ κηρύχθηκε ἡ 
αἵρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ μὲ τὴν οἰκουμενιστικὴ 
ἐγκύκλιο τοῦ λεγομένου οἰκουμενικοῦ Πατριαρ-
χείου τὸ 1920, πού ἀπευθυνόταν στὶς συναγωγὲς τοῦ 
Σατανᾶ καὶ τὶς ἀποκαλοῦσε ἁπανταχοῦ "ἐκκλησίες" 
τοῦ Χριστοῦ. 
 2. Θεσμικὰ καὶ συνοδικὰ ἄλλαξε τὸ αἰώνιο 
ἑορτολόγιο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τὸ 1924 καὶ 
ἡ Ρουμανία τὸ 1923, κατ' ἐφαρμογὴν τῆς ἀποφάσεως 
τοῦ ληστρικοῦ Συνεδρίου, (θεσμικῆς - συνοδικῆς 
ἀποφάσεως), τῆς Πόλης τοῦ 1923.  
 3. Θεσμικὰ καὶ συνοδικὰ ἀποφάσισε ἡ 
ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος τὸ 1948 νὰ συμμετάσχει καὶ 
μάλιστα ὡς ἰδρυτικὸ μέλος, στὸ Παγκόσμιο 
Συμβούλιο τοῦ Σατανᾶ (Π.Σ.Ε), ἀρνουμένη τὴν 
ὑπόστασή της ὡς Καθολικῆς Ἐκκλησίας. 
 

 

 

 

 

 

Ὁ αἱρετικός, Παπόδουλος καί Λατινόφρων 
«Γερμανίας» Αὐγουστῖνος Λαμπαρδάκης «χρίεται» 

ἀπό Καρδινάλιο, ἐπισφαγίζοντας  ἐπισήμως τήν 
ἕνωση μέ τούς Λατίνους 

 4. Θεσμικὰ καὶ συνοδικὰ ἔγινε ἡ ἄρση τῶν 
ἀναθεμάτων - τῆς ἀκοινωνησίας ἀπὸ τὸ Οἰκου-
μενικὸ Πατριαρχεῖο τὸ 1965. 
 5. Θεσμικὰ καὶ συνοδικὰ ἀποφάσισε τὸ 
Πατριαρχεῖο τῆς Ἀντιόχειας τὴν ἕνωση μὲ τοὺς 
Μονοφυσίτες, μετὰ τὴν ἀπόφαση τοῦ Σαμπεζὺ τὸ 
1991-93, πού τὴν ὑπέγραψαν καί ἐννέα (9) ἄλλες 
τοπικὲς ὀρθόδοξες ἐκκλησίες, καὶ ἔκτοτε δὲν ὑπάρχει 
ἄλλη ἀπόφαση πού νὰ τὴν ἀπιορρίπτει. 
 6. Θεσμικά, συνοδικὰ καὶ διαχρονικὰ 
ἀναγνωρίζουν τὸν αἱρετικὸ Παπισμὸ ὡς ἐκκλησία 
ὅλες οἱ τοπικὲς "ὀρθόδοξες" ἐκκλησίες καὶ μάλιστα 
μετὰ τὴν ἀπόφαση γιὰ ἕνωση μὲ τοὺς Οὐνίτες 
Λατίνους στὸ Μπάλμαντ τοῦ Λιβάνου. 
 7. Θεσμικὰ καὶ συνοδικὰ ἔγινε καὶ ἡ 
ἀναγνώριση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἀπὸ τὴν συν-
τριπτικὴ πλειοψηφία τῶν "ὀρθοδόξων" ἐκκλησιῶν 
στὴν ψευδοσύνοδο τοῦ Κολυμπαρίου στὴν Κρήτη τὸ 
2016 καὶ Ἐκκλησιοποιήθηκε ἡ αἵρεση τοῦ Οἰκου-
μενισμοῦ.  
 8. Οἱ συνεχόμενες καθημερινά ἑκατομμύρια 
συμπροσευχές, μὲ τοὺς Λατίνους, τοὺς Μονο-
φυσίτες, τοὺς Προτεστάντες σὲ ὅλον τὸν κόσμο, πού 
ἐπεκτείνονται καὶ σὲ συμπροσευχὲς καὶ μὲ ὅλους τους 
ἀλλοθρήσκους, τὰ οὐνιτικὰ συλ-λείτουργα καὶ ἡ 
πνευματική ἀλλά καί ἐν τοῖς πράγμασιν διακοινωνία 
μὲ ὅλους τους αἱρετικοὺς παγκοσμίως, ἀποδεικνύουν 
τὴν ἔκπτωση τῶν Λατινοφρόνων-Νεοημερολογιτῶν 
καὶ τῶν Οἰκουμε-νιστῶν ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξία.  

Ὅλα. βέβαια, τά οἰκονομεῖ ἡ Ἐκκλησία. 
Ποιόν θά δεχθεῖ καί ὑπό ποιές προϋπο-
θέσεις, ἄν μετανοήσει κάποιος ἀπό τούς 
αἱρετικούς καί διακηρύξει τίς Ὀρθόδοξες 
θέσεις.  

 Μπορεί, βέβαια, να μην δεχθεί και κανέναν, 
ανάλογα με τις ανάγκες που έχει ἡ Ἐκκλησία. Η 
Εκκλησία καθαγιάζει και ευλογεί αυτούς που 
προσέρχονται με ταπείνωση και ζητούν να ενωθούν 
με την Αλήθεια, αποτασσόμενοι την αίρεση.  

 Ἔχουμε ἐξηγήσει, στό παρελθόν, λεπτο-
μερῶς τά πάντα καί συνταχθήκαμε μέ τόν ἅγιο 
Νικοδημο τόν Ἁγιορείτη στήν ἑρμηνεία του στόν 
68ο Κανόνα τῶν  Ἁγίων Ἀποστόλων. Ποτέ δέν 
μιλήσαμε γιά αὐτόματη ἀπώλεια τῆς  ἱερωσύνης καί 
μάλιστα γιά ὅλη τήν Ἐκκλησία μέ μόνην τήν ἁπλῆ 
καί μεμονωμένη ἀντικανονική συμπροσευχή μέ 
τούς αἱρετικούς, γιατί τότε θά χανόταν ἡ Χάρις ἐπί 
τῆς  Γῆς διά τῆς  ἀλληλούχου συλλειτουργήσεως, 
ἄν ὑπῆρχε αὐτόματη ἀπώλεια τῆς ἱερωσύνης.  

 Τό πῶς διασώζεται ἡ Χάρις, βέβαια, ἐν 
καιρῷ κηρυσσομένης αἱρέσεως, ὅταν γιά κάποιο 
διάστημα κοινωνοῦν ὅλοι μέ ὅλους, εἶναι ἕνα 
Μυστήριο, ὅπως μᾶς παρέδωσε ὁ ἃγιος Θεόδωρος ὁ 
Στουδίτης μέ τήν περίφημη ἐπιστολή του "Στεφάνῳ 
ἀναγνώστῃ καί τοῖς σύν αὐτῷ", παραπέμποντας 
στούς παμμεγίστους Πατέρες ἅγιο Ἰωάννη τόν 
Χρυσόστομο καί ἅγιο Γρηγόριο τόν Θεολόγο.  

  Ἐξηγήσαμε, ὅτι στόν 3ο Αποστο-λικόν 
Κανόνα, πού απαιτεί συνοδική κρίση γιά τήν 
καταδίκη τοῦ πνευματικοῦ προϊσταμένου μιᾶς 
Ἐκκλησίας, ο Ἅγιος μιλάει γιά ἀντικανονικά 
ἐγκλήματα, πορνεία, μοιχεία, σιμωνία κλπ, καί ὄχι 
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γιά αἵρεση. Ἀκόμη καί στήν περίπτωση πού κάποιος 
δέχεται τό βάπτισμα τῶν  αἱρετικῶν, πρόκειται γιά 
ἀντικανονικότητα καί χρειάζεται κρίση καί 
καταδίκη. Πρόκειται γιά μεμονωμένη περίπτωση, 
ἱερέως ἤ ἐπισκόπου.  

 Τα πράγματα διαφέρουν ουσιωδώς, ὅταν 
ἔχουμε συνοδική, θεσμική, δημόσια καί συνεχό-
μενη διακήρυξη αἵρεσης ἤ ἀλλοίωση τῆς  
παράδοσης τῆς  Ἐκκλησίας καί τῆς Πίστης δια-
χρονικά.  

 Διαφέρουν, ἐπίσης, οὐσιωδῶς, τα πράγμα-
τα καί ὅταν κηρύσσεται καί πάλι αἵρεση προ-
καταδικασμένη ἀπό Οἰκουμενικές Συνόδους καί 
ἀπό ἀντίστοιχες Πανορθόδοξες.  

 Στίς περιπτώσεις αὐτές δέν ἐφαρμόζονται 
οἱ παραπάνω κανόνες ἀλλά ὁ α΄ καί ὁ β΄ τῆς  Γ΄ 
Οἰκουμενικῆς Συνόδου καί ἔχουμε ἔκπτωση ἀπό 
τήν ἱερωσύνη ἐπί ἑνώσεως μέ τούς αἱρετικούς.  

 Ὅταν π.χ. κάποιος ἱερεύς ἤ ἀρχιερεύς ἑνωθεί 
μέ τούς Γιεχωβάδες καί κάνει τελετές μαζί τους, θά 
ἔχει ακόμη ἱερωσύνη; Σέ τί διαφέρουν οἱ κατά-
δικασμένοι νεκροί αἱρετικοί Παπικοί καί οἱ 
Μονοφυσίτες, μέ τους πρώτους τῶν ὁποίων 
ἑνώνονται μετά το 1965, καί μέ τούς δεύτερους, μετά 
την Συνοδική απόφαση του Πατριαρχείου Ἀντιο-
χείας γιά τήν ἕνωση μέ τούς Μονοφυσίτες, καί μετά 
τό Φράιζινγκ τῆς Γερμανίας γιά τήν ἕνωση μέ τους 
παναιρετικούς Προτεστάντες ἡ ἐκκλησία τῆς 
Γερμανίας; Ὁ κολλώμενος τῇ πόρνῃ αἱρέσει ἕν σῶμά 
ἐστιν!  

 Σήμερα:  

-ἔχουμε πλέον τά ἑνωτικά κείμενα μέ τούς Λατίνους 
τοῦ 1965.  

-ἔχουμε τά κείμενα τοῦ Κολυμπαρίου, ὅπου 
ἐκκλησιοποιήθηκε ἡ αἵρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.  

-ἔχουμε τά κείμενα του Φράιζινγκ γιά τήν ἕνωση μέ 
τούς Προτεστάντες καί πλῆθος ἄλλων στοιχείων, πού 
ἀποδεικνύουν τίς ἄθεσμες ἑνώσεις μέ τούς αἱρετικούς.  

 Και μετά ἀπό ἐπισταμένη, μέρα καί νύχτα, 
ἐπί δύο χρόνια μελέτη τῶν Πρακτικῶν τῆς  Ζ΄ 
Οικουμενικῆς διαπιστώσαμε, μέ τήν προσωπική μας 
ἐξαντλητική ἔρευνα, ὄλα αὐτά πού ἀναφέρουμε, γιά 
τό πῶς ἔγιναν δεκτοί οἱ Εἰκονομάχοι καί ὅτι ἦσαν 
ἐκτός Ἐκκλησίας, ὅπως καί οἱ ἴδιοι ὁμολογοῦν, καί 
τό ἀποδείξαμε μέ πλῆθος ἀναντίρρητες ἐπιστη-
μονικές καί πατερικές παραπομπές στήν μελέτη 
μας, ὅτι ἦσαν ἐκτός Ἐκκλησίας καί πρίν ὑπάρξει 
καταδίκη τους ἀπό Οἰκουμενική Σύνοδο. Κανονικά, 
θά ἔπρεπε νά χειροτονηθοῦν, κατά τόν 8ο της Α΄ 
Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Αὐτή εἶναι ἡ γνώμη καί τοῦ 
ἐμοῦ Ἁγίου Νικοδήμου:  

Ἀποτελοῦν σεσηπότα μέλη.  

                                                 
11«...τοῦ τε Ἁγίου Ἀθανασίου προστάσσοντος 
μηδεμίαν κοινωνίαν ἔχειν ἡμᾶς πρὸς τοὺς 
αἱρετικούς, ἀλλὰ μὴν μηδὲ πρὸς τοὺς κοινωνοῦντας 
μετὰ τῶν ἀσεβῶν» (Ἐπιστολαί, 466, l.17-18). 

Μόνοι τους ἀπεκόπησαν ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη 
Ἐκκλησία.  
Αὐτοαναθεματίσθηκαν, κατὰ τὸ Συνοδικόν τῆς 
Ὀρθοδοξίας μας.  
Ἐνεδύθησαν κατάραν ὡς ἱμάτιον, κατὰ τὴν 
Σύνοδον τῶν Πατριαρχῶν τῆς Ἀνατολῆς τοῦ 1848. 
6. Πῶς ἑρμηνεύεται ὀρθοδόξως ὁ ιε΄ Ἱερός Κανών 
τῆς ΑΒ΄ Συνόδου σέ συνδυασμό μέ τόν 31ον 
Ἀποστολικόν; 

 Κατά τόν Ἅγιον Νικόδημον τόν Ἁγιο-
ρείτην στήν ἑρμηνεία του στόν ΛΑ΄ Ἀποστολικόν 
Κανόνα: 
 «Ὅσοι χωρίζονται ἀπό τόν ἐπίσκοπό τους 
πρό συνοδικῆς ἐξετάσεως, διατί αὐτός κηρύττει 
δημοσίᾳ καμμίαν κακοδοξίαν καί αἵρεσιν, οἱ 
τοιοῦτοι, ὄχι μόνον εἰς τά ἀνωτέρω ἐπιτίμια δέν 
ὑπόκεινται, ἀλλά καί τήν πρέπουσαν εἰς τούς 
Ὀρθοδόξους τιμήν ἀξιώνονται, κατά τόν ιε΄τῆς α΄. 
καί β΄.» 
 Ὁ Μέγας θεολόγος καί ἄριστος ἑρμηνευτής 
τῶν Ἱερῶν Κανόνων ἐπιμένει καί στήν ἑρμηνεία του 
στόν ΙΕ΄ τῆς Α΄ καί Β΄ Συνόδου: 
 «ἐάν δέ οἱ ρηθέντες πρόεδροι ᾖναι αἱρετικοί, 
καί τήν αἵρεσιν αὐτῶν κηρύττουσι παρρησίᾳ, καί 
διά τοῦτο χωρίζονται οἱ εἰς αὐτούς ὑποκείμενοι, καί 
πρό τοῦ νά γένῃ ἀκόμη συνοδική κρίσις περί τῆς 
αἱρέσεως ταύτης, οἱ χωριζόμενοι αὐτοί, ὄχι μόνον 
δέν καταδικάζονται, ἀλλά καί τιμῆς τῆς πρεπούσης, 
ὡς Ὀρθόδοξοι, εἶναι ἄξιοι, ἐπειδή, ὄχι σχίσμα 
ἐπροξένησαν εἰς τήν Ἐκκλησίαν μέ τόν χωρισμόν 
αὐτόν, ἀλλά μᾶλλον ἠλευθέρωσαν τήν Ἐκκλησίαν 
ἀπό τό σχίσμα καί τήν αἵρεσιν τῶν ψευδεπισκόπων 
αὐτῶν. Ὅρα καί τόν λα΄ Ἀποστολικόν». 

7. Ὑπάρχει μολυσμός ἀπό τήν παραμονή σέ κοινω-
νία μέ τήν αἵρεση; 

 Ἀπό τήν αἵρεση τοῦ Νέοημερολογιτισμοῦ - 
Οἰκουμενισμοῦ μολύνονται ὅλοι, οἱ ἱερεῖς, οἱ διά-
κονοι, οἱ μοναχοί καί οἱ λαϊκοί. 

 Εἶναι δυνατόν οἱ αἱρετικοί καί κυρίως οἱ 
ἄθεοι καί εἰδωλολάτρες Οἰκουμενιστές νά παρέχουν 
τήν σωτηρία σέ ὅσους παραμένουν σέ θανάσιμη 
κοινωνία μέ αὐτούς, μετά τά ὅσα ἔχουν ἤδη πλέον  
καταστεῖ πασίδηλα -(ΓΝΩΣΤΑ σέ ὅλους)- καί οἱ 
πάντες πλέον εἶναι ἐν πλήρει συνειδήσει καί γνώσει 
τῶν διαδραματιζομένων, γιά τούς ὁποίους ἰσχύει τό: 

 «εἰ καί τοῖς λογισμοῖς οὐ κατεποντίσθησαν», ὅμως, 
«τῇ κοινωνίᾳ τῆς αἱρέσεως συνόλλυνται», κατά τόν 
μέγαν Ὁμολογητήν  

γιον Θεόδωρον τόν Στουδίτην 11 ἐάν ἰσχυρίζονται, 
ὅτι αὐτοί πιστεύουν ὀρθοδόξως, ἔχοντας δια-
φορετικήν πίστη ἀπό τούς ποιμένες τους; 

«Ἐχθρούς γάρ τοῦ Θεοῦ, ὁ Χρυσόστομος, οὐ μόνον 
τούς αἱρετικούς, ἀλλά καί τούς τοῖς τοιούτοις 
κοινωνοῦντας μεγάλῃ καί πολλῇ τῇ φωνῇ 
ἀπεφήνατο». (P.G. 99. 1049 Α). Καί σέ ἄλλο σημεῖο 
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 Ἐάν, καί κατά τόν Ἅγιον Θεόδωρον τόν 
Στουδίτην, (ὅπως καί κατά τούς Ἁγιορεῖτες 
Πατέρες, τούς ἐπί τοῦ Λατινόφρονος αὐτοκράτορος 
Μιχαήλ Παλαιολόγου Μαρτυρήσαντες Ἁγιορεῖτες 
Πατέρες, πρός τόν ὁποῖον ἔγραφαν: "...καί πῶς 
ταῦτα ἀνέξεται ὀρθοδόξου ψυχή, καί οὐκ 
ἀποστήσεται τῆς κοινωνίας τῶν μνημονευσάντων 
αὐτίκα, καί ὡς καπηλεύσαντας τά θεῖα τούτους 
ἡγήσεται; ... Πλήν ὅτι μολυσμόν ἔχει ἡ κοινωνία, ἐκ 
μόνου τοῦ ἀναφέρειν αὐτόν, κἄν ὀρθόδοξος εἴη ὁ 
ἀναφέρων".12 Ἔχει δηλ. μεγάλον μολυσμόν ἡ 
κοινωνία μέ τήν ἀναφορά τοῦ ὀνόματος τοῦ 
αἱρετικοῦ, (Εἰκονομάχου ἐπισκόπου τότε καί 
Οἰκουμενιστοῦ - Νεοημερολογίτου σήμερα), ἔστω 
καί ἄν εἶναι ὀρθόδοξος ὁ ἀναφέρων.13 Τότε, τί 
βάπτισμα καί τί "μυστήρια" παρέχει ὁ αἱρετικός 
ἐπίσκοπος ἤ ὁ ἱερεύς, πού τόν μνημονεύει, καί ποιά 
χάρη παίρνουν οἱ πιστοί ἀπό τόν μολυσμόν αὐτόν;  

 Ὁ βιογράφος, ἐπίσης, τοῦ Ἁγίου Μαξίμου 
τοῦ Ὁμολογητοῦ ἀναφέρει, ὅτι ἡ κοινωνία μέ τόν 
αἱρετικόν Σέργιον, πρίν γίνει κάποια συνοδική 
κρίση, ἦταν ἡ αἱτία τῆς φυγῆς τοῦ Ἁγίου Μαξίμου 
ἀπό τήν Κωνσταντινούπολη, γιά νά μή μολυνθεῖ! 

 Περί μολυσμοῦ ἀπό τήν κοινω-νία μέ τήν 
μονοθελητική αἵρεση γράφει ἐπὶ λέξει:  

"Ἐπεί δ᾽ ἑώρα, (ὁ γιος Μάξιμος), ὡς ἀνωτέρω ἔφαμεν, 
τὴν τῶν Μονοθελητῶν τηνικαῦτα αἵρεσιν εἰς τέλειον 
μᾶλλον ἐκτεινομένην, καὶ δεινῶς καθ᾽ ἡμέραν ὑπὸ 
τῶν τῆς ἀσεβείας προστατῶν αὐξανομένην, ἔστενε 
μὲν καὶ πένθει βαρυτάτῳ συνείχετο, οἰκτιζόμενος 
μάλιστα καὶ τοὺς τὰ παράνομα δρῶντας, οὐκ εἶχε δ᾽ 
ὅ,τι καὶ πράξοιεν ἑαυτῶ, οὕτω τοῦ κακοῦ εἰς 
ἄμετρον ἐκχυθέντος, καὶ Ἐώαν μικροῦ πᾶσαν 
καταλαβόντος καὶ Ἑσπέριον. Ὅθεν καὶ ἐν τοσούτοις 
δεινοῖς, τοῦθ' εὑρίσκει μόνον ἑαυτῷ τὸ λυσιτελοῦν, 
καὶ τοῖς πράγμασιν. Ἐπεί γὰρ ἐγίγνωσκε τὴν 
πρεσβυτέραν Ρώμην τοῦ τοιούτου καθαρεύουσαν 
μύσους, (σ.σ. τοῦ μολυσμοῦ) καὶ ὅσον ἐν Ἀφρικῇ, 
καὶ ὅσον ἐν ἄλλοις τόποις καὶ νήσοις ἐκείναις ταῖς 
πέριξ, λιπῶν τὰ ἐνταῦθα, ἐκεῖσε ἐπιφοιτᾶ, 
συνηγορίαν δώσων τῷ λόγῳ καὶ τοῖς ἐκεῖ 
συνεπόμενος ὀρθόδοξοις∙" 

 Τοὺς ἁγίους Πατέρες καὶ Διδασκάλους 
μιμήθηκαν καὶ οἱ Ἁγιορεῖτες Ὁσιομάρτυρες πού 
μαρτύρησαν ἐπὶ Βέκκου τοῦ Λατινόφρονος καὶ 
ἔγραψαν τὴν περίφημη ἐκείνη ἐπιστολὴ πρὸς τὸν 

                                                 
διδάσκει: «Οἱ μέν τέλεον περί τήν πίστιν 
ἐναυάγησαν˙ οἱ δέ, εἰ καί τοῖς λογισμοῖς ού 
κατεποντίσθησαν, ὅμως τῇ κοινωνίᾳ τῆς αἱρέσεως 
συνόλλυνται» (P.G. 99, 1164 Α). 
  
12 V. Laurent-Darrouzes, Dossier Grec de l' Union de 
Lion, 1273-1277, p. 376-403, Paris 1976)   
13PG 99, 1669 A. 
  

 

Αὐτοκράτορα Μιχαὴλ τὸν Παλαιολόγον, ἡ ὁποία 
εἶναι θεολογικώτατη καὶ πλήρης θείων ἀληθειῶν, 
ὅπου περί τοῦ μολυσμοῦ ἐκ τῆς αἱρέσεως. 
διαλαμβάνονται τά ἑξῆς: 

 "Ἐμπεριέχεται δὲ καὶ στὸν ΙΕ΄ Κανόνα τῆς 
ἁγίας καὶ μεγάλης Α΄ καὶ Β΄ ἐπονομασθείσης 
Συνόδου, ὅτι ὄχι μόνον ἀνεύθυνοι εἶναι, ἀλλὰ καὶ 
ὅτι πρέπει νὰ ἐπαινοῦνται αὐτοὶ οἱ ὁποῖοι ἀπο-
σχίζονται ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ εἶναι προφανῶς αἱρετικοὶ 
καὶ διδάσκουν δημόσια, αἱρετικὰ διδάγματα, καὶ 
πρὶν νὰ ὑπάρξη συνοδικὴ καταδίκη τους, ἀκριβῶς, 
ἐπειδὴ ἡ Ὀρθόδοξος τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία τὴν 
ἀναφορὰν τοῦ ὀνόματος τοῦ ἀρχιερέως, κατὰ τὴν 
τέλεσιν τῆς ἀναίμακτου θυσίας, τὴν θεωροῦσε 
πάντοτε συγκοινωνίαν τελείαν μὲ τὸν μνημονευ-
όμενον ἀρχιερέα καὶ τὸ φρόνημά του. Διότι ἔχει 
γραφεῖ στὴν ἐξήγησιν τῆς Θείας Λειτουργίας, ὅτι 
ἀναφέρει ὁ ἱερουργῶν καὶ τὸ ὄνομα τοῦ ἀρχιερέως ... 
καὶ ὅτι εἶναι κοινωνὸς αὐτοῦ καὶ τῆς πίστεως καὶ 
διάδοχος τῶν Θείων μυστηρίων... (καί) ὅτι μολυσμὸν 
ἔχει ἡ κοινωνία μὲ μόνην τὴν ἀναφορὰν αὐτοῦ, 
ἔστω καὶ ἂν εἶναι ὀρθόδοξος ὁ ἀναφέρων".14  

8. Εἶναι κατεγνωσμένη ἀπό Συνόδους καί 
ἀπό Πατέρες ἡ αἵρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ; 

Οἱ καταδίκες τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ 
 
 Ὁ Οἰκουμενισμὸς εἶναι κατάδικασμένος 
ἀπὸ τὴν Ε΄ Οἰκουμενικὴν Σύνοδον στὸ πρόσωπο 
τοῦ Ἀπελλῆ, ἀλλά ἐμμέσως καὶ ἀπὸ τὴν Β΄ Οἰκου-
μενικὴν, ποὺ ὁμολογεῖ Μίαν τήν Ἁγίαν καὶ 
Καθoλικην Ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν καὶ ἀνα-
θεματίζει ὅσους δὲν δέχονται τὸ Σύμβολόν της, 
ὅπως ἀναλυτικά ἔχει ἐκτεθεῖ σέ διάφορα συγ-
γράμματα καί σέ παλαιότερα τεύχη τῶν «Ἁγίων 
Κολλυβάδων». 
  Εἶναι καταδικασμένος ὁ Οἰκουμενισμός 
ἀπὸ τὴν Σύνοδον τοῦ μεγάλου ἁγίου Φιλαρέτου τὸ 
1983.  
 Εἶναι καταδικασμένος ἀπὸ τὴν Σύνοδον 
τῆς Γνήσιας Ὀρθοδοξίας στὴν Ἑλλάδα τὸ 1998 ὑπὸ 
τὸν μακαριστὸν Ἀρχιεπίσκοπον κυρὸν Χρυσό-
στομον τὸν Β΄.  
 Ἀναθεματίζεται ἐπὶ δεκαετίες τὴν Κυριακή 
τῆς Ὀρθοδοξίας ἀπὸ ὅλους τούς Ὀρθοδόξους μὲ τὸ 
Συν-οδικόν τῆς Ὀρθοδοξίας μας. Δηλ. ἀναθεμα-
τίζεται ἀπὸ τὸν κλῆρο καὶ τὸν λαὸ παγκοσμίως, 
ἐκφώνως ἐν ὠμοφορίῳ καὶ ἐπιτραχηλίῳ συνερ-

14Δοκίμιον Ἱστορικόν, περὶ τοῦ σχίσματος τῆς δυτικῆς 
ἐκκλησίας ἀπὸ τῆς Ὀρθοδόξου Ἀνατολικῆς - καὶ τῶν 
ἐν Φλωρεντίᾳ συνόδῳ γενομένων δολιοτήτων καὶ 
ἐκβιασμῶν εἰς βάρος τῶν Ὀρθοδόξων – συγγραφὲν ὑπὸ 
τοῦ Ἁγιορείτου Μοναχοῦ Καλλίστου Βλαστοῦ, Ἅγιον 
Ὅρος 1895, ἐπανέκδοσις 1991, σελ. 106-107.
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γοῦντος τοῦ Ὀρθοδόξου λαοῦ, ποὺ εἶναι ὁ φύλακας 
καί ὁ προστάτης τῆς Ὀρθοδοξίας, κατὰ τὴν Σύνοδο 
τῶν Πατριαρχῶν τῆς Ἀνατολῆς, τοῦ 1848.  
 Ἡ Σύνοδος τῆς Νικαίας τοῦ 787, ἡ Ζ΄ 
Οἰκουμενικὴ δηλ., ἀναθεματίζει καὶ πάντα τὰ 
πραχθησόμενα μετὰ ταῦτα καὶ πού δὲν συμφωνοῦν 
μὲ τὴν πίστιν καὶ τὴν παράδοσιν τῆς Καθολικῆς, 
δηλ. τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.  
 Ἀλλὰ ὅλα αὐτὰ ἔχουν πρωταρχικὰ Γρφικὴν 
θεμελίωσιν. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος τοὺς ἀνα-
θεματίζει λέγοντας, ὅτι κάθε αἱρετικὸς ἐξήστρα-
πται καὶ εἶναι αὐτοκατάκριτος.  
 Ὁποιαδήποτε ἐπιπλέον σύνοδος γίνει, ἔχει, 
κατὰ τὸν Μέγα Μάξιμον τὸν Ὁμολογητὴν καὶ τὸν 
πρὸ αὐτοῦ Ἅγιον Διονύσιον τὸν Ἀρεοπαγίτην, 
ἐκφαντορικόν χαρακτῆρα καὶ κρίσιν διαπιστω-τικήν 
καὶ δέν ἔχει διαπλαστικόν χαρακτῆρα.  
 Δηλ. διαπιστώνει αὐτὸ τὸ ὁποῖον ὑπάρχει 
καὶ οἱ αἱρετικοὶ δὲν θὰ εἶναι ἀπὸ τὴν σύνοδον καὶ 
πέρα αἱρετικοὶ (ex nunc), ἀλλὰ ἤδη εἶναι αἱρετικοὶ 
καὶ πρὸ τῆς καταδίκης τῆς Συνόδου (ex tunc), ἡ ὁποία 
ἐκδίδει τὴν ληξιαρχικὴν πράξη τοῦ ἤδη ἐπελθόντος 
θανάτου.  
 Αὐτὴ τὴν ἀλήθειαν ἐκφράζει ἡ Σύνοδος τῶν 
Πατριαρχῶν, ὅταν δογματίζει καὶ κηρύσσει μαζὶ μὲ 
τὸν Μέγαν Παῦλον, ὅτι ὁ τοιοῦτος,  
-(ὁ αἱρετικός), ἐξήστραπται, ὤν αὐτοκατάκριτος,  
ἀφοῦ  
-ἤδη ὁ κηρύσσων αἱρετικὰ κατάραν ἐνεδύσατο ὡς 
ἱμάτιον,  
-ἤδη καθυπεβλήθη στὸ αἰώνιον ἀνάθεμα.  
 Ὁ Ἴδιος ὁ Σωτήρας μας Χριστὸς ἐξεφώ-
νησε τὸ αἰώνιον ἀνάθεμα κηρύσσοντας ὅτι: "ὃς ἂν 
εἴπῃ κατὰ τοῦ Πνεύματος τοῦ Ἁγίου, οὐκ 
ἀφεθήσεται αὐτῷ οὔτε ἐν τῷ νῦν αἰῶνι οὔτε ἐν τῷ 
μέλλοντι" (Ματθ. ιβ΄, 32 
9. Διάκριση τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἀπό 
τίς ἤδη κατάδικασμένες αἱρέσεις τοῦ Παπισμοῦ, 
τοῦ Μονοφυσιτισμοῦ καί τοῦ Προτεσταντισμοῦ 

10. Πῶς γίνονταν δεκτοί οἱ αἱρετικοί ἀπό τήν 
Ἐκκλησία κατά τήν Ὀρθόδοξη διδασκαλία καί 
ποιμαντική; 

 Αὐτός πού διέκοπτε τήν κοινωνία μέ τούς 
αἱρετικούς καί προσερχόταν στήν Ἐκκλησία τῶν 
Πατέρων, στήν Ὀρθοδοξία, προσερχόταν καί 
ἀποκήρυσσε τήν αἵρεση μέ λίβελλον καί μυρω-
νόταν, σύμφωνα μέ τούς Ἱερούς Κανόνες, κατά τόν 
Μέγαν Βασίλειον, (1ος καί 47ος Ἱερός Κανών), καί 
κατά τόν  

γιον Νικόδημον τόν Ἁγιορείτην. Ἐάν δέ δέν εἶχε 
τηρηθεῖ ἡ τριττή κατάδυση, βαπτιζόταν, ἄν ἐπρό-
κειτο γιά λαϊκούς.  

 Ὁ Ἅγιος Νικόδημος, ἰδιαίτερα, ἀνα-
φερόμενος στίς χειροτονίες τῶν αἱρετικῶν 
Εἰκονομάχων, πού ἔγιναν δεκτοί ἀπό τήν Ζ΄ 
Οἰκουμενικήν Σύνοδον γράφει: 

«Πάντως δέν δέχθηκε τούς πρωτάρχας τῆς αἱρέσεως 
καί τούς ἐμπαθῶς ἐγκειμένους καί μή γνησίως καί 
ἀληθῶς μετανοοῦντας, ὅπως εἶπεν ὁ θεῖος Ταράσιος. 
Δέχθηκε ἐκείνους πού ἀκολούθησαν τούς πρωτάρχας 
τῶν αἱρέσεων καί πού μετανόησαν εἰλικρινά, καί 

ἐκείνους πού χειροτονήθηκαν ἀπό τούς αἱρετικούς 
Εἰκονο-μάχους δέν ἀναχειροτόνησε, ἀφοῦ 
ὁμολόγησαν τήν Ὀρθοδοξία, ὅπως φαίνεται ἀπό τήν 
α΄ πράξη τῆς Ζ΄ Οἰκουμενικῆς. Ἐπίσης, μερικῶν 
αἱρετικῶν δέχθηκε τό βάπτισμα δι᾽ οἰκονομίαν», 
ὅπως σημειώνει ὁ Ἅγιος. Τήν περιστατικήν καί 
καιρικήν οἰκονομίαν δέν τά ἔκανε ὅρον ἡ Ἁγία Ζ΄ 
Οἰκουμενική. 

10. Ποῦ καί πῶς ἀλλοιώνεται τό ὀρθόδοξο βίωμα καί 
ἡ Ὀρθόδοξη Παράδοση ἀπό τήν αἵρεση τοῦ 
Οἰκουμενισμοῦ; 

 Ἡ ἀρρώστεια τοῦ Νεοημερολογιτισμοῦ-
Οἰκουμενισμοῦ εἶναι ἡ χειρότερη αἵρεση πού 
ἀντιμετώπισε ποτέ ἡ Ἐκκλησία, εἶναι μία 
κατάσταση, πού θά μποροῦσε κανείς νά τήν 
ὀνομάσει μέ πολλά ὀνόματα: Οἰκουμενισμός, Συ-
γκρητισμός, Ἀγνωστικισμός, θρησκευτική ἀδια-
φορία, κοσμικότητα.  

 Ἡ τοξίνη πού δηλητηρίασε τούς Νεο-
ημερολογίτες εἶναι τό πνεῦμα τοῦ κόσμου τούτου.  

 Μερικά ἀπό τά συμπτώματα τῆς ἀρρώστιας 
εἶναι: 

 -ἡ ἑορτολογική ἕνωσή τους μέ τούς 
αἱρετικούς τῆς Δύσεως,  

 -τό ἀντιμοναχικό τους πνεῦμα, ἰδίως των 
λεγομένων Ὀργανωσιακῶν 

 -ἡ μή ἀναγνώριση τοῦ κύρους τῶν Πατέρων, 
τό ὁποῖο τορπιλίζεται ἀριστοτεχνικά στίς θεολογικές 
σχολές τους 

 -τό κοινωνιστικό κήρυγμα,  

 -ὁ μέ κοσμικό πνεῦμα καλωπισμός τῶν 
ἱερέων,  

 -ἡ ἐπίσημη συμφωνία μέ τούς Λατίνους τό 
1965 καί ἡ γενική ἀνοχή τοῦ κηρύγματος τῆς 
ἑνώσεως μέ τούς Φράγγους ἤ σιωπηρή συμφωνία  
στά προδοτικά ἔργα συμπροσευχές καί οὐνιτικά 
συλλείτουργα τοῦ Ἀθηναγόρα, τοῦ Δημητρίου καί 
τοῦ Βαρθολομαίου, 

 -ἡ πλειοδότηση τοῦ οἰκουμενιστικοῦ κηρύγ-
ματος καί ἡ ἐπέκτασή του σέ πανθρησκευτικό 
ἐπίπεδο τόσο ἀπό τήν Σύνοδο, ὅσο καί ἀπό μεμο-
νωμένους ἱεράρχες μέ τήν ἀνοχή τῶν ὑπολοίπων, 

 -ἡ «δυνητική» δῆθεν ἑρμηνεία τοῦ ιε΄Ἱεροῦ 
Κανόνος τῆς ΑΒ΄ Συνόδου καί ἑπομένως παραμονή 
σέ θανάσιμη μολυσματική κοινωνία μέ τήν λεγεῶνα 
τῶν αἱρέσεων, τόν Οἰκουμενισμό. 

 -οἱ ἑνώσεις, τέλος, μέ τούς αἱρετικούς 
Λατίνους μετά τό 1965 καί μέ τούς Μονοφυσίτες 
μετά τό 1990-93. 

 Οἱ ψευδεπίσκοποι καὶ ψευδοποιμένες τοῦ ΙΕ΄ 
Ἱεροῦ Κανόνος τῆς ΑΒ΄ Συνόδου ἀποτελοῦν τὴν 
λεγομένην Φαινομένην Ἐκκλησίαν, κατὰ τὸν Ἃγιον 
Γρηγόριον τὸν Θεολόγον. Καὶ ὀρθῶς τὸ διευκρινίζει 
ὁ Μέγας ἐν Θεολόγοις, καθότι δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ 
εἶναι -καὶ οὔτε εἶναι- οὔτε θρόνων, οὔτε κυρίως 
τρόπων διάδοχοι, καὶ οὔτε εἶναι φορεῖς τῆς ἅπαξ τοῖς 
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Ἁγίοις παραδοθείσης Πίστεως. Ἕνας τέτοιος, λοι-
πόν, ψευδεπίσκοπος δὲν δύναται ποτὲ νὰ ἐνεργεῖ ἐν 
ὀνόματι τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας, ἔστω καὶ ἐὰν 
ὑποθέσουμε, ὅτι οἱ πρῶτοι κηρύξαντες τὴν αἵρεσιν 
ἔσχον ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας τὴν διαδοχὴν καὶ τὴν 
Χάριν, κατὰ τὸν Μέγαν Βασίλειον!  
 Οἱ διάδοχοι, ὅμως, αὐτῶν παρέλαβαν 
αἱρετικὴν πίστιν καὶ ψευδῆ διδασκαλίαν ἀπὸ τοὺς 
ψευδεπισκόπους αὐτούς, καὶ, ἑπομένως, δὲν εἶναι 
φορεῖς τῆς ἀποστολικῆς πίστεως, οὔτε φορεῖς τῆς 
ἀποστολικότητος τῆς διαδοχῆς. Εἶναι, ὅπως τὸ 
προσδιορίζει ὁ Ἱερὸς Κανών, ψευδεπίσκοποι καὶ 
ψευδοποιμένες.  
 Ἀπὸ αὐτούς, λοιπόν, τοὺς ψευδο-
διδασκάλους δὲν ἀποτειχιζόμαστε ἐμεῖς, ἀλλὰ ἐμεῖς 
τοὺς ἀποτειχίζουμε, κατὰ τὸν Μέγαν Θεολόγον 
Γρηγόριον. Ἐμεῖς ἐξακολουθοῦμε νὰ ἀποτελοῦμε τὴν 
ἀληθινὴ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ἀπὸ τὴν Ὁποίαν 
οὐδέποτε ἀποσχισθήκαμε. Ὁ ἄσωτος εἶναι ὁ 
ἀπομακρυνόμενος ἀπὸ τὸν οἶκον τοῦ Πατρός, ἐνῶ 
ἀντιθέτως ὁ πιστὸς δοῦλος καὶ ὁ φρόνιμος οἰκονόμος, 
ὁ κατ’ υἱοθεσίαν κληρονόμος τῆς Βασιλείας τοῦ 
Πατρὸς καὶ ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Πατρὸς παραμένων, 
μηδέποτε ἀναχωρήσας εἰς χώραν μακράν (τοῦ 
Οἰκουμμενισμοῦ) καὶ ὁ ἀληθινὸς φορέας τῆς 
ἀποστολικότητος τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι ὁ συνεχίζων 
τὴν Παράδοσιν καὶ τὴν ἀποστολικὴν Πίστιν 
κατέχων, πού ἔχει καὶ τὴν ἱερωσύνην ἀλώβητον καὶ 
τὴν χάριν πλουσίαν καὶ κατ' ἐξοχὴν τὸ Σῶμα καὶ τὸ 
Αἷμα τοῦ Χριστοῦ μας ἐν τῇ Θείᾳ Εὐχαριστίᾳ, δι' ἧς 
ὁ Χριστὸς μας μένει ἐν ἡμῖν καὶ ἡμεῖς ἐν Αὐτῷ.  

Ὁ πατήρ Γεώργιος ὁ Μεταλληνός γιά τήν ἕνωση 
μέ τούς Παπικούς 

 «Ἐφαρμόζουμε μία ἐκκλησιαστικὴ πολι-
τική, λέμε. Ὑπάρχουν ὅρια στὴν ἐκκλησιαστικὴ 
πολιτική. Ὁ Ἀθηναγόρας ὁ μακαρίτης πρῶτος τὰ 
ξεπέρασε αὐτὰ τὰ ὅρια. Ἂν εἴμαστε σήμερα σ’ αὐτὸν 
τὸν κατήφορο, ὀφείλεται στὸν Ἀθηναγόρα. Ἔλεγε, 
τοὺς κοινωνῶ ὅλους, δὲν ὑπάρχει τίποτα· ἄρα ἀπὸ τὸ 
1965 ὑπάρχει -στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο- 
κοινωνία, ἡ intrercommunio (διακοινωνία) μὲ τοὺς 
αἱρετικούς, Παπικοὺς καί Προτεστάντες. 
 
 Λέει ὁ Σακαρέλλος:  
 ἔγινε ἡ Ἕνωση. Καὶ πράγματι ἔγινε ἡ 
Ἕνωση.  
 ...Ἢ ὅταν τὸν ὑποδέχονται (τὸν Πάπα) ὡς 
«εὐλογημένον ἐρχόμενον ἐν ὀνόματι Κυρίου», ὡς 
Χριστὸν δηλαδή, καταλαβαίνετε, τί σημαίνει· ὁ 
ἄλλος, (ὁ Πάπας), νὰ βλασφημεῖ (ὄχι ὡς πρόσωπο, 
ὡς θεσμός), κι ἐσὺ νὰ τοῦ λὲς «εὐλογημένος 
ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου». Τότε κάθεσαι καὶ 
λές· ρὲ παιδιά, τρελλαθήκαμε ὅλοι; Ἢ τρελ-
λαθήκαμε, ἢ εἴμαστε διαβολοκίνητοι καὶ κακοί (!) 
 Πῶς τολμῶ ἐγὼ νὰ τὸ κάνω αὐτὸ τὸ πρᾶγμα. 
Θὰ μοῦ πεῖς· πολὺ εὐαίσθητος εἶσαι παπα-Γιώργη. 
Εἴμαστε ἁμαρτωλοί, ποὺ εἴμαστε. Γιατί φορτώνουμε 
(ἐπὶ πλέον τὴν ψυχή μας);  

 Στὸ μυστήριο τοῦ μικτοῦ γάμου, (ποὺ 
τελεῖται ἀπὸ παπικὸ ἱερέα), δὲν μπορῶ νὰ 
παραβρεθῶ, σὲ ἄθεσμο μυστήριο ποὺ δὲν εἶναι 
μυστήριο. Χωρὶς νὰ τὸ αἰσθάνομαι, ὅτι εἶναι 
μυστήριο… Ἕνας Ὀρθόδοξος ποὺ ξέρει τὰ πράγματα 
δὲν θὰ ἀνέχεται νὰ ἀκούει βλαστήμιες. Διότι, ὅταν 
λέει, «τοῦ ἁγιωτάτου Πατρὸς ἡμῶν Πάπα», εἶναι 
ὅλες οἱ βλασφημίες, γιὰ τὶς ὁποῖες μίλησα 
προηγουμένως. 
 Ἂν δὲν τὸ καταλαβαίνει κανείς, καὶ 
δηλητήριο νὰ παίρνει, τὸ κατάπίνει χωρὶς νὰ 
αἰσθάνεται, ὅτι εἶναι δηλητήριο. Τὰ ἀποτελέσματα 
θὰ ἔλθουν μετά. Αὐτὸ δὲν εἶναι αὐστηρότης, τὸ 
«χαίρειν αὐτῷ μὴ λέγητε» τοῦ Ἰωάννου τοῦ 
Θεολόγου. Στὸν πλανεμένο δὲ λὲς «χαίρετε». 
Καλημέρα θὰ τοῦ πῶ. Ἀλλὰ μὴν τοῦ δώσεις τὴν χαρὰ, 
ὅτι ἔχει σωτηρία ἐκεῖ ποὺ εἶναι, ὅταν (τὸν Πάπα) 
τὸν ἀναγνωρίζω ὡς Ἐπίσκοπο τῆς Ἐκκλησίας τοῦ 
Χριστοῦ καὶ τὸν Παπισμὸ ὡς Ἐκκλησία. Ὁπότε ἡ 
Ἕνωση ἔγινε.  
 
 Τὸ καταλάβατε; Τὸν ἀναγνωρίζω ὡς 
Ἐπίσκοπο τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Μακάρι νὰ 
εἶναι. Ἂν δὲν εἶναι ὅμως; Δὲν βλαστημῶ;» 
 
 Τό ὅτι ἔγινε ἄρση τῆς ἀκοινωνησίας τό 1965 
ἐκτός ἀπό τόν πατέρα Γεώργιο τόν Μεταλληνό, τό 
βεβαιώνει ὁ καρδινάλιος Κούπερς, ὁ Ἀμβρόσιος 
Ἐλευθερουπόλεως, ὁ Ἀθανάσιος Σακαρέλλος καί ὁ 
Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ἱερόθεος, (καί τό 
ἀποδείξαμε στό προηγούμενο τεῦχος τῶν «Ἁγίων 
Κολλυβάδων» καί συνεχίζουμε τήν παρουσίαση τῆς 
μεγάλης μελέτης καί ἔρευνας καί στό παρόν).  
 
 
 
........................................................................................... 
ΕΡΩΤΗΜΑ:  
 Ἀφοῦ, λοιπόν, ἡ ψευδένωση Ὀρθοδοξίας 
καί αἱρέσεων ἔγινε, ὅπως ἔλεγε ὁ π. Γεώργιος 
Μεταλλινός (+), παρ’ ὅλα αὐτά, δυστυχῶς, δέν 
προέβη στήν διακοπή τῆς μνημόνευσης τῶν 
προδοτῶν Πατριαρχῶν καί Δεσποτάδων, οἱ ὁποῖοι 
δημοσίως, θεσμικά καί πανηγυρικά κήρυτταν καί 
κηρύττουν καταδικασμένες (ἀπό Οἰκουμενικές 
Συνόδους) αἱρέσεις… 
 Ὅταν ἕνα μέλος κοπεῖ ἀπό τό σῶμα, 
νεκρώνεται παρευθύς μέ τό νά μή μεταδίδεται πλέον 
σ’ αὐτό ζωτική δύναμη˙ ἔτσι καί οἱ Σχισματικοί, ἀφοῦ 
μιά φορά σχίσθηκαν ἀπό τήν Ἐκκλησία, ἐνε-
κρώθησαν παρευθύς, καί τήν πνευματικήν χάριν καί 
ἐνέργειαν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἔχασαν, μή 
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μεταδιδομένης ταύτης εἰς αὐτούς διά τῶν ἀφῶν καί 
συνδέσμων, ἤτοι διά τῆς κατά Πνεῦμα ἑνώσεως.15  

 Περί τῶν Σχισματικῶν δύο γνῶ-μαι 
ἐστάθησαν. Ὁ μέν γάρ ἅγιος Κυπριανός καί αἱ περί 
αὐτόν ἐν Ἀφρικῇ γενόμεναι δύο Σύνοδοι -(ὅρα τόν 
Κανόνα αὐτοῦ)-, ἀλλά καί ἡ Σύνοδος ὁποῦ ἔγινεν ἐν 
Ἰκονίῳ ὑπό τοῦ Ἁγίου Φιρμιλιανοῦ, (τόν ὁποῖον 
ἐδικόν του ὀνομάζει ὁ Μέγας Βασίλειος, ὡς 
χρηματίσαντα Καισαρείας Ἐπίσκοπον), φυλάτ-
τοντες τήν ἀκρίβειαν ἐπρόσταξαν, ὅτι γενικά ὅλοι οἱ 
Σχισματικοί16, ἐρχόμενοι εἰς τήν καθολικήν Ἐκκλη-
σίαν, νά βαπτίζονται, ἐπειδή οἱ πρῶτοι Ἱερωμένοι 
τῶν Σχισματικῶν εἶχον μέν τό χάρισμα τοῦ νά 
χειροτονοῦν καί τοῦ νά βαπτίζουν ἀπό τήν 
Ἐκκλησίαν. Ἀφ’ οὗ δέ μίαν φοράν ἐσχίσθησαν ἀπό 
τό ὅλον σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, ἔχασαν αὐτό καί δέν 
ἠμποροῦν πλέον νά βαπτίσουν ἄλλους ἤ νά 
χειροτονήσουν, καί ἁπλῶς νά δώσουν χάριν, τήν 
ὁποίαν διά τοῦ σχίσματος ἐστερήθησαν˙ ὅθεν καί οἱ 
παρ’ αὐτῶν βαπτιζόμενοι λογίζονται, ὅτι ἀπό 
λαϊκούς ἐβαπτίσθησαν, διό καί χρειάζεται νά 
βαπτισθοῦν.   

 Μερικοί δέ ἐπίσκοποι κατά τήν Ἀσίαν 
ἐδέχθησαν τό βάπτισμα αὐτῶν, χάριν οἰκονομίας καί 
συγκαταβάσεως, καί οὐχί ἀκριβείας, ὡσάν ὁποῦ οἱ 
σχισματικοί εἶναι ἀκόμη μέλη τῆς Ἐκκλησίας. Ὅθεν 
κατά τήν γνώμην αὐτῶν ἄς εἶναι δεκτόν˙ οἱ 
σχισματικοί Ἐγκρατῖται, ὅμως, ἰδιαίτερον πρέπει νά 
βαπτίζονται ἐπιστρέφοντες, κατά τήν ἀκρίβειαν τῶν 
Κανόνων, καί διά τί ἴδιον ἐπενόησαν βάπτισμα, 
παραχαράξαντες τήν ἐν τῷ βαπτίσματι παράδοσιν... 
Πλήν ἄν ἴσως καί τοῦτο, τό βαπτίζομεν αὐτούς 
ἐπιστρέφοντας, ἔχει νά γίνει ἐμπόδιον εἰς τήν κοινήν 
συγκατάβασιν καί οἰκονομίαν, ὅπου περί πάντων 

                                                 
15 Ἅγιος Νικόδημος, ὑποσ. 1, σελ. 589 Ἱ. Πηδαλίου 
Θεσσαλονίκη 1982.  

  

 

16Ὡς παράδειγμα ἀναφέρονται οἱ Καθαροί, οἱ 
Ἐγκρατῖται καί Ἀποτακτῖται. 
  
17Σελ. 589 Ἱ. Πηδαλίου. Γιὰ νὰ γίνουν δεκτοὶ οἱ 
Εἰκονομάχοι ἔπρεπε νὰ χειροθετηθοῦν, χωρίς νά 
ἔχουν ἤδη κατακριθεῖ ἀπό κάποιαν Οἰκουμενικήν 
Σύνοδον, εἶπαν οἱ μοναχοί ἐνώπιον τοῦ Ἁγίου 
Ταρασίου καί κατά τήν συνεδρίαση τῆς Ζ΄ 
Οἰκουμενικῆς Συνόδου ὅτι: "χειροθετουμένους εἶπεν 
ὁ (8ος ἐν Νικαίᾳ) κανὼν δεχθῆναι". 
 Ἐπιφύλαξη ἐξέφρασε ὁ ἅγιος Ταράσιος, 
δίχως νὰ ἀποκλείει, βέβαια, τὴν χειροθεσίαν χάριν 
εὐλογίας λέγοντας: 
 "μήπως ἐπ’ εὐλογίας ἐνταῦθα τὴν χειρο-
θεσίαν λέγει, καὶ οὐχὶ ἐπὶ χειροτονίας". 
 Ὡστόσο δὲν ἀφίνεται καμμία ἀμφιβολία, ὅτι 
θὰ ἔπρεπε κανονικὰ νὰ γίνει ἡ χειροθεσία τῶν 
αἱρετικῶν, ὅταν πιὸ κάτω διαβάζονται οἱ Ἐπιστολὲς 
καὶ τοῦ Μεγάλου Βασιλείου:  
 "περὶ τῆς προρρηθείσης ὑποθέσεως, εἰ δεκτοὶ 
εἰσιν εἰς τὴν ἱερωσύνην οἱ ἐκ τῆς αἱρέσεως 

τῶν σχισματικῶν ἔκαμαν οἱ Πατέρες, ἄς 
ἀκολουθοῦμεν καί ἡμεῖς εἰς αὐτήν, μήπως διά τήν 
αὐστηρότητα τῆς προσταγῆς ταύτης τούς κάμνομεν 
ἀμελεῖς εἰς τό νά βαπτίζονται, αἰσχυνομένους τάχα, 
ὅτι σάν ἄπιστοι τελείως βαπτίζονται καί ἀκολούθως 
ἐμποδίσωμεν τήν σωτηρίαν τους. Καί συντόμως 
εἰπεῖν, ὅσοι βαπτίζονται εἰς τό ἐκείνων βάπτισμα, 
οὗτοι ἐπιστρέφοντες εἰς τήν ὀρθοδοξίαν, ἐξάπαντος 
τρόπου πρέπει νά χρίονται ἀπό τούς πιστούς μέ τό 
ἅγιον Μῦρον, καί οὕτω νά μεταλαμβάνουν, σύμφωνα 
μέ τήν Ἑρμηνεία στόν  

α΄ Κανόνα τοῦ Μεγάλου Βασιλείου ἀπό τόν Ἅγιον 
Νικόδημον17. 

Ὁ Μέγας Βασίλειος εἶναι ξεκάθαρος στόν α΄ 
Κανόνα Του γιά τούς σχισματικούς (ὥς οἱ 

Νεοημερολογίτες σήμερον), καί πολλῷ μᾶλλον γιά 
τούς αἱρετικούς, (ὥς οἱ Οἰκουμενιστές): 

 
«ἡ μέν ἀρχή του χωρισμοῦ διά σχίσματος γέγονεν. 
Οἱ δέ τῆς Ἐκκλησίας ἀποστάντες, οὐκέτι ἔσχον τήν 
χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐφ’ ἑαυτούς˙ ἐπέλιπε 
γάρ ἡ μετάδοσις τῷ διακοπῆναι τήν ἀκολουθίαν. Οἱ 
μέν γάρ πρῶτοι ἀναχωρήσαντες, παρά τῶν Πατέρων 
ἔσχον τάς χειροτονίας, καί διά τῆς ἐπιθέσεως τῶν 
χειρῶν αὐτῶν, εἶχον τό χάρισμα τό πνευματικόν, οἱ 
δέ ἀπορραγέντες, λαϊκοί γενόμενοι, οὔτε τοῦ 
βαπτίζειν, οὔτε τοῦ χειροτονεῖν εἶχον ἐξουσίαν, 
οὔτε ἠδύναντο χάριν Πνεύματος ἁγίου ἑτέροις 
παρέχειν, ἧς αὐτοί ἐκπεπτώκασι˙ δι’ ὅ ὡς παρά 
λαϊκῶν βαπτιζομένους τούς παρ’ αὐτῶν ἐκέλευσαν, 
ἐρχομένους ἐπί τήν Ἐκκλησίαν, τῷ ἀληθινῷ 
βαπτίσματι τῷ τῆς Ἐκκλησίας ἀποκαθαίρεσθαι.» 
 Νά ἀναλύσουμε περισσότερο, τό τί ἐννοεῖ ὁ 
Μέγας Βασίλειος στόν α΄ Κανόνα του πού ἔχει 

ἐπιστρέφοντες," κατὰ τὴν πρὸς Ἀμφιλόχιον 
κανονικὴν  πρώτην ἐπιστολὴν τοῦ παμμεγίστου ἱε-
ράρχου. Κατὰ τὴν ἐπιστολὴν τοῦ Οὐρανοφάντορος 
δὲν εἶναι δεκτοὶ οἱ αἱρετικοὶ Ἐγκρατῖτες, διότι 
παραχάραξαν τὸ βάπτισμα, -(ὅπως καὶ οἱ 
Οἰκουμενιστὲς καὶ οἱ Νεοημερολογίτες τὸ 
παραχάραξαν, μὴ τηροῦντες τὴν τριττὴ κατάδυση 
καὶ μὴ ἀναγινώσκοντες κἄν ὅλες τὶς εὐχὲς τοῦ 
εἰσαγωγικοῦ στὰ ἄλλα μυστήρια μεγάλου μυστη-
ρίου)-, καὶ ὅποιος βαπτίστηκε ἀπὸ αὐτούς, 
προσερχόμενος στὴν Ἐκκλησία νὰ βαπτίζεται. 
           Ἐάν, σημειώνει ὁ Μέγας πατήρ, γίνει 
ἐμπόδιο τὸ βάπτισμα, γιὰ νὰ προσέλθουν στὴν 
Ἐκκλησία, λόγῳ τῆς αὐστηρότητος τῆς ἀκριβείας, 
τότε, (σ.σ. τοὔλάχιστον), νὰ χρίονται, καὶ ἔτσι νὰ 
προσέρχονται οἱ πιστοὶ στὰ μυστήρια: 
   
  "μήποτε ὡς βουλόμεθα ὀκνη-ροὺς αὐτοὺς 
περὶ τὸ βαπτίζειν ποιῆσαι ἐμποδίσωμεν τοῖς 
σωζωμένοις διὰ τὸ τῆς προτάσεως αὐστηρόν"... 
 "παντὶ δὲ τῷ λόγῳ τυπωθήτω, τοὺς ἐπὶ τῷ 
βαπτισμῷ ἐκείνων προσερχομένους χρίεσθαι, ἐπὶ 
τῶν πιστῶν δηλονότι, καὶ οὕτως προσιέναι τοῖς 
μυστηρίοις."  
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οἰκουμενικήν ἰσχύν, γιατί ἐπικυρώθηκε ἀπό ὅλες 
τίς Οἰκουμενικές Συνόδους: 
“οἱ δέ ἀπορραγέντες, λαϊκοί γενόμενοι, οὔτε τοῦ 
βαπτίζειν, οὔτε τοῦ χειροτονεῖν εἶχον ἐξουσίαν, 
οὔτε ἠδύναντο χάριν Πνεύματος ἁγίου ἑτέροις 
παρέχειν, ἧς αὐτοί ἐκπεπτώκασι˙” 

 Γράφει ὁ Οὐρανοφάντωρ, ὅτι ὅσοι 
σχίσθηκαν ἀπό τήν Ἐκκλησία δέν ἔγιναν 
σχισματικοί, ἐπειδή κάποια σύνοδος τούς κήρυξε 
σχισματικούς, ἀλλά ὅτι ἀπό μόνοι τους ἀπο-
σχίσθηκαν ἀπερράγησαν (ἀπερράγησαν = ἐνερ-
γητική φωνή).  

 Οἱ τοιοῦτοι ἔγιναν λαϊκοί, (λαϊκοί 
γενόμενοι = ἀπό λόγου τους μετέστησαν στήν τάξη 
τῶν λαϊκῶν) καί δέν τούς ἔκανε κάποια σύνοδος 
λαϊκούς.  

 Ὡς λαϊκοί πού ἔγιναν, ἑπομένως, οὔτε νά 
βαπτίζουν πλέον μποροῦσαν, οὔτε νά χειροτονοῦν, 
οὔτε σέ ἄλλους μποροῦσαν νά μεταδίδουν τό Ἅγιο 
Πνεῦμα, ἐπειδή ἀκριβῶς ἐξέπεσαν ἀπό αὐτήν τήν 
ἐξουσία. Δέν τούς πῆρε κάποια σύνοδος τήν 
ἐξουσία, ἀλλά ἐξέπεσαν μόνοι τους (ἐκπεπτώκασι = 
ἐνεργητική φωνή). 

 Ἡ Οἰκουμενική, λοιπόν, Σύνοδος κάνει 
διάγνωση τῆς ἤδη ἐπελθούσης σήψεως καί τῆς 
αὐτοαποκοπῆς τῶν αἱρετικῶν ἀπό τήν Ἐκκλησίαν, 
τούς ὁποίους καί ἀναθεματίζει.  

Συνοδικόν τῆς Ὀρθοδοξίας, Τριώδιον, σελ. 146, 
ἔκδ. β΄ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς 

Ἑλλάδος, ἐν Ἀθήναις, 1993): 

"τοῖς οὖν ἀνεπιστρόφως τῇ πλάνῃ ταύτῃ 
κατεχομένοις, καί πρός πάντα λόγον θεῖον καί 

πνευματικήν διδασκαλίαν τά ὦτα βεβυσμένοις, ὡς 
ἤδη, λοιπόν, σεσηπόσι καί τοῦ κοινοῦ σώματος τῆς 

Ἐκκλησίας ἀποτεμοῦσιν ἑαυτούς, ἀνάθεμα".  

(Βλ. καί Ἰω. Ρωμανίδη, Δογματική, τόμος Β΄). 

 

Τό κοινό ἐκκλησιολογικό κείμενο 
 Παρεμπιπτόντως, ἐπειδή κάποιες παρεξη-
γήσεις ἀναφύονται γιά τό θέμα τῆς ἑρμηνείας τοῦ 
κοινοῦ ἐκκλησιολογικοῦ κειμένου, ὑφίσταται καί 
ἁπλοελληνική μετάφραση μέ ἑρμηνευτικές παρα-
τηρήσεις Συνοδικῶς καί διορθοδόξως ἐγκεκριμμένη, 
ἡ ὁποία γιά τό συγκεριμένο ἄρθρο ἔχει ὡς ἑξῆς: 
 
»5. Αὐτὴ ἡ ἀνάγκη γίνεται κατανοητὴ ἀπὸ τὸ ὅτι, ἡ 
ἀληθινὴ Ἐκκλησία, ἐφ᾿ ὅσον εἶναι τὸ πραγματικὸ 
Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, εἶναι ἀπὸ τὴν φύση Της 
Καθολική, δηλαδὴ ἔχει τὴν πληρότητα τῆς 
Ἀληθείας, τῆς Χάριτος καὶ τῆς Σωτηρίας, καὶ 
ἀποφαίνεται Συνοδικῶς μέσῳ τῶν Ἐπισκόπων Της, 
σχετικὰ μὲ τὶς ἐτεροδιδασκαλίες καὶ τὸ παγκόσμιο 
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σκάνδαλο ἀπὸ αὐτές· γιὰ τὸν λόγο αὐτό, ὀφείλει νὰ 
ἐπιδιώκει ἀφ᾿ ἑνὸς μὲν τὴν διατύπωση τῶν Ἀληθειῶν 
τῆς Πίστεως, γιὰ τὴν ὁριοθέτηση Ἀλη-θείας καὶ 
ψεύδους, ἀφ᾿ ἑτέρου δὲ τὴν στηλίτευση καὶ καταδίκη 
τῆς πλάνης καὶ τῆς φθορᾶς ἀπὸ τὴν αἵρεση καὶ τοὺς 
αἱρετικούς, γιὰ τὴν προστασία τοῦ Ποιμνίου, 
διαπιστώνοντας (ἔτσι) καὶ διακηρύτ-τοντας τὴν ἤδη 
ὑφισταμένην ἔκπτωση τῶν αἱρετικῶν [50].» 

Καί ἡ ὑποσημείωση [50] : 
 «Οἱ Συνοδικὲς καταδίκες δέν προκαλοῦν 
τὴν ἔκπτωση τοῦ αἱρετικοῦ, ἀλλὰ πρῶτον, 
στηλιτεύουν τὴν αἵρεση γιὰ τὴν προστασία τοῦ 
ποιμνίου, καὶ δεύτερον, διαπιστώνουν καὶ διακη-
ρύττουν τὴν ἔκπτωση τοῦ αἱρετικοῦ, ἡ ὁποία ἤδη 
ὑφίσταται.»18 

 
 
 
 

Ἡ ἀποδοχή τοῦ ἀναθέματος τοῦ 1983  
ἀπό τούς Ρώσσους τῆς Διασπορᾶς 

 
 Κατὰ τὴν ὑπόσχεσή μας δημοσιεύουμε στὴν 
συνέχεια κείμενα γιὰ τὴν ἀποδοχὴ τοῦ ἀναθέματος 
τοῦ 1983 ἀπὸ τὸν τότε Ἀρχιεπίσκοπον Βιτάλιον (βλ. 
σχετικά Vladimir Moss).  
 Ὑπάρχουν ἑκατοντάδες παρομοίων κειμέ-
νων! Διαλέγουμε δύο χαρακτηριστικά, ποὺ ὁδηγοῦν 
σὲ ἐντελῶς διαφορετικὲς τοποθετήσεις ἀπὸ αὐτὲς 
διαφόρων ἐλαφρόμυαλων, δῆθεν ἀντι-οικου-
μενιστῶν, καὶ ὅσων ἔσπευσαν νὰ ἀμφι-σβητήσουν 
τὴν παγκοσμίου φήμης ἀποδοχὴ τοῦ ἀναθέματος 
κατὰ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἑνὸς ἀπὸ τοὺς μεγαλύ-
τερους ἁγίους της Ἐκκλησίας μας, τοῦ Μεγάλου 
Ὁμολογητοῦ Ἁγίου Φιλαρέτου. 
  

Τί ἔλεγε ὁ τότε Ἀρχιεπίσκοπος Καναδᾶ καὶ 
μετέπειτα Μητροπολίτης Βιτάλιος γιὰ τὸ ἀνάθεμα 
σὲ κείμενό του μὲ τίτλο: 
 
 
THE 1983 ANATHEMA AGAINST ECUMENISM 

 
The ROCOR's Anathema Against Ecumenism 

(1983) 
by Archbishop Vitaly of Montreal and Canada 

 
It has been almost a hundred years now since 
ecumenism began its attack upon the one true Church 
of Christ, invested by Him with the authority to bind 
and to loose, and began to unite all the countless 
heresies, both small and great, acknowledging them to 
be, as it were, sparks of the truth, from which the 
future ecumenical church is to be formed in place of 
the historical Church of Christ, which in their opinion 
has proved to be a failure. Against this monstrous 

tou-oikoumenismou
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teaching a vast literature has grown up, revealing 
ecumenism to be the heresy of heresies, but we cannot 
in such a short article review it in detail. Without 
doubt, the time for discussion and polemics has passed 
and the time has come to judge this movement and, 
however insignificant our Council of 1983 may seem, 
it has at last condemned ecumenism and 
anathematized it in the following words: 
 
Those who attack the Church of Christ by teaching 
that Christ's Church is divided into so-called 
"branches" which differ in doctrine and way of life, or 
that the Church does not exist visibly, but will be 
formed in the future when all "branches" or sects or 
denominations, and even religions will be united into 
one body; and who do not distinguish the priesthood 
and mysteries of the Church from those of the 
heretics, but say that the baptism and eucharist of 
heretics is effectual for salvation; therefore, to those 
who knowingly have communion with these 
aforementioned heretics or who advocate, 
disseminate, or defend their new heresy of 
Ecumenism under the pretext of brotherly love or the 
supposed unification of separated Chri-stians, 
Anathema! 

 
 Στή συνέχεια παραθέτουμε κεί-μενα γιὰ τὴν 
ἀποδοχὴ τοῦ ἀναθέματος τοῦ 1983 ἀπὸ τὸν τότε 
Ἀρχιεπίσκοπο Βιτάλιο καὶ ἀπὸ τὸν Vladimir Moss. 
Ὑπάρχουν ἑκατοντάδες παρομοίων κειμένων! Δια-
λέγουμε δύο χαρακτηριστικά, ποὺ ὁδηγοῦν σὲ 
ἐντελῶς διαφορετικὲς τοποθετήσεις ἀπὸ αὐτὲς 
διαφόρων ἀδελφῶν, πού δέν γνωρίζουν καλά τήν 
στάσιν τῶν Πατέρων, ἐκφρασθεῖσαν διά τῶν 
Οἰκουμενικῶν Συνόδων καὶ ὅσων ἔσπευσαν νὰ ἀμφι-
σβητήσουν τὴν παγκοσμίου φήμης ἀποδοχὴ τοῦ 
ἀναθέματος κατὰ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἑνὸς ἀπὸ τοὺς 
μεγαλύ-τερους ἁγίους της Ἐκκλησίας μας, τοῦ Ἁγίου 
Φιλαρέτου καί τῆς Συνταδου τῶν Ρώσσων τῆς 
Διασπορᾶς. 
 
 Καὶ στὸ ἑπόμενο κείμενο, τὸ τί ἔλεγε ὁ τότε 
Ἀρχιεπίσκοπος Καναδᾶ καὶ μετέπειτα Μητρο-
πολίτης Βιτάλιος γιὰ τὸ ἀνάθεμα σὲ κείμενό του μὲ 
τίτλο: 
THE_1983_ANATHEMA_AGAINST_ECUMENIS
M&usg=AFQjCNEMIgVr-ont0LIZ0sOF1-
XD7fHqYw 
The ROCOR's Anathema Against Ecumenism (1983) 
by Archbishop Vitaly of Montreal and Canada 
It has been almost a hundred years now since 
ecumenism began its attack upon the one true Church 
of Christ, invested by Him with the authority to bind 
and to loose, and began to unite all the countless 
heresies, both small and great, acknowledging them to 
be, as it were, sparks of the truth, from which the 
future ecumenical church is to be formed in place of 
the historical Church of Christ, which in their opinion 
has proved to be a failure. Against this monstrous 
teaching a vast literature has grown up, revealing 
ecumenism to be the heresy of heresies, but we cannot 
in such a short article review it in detail. Without 
doubt, the time for discussion and polemics has passed 
and the time has come to judge this movement and, 

however insignificant our Council of 1983 may seem, 
it has at last condemned ecumenism and 
anathematized it in the following words: 
Those who attack the Church of Christ by teaching 
that Christ's Church is divided into so-called 
"branches" which differ in doctrine and way of life, or 
that the Church does not exist visibly, but will be 
formed in the future when all "branches" or sects or 
denominations, and even religions will be united into 
one body; and who do not distinguish the priesthood 
and mysteries of the Church from those of the heretics, 
but say that the baptism and eucharist of heretics is 
effectual for salvation; therefore, to those who 
knowingly have communion with these 
aforementioned heretics or who advocate, disseminate, 
or defend their new heresy of Ecumenism under the 
pretext of brotherly love or the supposed unification of 
separated Christians, Anathema! 
The Russian Church Abroad, now headed by 
Metropolitan Philaret, professes itself to be an 
inseparable part of the historic Russian Church. As a 
local Church it has the right to summon its regular 
Councils and to enforce its resolutions, which are 
thereupon fully obligatory for all of its children, 
scattered throughout the world. Time will tell whether 
or not the other local Churches will adopt our 
resolution on ecumenism as the acts of the Ten Local 
Councils were, in their time, entered into the Book of 
the Canons of the Holy Apostles, the Sacred 
Ecumenical Councils, and the Holy Fathers of the 
Universal Church. We well know that all our conciliar 
resolutions against the Moscow Patriarchate, whose 
hierarchy is completely subject to the atheist 
Communist Party, were merely taken note of by the 
other local Churches—to their spiritual detriment. 
Orthodox Observer, No. 58 (April 1984). 
 
"[At the urging of Saint Maximus the] Pope convened 
his bishops, one hundred and five in number, with 
Abba Maximus in their midst. This was the Lateran 
Council (A.D. 649): it reviewed the errors of Cyrus, 
Sergius, Pyrrhus, and Paul, and also the Emperor's 
heretical confession. The false teachings were 
anathematized, and the Pope wrote to the faitful in all 
places, confirming them in their Orthodoxy, 
explaining the errors of the heretics and warning them 
in every way to be on their guard against them." [The 
Life of Our Holy Father Saint Maximus the Confessor 
(Boston: Holy Transfigu-ration Monastery, 1982) p. 7. 
Recall also the Patriarchal Encyclicals of 1848 and 
1895 in response to proselytizing papal bulls. These are 
examples of how true bishops have responded in the 
past to innovations threatening the Church.—Patrick 
Barnes. 
 
Ἀγαπητέ μοι πάτερ Ἀλύπιε, 
χαῖρε ἐν Κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ πάντοτε! 
Εὔχομαι νά εἶσαι καλά μετά τῆς συνοδείας Σου καί 
ὁ Κύριος νά Σε σκεπάζει πάντοτε καί νά Σέ φωτίζει, 
νά παίρνεις τίς ὀρθές καί σωτήριες ἀποφάσεις, 
ἀγωνιζόμενος γιά τήν δόξα τοῦ Χριστοῦ μας καί τήν 
προβολή τοῦ ἀγῶνα καί τῆς ἀλήθειας τῆς 
διωκόμενης καί ματωμένης Ἐκκλησίας μας. 



 

 33 

Δέν εἴχαμε τήν εὐκαιρία νά μιλήσουμε ἰδιαίτερα 
ἀπό κοντά γιά πολύν καιρόν.  
Σοῦ γράφω αὐτή τήν σύντομη ἐπιστολή, 
ἀποστέλλοντάς Σου καί τό τελευταῖο τεῦχος τῶν 
«Ἁγίων Κολλυβάδων», ὅπου θά δεῖς νά 
θεμελιώνεται καί νά δικαιώνονται μέ πολύ ἰσχυρά 
ἐπιχειρήματα, πολλές παραπομπές σέ μνημειώδη 
πατερικα κείμενα καί θεολογική καί πατερική 
συνέπεια ἡ στάση καί οἱ ἀποφάσεις τῆς Ἐκκλησίας 
μας ἀπέναντι στόν Οἰκουμενισμό καί στίς 
αἱρέσεις τῶν Φράγγων καί τῶν 
Μονοφυσιτῶν, μέ τούς ὁποίους ἑνώθηκαν 
καί κοινωνοῦν οἱ τῆς Νέας, φαινομένης 
«ἐκκλησίας». 
1. Τό Νέον Ἡμερολόγιον διέσπασε τήν 
ἑνότητα τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας, δηλ. 
τῆς Ὀρθοδόξου, ὅπως καλῶς γνωρίζεις. 
Καταστράφηκε ἡ ἑορτολογική ἑνότητα, ἡ 
πατροπαράδοτη ἐκκλησιαστική τάξη, 
καταργήθηκαν νηστεῖες καί  τό αἰώνιο 
Τυπικό, ὁ δέ Πασχάλιος Κανόνας λεηλα-
τήθηκε...  
2. Ἡ «ἐκκλησία»τῆς Ἑλλάδος εἶναι συνιδρυτικό 
μέλος τοῦ μασωνικοῦ καί παναιρετικοῦ 
Παγκοσμίου Συμβουλίου τοῦ Σατανᾶ, (ΠΣΕ) ἀπό 
τό 1948 καί ἀρνεῖται ἡ ἴδια τήν ὑπόστασή της ὡς 
Ἐκκλησίας, ἀφοῦ προσχώρησε σ’ αὐτό καί 
συνυπέγραψε τό σατανικό καταστατικό του.  
3. Στό ἐπισυναπτόμενο τεῦχος θά δεῖς, ὅτι τό 1965 
ἔγινε ἡ ἄρση τῆς ἀκοινωνησίας πρός τούς 
Λατίνους, τήν ὁποία ὀνόμασαν ἄρση τῶν 
ἀναθεμάτων. Ἡ ἄρση τῆς ἀκοινωνησίας σημαίνει 
θεμελίωση τῆς διακοινωνίας μέ τούς προαιωνίους 
αἱρετικούς, κατά τόν Ἅγιο Νικόδημο τόν 
Ἁγιορείτη καί γιά περισσότερους ἀπό διακοσίους 
Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας καί κατά τούς Ἱερούς 
Κανόνες. 
 

 

Οὐνιτικό «συλλείτουργο» τοῦ, κατά τούς Κανόνες, 
ψευδοπατριάρχη Βαρθολομαίου, μέ τό 

προηγούμενο θηρίον, ἀντίχριστον, Πάπαν 

Βενέδικτον, παραιτηθέντα γιά ἠθικά σκάνδαλα στό 
Βατικανό καί ἀλλαχού. 

 

Συναγελασμός τοῦ, κατά τούς Κανόνες, 
ψευδοπατριάρχη Βαρθολομαίου καί τοῦ 

Οἰκουμενιστῆ Θεόφιλου «Ἱεροσολύμων» μέ τό 
θηρίον, ἀντίχριστον, Πάπαν Φραγκίσκον, μέ τόν 
ὁποῖον ἔγινε καί συμπροσευχή, καί τό Σπήλαιον 

τῆς Γεννήσεως κάηκε. 
 

4. Στή συνέχεια ἔγινε ἡ ἀναγνώριση τῶν 
Μονοφυσιτῶν, τό 1990-93 στό Σαμπεζύ τῆς 
Ἑλβετίας ἀπό ἐννέα τοπικές ὀρθόδοξες «ἐκκλησίες» 
τοῦ Νέου Ἡμερολογίου καί τῶν οἰκουμενιστικῶν 
τοιούτων τοῦ Σλαυικοῦ παλαιοημερολογιτικοῦ 
τόξου καί στήν Ἀντιόχεια ἀπό τό Πατριαρχεῖο 
Ἀντιοχείας: 
5. Ὡς ἐπιστέγασμα ἦλθεν ἡ πλήρης μυστηριακή 
ἕνωση τοῦ Πατριαρχείου τῆς Ἀντιόχειας μέ τούς 
Μονοφυσίτες καί σέ μεγάλη ἔκταση καί τοῦ 
Πατριαρχείου τῆς Ἀλεξάνδρειας μέ τούς Κόπτες 
(Μονοφυσίτες) τῆς Αἰγύπτου 
6. Ἀκολούθησε ἡ ἕνωση τοῦ Μπάλαμαντ μέ τούς 
Οὐνίτες τοῦ Πάπα τό 1993. Δηλ. ἔγιναν ἑνώσεις μέ 
καταδικασμένους ἀπό Οἰκουμενικές καί 
Πανορθόδοξες Συνόδους αἱρετικούς! 
7. Ἐπισημότατη καί θεσμική-συνοδική 
ἀναγνώριση τῆς παναίρεσης τοῦ Οἰκουμενισμοῦ 
ἔγινε τελευταία στό Κολυμπάρι τό (2016), ἀπό δέκα 
τοπικές «ἐκκλησίες» καί Πατριαρχεῖα, μεταξύ τῶν 
ὁποίων καί ἡ Νέα «ἐκκλησία» τῆς Ἑλλάδος. 
Ἑβδομῆντα πέντε χρόνια μετά τόν Ἅγιο πρώην 
Φλωρίνης δέν εἴμαστε πλέον στά «δυνάμει καί 
ἐνεργείᾳ», πού οὕτως ἤ ἄλλως τό «δυνάμει καί 
ἐνεργείᾳ» ἰσχύει μόνον γιά τίς κανονικές 
παραβάσεις (πορνεία, μοιχεία, σιμωνία κλπ.), ἀλλά 
περάσαμε σέ ἑνώσεις μέ αἱρετικούς, καί σέ 
διακηρύξεις ἐπίσημες, δηλ. συνοδικά, θεσμικά, 
δημόσια καί πανηγυρικά παγκοσμίως 
κηρυσσόμενες αἱρέσεις καί ἐπαναλαμβανόμενα 
οὐνιτικά ἑνωτικά συλλείτουργα, τῶν Ἀθηναγόρων, 
Δημητρίων καί Βαρθολομαίων, πού ἀνατρέπουν τήν 
Ὀρθόδοξη Θεολογία καί καταργοῦν τήν 
Ἐκκλησιολογία τήν Ὀρθόδοξη αὐτοί οἱ 
Οἰκουμενιστές ψευδεπίσκοποι, κατά τούς Κανόνες, 
(ιε΄ τῆς ΑΒ΄ Συνόδου καί 31ος Ἁγίων Ἀποστόλων).  
8. Οἰ ἄπειρες καί καθημερινά ἐπαναλαμβανόμενες 
παντοῦ, σέ ὅλον τόν κόσμο, συμπροσευχές μέ τούς 
αἱρετικούς, ἀλλά καί μέ τούς ἑτεροθρήσκους, ἡ 
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φανερή πλέον καί κρυφή τίς περισσότερες φορές 
διακοινωνία μέ τούς Φράγγους καί τούς 
Μονοφυσίτες, καί ἡ πνευματική κοινωνία μέ τούς 
Προτεστάντες, ἡ συνεχόμενη ἐπί ἕνα σχεδόν αἰῶνα 
βλασφημία κατά τοῦ Παναγίου Πνεύματος, μέ τίς 
συνυπογραφές τῶν ἑνωτικῶν μέ τούς αἱρετικούς 
πράξεων καί δηλώσεων, μᾶς καλοῦν γιά συνεπεῖς 
ἀποφάσεις, σύμφωνες μέ τά ἐντάλματα τῶν 
Πατέρων καί τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων.                  
Ὅσο καί ἄν αὐτές κοστίζουν κοινωνικά, 
ἐπαγγελματικά καί προσωπικά!  Γιατί ὁ Κύριος θά 
μᾶς ζητήσει λόγον γιά τίς πράξεις μας καί τήν στάση 
μας ἐν καιρῷ κηρυσσομένης αἱρέσεως. Ὀφείλουμε 
ἀκόμη νά ἀφήσουμε παράδειγμα στίς ἐπερχόμενες 
γενεές. Παράδειγμα θυσίας, ὁμολογίας ὀρθόδοξης 
καί ζωῆς κατά Χριστόν. 
Μέ ἀγάπη καί θερμές εὐχές γιά κάθε πρόοδο, 
πνευματική, ἵνα εὐαρεστήσεις τόν Θεόν καί Κύριον 
Ἰησοῦν κατά πάντα, 

π. Νικόλαος Δημαρᾶς 
(δρ.Ν. τ. ἐπίκουρος καθ. Διοίκησης κ΄ Οἰκονομίας τοῦ 

Πανεπιστημίου Πατρῶν καί Magister Artium Philosophie u. 
Theologie der Uni. Frankfurt) 

 
 
 

 
Διαδικτυακοί διάλογοι μέ λίαν ἀξιόλογους 

ἐπιστήμονες καί συγγραφεῖς γιά τήν θεώρηση τῶν 
αἱρετικῶν καί τῆς “ἱερωσύνης” αὐτῶν ἐκ μέρους 

τῆς Ἐκκλησίας  
 Kyprianos Christodoulides  
 Συμφωνώ Ρόμπιν. Η καρδιά, κυριολεκτικά, 
τού προβλήματος είναι η αλλαγή τού εκκλη-
σιαστικού ημερολογίου, που καλείται νά συμβα-
δίζει μέ τό πολιτικό. Προφανώς, γιά νά παίρνουν 
άφεση αμαρτιών οι δολοπλόκοι καί ιδιοτελείς 
πολιτικοί πάσης φύσεως. 
 
 Τό ζήτημα αυτό τέθηκε προσυνοδικά, όταν 
ετοιμαζόταν τό Κολυμπάρι, αλλά τό Φανάρι 
απέρριψε αυτό τό αίτημα. Αν θυμάμαι καλα, τό είχαν 
προτείνει οι Ρώσοι, αλλά δέν είμαι βέβαιος. 
 
 Εφόσον, λοιπόν, αυτό μένει ανοικτό, 
επόμενο είναι νά ... χάσκουν ένα σωρό άλλα. 
Ερωτήματα νά γεννούν άλλα ερωτήματα καί οι 
απαντήσεις νά γεμίζουν τό πιθάρι τών Δαναΐδων, 
θέλω νά πώ, τό διαδίκτυο. 
 Robin Edison   
 Με αυτό τον τρόπο καταφέρνουν να 
αποπροσανατολίζουν και να ρίχνουν στην παγίδα 
διάφορους καλοπροαίρετους ίσως, που επειδή 
γνωρίζουν τους Κανόνες της Εκκλησίας, χρίουν 
εαυτούς «εκκλησιαστικούς κριτές» καταργώντας τον 
ρόλο της Συνόδου και των Συνοδικών Δικαστηρίων. 
 π. Νικόλαος Δημαράς  
 Η Σύνοδος έχει λόγον, όταν πρόκειται περί 
καινοφανούς αιρέσεως. Όταν το θέμα έχει ήδη κριθεί 
από Σύνοδον και έχει καταδικασθεί η αίρεση, τότε, 
ο ενούμενος με τους καταδικασθέντες αιρετικούς, 
κατά Τό ζήτημα αυτό τέθηκε προ- συνοδικά, όταν 
ετοιμαζόταν τό Κολυμπάρι, αλλά τό Φανάρι 
απέρριψε αυτό τό αίτημα. Αν θυμάμαι καλα, τό είχαν 
προτείνει οι Ρώσοι, αλλά δέν είμαι βέβαιος. 

 
          Εφόσον, λοιπόν, αυτό μένει ανοικτό, επόμενο 
είναι νά ... χάσκουν ένα σωρό άλλα. Ερωτήματα νά 
γεννούν άλλα ερωτήματα καί οι απαντήσεις νά 
γεμίζουν τό πιθάρι τών Δαναΐδων, θέλω νά πώ, τό 
διαδίκτυο. 
 Robin Edison   
 Με αυτό τον τρόπο καταφέρνουν να 
αποπροσανατολίζουν και να ρίχνουν στην παγίδα 
διάφορους καλοπροαίρετους ίσως, που επειδή 
γνωρίζουν τους Κανόνες της Εκκλησίας, χρίουν 
εαυτούς «εκκλησιαστικούς κριτές» καταργώντας τον 
ρόλο της Συνόδου και των Συνοδικών Δικαστηρίων. 
 π. Νικόλαος Δημαράς  
 Η Σύνοδος έχει λόγον, όταν πρόκειται περί 
καινοφανούς αιρέσεως. Όταν το θέμα έχει ήδη κριθεί 
από Σύνοδον και έχει καταδικασθεί η αίρεση, τότε, 
ο ενούμενος, μέ κάθε ἔννοια, με τους 
κατάδικασθέντες αιρετικούς, κατά τον α΄ και τον β΄ 
Ἱερόν Κανόνα της Γ΄ Οικουμενικής Συνόδου, 
εκπίπτει της ιερωσύνης.   
 Ἐπίσης, όταν κηρύσσεται θεσμικά, συν-
οδικά και δημόσια μία αίρεση και αλλοιώνεται το 
δόγμα, παύει η αποστολική διαδοχή και αναιρείται 
η καθολικότητα της αιρετίζουσας "εκκλησίας".  
  1.    Θεσμικά και συνοδικά άλλαξε         
       το Εορτολόγιο της Εκκλησίας, 

2. Θεσμικά έγινε η άρση της ακοινωνησίας 
προς τους Παπικούς και καθιερώθηκε, 
επομένως, η διακοινωνία με τους Λα-
τίνους κατά τους επιφανείς, κατά τά 
άλλα, θεολόγους, π. Γεώργιο Μέ 
ταλληνό, σεβ. Ιερόθεο Βλάχο και Αθα-
νάσιο Σακκαρέλο, όπως αποδεικνύεται 
με τα αντίστοιχα υπογεγραμμένα 
κείμενα, πού είναι και τα πρωτότυπα, 
στα αγγλικά και στα γαλλικά το 1965, 

3. Θεσμικά έγινε η ένωση με τους Μονο-
φυσίτες στο Σαμπεζύ, και 

4. Θεσμικά και συνοδικά θεμε-λιώθηκε η 
διακοινωνία του πατριαρχείου της 
Αντιόχειας με τους Μονοφυσίτες της 
Συρίας, και  

5. Ἐπικυρώθηκε θεσμικά και συνοδικά η 
"ψευδοσύνοδος" του Κολυμπαρίου, 
υπογραφείσα από 25 επισκόπους - 
αντιπροσώπους της Νεοημερολογιτικής 
"φαινομένης" ως Εκκλησίας της Ελ-
λάδος. 

 
 Kyprianos Christodoulides  
 Σεβαστέ π. Νικόλαε 
 Συμφωνώ πλήρως μέ αυτό που μόλις 
γράψατε. Προκειμένου δέ νά δείξω τό μέγεθος τών 
αυτοαναιρουμένων θέσεων τής Νεορθόδοξης ("φαι-
νομένης") Εκκλησίας τής Ελλάδος, θά σημειώσω 
ὁρισμένα πράγματα ἀκόμη... 
 
 Robin Edison  
 Όλες οι αιρέσεις στην εκκλησιαστική 
ιστορία, π. Νικόλαε, πλήττουν ή το δόγμα της Αγίας 
Τριάδας, ή το δόγμα περί Ενανθρωπήσεως του Θεού 
Λόγου. Υπό την έννοια αυτή δεν θα έπρεπε να γίνουν 

https://www.facebook.com/kypchri
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011409833006
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000377264472
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011409833006
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000377264472
https://www.facebook.com/kypchri
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011409833006
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τόσες Οικουμενικές σύνοδοι, διότι επί της ουσίας 
επαναλαμβάνονται. 
 π. Νικόλαος Δημαράς   
 H μεγάλη διαφορά είναι η εξής:  
 Η άρση της ακοινωνησίας θεμελιώνει την 
διακοινωνία με τους Λατίνους το 1965. Ένωση με 
αιρετικούς κεκριμένους.  

Δεν πρόκειται για κηρυξη αιρέσεως, αλλά 
για ένωση.  
 Γιαυτό οι α΄ και β΄ της Γ΄ Οικουμενικής 
ορίζουν, ότι εκπίπτουν της ιερωσύνης και της 
χάριτος οι ενούμενοι με τους κεκριμένους 
αιρετικούς.  
 Υπάρχει μεγάλη διαφορά, επίσης, όταν 
έχουμε μεμονωμένη κήρυξη της αίρεσης από κάποιον 
ή κάποιους επισκόπους ή πρεσβυτέρους, διακόνους, 
μοναχούς κλπ, από την συνοδική, θεσμική αίρεση, 
που αλλοιώνει το δόγμα και την πατροπαράδοτη 
πίστη ή την παράδοση, μόνιμα καί ριζικά, όπως 
στην περίπτωση του Εορτολογίου.  
 Οι πρώτοι, τί παραδίδουν στους επομέ-
νους; Αλλοιωμένη την πίστη και την παράδοση ή 
“κολλώμενοι τῇ πόρνῃ (αἱρέσει) ἓν σῶμά εἰσιν”.  
 Η Ε΄ Οικουμενική είναι σαφής, όπως και η 
αυθεντική ερμηνεία που κάνει η Πανορθόδοξη 
Σύνοδος των Πατριαρχών της Ανατολής το 1848, 
αναφορικά με το ερώτημα, πότε κάποιος καθί-σταται 
αιρετικός, και, επομένως, κατά τον Α΄ της 
Καρθαγένης στερείται του αγιασμού, της ιερωσύνης 
και της Χάριτος. 
 
 Robin Edison  
  Σε όλα αυτά δεν διαφωνούμε. Απλά το 
ερώτημα είναι ... ισχύουν «αυτόματες» διαδικασίες; 
 
 Kyprianos Christodoulides 

Καί ακόμη κάτι. Κατά σχήμα πρωθύστερο 
καί κατά τήν γνώμη μου, οι λεγόμενες τριαδολογικές 
αιρέσεις, ουσιαστικά είναι αιρέσεις κατά του 
Παναγίου Πνεύματος. Ο άρχων εξουσιαστής τού 
αέρος, τό πνεύμα πλάνης τών υιών τής απειθείας ... :  
 «1 Καὶ ὑμᾶς ὄντας νεκροὺς τοῖς 
παραπτώμασι καὶ ταῖς ἁμαρτίαις, 2 ἐν αἷς ποτε 
περιεπατήσατε κατὰ τὸν αἰῶνα τοῦ κόσμου τούτου, 
κατὰ τὸν ἄρχοντα τῆς ἐξουσίας τοῦ ἀέρος, τοῦ 
πνεύματος τοῦ νῦν ἐνεργοῦντος ἐν τοῖς υἱοῖς τῆς 
ἀπειθείας·» (Εφ. Β') ... ενεργεί αδιάκοπα, 
προκειμένου νά κυριαρχήσει τό δικό του πνεύμα. 
Διότι μισεί τόν Παράκλητο, τό Πνεύμα τής αληθείας 
... :  
 «15 Ἐὰν ἀγαπᾶτέ με, τὰς ἐντολὰς τὰς ἐμὰς 
τηρήσατε, 16 καὶ ἐγὼ ἐρωτήσω τὸν Πατέρα καὶ 
ἄλλον Παράκλητον δώσει ὑμῖν, ἵνα μένει μεθ' ὑμῶν 
εἰς τὸν αἰῶνα, 17 τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὃ ὁ 
κόσμος οὐ δύναται λαβεῖν, ὅτι οὐ θεωρεῖ αὐτὸ οὐδὲ 
γινώσκει αὐτὸ·» (Ιω. Ιδ΄) ... προκαλώντας ανίατη 
σύγχυση μεταξύ τών ανθρώπων.  
 Όμως, έχει χάσει τήν εξουσία του ...: «18 καὶ 
προσελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησεν αὐτοῖς λέγων· Ἐδόθη 
μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς.» (Ματθ. 
κη΄) 

 Robin Edison  
 Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τόν πατέρα 
Νικόλαο, η παρακάτω παράγραφος, με την οποία 
συμφωνώ, σε ποια «Μεγάλη Σύνοδο τῶν Ὀρθο-
δόξων» αναφέρεται και ποιο το νόημά της, εάν όλα 
όσα προαναφερθήκαν δηλώνουν ότι οι διαδικασίες 
καταδίκης του Οικουμενισμού και της ψευδο-
συνόδου του Κολυμβαρίου και όσων συμμετείχαν σε 
αυτήν, συνοδικά δεν είναι απαραίτητες; 
  
 «Ἄν ἡ Μόσχα ἐπιθυμεῖ νὰ ἀναδειχθεῖ 
Ἀμύντορας τῆς Ὀρθοδοξίας, τὴν ὁποία παρ-
έφθειραν καὶ μετήλλαξαν οἱ Οἰκουμενιστές, ἔχει τὴν 
εὐκαιρία πρὸς τοῦτο: Μὲ θεία ἐνίσχυση καὶ 
ἀποτινάζοντας τὸν ὅποιο ἀλλότριο ἐπηρεασμό, 
ἐμφανῆ ἤ ἀφανῆ, νὰ ἀρνηθεῖ καὶ νὰ καταδικάσει τὸν 
Σεργιανισμὸ καὶ τὸν Οἰκουμενισμό, καὶ σὲ μία 
ὄντως Μεγάλη Σύνοδο τῶν Ὀρθοδόξων νὰ προβεῖ σὲ 
καταδίκη τῆς Ψευδοσυνόδου τοῦ Κολυμβαρίου καὶ 
ὅσων συμμετεῖχαν σὲ αὐτήν, ὥστε νὰ καταστεῖ 
Ὀρθόδοξος Προμαχῶνας σὲ ἐποχὴ μεγάλης 
Ἀποστασίας. Σὲ αὐτὸ θὰ μᾶς βρεῖ ἔνθερμους φίλους 
καὶ ὑποστηρικτές.» 
 
 π. Νικόλαος Δημαράς 

Τά γραφόμενα ἀναφέρονται στό θέμα της 
Οὐκρανίας-Ρωσίας καί τό αὐτοκέφαλό της. Ἡ 
Σύνοδός μας ἔχει πάρει θέση, ἀναφορικά μέ τά 
τελούμενα "μυστήρια" ὑπό τῶν Νεοημερολογιτῶν καί 
τῶν Οἰκουμενιστῶν. Δέν ἀναγνωρίζει μυστήρια 
ἐκτός τοῦ Σώματος τῆς Γνησίας Ἐκκλησίας. 
Ὁποιαδήποτε μελλοντική πανορθόδοξη Σύνοδος θά 
ἔχει διαπιστωτικό χαρακτῆρα καί ὄχι διαπλαστικό. 
Αὐτό τονίζει ὁ Μέγας Διονύσιος ὁ Ἀρεοπαγίτης. 
Συμφωνοῦν ἐπίσης ὁ Μέγας Φώτιος (βλ. παρ.) καί ὁ 
Ἅγιος Νικόδημος, ὅπως ἐξάγεται ἀπό τόν 68ο 
Ἀποστολικό Κανόνα καί τήν ἑρμηνεία του.  
 Ἐξάλλου ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἔχει κατά-
δικάσει τόν Οἰκουμενισμό τό 1983, πρωτο-
στατοῦντος τοῦ Ἁγίου Ἱεράρχου Φιλαρέτου.  
 Ἡ Σύνοδός μας ἔχει, ἐπίσης, καταδικάσει 
τόν Οἰκουμενισμόν ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ μακα-
ριστοῦ Πρωθιεράρχου μας κυροῦ Χρυσοστόμου.  
 Ὁ Οἰκουμενισμός καί ὁ Νεοημερολο-
γιτισμός ἀναθεματίζεται ὑπό τοῦ κλήρου καί τοῦ 
λαοῦ, τοῦ Βασιλείου Ἱερατεύματος, κατ' ἐξοχήν τήν 
Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, ὑπό τῶν ἀρχιερέων ἐν 
ὠμοφορίω καί ὑπό τῶν ἱερέων ἐν ἐπιτραχηλίῳ. Καί 
τό μέγα ἀνάθεμα τῶν Πατριαρ-χῶν τῆς Ἀνατολῆς τοῦ 
1848 αὐτό ἐπιβεβαιώνει.  
 

Ἡ Γνήσια Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στήν 
Ἑλλάδα καί ἡ Ἐκκλησιολογία της 

 
 Πιστεύουμε καί ὁμολογοῦμε, ὅτι ἡ 
Ἐκκλησία μας μέ τήν Σύνοδό μας ὑπό τόν 
Μακαριώτατον Ἀρχιεπισκοπόν μας κ. κ. 
Καλλίνικον εἶναι ἡ συνέχεια τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, 
Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας στην 
Ἑλλάδα, εὑρισκομένη σέ κοινωνία μέ τόν 
Μητροπολίτην Ἀγαθάγγελον καί τήν Σύνοδον τῶν 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000377264472
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011409833006
https://www.facebook.com/kypchri
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011409833006
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Ρώσσων τῆς Διασπορᾶς, μέ τόν Μητροπολιτην 
Βλάσιον καί τήν Σύνοδόν του στήν Ρουμανίαν, μέ 
τόν Ἐπίσκοπον Φώτιον τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Βουλγαρίας καί τίς ὑπ’ αὐτόν Ὀρθόδοξες Ἐνορίες, μέ 
τόν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀμερικῆς Δημήτριον καί τήν 
ὑπ’ αὐτόν Σύνοδον. 
 Ὁμολογία Πίστεως ὅλων τῶν πιστῶν τῆς ἐν 
Ἑλλάδι Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας:  
" ε. Πείθομαι προθύμως ἐν τοῖς Ἐκκλησιαστικοῖς καὶ 
τῇ Ἱερᾷ Συνόδῳ, ὡς τῇ Ἀνωτάτῃ Ἀρχῇ τῆς Γνησίας 
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν Ἑλλάδι, ἀποτελούσης τὴν 
συνέχειαν τῆς Μιᾶς, Ἁγίας Καθολικῆς καὶ 
Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας ἐν Ἑλλάδι, καὶ τοῖς ὑπ’ 
Αὐτὴν κανονικοῖς Ἐπισκόποις καὶ Πρεσβυτέροις, 
καὶ εὑρισκομένης ἐν κοινωνίᾳ Πίστεως καὶ 
Μυστηρίων μετὰ τῶν κατὰ τόπους ἁπανταχοῦ 
Γνησίων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν."19 
 Ὅταν κάποιος ἀπό σχισματικούς ἐντάσ-
σεται στήν Ἐκκλησία μας ὀφείλει νά δηλώσει ὅτι: 
 «Ὁμολογῶ καί ἀποδέχομαι: ἅπαντα τά θεῖα 
δόγματα καί ἱεράς παραδόσεις τῆς Ἁγίας 
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, καί γενικῶς 
ὅσα Αὕτη πιστεύει, καί ἀποδέχεται καί ὅτι ἡ 
Ἐκκλησία τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν εἰς 
τήν ὁποίαν τώρα ἐντάσσομαι, εἶναι ἡ συνέχεια τῆς 
Μίας, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκ-
κλησίας...»20 
 Δὲν ὑπάρχει Συνοδικὴ ἀπόφαση, ἡ ὁποία νὰ 
ἀποφαίνεται γιὰ κάποια συγκεκριμένη χρονιὰ, κατὰ 
τὴν ὁποίαν ἐξέπεσαν οἱ Νεοημερολογίτες - Οἰκου-
μενιστὲς Κληρικοί. 
 Γιὰ τὸ θέμα αὐτό ὑφίστανται πολλὲς καὶ 
διάφορες ἀπόψεις, δέν εἶναι, ὅμως, τόσο σημαντικό. 
Ὅπως, ὅταν ἔχουμε ἐνώπιόν μας ἕνα νεκρὸ σῶμα, 
μπορεῖ οἱ ἰατροδικαστὲς νὰ μὴ συμφωνοῦν μεταξύ 
τους, γιὰ τὴν ἀκριβῆ ὥρα τοῦ θανάτου καὶ νὰ 
προσπαθοῦν νὰ ὑπολογίσουν μὲ διάφορους 
ἐπιστημονικοὺς τρόπους, τὸ πότε ἐπῆλθε τὸ μοιραῖο, 
ἀλλὰ τὸ ἀναμφισβήτητο γεγονὸς εἶναι, ὅτι ὁ 
θάνατος ἔχει ἐπέλθει. 
 Στὸ σημεῖο τοῦτο ὀφείλουμε νὰ ἀνα-
φέρουμε, ὅτι ὅταν οἱ Ἀρχιερεῖς ἐν Συνόδῳ 
ἀποφαίνονται γιὰ τὸν πνευματικὸ θάνατο μιᾶς 
αἱρετικῆς κοινότητος, δὲν εἶναι οἱ πνευματικοὶ 
ἐκτελεστὲς οἱ ὁποῖοι θανατώνουν πνευματικῶς τοὺς 
αἱρετικοὺς διὰ τοῦ ἀναθέματος, ἀλλὰ οἱ 
«πνευματικοὶ ἰατροδικαστές», οἱ ὁποῖοι διαπι-
στώνουν τὴν πνευματικὴ νέκρωση τῶν αἱρετικῶν, ἡ 
ὁποία ἐπῆλθε ἀκριβῶς ἀπὸ τὴν θανατηφόρο 
ἀσθένεια τῆς αἱρέσεως. 

                                                 
19http://ecclesiagoc.gr/index.php/ekklisiologika/800-

omologia-pistews
  

 
20http://ecclesiagoc.gr/images/stories/agies/Biblia/chrism

ation.pdf
  

 

 Αὐτά ἀποδέχεται ἡ Ἐκκλησία μας (ΓΟΧ 
Ἑλλάδος, Ρουμανίας, Βουλγαρίας καὶ ΡΟΕΔ), διὰ 
τοῦ ἄρθρου Ζ5 τοῦ κοινοῦ Ἐκκλησιολογικοῦ 
κειμένου: 
 «5. Ἡ ἀνάγκη αὕτη καθίσταται κατανοητὴ 
ἐκ τοῦ ὅτι ἡ ἀληθὴς Ἐκκλησία, ὡς τὸ πραγματικὸν 
Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, εἶναι ὡς ἐκ τῆς φύσεως Αὐτῆς 
Καθολικὴ ἐν τῇ πληρότητι τῆς Ἀληθείας, τῆς 
Χάριτος καὶ τῆς Σωτηρίας, ἀποφαίνεται δὲ 
Συνοδικῶς διὰ τῶν Ἐπισκόπων Αὐτῆς ἔναντι 
ἐτεροδιδασκαλιῶν καὶ τοῦ ἐξ αὐτῶν παγκοσμίου 
σκανδάλου∙ ὡς ἐκ τούτου, ὀφείλει νὰ ἐπιδιώκη ἀφ’ 
ἑνὸς μὲν τὴν διατύπωσιν τῶν Ἀληθειῶν τῆς Πίστεως, 
πρὸς ὁριοθέτησιν τῆς Ἀληθείας ἔναντι τοῦ ψεύδους, 
ἀφ’ ἑτέρου δὲ τὴν στηλίτευσιν καὶ καταδίκην τῆς 
πλάνης καὶ τῆς φθορᾶς ἐκ  τῆς αἱρέσεως καὶ τῶν 
αἱρετικῶν, διὰ τὴν προστασίαν τοῦ Ποιμνίου, 
διαπιστώνουσα καὶ διακηρύττουσα τὴν ἤδη 
ὑφισταμένην ἔκπτωσιν τῶν αἱρετικῶν.»21 
 Παρεμπιπτόντως, ἐπειδή κάποιες παρ-
εξηγήσεις ἀναφύονται γιά τό θέμα τῆς ἑρμηνείας τοῦ 
κοινοῦ ἐκκλησιολογικοῦ κειμένου, ὑφίσταται καί 
ἁπλοελληνική μετάφραση μέ ἑρμηνευτικές παρα-
τηρήσεις Συνοδικῶς καί διορθοδόξως ἐγκεκριμμένη, 
ἡ ὁποία γιά τό συγκεριμένο ἄρθρο ἔχει ὡς ἑξῆς: 
 
 »5. Αὐτὴ ἡ ἀνάγκη γίνεται κατανοητὴ ἀπὸ 
τὸ ὅτι, ἡ ἀληθινὴ Ἐκκλησία, ἐφ᾿ ὅσον εἶναι τὸ 
πραγματικὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, εἶναι ἀπὸ τὴν φύση 
Της Καθολική, δηλαδὴ ἔχει τὴν πληρότητα τῆς 
Ἀληθείας, τῆς Χάριτος καὶ τῆς Σωτηρίας, καὶ 
ἀποφαίνεται Συνοδικῶς μέσῳ τῶν Ἐπισκόπων Της, 
σχετικὰ μὲ τὶς ἐτεροδιδασκαλίες καὶ τὸ παγκόσμιο 
σκάνδαλο ἀπὸ αὐτές· γιὰ τὸν λόγο αὐτό, ὀφείλει νὰ 
ἐπιδιώκει ἀφ᾿ ἑνὸς μὲν τὴν διατύπωση τῶν Ἀληθειῶν 
τῆς Πίστεως, γιὰ τὴν ὁριοθέτηση Ἀληθείας καὶ 
ψεύδους, ἀφ᾿ ἑτέρου δὲ τὴν στηλίτευση καὶ καταδίκη 
τῆς πλάνης καὶ τῆς φθορᾶς ἀπὸ τὴν αἵρεση καὶ τοὺς 
αἱρετικούς, γιὰ τὴν προστασία τοῦ Ποιμνίου, 
διαπιστώνοντας (ἔτσι) καὶ διακηρύττοντας τὴν ἤδη 
ὑφισταμένην ἔκπτωση τῶν αἱρετικῶν [50].» 
 
  Καί ἡ ὑποσημείωση: [50]   
 «Οἱ Συνοδικὲς καταδίκες δέν προ-καλοῦν 
τὴν ἔκπτωση τοῦ αἱρετικοῦ, ἀλλὰ πρῶτον, 
στηλιτεύουν τὴν αἵρεση γιὰ τὴν προστασία τοῦ 
ποιμνίου, καὶ δεύτερον, διαπιστώνουν καὶ 

21 
http://ecclesiagoc.gr/index.php/ekklisiologika/3

84-i-gnisia-or8odoksi-ekklisia-enanti-

tisairesews-tou-oikoymenismou-8emata-

dogmatika-kanonika 
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διακηρύττουν τὴν ἔκπτωση τοῦ αἱρετικοῦ, ἡ ὁποία 
ἤδη ὑφίσταται.»22 
 

Διάκριση τῶν Ἱερῶν Κανόνων ἀπό τούς 
Ὅρους τῆς Πίστεως καί τά Σύμβολα τῶν 

Οἰκουμενικῶν Συνόδων 
 

Εἴδαμε, ὅτι ὁ Μέγας ἑρμηνευτής τῶν Ἱερῶν 
Κανόνων καί συγγραφεύς τοῦ Ἱεροῦ Πηδαλίου, 
Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, δέν περιλαμβάνει 
τούς Ὅρους τῆς Πίστεως, οἱ ὁποῖοι ἐκφωνοῦνται 
ὑπό τῶν Οἰκουμενικῶν καί Πανορθοδόξων Συνόδων 
στήν ἀναφορά του περί ἐνεργοποιήσεως τῶν 
ἐπιτιμίων, πού αὐτοί ἐπιβάλλουν.23 Οἱ Ὅροι τῆς 
Πίστεως εἶναι αὐτοενέργητοι!  

 
 Οἱ Ὅροι τῆς Πίστεως ἐκφωνοῦνται καί 
εἶναι αὐτοενέργητοι, ἰσχύοντες ἀπό τήν στιγμήν, 
πού διε-τυπώθησαν καί ἐξεφωνήθησαν γιά ὅλους 
καί γιά τούς ἤδη κατακριθέντες, ἀλλά καί γιά ὅσους 
τυχόν τούς παραβοῦν καί ἀλλοτριο-φωνήσουν στό 
μέλλον. 

Ἔτσι ὁ Κανών α΄ τῆς Γ΄ Οἰκουμενικῆς 
Συνόδου ὅρίζει, ὄχι μόνον γιά ἐκείνους πού 
κατεκρίθησαν ὑπό τῆς Συνόδου, ὅτι εἶναι 
ἐκβεβλημένος καί ἀνενέργητος, ἀλλά καί γιά ὅλους 
ἐκείνους πού μετά τήν ἀπόφασιν τῆς Συνόδου 
ἤθελαν προστεθῆ (στό μέλλον) στό συνέδριο τῆς 
ἀποστασίας: “μετά τοῦτο, τῷ τῆς ἀποστασίας 
συνεδρίῳ προστεθείη” ἤ τυχόν “φρονήσει” (στό 
μέλλον).  Δηλαδή ἐκβεβλημένος καί ἀνενέργητος 
εἶναι ἐκεῖνος πού θά ἑνωθεῖ μέ ἤδη καταδικασμένους 
αἱρετικούς, ὅπως συμβαίνει μέ τούς Φαναριῶτες, 
Ἀθηναγόρες, Δημητρίους, Βαρθολομαίους τοῦ 
Πατριαρχείου τῆς Πόλης, πού ἑνώθηκε μέ τούς 
προαιώνιους καί ἀπό δεκαεννέα Συνοδους καί ἀπό 
πάνω ἀπό διακόσιους Πατέρες κατάδικασμένους 
Φράγγους καί τά Μονοφυστικά, πλέον Πατριαρχεῖα 
τῆς Ἀντιόχειας καί τῆς Ἀλεξάνδρειας, ἀφοῦ 
ἑνώθηκαν μέ τούς Μονοφυσίτες, ὅπως μέ ἐπίσημα καί 
ἀδιαμβισβήτητα δημοσιευμένα κείμενα ἀποδείξαμε 
(Βλ. Σαμπεζύ καί Ἑνωτική ἐγκύκλιος Πατριαρχείου 
Ἀντιοχείας). 
 Τά αὐτά ἰσχύουν καί πάλιν γιά τήν 
μελλοντικήν ἀποστασίαν τῶν ἐπισκόπων, οἱ ὁποῖοι 
εἴτε δέν παρευρέθησαν στήν Σύνοδο καί στήν 
συνέχεια προστέθηκαν στήν ἀποστασία ἤ θέλουν 
ἑνωθεῖ μετά ταῦτα ἤ καί ἀφοῦ ὑπέγραψαν καί 
ἐβεβαίωσαν (τότε) τήν καθαίρεση τοῦ Νεστορίου, 
ἤθελε προστεθοῦν (στό μέλλον): «προστεθεῖναι 
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23Εἶναι, βέβαια, κρατοῦσα ἡ γνώμη στήν ἑρμη-
νευτική ἐπιστήμη, ὅτι σύνοδος καί καταδίκη 
χρειάζεται γιά τίς κανονικές λεγόμενες παραβάσεις, 
ὅπως ἀναλύσαμε στό προηγούμενο τεῦχος τῶν 

πειραθεῖεν εἰς τό ἀποστατικόν αὐτοῦ ἅθροισμα», 
οὗτοι, ἐφάνη εὔλογον εἰς τήν Ἁγίαν Σύνοδον, νά 
ᾖναι ξένοι τῆς ἱερωσύνης καί ἀπόβλητοι (ὄχι 
ἀποβλητέοι!) τοῦ βαθμοῦ τῆς ἐπισκοπῆς. 

 Τό ἴδιο ἀκριβῶς συμβαίνει καί μέ ἐκείνους οἱ 
ὁποῖοι ἑνώνονται μέ τούς προαιωνίους αἱρετικούς 
τούς Λατίνους, (Ἅγιος Νικόδημος), μέ ἐπίσημες, 
θεσμικές, συνοδικές, δημόσιες καί πανηγυρικές 
ἑνωτικές πράξεις, ὅπως ἔγινε:  
-μετά τήν ἄρση τῆς ἀκοινωνησίας πρός τούς 
Παπικούς ἀπό τόν τυμπανιαῖον, μασόνον παναι-
ρετικόν Ἀθηναγόρα καί τήν ψευδοσύνοδόν του (βλ. 
Μπούμη, Ἡ ἄρση τῶν ἀναθεμάτων...) τό 1965, ὅπου 
προσετέθη στό τῆς ἀποστασίας συνέδριον τῶν 
Παπικῶν ὅλη ἡ σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου τῆς 
Πόλης καί ἔκτοτε τό πατριαρχείο περιέλαβε στά 
δίπτυχά του τήν ἀναφοράν τοῦ ὀνόματος τοῦ 
ἀντιχρίστου Πάπα.  
 Τό πρωτότυπο τῆς συμφωνίας ἀναφέρει, ὅτι 
ἤρθη ἡ ἀκοινωνησία, δηλ. τό σχίσμα.  

Τό ἑλληνικό κείμενο τῆς μετάφρασης δέν 
ἀναφέρει τίποτε γιά την “excommunication” τοῦ 
γαλλικοῦ πρωτο-τύπου. Οἱ Λατινοφρονες τοῦ 
Φαναρίου φρόντισαν νά μεταφραστεῖ λανθασμένα μέ 
τήν λέξη “ἀναθέματα”. (Βλ. Professor der 
Universität Bonn, Kuppers, Vortrag an der 
Universität Thessaloniki, von 1971, σέ μετάφραση: 
“Σήμερα μπορεῖ νά θεωρηθεῖ πραγματική ἡ ἕνωση 
Ἀνατολικῆς καί Δυτικῆς Καθολικῆς Ὀρθοδοξίας εἰς 
πεῖσμα παντός σκεπτικισμοῦ”, βλ. “Ὀρθόδοξος 
Τύπος” (137) 01.04.1971. Βλ. καί “Ὀ.Τ.” (432), 
21.11.80, Ἀμβροσίου Ἐλευθερουπόλεως {"... τό μέν 
λατινικόν κείμενον (γαλλικόν) ὁμιλεῖ περί “ἄρσεως 
ἀκοι-νωνησίας”, τό δέ ἑλληνικόν περί “ἄρσεως 
ἀναθεμάτων”}. Ὁ πατήρ Γεώργιος Μεταλληνός 
σημειώνει, ἐπίσης, γιά τήν ἕνωση μέ τούς Παπικούς: 
«Ἐφαρμόζουμε μία ἐκκλησιαστικὴ πολιτική, λέμε. 
Ὑπάρχουν ὅρια στὴν ἐκκλησιαστικὴ πολιτική. Ὁ 
Ἀθηναγόρας ὁ μακαρίτης πρῶτος τὰ ξεπέρασε αὐτὰ 
τὰ ὅρια. Ἂν εἴμαστε σήμερα σ’ αὐτὸν τὸν κατήφορο, 
ὀφείλεται στὸν Ἀθηναγόρα. Ἔλεγε, τοὺς κοινωνῶ 
ὅλους, δὲν ὑπάρχει τίποτα· ἄρα ἀπὸ τὸ 1965 ὑπάρχει 
-στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο- κοινωνία, ἡ 
intrercommunio (διακοινωνία) μὲ τοὺς αἱρετικούς, 
Παπικοὺς καί Προτεστάντες.  
 Λέει ὁ Σακαρέλλος: ἔγινε ἡ Ἕνωση. Καὶ 
πράγματι ἔγινε ἡ Ἕνωση.” (Βλ. “Κολλυβάδες”, 
Ἄνοιξη-Καλοκαίρι 2019, σελ. 25. Βλ. καί σὲ π. 

«Ἁγίων Κολλυβάδων», Ἄνοιξη-Καλοκαίρι τοῦ 2020, 
γιά θέματα δηλ. πτώσεως τῶν ἱερωμένων σέ κανονικά 
παραπτώματα ὅπως σιμωνίας,  πορνείας, μοιχείας 
κλπ. Ἀλλά καί στό ἴδιο τό κείμενο τοῦ παμμεγίστου 
Ἁγίου ἀναφέρεται, ὅτι τά περισσότερα ἐπιτίμια τῶν 
Ἱερῶν Κανόνων, ὄχι ὅλα, χρειάζονται β΄ πρόσωπον 
παρόν (στίς κανονικές παραβάσεις)!
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Γεωργίου Μεταλληνοῦ, "Διάλογοι χωρὶς προσω-
πεῖον", "Ὀ.Τ.", 12.07.02, τὴν προσλαλιὰ πρὸς 
κληρικοὺς τῆς Ἀμερικῆς καὶ τῆς Γερμανίας τοῦ καὶ 
σωματικὰ πλέον νεκροῦ τυμπανιαίου μασόνου, 
πρώην "πατριάρχου" Ἀθηναγόρα: "Πιστεύω, ὅτι θὰ 
ἔλθει (τὸ κοινὸν ποτήριον). Διότι δὲν εἶναι δυνατὸν 
νὰ μὴ ἔλθει, διότι ἤδη ἔρχεται. Διότι ἤδη εἰς τὴν 
Ἀμερικὴν μεταλαμβάνετε πολλοὺς ἀπὸ τὸ ἃγιον 
Ποτήριον καὶ καλὰ κάνετε. Καὶ ἐγὼ ἐδῶ, ὅταν 
ἔρχονται Καθολικοὶ καὶ Προτεστάνται καὶ ζητοῦν 
νὰ μεταλάβουν τοὺς προσφέρω τὸ ἃγιον Ποτήριον! 
Καὶ εἰς τὴν Ρώμην τὸ ἴδιο γίνεται καὶ εἰς τὴν 
Ἀγγλίαν καὶ εἰς τὴν Γαλλίαν." Βλ. ἐπίσης π. Γεωργίου 
Μεταλληνοῦ, "Διάλογοι χωρὶς προσω-πεῖον", "Ὀ.Τ.". 
12.07.02. Βλ. καὶ "Ὀ.Τ." 07.02.03, τὸ κείμενο τοῦ π. 
Γεωργίου Μεταλληνοῦ, σχόλιο στὴν "Καθολική"). 
Τά ἴδια σημειώνει ὁ γνωστός συγγραφέας 
μητροπολίτης Ναυπάκτου Ἱερόθεος Βλάχος, ὅτι τό 
πρωτότυπο κείμενο πού παραθέτει στά γαλλικά καί 
στά ἀγγλικά, ὁμιλεῖ περί ἄρσεως τῆς ἀκοινωνησίας 
καί ὅχι περί ἄρσεως τῶν ἀναθεμάτων, ὅπως θά δοῦμε 
στήν συνέχεια, ἀναφερόμενοι στήν ψευδοσύνοδο τοῦ 
Κολυμπαρίου. 

 

ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΑΚΟΙΝΩΝΗΣΙΑΣ ΕΓΙΝΕ ΤΟ 1965 
ΚΑΙ ΕΞΕΠΕΣΑΝ ΟΙ ΦΑΝΑΡΙΩΤΕΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΗΡΙΚΟΙ ΤΟΥ 
ΚΛΗΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ α΄ ΚΑΙ β΄ ΤΗΣ 
Γ΄ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ, ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ 

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΥΝΟΔΟ, ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ 
ΤΑΡΑΣΙΟΝ  

 

 Τό ἑλληνικό κείμενο τῆς ἑνώσεως Παπικῶν 
καί τῶν ἐξ Ὀρθοδόξων Λατινοφρόνων γράφει: 

 "4) Ὅθεν ὁ πάπας Παῦλος ὁ Στ΄ καί ὁ πατριάρχης 
Ἀθηναγόρας ὁ Α΄ μετά τῆς περί αὐτόν Συνόδου ... β) 
ἀποδοκιμάζουσιν ὡσαύτως καί αἴρουσιν ἀπό τῆς 
μνήμης καί ἐκ μέσου τῆς Ἐκκλησίας τά ἐπακο-
λουθήσαντα ἀναθέματα, ὧν ἡ ἀνάμνησις ἐπενεργεῖ 
μέχρι τῆς σήμερον ὡς κώλυμα εἰς τήν ἐν ἀγάπῃ 
προσέγγισιν, παραδίδουσι δέ ταῦτα τῇ λήθῃ".  

 Τό γαλλικό, ὅμως, πρωτότυπο κεί-μενο 
γράφει: "4. C' est pourquoi le pape Paul VI et le 
patriarche Athenagoras Ier en son synode ... b) regretter 
egalement et elever de la memoire et du milieu de l' 
Eglise les sentences d' excommunication qui les ont 
suivie, et dont le souvenir opere jusqu' a nos jours 
comme un obstacle au rapprochement dan la charite, 
et les vouer a l' oubli;". 

 
Τό ἀγγλικό κείμενο γράφει: 

"4. Pope Paul VI and Patriarch Athenagoras I with his 
synod, in common agreement declare that ... b. They 
likewise regret and remove both from memory and 
from the midst of the Church the sentences of 

excommunication wich followed these events, the 
memory of wich has influences actions up to our day 
and has hindered closer relations in charity; ande they 
commit these excommunication to oblivion". 

 Φαίνεται σαφέστατα, ὅτι τό μέν ἑλληνικό 
κείμενο κάνει λόγο  

- γιά ἄρση ἀναθεμάτων,  

τά δέ ἄλλα κείμενα, τό γαλλικό καί τό ἀγγλικό,  

- κάνουν λόγο γιά ἄρση ἀκοινωνησίας. 

  Καί ὁ πανεπιστημιακός καθηγητής Ἀντώ-
νιος Παπαδόπουλος παρατηρεῖ:  

 "Τό κείμενο τῆς ἄρσεως τῶν ἀναθεμάτων ἔχει 
τόν ὅρο excommunication (τῆς ἀκοινωνησίας τοῦ 
Λατινικοῦ κειμένου) εἰς τήν πρώτη σελίδα, ὡς τό 
τέλος τοῦ σχίσματος τοῦ 1054 καί ὡς ἐπανάληψη 
τῆς μυστηριακῆς κοινωνίας πού εἶχε διακοπεῖ. 
Φαίνεται πλέον σαφῶς, ὅτι τό Ἑλληνικό κείμενο πού 
ἀναγγέλλει τήν "ἄρση τῶν ἀναθεμάτων" ἦτο τεχνη-
έντως παραπλανητικόν. Φαίνεται, ὅτι εἶχε σκοπόν 
νά ἀμβλύνη ἐνδεχομένας ἀρνητικάς ἀντιδράσεις τῆς 
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας". 

 Τό θέμα εἶναι κατ’ ἐξοχήν σημαντικό καί 
οὐσιῶδες, γιατί ἄλλο εἶναι τά ἀναθέματα τοῦ 1054 
καί ἄλλο εἶναι ἡ ἀκοινωνησία τοῦ 1009. 

  Ἡ λέξη ἀνάθεμα εἶναι ἁγιογραφική (Ρωμ. θ΄ 
3, Κορ. ιβ΄, 3, Α΄ Κορ. ιστ΄, 22, Γαλ. α΄, 8-9), καί 
συνδέεται μέ τήν κατάρα. Ἀνάθεμα εἶναι "νά 
χωρισθῆ κάποιος ἀπό τόν Θεόν καί ἀπό τήν 
Ἐκκλησίαν τῶν Χριστιανῶν, καί ἀφιερωθῇ εἰς τόν 
διάβολον" (Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἀγιορείτου, 
Πηδάλιον, 1982, σελ. 396, ὑποσ. 4). 

           Ἡ λέξη ἀκοινωνησία στό συγκεκριμένο 
κείμενο σημαίνει τόν μεγάλο ἀφορισμό, τήν τέλεια 
ἀποκοπή ἀπό τήν Ἐκκλησία. Σέ ὅποιον ἐπιβληθεῖ ἡ 
ἀκοινωνησία δέν μπορεῖ νά συμμετάσχει στά 
Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας καί κατ’ ἐξοχήν στήν Θεία 
Εὐχαριστία. 

  Ἡ ἐπιβολή τῆς ἀκοινωνησίας εἶχε 
ἐπιβληθεῖ πολύ πρίν ἀπό τά ἀναθέματα, πού 
ἐπεβλήθησαν κατά συγκεκριμένων προσώπων ἀπό 
τόν Μιχαήλ Κηρουλάριο τό 1054, πού ἀναθεμάτισε 
τούς συντάκτες τοῦ ἐγγράφου τοῦ ἀναθεματισμοῦ, 
(Οὑμβέρτο, Φρειδερῖκο καί Πέτρο καί ὅσους 
συνήργησαν σέ αὐτό), καί δέν εἶχαν γενική 
ἐφαρμογή. 

 Ἡ ἀκοινωνησία εἶχε συνοδικά ἐπιβληθεῖ τό 
1009, ὅταν ὁ πάπας Σέργιος Γ΄ χρησιμοποίησε καί 
πάλι ὡς λατινικό δόγμα τό filioque στήν ὁμολογία 
τῆς πίστεως.  

 Τό δέ 1014 ὁ πάπας Βενέδικτος ΙΗ΄ 
εἰσήγαγε ἐπισήμως τό filioque στό Σύμβολο τῆς 
Πίστεως καί ὁριστικοποιήθηκε καί πάλι συνοδικά ἡ 
ἐπιβολή τῆς ἀκοινωνησίας. (Βλ. τεῦχος τῶν "Ἁγίων 
Κολλυβάδων" Καλοκαίρι 2018, σελ. 52, σύγκρινε καί 
Στεφανίδου Βασιλείου, Ἐκκλησιαστική Ἱστορία, 
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ἔκδ. α΄, σελ. 344): "ὁ Πατριάρχης Κων-
σταντινουπόλεως Σέργιος, μετά τήν ἀπόφασιν τῆς 
Συνόδου τῆς Πόλης καί πάλιν, διέγραψε ὁριστικῶς 
τό ὄνομα τοῦ Ρώμης Σεργίου ἐκ τῶν διπτύχων τῆς 
Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας καί ἔκτοτε μέχρι (σ.σ. τοῦ 
μασόνου καί τυμ-πανιαίου) Ἀθηναγόρου οὐδέν 
παπικόν ὄνομα εἶχεν τεθεῖ στά δίπτυχα". 

 
 Ἑπομένως, σύμφωνα μέ τά μέχρι στιγμῆς 
ἐκτεθέντα, τό 1965 ἔγινε ἄρση τῆς ἀκοινωνησίας 
καί θεμελίωση τῆς διακοινωνίας, ἡ ὁποία ἐπι-
βλήθηκε μέ τρόπον πονηρόν, ("τεχνηέντως", κατά 
τόν καθηγητήν Ἀντ. Παπαδόπουλον), καί ἔκτοτε μέ 
τίς συνεχόμενες συμπροσευχές μετά τῶν Φράγγων 
στήν Ἀνατολή καί στήν Δύση καί σέ κάθε εὐκαιρία, 
μέ τά οὐνιτικά συλλείτουργα, στό Φανάρι καί στήν 
Ρώμη, τήν φανερή πολλές φορές καί τήν συνεχόμενη, 
μή δημοσιοποιούμενη εὐρέως διακοινωνία 
συχνότερα, κατά τήν Θεία Εὐχαριστία, ἐπιβάλλεται 
σιγά-σιγά στόν λαό, πού μένει ἀκατήχητος καί 
διατηρεῖται ἐν ὑπνώσει, ἡ προδοτική ἀπόφαση τῆς 
πλήρους διακοινωνίας μετά τῶν Κατολύκων τοῦ 
1965 στήν καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολή, ἀπό τούς Λατινό-
φρονες τοῦ Φαναρίου, συνεργούντων καί τῶν 
κοινωνικῶν πρός αὐτούς Νεοημερολογιτῶν τῆς 
φαινομένης "ἐκκλησίας" τῆς Ἑλλάδος. 

  Κατά συνέπειαν, σύμφωνα μέ τό Κανονικό 
Δίκαιο, κατά τόν α΄ Κανόνα τῆς Γ΄ Οἰκουμενικῆς 
Συνόδου, πού ὁρίζει διαχρονικά καί τελεσίδικα, ὄχι 
μόνον γιά ἐκείνους πού κατεκρίθησαν ὑπό τῆς Γ΄ 
Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ἀλλά καί γενικά γιά ὅλους 
τούς ἑνουμένους μέ αἱρετικούς, πώς εἶναι:  

ἐκβεβλημένοι καί ἀνενέργητοι,  

ἀλλά καί γιά ὅλους ἐκείνους, πού μετά ἀπό ἀπόφασιν 
Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἤθελαν προστεθῆ, (μελλον-
τικά), σέ κάθε ἀντίστοιχο συνέδριο ἀποστασίας, 
ὅπως ἔγινε ἐν προκειμένῳ, καί ὅσοι προστέθηκαν, 
ὅπως οἱ Φαναριῶτες καί οἱ κοινωνικοί πρός αὐτούς 
Νεοημερολογίτες καί Οὐνίτες παλαιοημερολογίτες 
στό ἀποστατικό συνέδριο τῆς συναγωγῆς τοῦ 
Σατανᾶ, τῶν Παπικῶν, καί κατά τό τῆς Ζ΄ Οἰκ. 
Συνόδου ὑπό τοῦ Ἁγίου Ταρασίου διακηρυχθέν, ὅτι 
ἰσχύει γιά κάθε Σύνοδον:  

ὅποιος ἐνωθεῖ μετά τῶν πλειστάκις ὑπό Συνόδων 
καταδικασθέντων αἱρετικῶν Φραγγολατίνων, δηλ. 
“μετά τοῦτο, τῷ τῆς ἀποστασίας συνεδρίῳ 
προστεθείη” ἤ τυχόν “φρονήσει” (μελλοντικά!)  

-οἱ Φαναριῶτες καί οἱ κοινωνικοί πρός αὐτούς εἶναι 
ξένοι τῆς ἱερωσύνης καί ἀπόβλητοι τοῦ βαθμοῦ τῆς 
ἐπισκοπῆς οἱ ἐπίσκοποι, καί τοῦ κλήρου οἱ 
κληρικοί, καθότι παρέβησαν τίς ἀποφάσεις περί 
ἀκοινωνησίας καί κοινώνησαν πλήρως μέ τούς 

                                                 
24Μελέτες τῶν πανεπιστημιακῶν Καθηγητῶν Δρος 
Θ. - Δρος Φιλ. π. Γεωργίου. Μεταλληνοῦ,  Δρος Θ. π. 
Θεοδώρου Ζήση, σεβ. - Κυπριανοῦ τοῦ β΄. (βλ. καί 
τήν δική μας ταπεινή συμβολή στό παρόν ἄρθρο Δρος 
Ν. - Μagister Αrtium. Τheologie Νικολάου Δημαρᾶ). 
Ἡ Σύνοδος αὐτή ἀποκαλεῖται ὡς Ὀγδόη (Η΄) 
Οἰκουμενική Σύνοδος ἀπό τήν Ἐγκύκλιο τῶν 

Λατίνους, ἀφοῦ παρανόμως καί ψευδῶς, μή 
νομιμοποιούμενοι, ἦραν τήν ἀκοινωνησίαν πρός 
αὐτούς.  

 Ἡ ἀκοινωνησία εἶχε συνοδικά ἐπιβληθεῖ τό 
1009, τό 1014 καί ὁριστικά μέ τό ἀναθεμα τοῦ 1054.  

 Ἡ ἀπόφαση τοῦ 1054 ἀκολούθησε τήν ὑπό 
τοῦ Μεγάλου Φωτίου τό 879 μεγάλην συγκρο-
τηθεῖσαν ἐν Κωνσταντινουπόλει Σύνοδον, ἡ ὁποία 
θεωρεῖται ὡς Ὀγδόη Οἰκουμενική ὑπό τῶν Πατέ-
ρων καί τῶν μεγάλων συγχρόνων θεολόγων24. 

 1η Ἐπεξήγηση περί τῆς Ὀγδόης 
Οἰκουμενικῆς Συνόδου τοῦ 879:  

 Ἡ ὑπὸ τοῦ Μεγάλου Φωτίου τὸ 879 μεγάλη, 
συγκροτηθεῖσα ἐν Κωνσταντινουπόλει, Σύνοδος, 
χαρακτηρίζεται ὡς ὄγδοη Οἰκουμενικὴ Σύνοδος, 
γιατί εἶναι ἡ τελευταία στὴν ὁποία συμμετεῖχαν 
Ἀνατολικοὶ καὶ Δυτικοὶ Πατέρες! Τὸ filioque τὸ 
καταδίκασε καὶ ὁ φίλος του Μεγάλου Φωτίου 
Πάπας Ρώμης καὶ ἅγιος, Ἰωάννης ὁ Η΄ διὰ τῶν 
ἐκπροσώπων του. Ἔχει κοσμοϊστορικὴ σημασία, 
καθότι ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Η΄ διέταξε καὶ 
τοποθέτησαν καὶ πάλι τὸ Σύμβολον τῆς Πίστεως σὲ 
μεγάλη ἀσημένια πλάκα χωρὶς τὸ filioque ἔξω ἀπὸ 
τὴν Ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Πέτρου, στὸ Βατικανό, καὶ 
ἀποκαταστάθηκε ἡ ἑνότητα ἀνάμεσα στὴν 
Ἀνατολικὴ καὶ στὴν Δυτικὴ Ἐκκλησία.  

 Ἡ Ὄγδοη (Η΄) Οἰκουμενική Σύνοδος 
συνῆλθε τό 879-880 μ.Χ. στήν Κωνσταντινούπολη, 
ἐπί τοῦ Αὐτοκράτορος Βασιλείου τοῦ Μακεδόνος. 
Πρόεδρος τῆς Συνόδου ἦταν ὁ Μέγας Φώτιος καί 
ἦταν παρόντες καί οἱ ἐκπρόσωποι τοῦ ὀρθοδόξου 
Πάπα τῆς Ρώμης Ἰωάννη τοῦ Η΄(ὀγδόου). 

 Ἡ Σύνοδος αὐτή εἶναι ἐξόχως σημαντική, 
εἶναι ἡ τελευταία Σύνοδος μεταξύ Ὀρθοδόξου 
Ἀνατολικῆς καί Ὀρθοδόξου Δυτικῆς Ἐκκλησίας, 
δηλαδή μεταξύ Νέας καί Παλαιᾶς Ρώμης, γιατί μετά, 
διαδοχικά, ἀπομακρύνθηκαν οἱ δυτικοί Χριστιανοί 
ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. 

 
 
 Εἶναι χαρακτηριστικό, ὅτι ἡ Σύνοδος αὐτή 
ἀποκαλεῖται ὡς Ὀγδόη (Η΄) Οἰκουμενική Σύνοδος 
ἀπό τήν Ἐγκύκλιο τῶν Πατριαρχῶν τῆς Ἀνατολῆς 
τοῦ 1848 μ.Χ. Ἡ ἴδια Σύνοδος ἐπικύρωσε καί τήν 
Ἑβδόμη (Ζ΄) Οἰκουμενική Σύνοδο. 

 Ἡ Ὀγδόη (Η΄) Οἰκουμενική Σύν-οδος 
ἀντιμετώπισε διάφορα ἐκκλησιολογικά θέματα, 
ἀνέδειξε τήν διαφορά πού ὑπάρχει μεταξύ τῆς 
ἐκκλησιολογίας τῆς Ὀρθοδόξου Ἀνατολικῆς 
Ἐκκλησίας καί τῆς τότε Ὀρθοδόξου Δυτικῆς. 

Πατριαρχῶν τῆς Ἀνατολῆς τοῦ 1848 μ.Χ. Ἡ ἴδια 
Σύνοδος ἐπικύρωσε καί τήν Ἑβδόμη (Ζ΄) Ἁγίαν 
Οἰκουμενικήν Σύνοδον. 
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 Στήν Σύνοδο αὐτή ἐξετάστηκαν τά ἑξῆς 
θέματα:  

 τό Πρωτεῖον τοῦ Πάπα∙  

 τά λειτουργήματα στήν Ἐκ-κλησία 
καί ἡ μεταξύ τους σχέση∙  

 τά τυπικά ἔθιμα∙  

 ἡ ἀθρόον χειροτονία ἀπό λαϊκό σέ 
Ἐπίσκοπο∙  

 καί κυρίως τό θεολογικό πρόβλημα 
τοῦ Φιλιόκβε, δηλαδή ἡ προσθήκη 
πού εἶχαν βάλει τότε οἱ Φράγκοι στό 
Σύμβολο τῆς Πίστεως, ὅτι τό  

 γιον Πνεῦμα ἐκπορεύεται ἀπό τόν 
Πατέρα καί τόν Υἱό, πρᾶγμα πού 
εἶναι αἵρεση, καί γιά τό ὁποῖο 
ἀντιδροῦσε τότε καί ἡ Παλαιά 
Ρώμη.  

 Κατ’ εξοχήν, ὅπως σημειώσαμε, ἡ Οἰκου-
μενική αὐτή Σύνοδος κατεδίκασε καί ἀφόρισε 
ὅσους ἔθεσαν στό Σύμβολο τῆς Πίστεως τό 
Φιλιόκβε. 

2η Ἐπεξήγηση γιά τό Ὀρθόδοξο Σύμβολο τῆς 
Πίστεως στήν Ρώμη: 

 Τὸν ἔννατο αἰῶνα, ὁ Πάπας Λέων Γ΄ 
συμφώνησε μὲ τὴ φράση Filioque θεολογικά, ἀλλὰ 
ἀντιτάχθηκε στὴν υἱοθέτησή της στὴν Ρώμη, ἐν μέρει, 
λόγῳ τῆς πίστεώς του στὴν Ἱερή παράδοση. Ἐπίσης 
γνώριζε, ὅτι οἱ Ἕλληνες ἀγανάκτησαν μὲ τὴν νέα 
Ρωμαϊκὴ αὐτοκρατορία τῆς Δύσης καὶ τὸν Karl den 
Grossen (Καρολομάγνο!). Ἐπιπλέον ὁ Πάπας θέλησε 
νὰ συντηρήσει τὴν ἑνότητα τῶν ἐκκλησιῶν.  

 Στὴν πραγματικότητα, ὁ Λέοντας δια-
τήρησε τὸ παραδοσιακὸ κείμενο τοῦ Συμβόλου τῆς 
Πίστεως, χωρὶς τὸ Filioque, ποὺ ἐπιδείχθηκε δημό-
σια. Χάραξε τὸ ἀρχικὸ κείμενο σὲ δύο ἀσημένιες 
πλάκες καὶ τὶς τοποθέτησε στὸν τάφο τοῦ 
Ἀποστόλου Πέτρου. Ἐν πάσῃ περιπτώσει, κατὰ τὴν 
διάρκεια τῆς ἡγεσίας τοῦ Λέοντος, 795 – 816, δὲν 
ἀναγινώσκετο τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως στὴν 
Λατινικὴ γλῶσσα. Στὴν συνέχεια οἱ πλάκες, μὲ 
βεβαιότητα, ἀπομακρύνθηκαν, καθότι οἱ Φράγκοι 
υἱοθέτησαν πλήρως τὸ Φιλιόκβε καὶ φαίνεται, ὅτι τὶς 
ξανατοποθέτησε ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Η΄, φίλος τοῦ 
Μεγάλου Φωτίου ἔξω ἀπὸ τὸν Ναὸ τοῦ Ἀποστόλου 
Πέτρου, ἀφοῦ συμφώνησε στὴν καταδίκη τῆς 
προσθήκης στὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως διὰ τῶν 
ἀντιπροσώπων του στὴν Κωνστα-ντινούπολη. (Βλ. 
σχετικὰ καὶ Μητροπολίτου Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου 
Βλασίου Ἱεροθέου, Ἡ ἱστορικὴ σχέση τῆς 
Ὀρθοδοξίας μὲ τὸν Παπισμὸ, καὶ Die Römischen 
Päpste, in Franz Xaver Seppelt: Geschichte der 
Päpste. 5 Bde., teils in 2. Auflage (neu bearbeitet von 
Georg Schwaiger. München 1954–1959).  

Στὴν συνέχεια τῆς ἐργασίας αὐτῆς, πού τό 
πρῶτο μέρος της ἀναδημοσιεύουμε καί ὁλο-

                                                 
25P.G. 120, 748

 

κληρώνουμε στό παρόν τεῦχος, θὰ δοῦμε τὶς 
σχετικὲς ἀποφάσεις καὶ τὰ ἀναθέματα πού 
ἐξεφωνήθησαν, ἀλλά καὶ ἄλλα ἰδιαιτέρως σημα-
ντικὰ στοιχεῖα, γιὰ τὸ τί ἔχουν συμφωνήσει καὶ τί 
ἔχουν προδοτικὰ ὑπογράψει διαχρονικὰ οἱ Φανα-
ριῶτες καὶ οἱ ἑλλαδικοὶ ἐπίσκοποι, ἀνα-φορικὰ μὲ 
τὴν ἕνωση μὲ τοὺς Φράγγους.  

Βλ.καί  
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000377
264472&__tn__=%2CdC-R-
R&eid=ARBo3352ZlN17d2QlsAYUPcpJw7rMSPq08e
nUrVfFHBqtLklI-
j_CvkIrLTBLeMR23vI9WJGa99Jy1q6&hc_ref=ARSx-
4nb3l9Dqo02QF8hO0ZMjg2CDM_EvnSUz_HhKUx-
3hjR_0ovHT17jYjtGDF2KpU&fref=nf 

Ὅπως τονίστηκε καί γίνεται σαφές καί ἀπό 
τό Πιττάκιον πού ἔρριψαν πάνω στήν Ἀγία Τράπεζα 
τῆς Ἁγίας Σοφίας οἱ πρέσβεις του Πάπα Λέοντος, 
Οὐβέρτος, ἐπίσκοπος τῆς ἐκκλησίας τῶν Ρωμαίων, 
Πέτρος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμαλφηνῶν καί Φρειδέ-
ριχος διάκονος και Σακελλάριος ὅλων τῶν τέκνων 
τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας, ἄλλο εἶναι ἡ ἀκοινω-
νησία, πού ἐπιβλήθηκε τό 1009, ἐπειδή προστέθηκε 
στό Σύμβολο τῆς Πίστεως τό filioque καί πού μέ 
αὐτό διεγράφησαν ὅλες οἱ δυτικές ἐκκλησίες ἀπό τά 
Δίπτυχα, καί ἄλλο πρᾶγμα εἶναι τά ἀναθέματα τοῦ 
1054 πού ἐπεβλήθησαν μεταξύ συγκεκριμένων 
προσώπων.  

Τά ἀναθέματα ἐπεβλήθησαν κατά τοῦ 
Μιχαήλ Κηρουλαρίου, πού οἱ πρέσβεις τοῦ Πάπα 
τόν ὀνομάζουν προζυμήτη, καί τά ἀναθέματα κατά 
τῶν Παπιστῶν ἐπεβλήθησαν ἀπό ὅλη τήν Σύνοδο, 
τήν ὁποία συγκάλεσε ὁ Πατριάρχης Μιχαήλ 
Κηρουλάριος τήν 24η Ἰουλίου 1054, στήν ὁποία 
παρευθέθησαν οἱ Ἀρχιερεῖς καί ὅλοι οἱ ἐνδη-
μοῦντες Μητροπολίτες καί οἱ Ἀρχιεπίσκοποι, πού 
ἀποφάσισε νά ἀναθεματισθεῖ τό ἀσεβές αὐτό 
ἔγγραφο. Ταυτόχρονα ἀναθεματίσθηκαν καί «οἱ 
τοῦτο ἐκθέμενοι καί γράψαντες καί συναίνεσίν τινα 
(ἄρα καί ὁ Πάπας), ἤ βουλήν εἰς τήν τούτου ποίησιν 
δεδωκότες»25.   

Στό ἀνάθεμα τῶν Λατίνων φαίνεται 
ξεκάθαρα ὅτι ἀναθεματίσθηκε ὁ Μιχαήλ 
Κηρουλάριος, πού ἐκτός ἀπό «προζυμήτης» 
ὀνομάζεται καί «νέος ἀντίχριστος» καί οἱ Ὀρ-
θόδοξοι Χριστιανοί ὀνομάζονται αἱρετικοί ὅπως οἱ 
Ἀρειανοί, οἱ Δονατιστές, οἱ Νικολαΐτες, οἱ 
Σεβηριανοί, οἱ Πνευματομάχοι καί οἱ Ναζωρινοί. 
Καί ἐξηγοῦν καί τόν λόγον γιατί θεωροῦν τούς 
Ὀρθοδόξους ὡς αἱρετικούς! Γιατί οἱ Ὀρθόδοξοι 
θεωροῦσαν ὅτι, ἐκτός ἀπό τήν Ἐκκλησία τῶν 
Γραικῶν, στήν Λατινική ἐκκλησία ἔχει χαθεῖ ἡ 
ἀληθινή θυσία καί τό βάπτισμα καί ὅτι ἤδη, ὅπως 
ρητά ἀναφέρεται, ἀπέκοψαν ἀπό τό Σύμβολο τῆς 
Πίστεως τήν ἐκπόρευση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐκ 
τοῦ Υἱοῦ, πού αὐθαιρέτως εἶχαν εἰσαγάγει καί πάλι 
ἐπισήμως οἱ Λατίνοι τό 1009. Πρᾶγμα γιά τό ὁποῖο, 
ὅπως ἐξάγεται ἀπό ἴδιο τό Πιττάκιον τῶν Παπικῶν, 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000377264472&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBo3352ZlN17d2QlsAYUPcpJw7rMSPq08enUrVfFHBqtLklI-j_CvkIrLTBLeMR23vI9WJGa99Jy1q6&hc_ref=ARSx-4nb3l9Dqo02QF8hO0ZMjg2CDM_EvnSUz_HhKUx-3hjR_0ovHT17jYjtGDF2KpU&fref=nf
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000377264472&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBo3352ZlN17d2QlsAYUPcpJw7rMSPq08enUrVfFHBqtLklI-j_CvkIrLTBLeMR23vI9WJGa99Jy1q6&hc_ref=ARSx-4nb3l9Dqo02QF8hO0ZMjg2CDM_EvnSUz_HhKUx-3hjR_0ovHT17jYjtGDF2KpU&fref=nf
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000377264472&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBo3352ZlN17d2QlsAYUPcpJw7rMSPq08enUrVfFHBqtLklI-j_CvkIrLTBLeMR23vI9WJGa99Jy1q6&hc_ref=ARSx-4nb3l9Dqo02QF8hO0ZMjg2CDM_EvnSUz_HhKUx-3hjR_0ovHT17jYjtGDF2KpU&fref=nf
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000377264472&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBo3352ZlN17d2QlsAYUPcpJw7rMSPq08enUrVfFHBqtLklI-j_CvkIrLTBLeMR23vI9WJGa99Jy1q6&hc_ref=ARSx-4nb3l9Dqo02QF8hO0ZMjg2CDM_EvnSUz_HhKUx-3hjR_0ovHT17jYjtGDF2KpU&fref=nf
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000377264472&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBo3352ZlN17d2QlsAYUPcpJw7rMSPq08enUrVfFHBqtLklI-j_CvkIrLTBLeMR23vI9WJGa99Jy1q6&hc_ref=ARSx-4nb3l9Dqo02QF8hO0ZMjg2CDM_EvnSUz_HhKUx-3hjR_0ovHT17jYjtGDF2KpU&fref=nf
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000377264472&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBo3352ZlN17d2QlsAYUPcpJw7rMSPq08enUrVfFHBqtLklI-j_CvkIrLTBLeMR23vI9WJGa99Jy1q6&hc_ref=ARSx-4nb3l9Dqo02QF8hO0ZMjg2CDM_EvnSUz_HhKUx-3hjR_0ovHT17jYjtGDF2KpU&fref=nf
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000377264472&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBo3352ZlN17d2QlsAYUPcpJw7rMSPq08enUrVfFHBqtLklI-j_CvkIrLTBLeMR23vI9WJGa99Jy1q6&hc_ref=ARSx-4nb3l9Dqo02QF8hO0ZMjg2CDM_EvnSUz_HhKUx-3hjR_0ovHT17jYjtGDF2KpU&fref=nf
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ὅτι εἶχεν ἤδη ἐπιβληθεῖ ἡ διακοπή τῆς κοινωνίας 
(ἀπό τό 1009). 

Στό ἑλληνικό κείμενο καί στήν λατινικήν 
μετάφραση τοῦ κειμένου αὐτοῦ -πού τελικά 
πέταξαν στό ἔδαφος καί τό ποδοπάτησαν οἱ 
Ὀρθόδοξοι- καί στήν ἀπόφαση τοῦ Μιχαήλ τοῦ 
Κηρουλαρίου ἐναντίον τῶν Λατίνων, γράφεται 
πολλές φορές ἡ λέξη ἀνάθεμα καί τό ρῆμα 
«ἀναθεματίζειν». Ὑπάρχουν οἱ λέξεις «ἀνάθεμα 
ἔστω» - «anathema sit», «ἀναθεματίζειν τήν 
ἀποστολικήν καθέδραν» - «anathematizaret 
apostolicam sedem», «ἀναθεματίσθησαν» - 
«anathemate icti sunt».  

Ἑπομένως ὁ ὅρος ἀνάθεμα ὑπάρχει στήν 
λατινική γλῶσσα καί γιαὐτό γράφεται στά βιβλία 
τῆς ἱστορίας, ὅτι ἀλληλοαναθεματίσθηκαν οἰ 
ἐκπρόσωποι τοῦ Πάπα μέ τόν Πατριάρχη.  

Ἐάν ἐπρόκειτο, λοιπόν, περί ἄρσεως τῶν 
ἀναθεμάτων, θά χρησιμοποιεῖτο καί στά ἀντίστοιχα 
λατινικά, (καί στό ἀγγλικό καί στό γαλλικό), κείμενα 
ὁ ὅρος ἄρσης τοῦ ἀναθέματος καί ὅχι ἄρσις τῆς 
ἀκοινωνησίας. 

Ὅλοι οἱ Παπικοί σήμερα πιστεύουν, ὅτι 
ἔγινε ἄρσις τῆς ἀκοινωνησίας καί γιαὐτό προσ-
έρχονται στούς Ὀρθοδόξους Ναούς, γιά νά 
κοινωνήσουν τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵματος τοῦ 
Χριστοῦ καί πολλές φορές τό ἐπιτυγχάνουν. Εἶναι 
πεπεισμένοι ὅτι ἤρθη ἡ ἀκοινωνησία. Γιαὐτό δέν 
μποροῦν νά καταλάβουν, γιατί τούς ἀπαγορεύεται, 
(ἀπό κάποιους φανατικούς, ὅπως τούς ἀποκαλοῦν!), 
ἡ Θεία Κοινωνία στίς Θεῖες Λειτουργίες στίς ὁποῖες 
μετέχουν. 

Ἐκτός ἀπό τά κείμενα πού εἴδαμε πιό πάνω 
στά ἀγγλικά καί στά γαλλικά, πού ὅπως ἀπόρρέει 
ἀπό αὐτά, ξεκάθαρα μιλάνε γιά ἄρση τῆς 
ἀκοινωνησίας, ὑπάρχει ἐπίσης καί ἡ ἐπιστολή τοῦ 
Πάπα πού μιλάει γιά ἄρση ἀκοινωνησίας στά 
λατινικά: «Praeterea sententiam exommunicationis 
tunc latam ex Ecclesiae memoria evellere volumus ac 
de eius medio removere». Τό ἴδιο λατινικό κείμενο, 
μεταφραζόμενο στήν ἑλληνική γλῶσσα παρουσιάζει 
τόν Τόν Πάπα νά γράφει γιά ἄρση ἀναθέματος. 
«Προσέτι δέ τήν τότε δημοσιευθεῖσαν ἀπόφασιν τοῦ 
ἀναθέματος, θέλομεν ἀπαλείψωμεν ἀπό τῆς μνήμης 
τῆς Ἐκκλησίας…». 26 

Ἡ Συνοδική ἀπόφαση, πού ὑπο-γράφεται 
ἀπό τόν ψευδοπατριάρχη μασῶνο Ἀθηναγόρα καί 
τούς συνοδικούς, στά ἑλληνικά κάνει λόγο γιά ἄρση 
τοῦ ἀναθέματος: «ἡ Μετριότης ἡμῶν μετά τῶν περί 
ἡμᾶς Ἱερωτάτων Μητροπολιτῶν καί Ὑπερτίμων … 
ἔγνωμεν ἄραι ἀπό τῆς μνήμης καί ἐκ τοῦ μέσου τῆς 
Ἐκκλησίας τό ἀπό τοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινου-

                                                 
26Ἡ «ἁγία καί μεγάλη σύνοδος» στήν Κρήτη, 
Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου 
Ἱεροθέου, σελ. 157. 

 

πόλεως Μιχαήλ τοῦ Κηρουλαρίου καί τῆς περί αὐτόν 
Συνόδου ἐξενεχθέν προειρημένον ἀνάθεμα.» 

Αὐτή ἡ διγλωσσία εἶναι ἀπαράδεκτη σέ 
θεολογικά κείμενα τόσο μεγάλης σπουδαιότητας 
καί σημασίας γιά τήν Ἐκκλησία. Ἡ πλέον λογική 
ἐξήγηση μετά τήν ἀνωτέρω ἱστορική, γλωσσική καί 
θεολογική ἔκθεση καί μελέτη εἶναι, ὅτι αὐτό ἐπέβαλε 
ἡ σκοπιμότητα καί ἡ ἐκκλησιαστική διπλωματία, γιά 
νά περάσουν εὔκολα καί χωρίς ἀντιδράσεις στόν λαό 
τοῦ Θεοῦ στό ἐγγύς μέλλον, οἱ ἤδη προειλημμένες 
ἀποφάσεις, καθ’ ὑπαγόρευσιν τῆς Νέας Τάξης 
Πραγμάτων, οἱ ἀπαράδεκτες συμπροσευχές καί ἡ 
μυστηριακή διακοινωνία μέσα ἀπό τά ἐπιτε-
λούμενα οὐνιτικά συλλείτουργα πού ἀκολούθησαν 
καί ἀποξένωσαν ἀπό τήν Θεία Χάρι τούς 
Φαναριῶτες καί ὅσους εἶναι κοινωνικοί μέ αὐτούς 
καί ἔφεραν τήν ἔκπτωσή τους ἀπό τήν ἱερωσύνη 
κατά τούς Ἱερούς Κανόνες α΄ καί β΄ τῆς Γ΄ 
Οἰκουμενικῆς Συνόδου. 

Ἐκπεσόντες τῆς πίστεως καί τῆς ἱερωσύνης 
εἶναι ὅλοι οἱ ψευδεπίσκοποι τοῦ Φαναρίου καί οἱ 
κοινωνοῦντες μέ αὐτούς, ὄχι μόνον γιατί κοινωνοῦν 
μέ τούς ἐκπεσόντες Φαναριῶτες, ἀλλά καί γιατί 
αὐτοί οἱ ἴδιοι ὑπέγραψαν ἑνωτικά κείμενα μέ τούς 
ἀντιθέους καί ὑπό πλείστων Συνόδων καί Πατέρων 
κατά-δικασθέντες αἱρετικούς, τούς Μονοφυσίτες, 
τούς Λατίνους καί τούς Προτεστάντες καί 
τελευταία ἀνήγαγαν σέ ἐκκλησιολογικό θεσμό καί 
πίστη, (ἐκκλησιοποίησαν), τίς ἀποφάσεις τοῦ 
Κολυ-μπαρίου τῆς Κρήτης, τό 2016, μέ τίς ὁποῖες 
δέκα «ἐκκλησίες» ἀναγνωρίζουν δημόσια, 
πανηγυρικά καί θεσμικά τήν βλάσφημη αἵρεση τοῦ 
Οἰκουμε-νισμοῦ, πού ἀνατρέπει τήν πίστη στόν 
μόνον ἀληθινό Θεό, τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν 
Χριστόν καί στήν Μίαν, Ἁγίαν Καθολικήν καί 
Ἀποστο-λικήν Ἐκκλησίαν. Τήν Ὀρθόδοξη! Ἡ 
ἔκπτωση αὐτή ἀπό τῆς ἐπισκοπῆς καί τῆς 
ἱερωσύνης εἶναι βασική διδασκαλία τῆς Ὀρθοδοξου 
Ἐκκλησίας διά τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων. Στόν 
Ὅρον τῆς Πίστεως τῆς Ἁγίας Στ΄ Οἰκουμενικῆς 
Συνόδου, διατυπώνεται ἡ κοινή αὐτή παραδοχή:  

 «Τούς τολμῶντας ἤ συντιθέναι πίστιν 
ἑτέραν ἤ ἐθέλουσι (στό μέλλον) ἐπιστρέφειν εἰς 
ἐπίγνωσιν τῆς ἀληθείας ἐξ Ἑλληνισμοῦ ἤ ἐξ 
Ἰουδαϊσμοῦ ἤ γοῦν ἐξ αἱρέσεως οἱασοῦν, ἤ 
καινοφωνίαν, ἤτοι λέξεως ἐφεύρεσιν πρός ἀνα-
τροπήν εἰσάγειν τῶν νυνί παρ’ ἡμῶν διορισθέντων, 
(σ.σ. ὅλων τῶν ἀποφάσεων τῶν Οἰκουμενικῶν 
Συνόδων ἀπό τῆς Πρώτης ἕως τῆς Ἕκτης) τούτους 
εἰ μέν ἐπίσκοποι εἶεν, ἤ κληρικοί, ἀλλοτρίους εἶναι 
τούς ἐπισκόπους τῆς ἐπισκοπῆς, καί τούς 
κληρικούς τοῦ κλήρου. Εἰ δέ μονάζοντες εἶεν, ἤ 
λαϊκοί, ἀναθεματίζεσθαι αὐτούς.» 27 

Ὁ Ὅρος, ἑπομένως, τῆς Πίστεως γι’ αὐτόυς 
τούς ψευδεπισκόπους καί ἐφευρέτες τῶν κακῶν, 

27Πρακτικά τῶν Ἁγίων καί Οἰκουμενικῶν Συνόδων, 
Τόμος Γ΄, Ἔκδοσις Καλύβης Τιμίου Προδρόμου 
Ἱερᾶς Σκήτης Ἁγίας Ἄννης, Ἅγιον Ὄρος, ᾳϠπς΄ 
(1986), σελ. 146, ἐπανέκδοσις τῶν ὑπό Σπυρίδωνος 
Μήλια ἐκδοθέντων Πρακτικῶν τό 1761. 
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τῶν αἱρέσεων καί τῶν βλασφημιῶν ὁρίζει ὅτι οἱ 
ἐπίσκοποι χάνουν τόν ἐπισκοπικό τους βαθμό καί οἱ 
κληρικοί χάνουν τόν κλῆρο τους, δηλαδή τήν 
ἱερωσύνη τους. Δέν εἶναι δηλαδή ἀληθινοί 
ἐπίσκοποι καί ἱερεῖς μέ ἀληθινά καί ἔγκυρα δῆθεν 
μυστήρια28.  

Μήπως, ἄραγε, καί «διέφυγε» στούς Ἁγί-
ους Πατέρες καί ξέχασαν τάχα νά ἀναφερθοῦν στήν 
ἀνάγκη συνοδικῆς κατάδίκης καί χρειάζεται νά 
τούς τό ὑπενθυμίζουμε ἐμεῖς. Δέν θά μποροῦσαν νά 
ποῦν οἱ φωστῆρες τῆς Τρισηλίου Θεότητος «δεῖ 
πρῶτον νέαν σύνοδον καλεῖν καί εἶτα ἐκβάλειν 
τούτους τῆς ἐπισκοπῆς καί τῆς ἱερωσύνης μόνον 
κατόπιν συνοδικῆς διαγνώσεως»; 

Τήν ὀρθήν ἑρμηνεία τήν δίνουν οἱ ἑπόμενοι 
Πατέρες, ὅταν στήν ΑΒ΄ ἁγίαν Σύνοδον 
διατρανώνουν μέ τόν ιε΄ Ἱερόν Κανόνα τους καί 
λένε, ὅτι οἱ τοιοῦτοι αἱρετικοί εἶναι ψευδεπίσκοποι 
καί ψευδοποιμένες, καί οἱ ἀποτειχιζόμενοι ἀπό 
αὐτούς οὐ σχίσματι τήν ἕνωσιν τῆς Ἐκκλησίας 
κατέτεμον»! 

 
 

Διδάσκαλος τῆς νοερᾶς προσευχῆς  
παπα-Μόδεστος Κερασιώτης 

 
 

Περί τῶν συμβαινόντων καί τῶν 
μελλόντων νά συμβοῦν 

16.06.2020 
 

 Ὅλα ὅσα συνέβησαν τούς τελευταίους μῆνες 
λόγῳ τῆς λεγόμενης ἐπιδημίας ἑνός ἰοῦ γρίπης, τοῦ 
ἐπονομαζόμενου κορωνοϊοῦ, μᾶς προβλημάτισαν 
πολύ. Εἴδαμε, πῶς χειραγωγοῦνται οἱ λαοί καί ποιά 
δύναμη ἔχουν τά μέσα μαζικοῦ ἀποπροσανα-

                                                 
28Οἱ δέ μοναχοί καί οἱ λαϊκοί μέ τόν ἴδιον Ὅρον 
Πίστεως ἀναθεματίζονται διαχρονικά, χωρίζονται 

τολισμοῦ, κυρίως ἡ τηλεόραση, μέ τούς πληρωμένους 
δημοσιογραφίσκους, πού εἶναι ἐνταγμένοι στή Νέα 
Τάξη Πραγμάτων καί πού τήν ὑπηρετοῦν ὡς πιστοί 
ὑπηρέτες. Ἐάν, βέβαια, δέν ὑπακούσουν, θά χάσουν 
τίς θέσεις τους καί τούς ψηλούς μισθούς τους. 
Παρουσίαζαν καί παρουσιάζουν τά γεγονότα, ὅπως 
τούς ὑπαγορεύεται νά τά παρουσιάσουν ἀπό τό ἴδιο 
κέντρο κατασκευῆς τῶν εἰδήσεων.  
 Μελετῶντας καί ἐρευνῶντας τά συμβαί-
νοντα καταλήξαμε σέ ὁρισμένα συμπεράσματα.  
 Ὅτι δέν εἶναι δυνατόν νά ὑπῆρξε ἕνας 
τέτοιος παγκόσμιος συντονισμός τῆς λεγόμενης 
πολιτισμένης Δύσεως, χωρίς νά ὑπάρχει μία 
κεντρική διοίκηση, ἕνα κέντρο πού ἔδινε τίς 
κατευθύνσεις. 

 Μάλιστα καί αὐτά τά κείμενα, γιά τήν 
ἀντιμετώπιση τῆς πλαστῆς κρίσης, ὅπως διαπι-
στώσαμε στις διάφορες γλῶσσες, ἦταν τά ἴδια 
παντού, μεταφρασμένα. Οἱ πρωθυπουργοί καί οἱ 
ὑπουργοί ἁπλῶς μετέφραζαν τά κείμενα, πού τούς 
ἔστελναν τά ἀφεντικά τους, στήν ἀντίστοιχη γλῶσσα 
τοῦ κράτους τους καί τά παρουσίαζαν στούς πολίτες 
τῶν χωρῶν τους.   

Ἔγινε μία γενική πρόβα κατάργησης 
βασικῶν ἐλευθεριῶν, ἐπιβολῆς ἀστυνομικῆς βίας 
καί ἐπιβολῆς τῆς παγκόσμιας διακυβέρνησης, 
ἑτοιμάζοντας τήν παγκόσμια κυβέρνηση στήν 
ἑπόμενη φάση τῆς ψευτοεπιδημίας, πού θά ἔλθει, 
ὅπως μᾶς ἀνακοίνωσε ὁ κατευθυνόμενος ἀπό τήν 
σκοτεινή Λέσχη Μπίλντερμπεργκ ὀλίγιστος πρωθ-
υπουργός.   
 Οἱ Ἐκκλησίες ἔκλεισαν, τά σχολεῖα ἐπίσης, 
οἱ δημόσιες ὑπηρεσίες ὑπολειτούργησαν. Ὅλα 
ἐπικεντρώθηκαν σέ ἕναν ἰό, πού δῆθεν θά 
προκαλοῦσε πλῆθος θυμάτων.  

Τό κράτος πού δῆθεν ἐνδιαφερόταν γιά τήν 
ὑγεία μας, ἄφησε νά πεθάνουν δεκάδες χιλιάδες 
ἄνθρωποι, πού δέν μπόρεσαν νά χειρουργηθοῦν καί 
νά τούς παρασχεθεῖ ἡ κατάλληλη νοσηλεία καί 
πλῆθος ἄλλων ἀπό τίς στερήσεις, τήν ἀνέχεια, τήν 
φτώχεια καί τήν ἀνεργία, πού ὁδήγησαν ἀρκετούς 
καί στήν αὐτοκτονία.  
  
 Ὅλα αὐτά, τί δείχνουν; 
 Ὅτι περάσαμε στίς ἔσχατες ἡμέρες πού ἔχουν 
προαναγγελθεῖ ἀπό τίς Γραφές. Ἡ παγκόσμια ἐλίτ, 
κυρίως οἱ Σιωνι-στές μεγαλοτραπεζίτες, οἱ 
σατανοκίνητοι Ρώτσιλντ, οἱ Ρόκφέλερ, ὁ ἑωσφο-
ρικός Σόρος, ὁ δισεκατομμυριοῦχος Μπίλλ Γκαίητς, 
(kill Bill ἐπονομαζόμενος), κρύβονται πίσω ἀπό τό 
διαβο-λικό σχέδιο πού ἑτοιμάζουν χρόνια τώρα. 
 Γεγονότα πού ἀποδεικνύουν, ὅτι εἰσήλ-
θαμε γιά τά καλά στά ἔσχατα χρόνια εἶναι οἱ 
καταστροφικοί δύο παγκόσμιοι πόλεμοι (μέ τά 
διακόσια ἑκατομμύρια νεκρούς ἀπό τά φοβερά νέα 
ὅπλα, τούς ἀεροπορικούς βομβαρδισμούς, τά χημικά 
ὅπλα καί τήν ἀτομική βόμβα, τίς ἀσθένειες καί τήν 
φτώχεια), ἡ καταστροφή τῆς Μεγάλης καί Ἁγίας 
Ρωσσίας ἀπό τόν Σιωνιστικό Κουμμουνισμό, ἡ 
ἔκρηξη τοῦ πυρηνικοῦ ἐργοστασίου τοῦ Τσέρ-

ἀπό τόν Θεόν καί τήν Ἐκκλησία Του.
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νομπιλ, (ὁ ἄψινθος τῆς Ἀποκαλύψεως κατά τήν Le 
Mond), πού ἡ ραδιενέργεια ἐπίκρανε, (δηλη-
τηρίασε), τά ὕδατα τῶν ποταμῶν, τῶν λιμνῶν καί 
τῶν θαλασσῶν, τό χτύπημα καί ἡ κατάρρευση τῶν 
διδύμων πύργων στή Νέα Ὑόρκη, πού ἦταν 
στημένο ἀπό τούς ἴδιους, τό κατάστροφικό 
τσουνάμι στήν Ἰνδονησία πού μπορεῖ νά ἦταν 
θεομηνία, ἀλλά πού μπορεῖ νά προερχόταν καί ἀπό 
πυρηνική ἔκρηξη - δοκιμή, ἡ πυρηνική διασπορά 
τῆς φονικῆς ραδιενέργειας τῆς Φουκοσίμα καί 
παλαιότερα οἱ φλεγόμενες γιά 6 - 10 μῆνες 
πετρελαιοπηγές στό Κουβέιτ ἀπό τόν κατα-
στροφικό πόλεμο τοῦ κόλπου, ἀνάμεσα στά ἀραβικά 
κράτη Ἰράκ, Ἰράν Κουβέιτ, ὅπου συμμετεῖχε 
στρατός καί στόλος ἀπό ὅλη τήν ὑφήλιο, μέ 
ἑκατομμύρια νεκρούς, οἱ πάνω ἀπό εἴκοσι ἑστίες 
πολέμου αὐτή τήν στιγμή παγκοσμίως ἡ 
καταστροφή καί ὁ βομβαρδισμός τῆς Ὀρθόδοξης 
Γιουγκοσλαβίας ἀπό τόν στρατό καί τήν ἀεροπορία 
τοῦ Νάτο καί ἡ καταλήστευση καί ὑποδούλωση τῆς 
Ὀρθόδοξης Πατρίδος μας στούς διεθνεῖς τοκο-
γλύφους, («ἀγορές»), μέ τήν παράδοση τῆς ἐθνικῆς 
κυριαρχίας μας στούς κεφαλαιοκράτες, ὁ μολυσμός 
τῆς γῆς, τοῦ ὑδάτινου πλούτου καί τῆς 
ἀτμόσφαιρας ἀπό τά καυσαέρια καί τά κάθε εἴδους 
ἀπόβλητα, ἡ ἠθική ἔκπτωση, ὁ πανσεξουαλισμός, ἡ 
κυριαρχία τῆς πορνείας καί τῆς μοιχείας, τῆς 
ἀρσενοκοιτίας καί κάθε εἴδους ἠθικῆς διαστροφῆς, 
οἱ ἄπειροι χωρισμοί καί τά διαζύγια μέ τήν 
καταστροφή τῆς παραδοσιακῆς οἰκογένειας, οἱ 
φοβερές ἐκτρώσεις καί τά κάθε εἴδους ἐγκλήματα 
κατά τῆς ἀνθρώ-πινης ζωῆς. 
 Ἐπειδή, λοιπόν, βλέπουμε τά καθ-

οδηγούμενα καί ἐπιδιωκόμενα ἀποτελέσματα, μέ 
σιγουριά ἀναμένουμε κάτι πιό συνταρρακτικό καί 
συγκλονιστικό, γιά νά γονατίσει ἡ ἀνθρωπότητα 
καί νά παραδοθεῖ ἀδιαμαρτύρητα στήν παγκόσμια 
ἐπερχόμενη παγκόσμια δικτατορική κυβέρνηση, 
γράφουμε αὐτές τίς γραμμές.  
 Δέν εἶναι δυνατόν νά κάναν οἱ Σιωνιστές 
μία τέτοια παγκόσμιας κλίμακας κινητοποίηση, 
ὅπου καταστράφηκαν μεγάλες ἀεροπορικές ἑται-
ρεῖες, τεράστια ξενοδοχιακά συγκρτήματα, βιομη-
χανικές ὑποδομές καί κρατικές οἱκονομίες, ὅπου 
ὑπῆρξαν παγκοσμίως ἑκατοντάδες ἑκατομμύρια 
ἀνέργων, χωρίς νά προχωρήσουν ἄμεσα στό 
ἑπόμενο ἀποφασιστικό τους χτύπημα, ἐπαναφέ-
ροντας τήν ἐπιδημία τοῦ ἰοῦ αὐτοῦ τῆς γρίπης, πού 
εἶχε περίπου τό ἕνα πέμπτο τῶν θυμάτων τῆς 
ἐποχικῆς γρίπης. Ἀπειλῶντας τούς ἀνθρώπους, ὅτι ἄν 
δέν κάνουν τό ἑτοιμασμένο ἤδη ὅποιο ἐμβόλιο ἤ ἄν 
δέν πάρουν τά πανάκριβα φαρμακευτικά σκευά-
σματα, δέν θά μποροῦν νά ἔχουν πρόσβαση, χωρίς 
τήν ἠλεκτρονική πιστοποίηση καί ἀπόδειξη τοῦ 
ἐμβολιασμοῦ τους, στίς τράπεζες καί στά 

νοσοκομεῖα. Τά παιδιά δέν θά μποροῦν νά 
πηγαίνουν στά σχολεῖα καί στά πανεπιστήμια, δέν 
θά μπορεῖ κανείς νά ἔχει συναλλαγές μέ τίς 
δημόσιες ὑπηρεσίες καί νά ταξιδεύει μέ τά μέσα 
συγκοινωνίας, ἀεροπλάνα, καράβια, τραῖνα καί 
λεωφορεῖα.  
 Πῶς θά γίνεται ἡ πιστοποήση τοῦ ἐμβο-
λίου;  

Ψηφιακά.  
 Μέ ἕνα βιοτσίπ, ὅπως ἀνακοίνωσε ὁ 
Γκαίητς;  
 Ἤ μέ κάποιον ἄλλον ἠλεκτρονικό τρόπο; 
 Πάντως τό «ἀναμενόμενο» ἐμβόλιο δέν θά 
εἶναι καί τόσο ἀθῶο...  

Θά πρέπει νά δειχθεῖ ἰδιαίτερη προσοχή καί 
μέ μεγάλες ἐπιφυλάξεις καί ἰδιαίτερη ἐξέταση νά 
ἀκοῦμε αὐτά πού τούς ὑπαγορεύονται νά μᾶς λένε, 
γιατί παίζονται καί τεράστια οἰκονομικά 
συμφέροντα σέ βάρος τῆς ὑγείας τῶν λαῶν. Οἱ 
διάφοροι λοιμωξιολόγοι εἶναι οἱ «ἀντιπρόσωποι» 
τῶν διαφόρων φαρμακευτικῶν ἑταιρειῶν, πού 
δηλητηριάζουν τόν κόσμο μέ ἀμφιβόλου ποιότητας 
ἐπικίνδυνα φάρμακα.  

Προσοχή, λοιπόν, στόν ἐρχόμενο καί 
ἀναγγελθέντα παγκόσμιο ἐμβολιασμό, πού μπορεῖ 
νά συνδέεται μέ τό χάραγμα τοῦ Ἀντιχρίστου, ὅπως 
μᾶς προειδοποίησε καί ἡ Ἁγία Γραφή μέ τούς 
Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας. 

 
Εἶναι ἐνδεχόμενο, ὅμως, καί νά ἀποβλέπουν 

καί σέ ἄλλους σκοπούς τά ἀφεντικά τοῦ κόσμου 
τούτου. Δηλ. στήν κατάργηση τῶν μετρητῶν, πού 
προχωράει μέ μεγάλη ταχύτητα παγκοσμίως καί 
τήν ἀντικατάστασή τους μέ τό ψηφιακό, ἠλε-
κτρονικό χρῆμα.  

 
Τότε ἡ ἐλευθερία μας καταργεῖται ὁριστικά, 

ἀφοῦ καθένας θά ξέρει, τί ἀγοράζουμε, ποῦ βρι-
σκόμαστε ἀνά πᾶσα στιγμή, τί συνήθειες καί ποιά 
πολιτικά φρονήματα έχουμε καί τί πιστεύουμε, μέ 
βάση τά περιοδικά καί τά βιβλία πού ἀγοράζουμε, 
ποιά φάρμακα παίρνουμε καί ἀπό ποιές ἀσθένειες 
πάσχουμε, φακελλώνοντάς μας οἱ τράπεζες καί οἱ 
ἐφορίες καί ταυτόχρον καταργῶντας τό ἀπόρρητο 
τῶν συναλλαγῶν καί τῆς ἰδιωτικῆς ζωῆς. 
 Πολύ πιθανή εἶναι ἡ κατάρρευση τῆς 
παγκόσμιας οἰκονομίας πολύ σύντομα, καθότι ὁ 
παγκόσμιος πλοῦτος ὑπολογίζεται σέ ἑβδομήντα 
τρισεκατομμύρια δολλάρια καί τό παγκόσμιο χρέος 
ἔχει ἐκτοξευθεῖ στά ἑξακόσια τρισεκατομμύρια 
δολλάρια.  
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Ὁπότε πρέπει νά καταρρεύσει τό ἰσχῦον 
παγκόσμιο οἰκονομικό σύστημα καί νά ἰσχύσει τό 
νέο, τοῦ ψηφιακοῦ ἠλεκτρονικοῦ χρήματος, 
συνδεόμενο μέ τό χάραγμα τῆς ἀποκαλύψεως και τοῦ 
μικροτσίπ πού θά ἐμφυτεύεται στό δεξί χέρι ἤ στό 
μέτωπο, κατά τόν Εὐαγγελιστή Ἅγιο Ἰωάννη τόν 
Θεολόγο. Ταυτόχρονα θά ἀποδοθεῖ ἡ κατάρρευση 
τοῦ οἰκονομικοῦ συστήματος στήν ἐπιδημία καί ὅχι 
στήν διαχείριση τῶν παγκόσμιων ἀγορῶν. 
Ἄς προετοιμαστοῦμε, λοιπόν, πνευματικά, ὅσοι 
ἀγαπᾶμε τόν Χριστόν μας καί τήν Παναγία μας, τήν 
ἁγιώτατη Ἐκκλησία μας καί Πάντας τούς Ἁγίους. 
 

 
Παιχνίδι μέ κάρτες τῶν Illuminati πού προέλεγε ἀπό τό 1994 
τήν πτώση τῶν διδύμων πύργων καί τήν σημερινή καραντίνα! 

 
 Μέ τίς νηστεῖες μας, τίς προσευχές μας καί 
τίς καθημερινές ἀκολουθίες μας, τούς Χαι-
ρετισμούς στήν Παναγία μας, τίς Παρακλήσεις πρός 
τήν Δέσποινα τοῦ κόσμου, μέ τίς Θείες Λειτουγίες 
μας καί τήν συχνή, ὅσον τό δυνατόν Θεία 
Μετάληψη, μετά τήν ἱερή ἐξομολόγηση.  
 Ἄς αὐξήσουμε τά κομποσχοίνια καί τίς 
ἐλεημοσύνες μας.  
 Ἄς καλλιεργοῦμε συνέχεια καλούς λο-
γισμούς, συγχωρῶντας ὅσους μᾶς λύπησαν καί 
εὐχόμενοι ὑπέρ τῶν διωκόντων ἡμᾶς.  
 
Ὁ Κύριος ἐγγύς! 

 
Στῶμεν καλῶς, στῶμεν μετά φόβου! 
 

 
 
 Εισήλθαμε ήδη στην περίοδο μίας 
επερχόμενης δυστυχίας! Οι καιροί που έρχονται θα 
είναι πολύ δύσκολοι! Η ανεργία, η πείνα, η 
ανηθικότης, η κλοπή, το ψέμμα, το έγκλημα και όλα 

τα άλλα δεινά, που φέρνει στην Κοινωνία η 
απόμάκρυνση του χριστιανού από τον δρόμο του 
Θεού,  είναι ήδη μπροστά στην πόρτα μας!  

 

 
Ο Κορωνοϊός ήταν το τέχνασμα των Σκοτεινών 
Δυνάμεων, οι οποίες εργάζονται για την λεγόμενη 
παγκοσμιοποίηση!  Παγκοσμιοποίηση ση-μαίνει την 
κυριαρχία του Διαβόλου σε παγκόσμια κλίμακα και 
το σφράγισμα των ανθρώπων με τη σφραγίδα του 
Αντιχρίστου, δηλ. του Διαβόλου, με τον αριθμό 
666, τον οποίον ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο Βιβλίο 
της Αποκαλύψεως ονομάζει "χάραγμα του Αντι-
χρίστου". 

 
 
Η πατέντα WO/2020/060606 της  Microsoft και το 

νέο σύστημα χρήματος ...  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Νά τί μᾶς λέγει ὁ ἅγιος Εὐαγγελιστής 
Ἰωάννης ὁ Θεολόγος: 
 
Ἀποκ. 13,16:     «καὶ ποιεῖ πάντας, τοὺς μικροὺς καὶ 
τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς 
πτωχούς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, ἵνα 
δώσωσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς 
δεξιᾶς ἢ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν», 
 
Ἀποκ. 13,17:    «καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ 
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πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ 
θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ.» 
 
Ἀποκ. 13,18:   « Ὧδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν 
ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου· ἀριθμὸς γὰρ 
ἀνθρώπου ἐστί· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξς.» 
 

 
Ἡ ἁμαρτία δέν εἶναι ἁπλῶς ἄγνοια! 

 
Ὁ ὀρθολογισμός ἀπαιτεῖ τήν ἀπόδειξη. 

Καθοριστικό κίνητρο τῆς βουλήσεως ἦταν ἡ 
ἀπόδειξη γιά τό ἀρχαῖο ἑλληνικό Πνεῦμα. Στήν 
παρουσία τοῦ Θεοῦ καί τῆς αἰώνιας ἀλήθειας μέ 
ἀναντίρρητες ἀποδείξεις ἀποδίδουν οἱ Δυτικοί 
Προτεστάντες καί Παπικοί καί στόν ἅγιο Γρηγόριο 
Νύσσης Ὠριγενιστικές ἀπόψεις περί ἀποκατα-
στάσεως τῶν πάντων, ὅτι τάχα θά ὑπάρξει ἕνα εἶδος 
καθολικῆς ἀποκατάστασης ἤ μεταστροφῆς τῶν 
ψυχῶν στήν μεταθανάτια ζωή, ὅταν φανερωθεῖ ὁ 
Θεός μέ ἀναντίρρητες ἀποδείξεις.  

Πραγματικά, ἡ τάξη τῆς δημιουργίας θά 
ἀποκατασταθεῖ πλήρως στίς ἔσχατες ἡμέρες. Ἀλλά 
οἱ νεκρές ψυχές θά εἶναι ἀναίσθητες σ’ αὐτή τήν 
ἀποκάλυψη τοῦ φωτός.  

Τό θεῖο Φῶς θά φέγγει σέ ὅλους, ἀλλά 
ἐκεῖνοι πού διάλεξαν τό σκοτάδι θά εἶναι ἀκόμη καί 
τότε ἀπρόθυμοι καί ἀνίκανοι, νά ἀπολαύσουν τήν 
αἰώνια μακαριότητα. Θά εἶναι ἀκόμη προσκολ-
λημένοι στό νυκτερινό σκοτάδι τοῦ ἐγωισμοῦ. Θά 
εἶναι ἀνίκανοι νά χαροῦν. Θά εἶναι στό πῦρ τό 
ἐξώτερον, ἀκριβῶς, γιατί ἡ ἕνωση μέ τόν Θεό, πού 
εἶναι ἡ οὐσία τῆς σωτηρίας, προϋποθέτει καί 
ἀπαιτεῖ τήν ἀπόφαση τῆς θελήσεως.  

Ἡ ἀνθρώπινη θέληση εἶναι παρά-λογη καί 
τά κίνητρά της δέν μποροῦν νά καθοριστοῦν λογικά. 
Ἀκόμη καί αὐτή ἡ ἀφοπλιστική καί ἀναντίρρητη 
ἀπόδειξη τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ δέν θά μπορέσει 
νά τήν μεταστρέψει. Αὐτό ἐξέφρασε ὁ Μέγας 
Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής, θεολογώντας γιά τήν 
ἰσχυρογνωμοσύνη τῆς θελήσεως! 

Ἡ δυσκολία τῆς καθολικῆς σωτηρίας, 
ἑπομένως, δέν προέρχεται ἀπό τήν πλευρά τοῦ 
Θεοῦ. Πραγματικά ὁ Θεός θέλει κάθε ἄνθρωπος «νά 
σωθεῖ», ὄχι γιά νά ἐκπληρωθεῖ τό Θέλημά Του καί νά 
ἀναδειχθεῖ ἡ παντοδυναμία Του καί ἡ ἁγιότητά Του, 
ἀλλά γιά νά μπορέσει ἡ ὕπαρξη τοῦ ἀνθρώπου νά 
ὁλοκληρωθεῖ καί νά ἐξαγιαστεῖ. Οἱ ἀνυπέρ-βλητες 
δυσκολίες ἀνυψώνονται ἀπό τήν πλευρά τοῦ 
ἀνθρώπου μέ τήν ἀντίσταση στό σωστικό θέλημα 
τοῦ Θεοῦ διά τῆς ἰσχυρογνωμοσύνης τῆς θελήσεως.  

Ἡ κόλαση δέν εἶναι ἁπλῶς ἕνα «μυθικό» 
σχῆμα λόγου, πού κάποιος μπορεῖ ἀνόητα νά 
πιστεύει, ὅτι δέν θά πραγματοποιηθεῖ ποτέ. Εἶναι 
μία πραγματικότητα, στήν ὁποία πολλές ἀνθρώπινες 
ὑπάρξεις ἔχουν ἀκόμη καί τώρα παραδοθεῖ, μέ τήν 
θέλησή τους, ἤ τοὔλάχιστον μέ τήν δική τους ἐκλογή 
καί ἀπόφαση, ἡ ὁποία μπορεῖ νά σημαίνει, σέ 
τελευταία ἀνάλυση, δεσμά, ἀλλά ἡ ὁποία 
ἐκλαμβάνεται συνήθως ὡς ἐλευθερία. Ἡ «κόλαση» 
εἶναι μία ἐσωτερική κατάσταση, ὄχι ἕνας χῶρος. 
Εἶναι μία κατάσταση προσωπικῆς ἀποσυνθέσεως, ἡ 
ὁποία ἐκλαμβάνεται ἐσφαλμένα ὡς αὐτοεπι-
βεβαίωση καί πού στηρίζεται στήν ὑπερηφάνεια. 
Εἶναι μία κατάσταση αὐτοπεριορισμοῦ, ἀπομο-
νώσεως καί ἀποξενώσεως, ἀλαζονικῆς μονώσεως.  

Ἡ ἴδια ἡ κατάσταση τῆς ἁμαρτίας εἶναι «τῆς 
κολάσεως», ἄν καί μερικοί μπορεῖ, ἀπό μία 
φρεναπάτη τῆς ἐγωιστικῆς φαντασίας τους, νά τήν 
ἐκλάβουν ἐσφαλμένα ὡς «παράδεισο». Γιαὐτό τόν 
λόγο οἱ ἀμετανόητοι ἁμαρτωλοί διάλεξαν τήν 
ἁμαρτία, τήν ἀλλαζονική στάση, καί ἔχουν κάνει 
τήν «κόλαση», ὅσο καί ἄν αὐτό εἶναι καί φαίνεται 
παράλογο, ἰδανικό τους, καί ἐπιδίωξη τήν ἀπό-
κτησή της!!! 

Τό ἐρώτημα, πῶς μπορεῖ νά ὑπάρ-χει 
ὅτιδήποτε ἄλλο παράπλευρα μέ τόν Θεό, ἄν ὁ Θεός 
εἶναι τό πλήρωμα τοῦ Εἶναι, δέν τίθεται γιά τήν 
ὀρθόδοξη θεολογία. Εἶναι ψευδοδίλημμα τῶν 
Δυτικῶν, που δέν γνωρίζουν τήν διάκριση οὐσίας 
καί ἐνεργειῶν τοῦ Θεοῦ.  

Ἡ δημιουργία εἶναι ἕνα ἐλεύθερο δῶρο τῆς 
ἀκατάληπτης ἀγάπης. Στόν ἄνθρωπο παραχω-
ρήθηκε ἡ μυστηριώδης καί αἰνιγματική ἐξουσία τῆς 
ἐλεύθερης ἀποφάσεως, κατά τήν ἄσκηση τῆς ὁποίας 
τό πιό συγκλονιστικό στοιχεῖο της εἶναι ἡ 
δυνατότητα τῆς ἀποφάσεως καί τῆς τελικῆς 
ἐπιλογῆς, καί τελικά τῆς συγκαταθέσεως στό 
θέλημα τοῦ Θεοῦ.  

Δέν εἶναι ἡ θέληση τοῦ Θεοῦ τέτοιας 
διαστάσεως, ὥστε νά ἔπρεπε ἁπλῶς νά τήν ὑπα-
κούσει κανείς, χωρίς καμμία πραγματική, δηλαδή 
ἐλεύθερη καί ὑπεύθυνη συγκατάθεση. 

Γιατί θά ἔπρεπε ἡ ἐλεύθερη συγκατάθεση νά 
ἀπαιτεῖται μέσα στόν κόσμο πού δημιουργήθηκε καί 
κυβερνᾶται ἀπό τόν Θεό, ἀπό τήν ἄπειρη σοφία καί 
ἀγάπη Του;  

Ἡ ἀνθρώπινη ἀπάντηση πρέπει νά εἶναι 
μία προσωπική πράξη, μιά βαθειά ἐσωτερική 
ἐμπιστοσύνη, πού ἀποδεικνύεται συνεχῶς μέ τήν 
τήρηση ὅλων τῶν εὐαγγελικῶν ἐντολῶν!  

Ἡ τελική σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου ἐξαρ-
τᾶται, ἑπομένως, ἀπό τήν ἔμπρακτη καί ἀπο-
δεικνυόμενη συνεχῶς μέ ἔργα ἀγάπης, προσευχῆς, 
ἀσκήσεως, ἀγρυπνίας, ἀτέλειωτης ἐλεημοσύνης, μέ 
καλούς λογισμούς, παρηγορητικά καί παραινετικά 
λόγια, ἀλλά καί διακονίας τῶν ἐνδεῶν καί ἀσθενῶν, 
συνέργεια τῆς θελήσεως τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό!  

 
Οἱ δημιουργούμενες ἀσφυκτικές νέες 

συνθῆκες ζωῆς καί ἡ ψηφιακή 
πιστοποίηση τοῦ ἐμβολίου, (τσιπάρισμα;) 

 
Ἡ δημιουργία ἀσφυκτικῶν συνθηκῶν ζωῆς, 

μέ τήν ὑποχρέωση χρήσεως μάσκας παντοῦ, σέ 
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ἐσωτερικούς καί ἐξωτερικούς χώρους, στά παιδιά 
στά σχολεῖα ἀπό τῆς παιδικῆς ἡλικίας τῶν τεσσάρων 
ἐτῶν, ἡ ἀπαγόρευση εἰσόδου στά σοῦπερ - μάρκετς, 
στίς τράπεζες, στά νοσοκομεῖα καί σέ ὅλες τίς 
δημόσιες καί ἰδιωτικές ὑπηρεσίες καί ἐπιχειρήσεις, οἱ 
ἀτελείωτες οὐρές, γιά νά ἐξυπηρετηθεῖ κάποιος, ἡ 
κατάργηση τῆς δυνατότητος συμμετοχῆς σέ 
ἀθλητικές μουσικές, πολιτιστικές ἐκδηλώσεις καί 
διασκεδάσεις, ἀποσκοπεῖ στήν προετοιμασία, νά  
δεχθοῦμε τό ἐμβόλιο! Καί μάλιστα νά παρακαλᾶμε, 
γιά νά τό πάρουμε, γιά νά λυτρωθοῦμε ἀπό  αὐτή τήν 
ἀπίστευτη ταλαιπωρία καί τήν ἐξαθλίωση πού μᾶς 
δημιούργησαν.  

Τό ἐμβόλιο θά πιστοποιεῖται ψηφιακά.  
Θά μᾶς ποῦν:  
θέλετε νά ἐπανέλθουμε πάλι στήν κανο-

νικότητα; 
-Πάρτε τό ἐμβόλιο καί πιστοποιῆστε, ὅτι τό 

κάνατε, ψηφιακά. Μέ κάποιο ἴσως μικροκύκλωμα, 
μέ κάποιο μικροτσίπ στό χέρι, ἤ ἀρχικά μέ κάποιο 
ἠλεκτρονικό κωδικό σέ κάποιο ἔγγραφο ἤ καί  στήν 
συσκευή τοῦ σμάρτ φόουν.  

Μπορεῖ ὅλα αὐτά, βέβαια, νά συνδέονται καί 
μέ τήν ἐμφάνιση τοῦ Ἀνόμου, πού θά θελήσει νά τά 
ἐπιβάλει, μιά καί ἡ πρωτοφανής στά παγκόσμια 
χρονικά κινητοποίηση σέ ὅλη τήν ὑφήλιο μᾶς 
ὑπενθυμίζει τά σχετικά μέ τό χάραγμα καί τήν 

 

ἐμφάνιση τοῦ Ἀντιχρίστου ἐδάφια τοῦ Ἁγίου 
Εὐαγγελίου καί τῆς Ἱερᾶς Ἀποκαλύψεως, ὅπως 
εἴδαμε στήν σχετική ἀνάλυση πιό πάνω. 

Βέβαια μέ τήν ἐμφάνιση τοῦ Ἀνόμου 
σχετίζεται:  

α. ἡ ἐμφάνιση τῶν δύο Προφητῶν, τοῦ Ἠλία 
καί τοῦ Ἐνώχ, καί 

β. τό χτίσιμο τοῦ Ναοῦ τοῦ Σολωμῶντος. 
Γιατί, ἄν ἐπιβληθεῖ τό χάραγμα πρό τῆς 

ἐλεύσεως τῶν Προφητῶν, πιό τό νόημα τῆς ἐλεύσεώς 
τους; 

γ. Κατά τόν Ἀπόστολο Παῦλο καί τούς 
ἑρμηνευτές, κυρίως κατά τόν ἅγιο Ἰωάννη 
Χρυσόστομο, θά γίνει πρό τοῦ τέλους καί ἡ 
ἐπιστροφή τοῦ Ἰσραήλ στήν πίστη στόν Χριστό.  

Τά σημαντικά αὐτά σημεῖα πού θά 
προηγηθοῦν καί τῆς Δευτέρας Παρουσίας τοῦ 
Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, μαζί μέ τά ἄλλα σημεῖα, 
πού ἀναφέρουν οἱ ἱεροί Εὐαγγελιστές καί 
ἑρμηνεύουν οἱ Πατέρες, θά τά ἐξετάσουμε στό 
ἑπόμενο τεῦχος τῶν «Ἁγίων Κολλυβάδων». 

 
 

 

 
 
 

 

                                                 


