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Κυριακὴ τῆς ᾿Ορθοδοξίας: «10η Σύναξις ᾿Ορθοδόξου ᾿Ενημερώσεως»

«῾Η Πατερικὴ Στάσις

ἔναντι τοῦ Διαθρησκειακοῦ Συγκρητισμοῦ.

῾Ιερὸς Χρυσόστομος καὶ ᾿Ιουδαῖοι»(*)

�
ἱ «Συνάξεις ᾿Ορθοδόξου ᾿Ενημερώσεως»,

  οἱ ὁποῖες διοργανώνονται κατ᾿ ἔτος ἀπὸ τὴν
῾Ιερὰ Μονὴ ῾Αγίων Κυπριανοῦ καὶ ᾿Ιουστίνης Φυλῆς
᾿Αττικῆς, τῇ ἀναθέσει τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῶν ᾿Ενι-
σταμένων, ἀποβλέπουν στὴν ἐνημέρωσι τῶν εὐσε-
βῶν μὲ τρόπο ὑπεύθυνο καὶ σοβαρό, γιὰ τὰ φλέγοντα
θέματα τῆς Πίστεώς μας καὶ ἰδίως γιὰ τὸν θανάσιμο
κίνδυνο τῆς συγχρόνου αἱρέσεως, τῆς παναιρέσεως
τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.

Α´. ῾Η «10η Σύναξις», ἡ ὁποία εἶχε τεθῆ ὑπὸ
τὴν ἰδιαίτερη προστασία τοῦ ῾Αγίου ᾿Ιωάννου τοῦ

Χρυσοστόμου, πραγματοποιήθηκε τὴν Κυριακὴ
τῆς ᾿Ορθοδοξίας, 11.3.2002 ἐκ. ἡμ., στὴν ᾿Αθήνα
(Αἴθουσα Ξενοδοχείου «Νοβοτέλ», Πλατεῖα Βά-
θης), καὶ εἶχε ὡς θέμα της ἕνα ἐπίκαιρο καὶ σο-
βαρὸ φαινόμενο: μετὰ τὰ τραγικὰ γεγονότα τῆς 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στὶς Η.Π.Α.,
ἄρχισε μία ἔντονη δραστηριότητα μὲ συνεχῶς αὔξουσα τάσι γιὰ τὴν συνεργασία τῶν

Θρησκειῶν ὑπὲρ τῆς εἰρήνης τοῦ κόσμου.

Στὸ συγκρητιστικὸ αὐτὸ φαινόμενο, τὸ ὁποῖο καλεῖται Διαθρησκειακὴ Συνερ-

γασία, συμμετέχουν καὶ ἐκπρόσωποι τῶν ἐπισήμων Τοπικῶν ᾿Ορθοδόξων ᾿Εκκλη-
σιῶν, πρωτοστατούσης τῆς ᾿Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως.

Μέχρι τώρα ἔχουν γίνει τρεῖς Διαθρησκειακὲς Συναντήσεις αὐτοῦ τοῦ τύπου:
α. Βρυξέλλες Βελγίου (Δεκέμβριος 2001), β. ᾿Ασσίζη ᾿Ιταλίας (᾿Ιανουάριος 2002)
καὶ γ. Λευκωσία Κύπρου (Μάρτιος 2002), ἔχει δὲ προγραμματισθῆ καὶ μία ἀκόμη
στὴν ᾿Αθήνα (Σεπτέμβριος 2002).

Β´. Στὴν «10η Σύναξι» Εἰσηγητὴς ἦταν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης ᾿Ωρωποῦ καὶ Φυ-
λῆς κ. Κυπριανός, Πρόεδρος τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῶν ᾿Ενισταμένων, ὁ ὁποῖος προέβη
σὲ μία ἀνατομία ἐξ ὀρθοδόξου ἀπόψεως τοῦ φαινομένου τῆς Διαθρησκειακῆς Συν-

εργασίας.

῾Η ῾Ομιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου, διαρκείας 53´, περιελάμβανε τὶς ἑξῆς τέσσερις ἑνό-
τητες:

α. Διαθρησκειακὴ Συνεργασία καὶ Συγκρητισμός.

β. Τὰ δύο κύρια στοιχεῖα τοῦ Συγκρητισμοῦ.



γ. ῾Ιερὸς Χρυσόστομος καὶ Συγκρητισμός.

δ. Φανατισμὸς καὶ Συγκρητισμός.

῾Η ἐμπεριστατωμένη Εἰσήγησις ἐπαρουσίασε τὸν σοβαρώτατο κίνδυνο ἀπὸ τὸν
Διαθρησκειακὸ Συγκρητισμό, ἐπεσήμανε γιὰ μία ἀκόμη φορὰ τὸν συγκρητιστικὸ
χαρακτῆρα τῆς Οἰκουμενικῆς Κινήσεως, τόσο τῆς Διαχριστιανικῆς (θεμέλιό της:
ἡ ᾿Εγκύκλιος τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ 1920), ὅσο καὶ τῆς
Διαθρησκειακῆς, περιέγραψε μὲ ἔμφασι τὸν κίνδυνο ὄχι μόνο τοῦ Συγκρητισμοῦ

(ἐξ ἀριστερῶν), ἀλλὰ καὶ τοῦ Φανατισμοῦ (ἐκ δεξιῶν), προέβαλε τὴν μέση ὁδὸ τῆς
᾿Ορθοδοξίας καὶ ὡλοκλήρωσε μὲ ἕνα Μήνυμα ᾿Αγάπης καὶ ᾿Ελπίδος:

«῾Η εὐθύνη μας γιὰ τὴν ᾿Αλήθεια· ἡ ἕνωσίς μας μὲ τὴν ᾿Αλή-

θεια· ἡ μαρτυρία μας γιὰ τὴν ᾿Αλήθεια, ἀποτελοῦν τὴν οὐσιαστι-

κώτερη ἔκφρασι ᾿Αγάπης πρὸς τὸν κόσμο καὶ διασώζουν τὴν

᾿Ελπίδα τῆς ᾿Ανατολῆς καὶ τῆς Δύσεως.

Γι᾿ αὐτὸ ἀγωνιζόμεθα. Καὶ γι᾿ αὐτὸ θὰ συνεχίσουμε νὰ ἀγωνι-

ζώμεθα, χάριτι τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ῾Αγίου Πνεύμα-

τος. ᾿Αμήν!».

Γ´. Οἱ εὔστοχες κριτικὲς ἀναφορὲς τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ. Κυπριανοῦ ἐμπεδώ-
θησαν μὲ τὴν προβολὴ μιᾶς πολὺ ἰσχυρᾶς Βιντεοταινίας (53´), ἡ ὁποία παρουσίασε
σὲ ἁδρὲς γραμμὲς καὶ σὲ ὀκτὼ ἑνότητες τὰ βήματα τοῦ Διαχριστιανικοῦ καὶ Δια-

θρησκειακοῦ Συγκρητισμοῦ ἀπὸ τὴν ᾿Ασσίζη 1986 ἕως τὴν ᾿Ασσίζη 2002, μὲ
γενικὸ τίτλο: «Τὸ Πνεῦμα τῆς ᾿Ασσίζης. ῾Η Αἵρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ ὁ

Παπικὸς Συγκρητισμὸς».

Δ´. ῾Η Χορωδία τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς ῾Αγίων Κυπριανοῦ καὶ ᾿Ιουστίνης ἀπέδωσε ἐπί-
καιρους καὶ κατανυκτικοὺς ἐκκλησιαστικοὺς ὕμνους, ὁ Θεοφιλ. ᾿Επίσκοπος
Χριστιανουπόλεως κ. Χρυσόστομος, ὡς παρουσιαστής, προλόγισε καὶ ἐπιλόγισε τὴν
«10η Σύναξι» μὲ εὔστοχες καὶ περιεκτικὲς ἀναφορές, τὸ δὲ ἀκροατήριο ἦταν πολυ-
πληθέστατο καὶ περιελάμβανε ἀρκετὲς σημαίνουσες προσωπικότητες τοῦ δημοσίου
βίου.

� ῾Η «10η Σύνα-

ξις» μαγνητοσκοπή-
θηκε καὶ ἤδη κυκλο-
φορεῖ σὲ Βιντεοται-

νία (100´), ἡ ὁποία
περιλαμβάνει τοὺς
ἐκκλησιαστικοὺς ὕ-
μνους, μία περίληψι
τῆς Εἰσηγήσεως, τὴν
ταινία ποὺ προβλή-
θηκε, καθὼς ἐπίσης τὰ
προλογικὰ καὶ ἐπιλο-
γικὰ τοῦ Παρουσιαστοῦ.

�

(*) Περιοδ. « Ἅγιος Κυπριανός», ἀριθ.307/Μάρτιος-᾿Απρίλιος 2002, σελ. 120-121.


