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� «ΙΔ´ Σύναξις ᾿Ορθοδόξου ᾿Ενημερώσεως»: ἕνας ἀκόμη σταθμὸς στὸν ἀντι-οικουμενιστικὸ ἀγῶνα

᾿Ορθοδοξία καὶ Οἰκουμενισμὸς

Παποκεντρικὴ Παγκοσμιότης
καὶ «᾿Αόρατος ῾Ενότης» τῆς ᾿Εκκλησίας

Μ
Ε ΤΗΝ Χάρι τοῦ Κυρίου μας καὶ τὴν ἰδιαίτερη προστασία τῆς

῾Υπερευλογημένης Θεοτόκου καὶ τῶν ῾Αγίων Τριῶν Νέων ῾Ιεραρχῶν
Φωτίου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καὶ Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ,
τὴν Κυριακὴ τῆς ̓Ορθοδοξίας (27.2/12.3.2006), ἐπραγματοποιήθη ἡ τακτικὴ
ἐτήσια «Σύναξις ̓Ορθοδόξου ̓Ενημερώσεως» στὴν ̓Αθήνα (Αἴθουσα Τελετῶν
Ξενοδοχείου «Νοβοτέλ», Πλατεῖα Βάθης).

� Τὴν διοργάνωσι
τῆς μεγάλης αὐτῆς
«Συνάξεως», ἡ ὁποία
προσείλκυσε ὅπως πάν-
τοτε ἕνα πολυπληθέ-
στατο ἀκροατήριο, εἶχε
ἀναλάβει ἡ ᾿Αδελφότης
τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς τῶν
῾Αγίων Κυπριανοῦ καὶ
᾿Ιουστίνης Φυλῆς ᾿Αττι-
κῆς, μὲ τὴν εὐλογία,
ἐπιστασία καὶ καθοδήγησι τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου ᾿Ωρωποῦ καὶ
Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, Προέδρου τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῶν ᾿Ενισταμένων.

*  *  *
Α´. Στὸ πρῶτο μέρος τῆς «ΙΔ´

Συνάξεως», ἡ Βυζαντινὴ Χορω-
δία ἔψαλε τὸ Κοντάκιον καὶ τὸ
᾿Απολυτίκιον τῆς ἡμέρας, ἐπίσης
τὸ ᾿Απολυτίκιον τῶν ῾Αγίων
Τριῶν Νέων ῾Ιεραρχῶν, στίχους
ἐκ τῆς Δοξολογίας Κυριακοῦ
Καλογήρου εἰς ἦχον βαρὺν
τετράφωνον, τὸ Μέγα Προ-
κείμενον «Μὴ ἀποστρέψῃς...» εἰς
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ἦχον πλ. δ´, τὸ Μεγαλυνάριον «῎Αλαλα
τὰ χείλη...» εἰς ἦχον πλ. δ´ τρίφωνον καὶ
ἐκλογὴν κρατήματος εἰς ἦχον γ´ Γεωργίου
Τσατσαρώνη, ῎Αρχοντος Μουσικοδιδα-
σκάλου Μ.Χ.Ε.

Β´. ῾Ο πρῶτος ῾Ομιλητής, ὁ ᾿Αρχιμαν-
δρίτης π. Κυπριανός, εἶχε κληθῆ νὰ
ἀπαντήση σὲ μία σειρὰ καίριων ἐρωτη-
μάτων, τὰ ὁποῖα ἀφοροῦν τὸ ἐπίκαιρο
καὶ πολὺ σοβαρὸ ζήτημα τῆς Παπο-
κεντρικῆς Παγκοσμιότητος, ὅπως αὐτὴ

ἀναδεικνύεται στὰ ὅρια τῆς λεγομένης Οἰκουμενικῆς Κινήσεως.
῾Ο ῾Ομιλητής, ἐπὶ 35´, ἀνέπτυξε τὸ θέμα του μὲ τίτλο: «Παποκεντρικὴ

Παγκοσμιότης καὶ τὰ ἀντι-πατερικὰ πρότυπα τῶν ὀρθοδόξων Οἰκουμε-
νιστῶν», σὲ τέσσερις ἑνότητες: α. ῾Η Παποκεντρικὴ Παγκοσμιότης, β.
«᾿Επίδειξη πλανητικῆς ἐξουσιαστικῆς ἰσχύος», γ. «Santo Subito»!... «῞Αγιος
᾿Αμέσως»!... δ. ῾Η συγκατάθεσις τοῦ Καθολικοῦ Σώματος.

� Κύριος στόχος τῆς πρώτης Εἰσηγήσεως ἦταν νὰ ἀποδειχθῆ, ὅτι οἱ
ὀρθόδοξοι Οἰκουμενισταί, συμμετέχοντες ἔργῳ καὶ λόγῳ στὴν αἵρεσι τῆς
Παποκεντρικῆς Παγκοσμιότητος, διαρρηγνύουν βιαίως τὴν σχέσι τους μὲ
τὴν ᾿Ορθόδοξη Καθολικότητα καὶ ἐνεργοῦν στὶς σχέσεις τους μὲ τοὺς
Παπικοὺς «χωρὶς τὴν συγκατάθεση τοῦ ῾Αγίου Φωτίου τοῦ Μεγάλου, τοῦ
῾Αγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, τοῦ ῾Αγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ, τοῦ
῾Αγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, τοῦ ῾Αγίου Νικοδήμου τοῦ ῾Αγιορείτου, τοῦ
῾Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως», χωρὶς «τὴν συγκατάθεσι τοῦ Καθολικοῦ
Σώματος τοῦ Χριστοῦ».

Γ´. ᾿Επακολούθησε ἡ προβολὴ μιᾶς ἐξαιρετικὰ ἐνδιαφέρουσας ταινίας
(25´), ἡ ὁποία ἐτεκμηρίωσε ἀπόλυτα τὶς θέσεις τοῦ πρώτου ῾Ομιλητοῦ, μὲ
κεντρικὸ θέμα τὴν κηδεία τοῦ Πάπα ᾿Ιωάννου Παύλου Β´, στὴν Πλατεῖα
τοῦ ῾Αγίου Πέτρου, τὴν 8.4.2005.

Τίτλος τῆς ταινίας: «Παποκεντρικὴ Παγκοσμιότης καὶ ἀλλοτρίωσις τῶν
ὀρθοδόξων Οἰκουμενιστῶν», σὲ τρεῖς ἑνότητες: α. ῾Η νέα ἐκκλησιολογικὴ
πραγματικότης, β. ῾Η διγλωσσία τοῦ νέου Πάπα, γ. «Νῦν κρίσις ἐστί...»!

Δ´. ῾Ο δεύτερος ῾Ομιλητής, ὁ ῾Ιερομόναχος π. Κλήμης, ἔπρεπε νὰ
ἀντιμετωπίση τὸ σοβαρώτατο θεολογικὸ πρόβλημα τῆς λεγομένης «᾿Αοράτου
῾Ενότητος» τῆς ᾿Εκκλησίας, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τὴν αἵρεσι-βάσιν τῆς
Οἰκουμενικῆς Κινήσεως.

῾Ο ῾Ομιλητὴς κατώρθωσε, ἐντὸς 40´, νὰ συνοψίση τὸ θέμα του μὲ τίτλο:
«῾Η Οἰκουμενιστικὴ Αἵρεσις τῆς “᾿Αοράτου ῾Ενότητος” τῆς ᾿Εκκλησίας», σὲ
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ἕξι ἑνότητες: α. Τὸ σύγχρονο οἰκουμενι-
στικὸ ἑνωτικὸ πλαίσιο, β. ῾Η συμβολὴ τοῦ
Παπισμοῦ στὴν διαμόρφωσι τοῦ συγ-
χρόνου οἰκουμενιστικοῦ πλαισίου, γ. ῾Η
συμβολὴ τοῦ ΠΣΕ στὴν διαμόρφωσι τοῦ
συγχρόνου οἰκουμενιστικοῦ πλαισίου, δ.
῾Η συμβολὴ τῶν ὀρθοδόξων στὴν δια-
μόρφωσι τοῦ συγχρόνου οἰκουμενιστικοῦ
πλαισίου, ε. ῾Η ᾿Αληθὴς ῾Ενότης τῆς
᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ καὶ τὸ ᾿Αληθὲς
Βάπτισμα, στ. Οἱ Οἰκουμενισταὶ εἶναι
«ἀκοινώνητοι» ὡς «ἀλλότριοι Θεοῦ».

�  ῾Η δευτέρα Εἰσήγησις ἀπέδειξε
τεκμηριωμένα, ὅτι «στὴν βάσι τοῦ
συγχρόνου Οἰκουμενισμοῦ κεῖται σαθρὸ
καὶ ψευδὲς θεμέλιο: ἡ Αἵρεσις, ὅτι ὅλες οἱ
λεγόμενες ἐκκλησίες καὶ ὁμολογίες τοῦ Χριστιανισμοῦ εἶναι ἤδη ἀόρατα
ἑνωμένες μεταξύ τους, ἐφ᾿ ὅσον μάλιστα, ὅπως διατείνονται, ἔχουν ὅλες ἀπὸ
κοινοῦ τὸ σωτήριο βάπτισμα, μέσῳ τοῦ ὁποίου εἰσάγονται στὸ ἕνα Σῶμα
τοῦ Χριστοῦ, τὴν ᾿Εκκλησία. ῎Αρα, ἔστω καὶ ἄν αὐτὲς εἶναι ἀτελῶς πρὸς
στιγμὴν ἑνωμένες, μποροῦν νὰ συνεργάζωνται, νὰ συμπροσεύχωνται καὶ νὰ
μαρτυροῦν ἀπὸ κοινοῦ τὸ ἴδιο Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ στὸν κόσμο,
προσπαθώντας παράλληλα νὰ καταστήσουν τὴν ἑνότητά τους “ὁρατή”»·
ἑπομένως, οἱ ὀρθόδοξοι Οἰκουμενισταί, οἱ ὁποῖοι ἀκόμη καὶ συνοδικῶς
διεκήρυξαν τὴν δῆθεν ᾿Αόρατη ῾Ενότητα τῆς ᾿Εκκλησίας, «ἔχουν ἐφεύρει
μίαν ἀπολύτως νέα ἐκκλησιολογία, ἐρχόμενοι σὲ οὐσιαστικὴ ρῆξι μὲ τὴν
῾Αγιοπνευματικὴ Καθολικότητα τῆς ῾Ενότητος τῆς ᾿Ορθοδόξου Πίστεως, καὶ

ἔτσι κηρύσσονται καὶ εἶναι παντελῶς “ἀκοι-
νώνητοι” ἀπὸ τὸ εὐσεβὲς τῆς ᾿Εκκλησίας
φρόνημα».

Ε´. ῾Ο παρουσιαστής, Θεοφιλέστατος
᾿Επίσκοπος Χριστιανουπόλεως κ. Χρυσό-
στομος, μεταξὺ τῶν ἄλλων, ὑπεγράμμισε τὴν
πρωτοποριακὴ προσπάθεια τῶν «Συνάξεων

᾿Ορθοδόξου ᾿Ενημερώσεως», ἡ ὁποία
ἀποβλέπει, Χάριτι Θεοῦ, στὴν πολύπλευρη,
συστηματικὴ καὶ βαθειὰ ἀνατομία τῆς
παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἐξ ἐπό-
ψεως ἱστορικῆς καὶ θεολογικῆς, στὴν
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προοπτικὴ πάντοτε μιᾶς Νέας Κυρια-

κῆς τῆς ̓Ορθοδοξίας, πρὸς δόξαν Θεοῦ
καὶ οἰκοδομὴν τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ
Χριστοῦ μας.

� ῾Η «ΙΔ´ Σύναξις» ἀποτελεῖ ἕναν
ἀκόμη σταθμὸ στὸν ἀντι-οικουμενιστι-
κὸ ἀγῶνα, ἐφ᾿ ὅσον συνέβαλε οὐσια-
στικὰ στὴν συνειδητοποίησι τοῦ
μεγάλου κινδύνου ἐκ τῆς οἰκουμενι-
στικῆς αἱρέσεως καὶ στὴν ἀφύπνισι τῆς
Συνοδικῆς Συνειδήσεως τῆς ᾿Ορθο-
δόξου ᾿Εκκλησίας μας.

*  *  *
� Τὰ πλήρη κείμενα τῶν ῾Ομιλητῶν, τοῦ Παρουσιαστοῦ καὶ τῆς Ταινίας,

ὡς καὶ ὅλη ἡ «ΙΔ´ Σύναξις» σὲ ἠχητικὴ καὶ σύντομα καὶ σὲ ὀπτικὴ μορφή,
εὑρίσκονται ἤδη στὴν ἐπίσημη ῾Ιστοσελίδα τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῶν
᾿Ενισταμένων (www.synodinresistance.org).

῾Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανὸς κατακλείων

τὴν «ΙΔ́  Σύναξι ᾿Ορθοδόξου ᾿Ενημερώσεως».

�


