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ΙΔʹ ΣΥΝΑΞΙΣ

ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ

Κυριακὴ τῆς ᾿Ορθοδοξίας
27.2/12.3.2006

᾿Ορθοδοξία καὶ Οἰκουμενισμὸς
Παποκεντρικὴ Παγκοσμιότης

καὶ «Ἀόρατος ῾Ενότης» τῆς ᾿Εκκλησίας

Διοργάνωσις

Ἀπὸ τὴν Ἀδελφότητα τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς
Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ ᾿Ιουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς,

μὲ τὴν εὐλογία, ἐπιστασία καὶ καθοδήγησι
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου

᾿Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ,
Προέδρου τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῶν ᾿Ενισταμένων

ΡΠ

Ξενοδοχεῖο «Νοβοτὲλ»
Μιχαὴλ Βόδα 4-6, Πλατεῖα Βάθης, Ἀθήνα

᾿Ορθόδοξος ᾿Ενημέρωσις

«᾿Εντολὴ γὰρ Κυρίου μὴ σιωπᾷν ἐν καιρῷ κινδυνευούσης
Πίστεως. Λάλει γάρ, φησί, καὶ μὴ σιώπα... Διὰ τοῦτο κἀγὼ ὁ
τάλας, δεδοικὼς τὸ Κριτήριον, λαλῶ».

(῾Οσ. Θεοδώρου Στουδίτου, PG 99,  1321)
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Πρόγραμμα «ΙΔʹ Συνάξεως»

῾Υπὸ τὴν ἰδιαιτέραν προστασίαν
τῶν Ἁγίων Τριῶν Νέων ῾Ιεραρχῶν

Φωτίου Μεγάλου, Γρηγορίου Παλαμᾶ, Μάρκου Εὐγενικοῦ

 Εἴσοδος Σεβ. Μητροπολίτου ᾿Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ,

Προέδρου τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῶν ᾿Ενισταμένων.

 «Εἰς πολλὰ ἔτη...».

 Βυζαντινὴ Χορωδία:
• «Τῇ ῾Υπερμάχῳ...». ῏Ηχος πλ. δʹ. Κοντάκιον.

• «Τὴν ἄχραντον Εἰκόνα Σου...» . ῏Ηχος βʹ. Ἀπολυτίκιον.

• «Τριάδος θεράποντες...». ῏Ηχος δʹ.

Ἀπολυτίκιον Ἁγίων Τριῶν Νέων ῾Ιεραρχῶν.

• Στίχοι Δοξολογίας. ῏Ηχος βαρὺς τετράφωνος.

Κυριακοῦ Καλογήρου.

 Παρουσιαστής: Ἄνοιγμα «ΙΔʹ Συνάξεως».

 Βυζαντινὴ Χορωδία:
• «Μὴ ἀποστρέψῃς...». Μέγα Προκείμενον. ῏Ηχος πλ. δʹ.

• «Ἄλαλα τὰ χείλη...».  ῏Ηχος πλ. δʹ τρίφωνος. Μεγαλυνάριον

Παρακλητικοῦ Κανόνος εἰς τὴν ῾Υπεραγίαν Θεοτόκον.

• ̓Εκλογὴ κρατήματος. ̓͂ Ηχος γʹ. Γεωργίου Τσατσαρώνη. ̓́Αρχοντος

Μουσικοδιδασκάλου Μ.Χ.Ε.

 Παρουσιαστής: Εἰσαγωγὴ εἰς τὴν «ΙΔʹ Σύναξιν».

 ῾Ομιλία:« ᾿Ορθοδοξία καὶ Οἰκουμενισμὸς
Παποκεντρικὴ Παγκοσμιότης

καὶ ῾῾ Ἀόρατος ῾Ενότης᾿᾿ τῆς ᾿Εκκλησίας»
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῾Ομιλίας Μέρος Α´:

Παποκεντρικὴ Παγκοσμιότης
καὶ τὰ ἀντι-πατερικὰ πρότυπα

τῶν ὀρθοδόξων Οἰκουμενιστῶν.

α. ῾Η Παποκεντρικὴ Παγκοσμιότης.
β. «᾿Επίδειξη πλανητικῆς ἐξουσιαστικῆς ἰσχύος».
γ. «Santo Subito»!... «Ἅγιος Ἀμέσως»!...
δ. ῾Η συγκατάθεσις τοῦ Καθολικοῦ Σώματος.

 Βιντεοταινία:

«Παποκεντρικὴ Παγκοσμιότης
καὶ ἀλλοτρίωσις τῶν ὀρθοδόξων Οἰκουμενιστῶν» .

• Αʹ : ῾Η νέα ἐκκλησιολογικὴ πραγματικότης.
• Βʹ: ῾Η διγλωσσία τοῦ νέου Πάπα.
• Γʹ: «Νῦν κρίσις ἐστί...»!

 Παρουσιαστής: Εἰσαγωγὴ εἰς τὸ Μέρος Βʹ.

῾Ομιλίας Μέρος Β´ :

῾Η Οἰκουμενιστικὴ Αἵρεσις
τῆς «Ἀοράτου ῾Ενότητος» τῆς ᾿Εκκλησίας.

α. Τὸ σύγχρονο οἰκουμενιστικὸ ἑνωτικὸ πλαίσιο.
β. ῾Η συμβολὴ τοῦ Παπισμοῦ στὴν διαμόρφωσι τοῦ συγχρόνου

οἰκουμενιστικοῦ πλαισίου.
γ. ῾Η συμβολὴ τοῦ ΠΣΕ στὴν διαμόρφωσι τοῦ συγχρόνου

οἰκουμενιστικοῦ πλαισίου.
δ. ῾Η συμβολὴ τῶν ὀρθοδόξων στὴν διαμόρφωσι τοῦ συγχρόνου

οἰκουμενιστικοῦ πλαισίου.
ε. ῾Η ̓Αληθὴς ̔Ενότης τῆς ̓Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ καὶ τὸ ̓Αληθὲς

Βάπτισμα.
ϛ. Οἱ Οἰκουμενισταὶ εἶναι «ἀκοινώνητοι» καὶ «ἀλλότριοι Θεοῦ».

 Παρουσιαστής:

• ᾿Επίλογος «ΙΓʹ Συνάξεως».

 Κατακλείς, ὑπὸ Σεβ. Μητροπολίτου
᾿Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ.
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 Βυζαντινὴ Χορωδία:
• «Τὸν Δεσπότην καὶ Ἀρχιερέα ἡμῶν...».

• «Τίς Θεὸς μέγας...».

 «Δι᾿ εὐχῶν...».

Γιὰ τὴν ἐνημέρωσι περὶ Οἰκουμενισμοῦ

1. Βιβλία
• Κυκλοφοροῦν ἐννέα βιβλία στὴν «Σειρὰ Βʹ: Συμβολὴ στὴν ̓Αντι-

οικουμενιστικὴ Θεολογία» (Β1-Β9).

2. Βιντεοταινίες
• Κυκλοφοροῦν δεκαπέντε (15) βιντεοταινίες ἀποκλειστικὰ γιὰ

τὸ θέμα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, στὶς ὁποῖες περιλαμβάνονται καὶ οἱ
«Συνάξεις» Βʹ (1994) — Ιʹ (2002).

3. Ψηφιακοὶ Βιντεοδίσκοι (D.V.D.)
• «ΙΒʹ Σύναξις» (2004).

Κεντρικὴ διάθεσις βιβλίων,
βιντεοταινιῶν καὶ βιντεοδίσκων—

Πληροφορίες:

῾Ιερὰ Μονὴ Ἁγίου Κυπριανοῦ

Τ.Θ. 46006

133 10 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Τηλέφ.: 210 2411380 - 210 2411316, Fax: 210 2411080.

E-mail: Kyprianos@hol.gr

῾Ιστοσελίδα: http://www.synodinresistance.org

4. «Συνάξεις ᾿Ορθοδόξου ᾿Ενημερώσεως» (Αʹ -ΙΔʹ)

• Οἱ «Συνάξεις ᾿Ορθοδόξου ᾿Ενημερώσεως», οἱ ὁποῖες διοργα-
νώνονται ἀπὸ τὴν ῾Ιερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ ᾿Ιουστίνης
Φυλῆς Ἀττικῆς, τῇ ἀναθέσει τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῶν ᾿Ενισταμένων,
ἀποβλέπουν στὴν ἐνημέρωσι τῶν εὐσεβῶν μὲ τρόπο ὑπεύθυνο καὶ
σοβαρό, γιὰ τὰ φλέγοντα θέματα τῆς Πίστεώς μας καὶ ἰδίως γιὰ τὸν
θανάσιμο κίνδυνο τῆς συγχρόνου μας αἱρέσεως, τῆς παναιρέσεως
τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.
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ΙΔʹ Σύναξις ᾿Ορθοδόξου ᾿Ενημερώσεως

᾿Ορθοδοξία καὶ Οἰκουμενισμὸς

Παποκεντρικὴ Παγκοσμιότης

καὶ «Ἀόρατος ῾Ενότης» τῆς ᾿Εκκλησίας

Κείμενα Παρουσιαστοῦ-᾿Εκφωνητοῦ

� Ἄνοιγμα «ΙΔʹ Συνάξεως»

῞Αγιοι ᾿Αρχιερεῖς·
Σεβαστοὶ Πατέρες καὶ Μητέρες·

ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφές·

Σᾶς καλωσορίζουμε στὴν ἀποψινή μας ̓Εκδήλωσι, ἡ ὁποία — μὲ τὴν
Χάρι τοῦ Κυρίου μας — ἀποτελεῖ τὴν δεκάτη τετάρτη κατὰ σειρὰν
«Σύναξι ᾿Ορθοδόξου ᾿Ενημερώσεως».

Μὲ τὴν εὐλογία καὶ ἐπιστασία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
μας ᾿Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, Προέδρου τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου
τῶν ᾿Ενισταμένων, ἡ προσπάθεια αὐτὴ ἐγκαινιάσθηκε τὸ 1990 καὶ
συνεχίζεται κάθε χρόνο σταθερὰ ἀπὸ τὸ 1994.

Οἱ «Συνάξεις» αὐτὲς ἀποβλέπουν στὴν ἐνημέρωσι τῶν εὐσεβῶν γιὰ
τὰ φλέγοντα θέματα τῆς Πίστεως καὶ ἰδίως γιὰ τὸ θανάσιμο κίνδυνο
τῆς συγχρόνου μας αἱρέσεως, τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.

᾿Ορθόδοξος ᾿Ενημέρωσις

«᾿Εντολὴ γὰρ Κυρίου μὴ σιωπᾷν ἐν καιρῷ κινδυνευούσης
Πίστεως. Λάλει γάρ, φησί, καὶ μὴ σιώπα... Διὰ τοῦτο κἀγὼ ὁ
τάλας, δεδοικὼς τὸ Κριτήριον, λαλῶ».

(῾Οσ. Θεοδώρου Στουδίτου, PG 99,  1321)
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Καὶ ἔχει ἐπιλεγῆ εἰδικὰ αὐτὴ ἡ ἡμέρα, ἡ Κυριακὴ τῆς ᾿Ορθοδοξίας,
γιὰ τὶς «Συνάξεις ᾿Ορθοδόξου ᾿Ενημερώσεως», διότι σήμερα
ἑορτάζουμε τὴν νίκη καὶ τὸν θρίαμβο τῆς ᾿Ορθοδόξου Πίστεώς μας
ὄχι μόνον κατὰ τῶν Εἰκονομάχων, ἀλλὰ καὶ κατὰ πασῶν τῶν αἱρέσεων·

τὴν νίκην τῆς ᾿Αληθείας κατὰ τοῦ ψεύδους, τοῦ Φωτὸς κατὰ τοῦ
σκότους.

Τὸ Μήνυμα τῆς λαμπρᾶς αὐτῆς ̔Εορτῆς, τοποθετημένης στὴν ἀρχὴ
ἀκριβῶς τῆς εὐλογημένης περιόδου τῶν Νηστειῶν καὶ τῆς Μετανοίας,

εἶναι ἰσχυρότατο καὶ σαφέστατο: τὸ οἰκοδόμημα τῶν πνευματικῶν

ἀγώνων γιὰ τὴν σωτηρία μας πρέπει νὰ ἔχη ὡς ἀρραγὲς θεμέλιο τὴν
ὀρθοδοξία τῆς Πίστεώς μας.

* * *

Μὲ τὴν φωτιστικὴ καὶ ὁδηγητικὴ χάρι τῆς Θεομήτορος καὶ τῶν
῾Αγίων Πατέρων τῆς Πίστεώς μας, ἡ πρωτοποριακὴ προσπάθεια τῶν
«Συνάξεων ᾿Ορθοδόξου ᾿Ενημερώσεως» ἐπιδιώκει, χάριτι Θεοῦ, μία
πολύπλευρη, συστηματικὴ καὶ βαθειὰ ἀνατομία τῆς παναιρέσεως τοῦ
Οἰκουμενισμοῦ, ἐξ ἐπόψεως ἱστορικῆς καὶ θεολογικῆς.

᾿Επικαλούμεθα τὶς προσευχές Σας γιὰ τὴν συνέχισι τῆς τεράστιας
αὐτῆς προσπάθειας, ἀλλὰ καὶ τὴν συνεχῆ βελτίωσι αὐτῆς, στὴν
προοπτικὴ μιᾶς Νέας Κυριακῆς τῆς ᾿Ορθοδοξίας, πρὸς δόξαν Θεοῦ
καὶ οἰκοδομὴν τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ μας.

* * *

Σᾶς εὐχαριστοῦμε λοιπὸν ποὺ ἀνταποκριθήκατε γιὰ μία ἀκόμη
φορὰ στὴν πρόσκλησί μας καὶ Σᾶς παρακαλοῦμε νὰ προσεύχεσθε γιὰ
τὴν ὁμαλὴ καὶ αἰσία ἔκβασι τοῦ ἀποψινοῦ μας προγράμματος.

῎Ηδη ἡ Βυζαντινή μας Χορωδία ἄνοιξε προσευχητικὰ τὴν «Σύναξί»
μας καὶ ἀκούσαμε μαζὶ μὲ τὸ Κοντάκιο καὶ τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς ἡμέρας,
τὸ Ἀπολυτίκιο τῶν ἰδιαιτέρων Προστατῶν μας ἀπόψε — τῶν ῾Αγίων
Τριῶν Νέων ῾Ιεραρχῶν, Φωτίου Μεγάλου — Γρηγορίου Παλαμᾶ καὶ

Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ, ὡς καὶ στίχους ἐκ τῆς Δοξολογίας Κυριακοῦ
Καλογήρου, σὲ ἦχο βαρὺ τετράφωνο.

᾿Εν συνεχείᾳ, ἡ Χορωδία μας θὰ ψάλη τὸ Μέγα Προκείμενο «Μὴ
ἀποστρέψης», σὲ ἦχο πλάγιο τοῦ τετάρτου.

* * *
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Τὸ γνωστὸ Μεγαλυνάριο ἐκ τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος τῆς
Θεοτόκου: «῎Αλαλα τὰ χείλη τῶν ἀσεβῶν», ἐντάσσεται ὀργανικὰ στὴν
ἀντι-αιρετικὴ στάσι τῆς ̓Ορθοδόξου ̓Εκκλησίας μας καὶ ἑπομένως ἔχει
θέσι στὶς «Συνάξεις » μας.

῾Ο Βυζαντινὸς Χορὸς τῶν ῾Αγιοκυπριανιτῶν θὰ κλείση τὴν παρουσία
του ἀπόψε μὲ τὸ «῎Αλαλα τὰ χείλη», σὲ ἦχο πλάγιο τοῦ τετάρτου
τρίφωνο καὶ ἐκλογὴ κρατήματος σὲ ἦχο τρίτο, Γεωργίου Τσατσαρώνη,
῎Αρχοντος Μουσικοδιδασκάλου τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ ᾿Εκκλησίας.
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� Εἰσαγωγὴ εἰς τὴν «ΙΔʹ Σύναξιν» (Μέρος Αʹ)

῾Η αἵρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ διαιρεῖ τοὺς ᾿Ορθοδόξους ἀπὸ τὸ
1924· εἶναι λοιπὸν ἀπαραίτητο νὰ προβάλλεται συνεχῶς ὁ λόγος τῆς
῾Αγίας Πίστεώς μας καὶ νὰ δραστηριοποιῆται μὲ ὑπεύθυνο καὶ σοβαρὸ
τρόπο ἡ ᾿Ορθόδοξος ῎Ενστασις ἀπὸ τοὺς ᾿Αντι-οικουμενιστὰς τοῦ
Πατρίου ῾Ημερολογίου.

Στὴν προοπτικὴ αὐτή, ἡ Μοναστικὴ ̓Αδελφότης τῶν ̔Αγίων Μαρτύρων
Κυπριανοῦ καὶ ᾿Ιουστίνης Φυλῆς ᾿Αττικῆς ἔχει προβῆ στὴν παραγωγὴ
ἀρκετῶν βιντεοταινιῶν μὲ καθαρῶς ἀντι-οικουμενιστικὸ περιεχόμενο.

῾Η ἐκδοτική μας ἐπίσης προσπάθεια, μὲ τὸν γενικὸ τίτλο «Συμβολὴ
στὴν Ἀντι-οικουμενιστικὴ Θεολογία», περιλαμβάνει πρὸς τὸ παρὸν
ἐννέα ἐνημερωτικὰ βιβλία, ἕξι ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἔχουν μεταφρασθῆ καὶ
στὰ ἀγγλικά.

Μάλιστα, ἔχουμε τὴν ἰδιαίτερη χαρὰ νὰ Σᾶς ἀναγγείλουμε, ὅτι ἡ
μαρτυρία μας πολλαπλασιάζεται ἤδη μέσῳ τοῦ «῎Ιντερνετ»: ἡ ̔Ιστοσελίδα
τῆς ̔Ιερᾶς Συνόδου μας στὸ Διαδίκτυο φιλοξενεῖ μεγάλο ἀριθμὸ σχετικῶν
κειμένων καὶ συμβάλλει ἔτσι στὴν διεθνοποίησι τοῦ ̓Αντι-οικουμενισμοῦ.

῾Η ὅλη αὐτὴ δραστηριότητα ἀποβλέπει, μὲ τὴν χάρι τοῦ Κυρίου
μας, στὴν συνειδητοποίησι τοῦ μεγάλου κινδύνου καὶ στὴν ἀφύπνισι
τῆς Συνοδικῆς Συνειδήσεως τῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας μας, πρὸς
ἀντιμετώπισιν τῆς οἰκουμενιστικῆς αἱρέσεως καὶ τοῦ ἀμέσου ἀπο-
τελέσματός της, δηλαδὴ τῆς καινοτομίας τοῦ νέου ἡμερολογίου.

* * *

᾿Εφέτος, ἐκρίθη σκόπιμο νὰ ἀναφερθοῦμε κριτικὰ σὲ ὡρισμένα
σοβαρὰ γεγονότα τοῦ παρελθόντος ἔτους.

῾Ο θάνατος καὶ ἡ κηδεία τοῦ Πάπα ̓Ιωάννου Παύλου Βʹ, τὸν ̓Απρίλιο
τοῦ 2005, ἔφεραν στὸ προσκήνιο, μὲ τρόπο πράγματι δυναμικό, τὴν
αἵρεσι τῆς Παπικῆς Παγκοσμιότητος.

Τί εἶναι ἡ αἵρεσις αὐτή; Ποιός τὴν ἐνσαρκώνει; Ποιά εἶναι ἡ σχέσις
τῶν ὀρθοδόξων μὲ αὐτήν; Ποιές εἶναι οἱ εὐθῦνες τους;
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Στὰ ζητήματα αὐτὰ θὰ ἀναφερθῆ ὁ πρῶτος ῾Ομιλητής μας, ὁ
ὁποῖος θὰ μᾶς βοηθήση, μὲ τρόπο ἐπαγωγικό, νὰ συνειδητοποιήσουμε
τόσο τὴν σοβαρότητα τῆς αἱρέσεως τῆς Παποκεντρικῆς Παγκοσμιό-

τητος, ὅσο καὶ τὴν μεγάλη πτῶσι τῶν ὀρθοδόξων Οἰκουμενιστῶν, οἱ
ὁποῖοι συμμετέχοντες μὲ ποικίλους τρόπους στὴν Παποκεντρικὴ

Παγκοσμιότητα, χωρίζονται ἀπὸ τοὺς ῾Αγίους καὶ ἐκπίπτουν ἀπὸ τὴν
᾿Ορθόδοξη Καθολικότητα.

῎Εχουμε παραγάγει, ὡς συνήθως καὶ μία ταινία, γιὰ τὴν ἐνημέρωσί
Σας, ἀλλὰ καὶ προκειμένου νὰ ἐμπεδωθοῦν ἀκόμη καλύτερα οἱ θέσεις
τῶν ῾Ομιλητῶν.

῾Η πολὺ ἐνδιαφέρουσα ταινία μας θὰ προβληθῆ μετὰ τὸν πρῶτο

῾Ομιλητή, τὸν Πανοσιολογιώτατο ̓Αρχιμανδρίτη π. Κυπριανό, τὸν ὁποῖο
παρακαλῶ νὰ προσέλθη στὸ Βῆμα.
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ΙΔʹ Σύναξις ᾿Ορθοδόξου ᾿Ενημερώσεως

᾿Ορθοδοξία καὶ Οἰκουμενισμὸς
Παποκεντρικὴ Παγκοσμιότης

καὶ «Ἀόρατος ῾Ενότης» τῆς ᾿Εκκλησίας

Μέρος Αʹ

Παποκεντρικὴ Παγκοσμιότης

Τὰ ἀντι-πατερικὰ πρότυπα τῶν ὀρθοδόξων Οἰκουμενιστῶν

α. ῾Η Παποκεντρικὴ Παγκοσμιότης.
β. «᾿Επίδειξη πλανητικῆς ἐξουσιαστικῆς ἰσχύος».
γ. «Santo Subito»!... «῞Αγιος ᾿Αμέσως»!...
δ. ῾Η συγκατάθεσις τοῦ Καθολικοῦ Σώματος.

᾿Ορθόδοξος ᾿Ενημέρωσις

«᾿Εντολὴ γὰρ Κυρίου μὴ σιωπᾷν ἐν καιρῷ κινδυνευούσης
Πίστεως. Λάλει γάρ, φησί, καὶ μὴ σιώπα... Διὰ τοῦτο κἀγὼ ὁ
τάλας, δεδοικὼς τὸ Κριτήριον, λαλῶ».

(῾Οσ. Θεοδώρου Στουδίτου, PG 99,  1321)
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§ α. ῾Η Παποκεντρικὴ Παγκοσμιότης

Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα καὶ πνευματικέ μας Πατέρα·
Θεοφιλέστατοι·
Σεβαστοὶ Πατέρες καὶ Μητέρες·
᾿Αγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφές·

Ε
ΠΙΚΑΛΟΥΜΑΙ τὴν φωτιστικὴ χάρι τοῦ Κυρίου μας καὶ τὴν ὁδηγη-

 τικὴ βοήθεια τῆς Παναγίας Μητέρας μας, προκειμένου νὰ
εὐοδωθῆ ἡ κριτική μας προσέγγισις στὸ ἐπίκαιρο καὶ πολὺ σοβαρὸ
ζήτημα τῆς Παποκεντρικῆς Παγκοσμιότητος, ὅπως αὐτὴ ἀναδεικνύεται
στὰ ὅρια τῆς λεγομένης Οἰκουμενικῆς Κινήσεως.

Τὸ θέμα αὐτό, ἡ Παποκεντρικὴ Παγκοσμιότης, εἶναι πράγματι
ἐπίκαιρο γιὰ τρεῖς κυρίως λόγους, ἐκ τῶν ὁποίων οἱ δύο πρῶτοι
συνέβαλαν προσφάτως στὴν θεαματικὴ ἀνάδειξι τοῦ Βατικανοῦ καὶ
τοῦ προσώπου τοῦ Πάπα κυριολεκτικὰ σὲ κέντρο τοῦ κόσμου.

Ποιοί ἦσαν οἱ λόγοι αὐτοί;

Πρωτίστως, ἡ κηδεία τοῦ Πάπα ᾿Ιωάννου Παύλου Βʹ, τὸν ᾿Απρίλιο
τοῦ 2005· κατόπιν, ἡ ἀνάδειξις τοῦ νέου Πάπα, τοῦ Βενεδίκτου ΙϚʹ,
ἐπίσης τὸν ᾿Απρίλιο τοῦ 2005· καὶ τρίτον, ἡ συνεχῶς αὐξανομένη
κινητικότης τῶν ὀρθοδόξων Οἰκουμενιστῶν, ἰδιαιτέρως μάλιστα τῶν
᾿Αθηνῶν, πρὸς τὸ Βατικανό, μετὰ τὴν ἐπίσκεψι τοῦ Πάπα στὴν
῾Ελλάδα, κατὰ τὸν Μάϊο τοῦ 2001.

῾Η ἐπικαιρότης ὅμως τοῦ ζητήματος αὐτοῦ ἔφερε στὸ προσκήνιο,
μὲ ἐξαιρετικὴ μάλιστα ἔμφασι, τὴν ὄντως τραγικὴ ἀλήθεια, ὅτι οἱ
καινοτόμοι Οἰκουμενισταὶ ὁδηγοῦνται πλέον σταθερὰ ἐκτὸς τῆς
᾿Ορθοδόξου Καθολικότητος καὶ μακρὰν τῆς κοινωνίας μὲ τοὺς ̔Αγίους
τῆς ᾿Εκκλησίας μας· ἐδῶ ἀκριβῶς ἔγκειται καὶ ἡ μεγάλη, ἡ ὑψίστη
σοβαρότης τῆς ἰδιότυπης αὐτῆς Παγκοσμιότητος, ἡ ὁποία ἔχει ὡς
κέντρο αὐτῆς τὸ Βατικανὸ καὶ εἰδικώτερα τὸ πρόσωπο τοῦ Πάπα.

῾Η σοβαρότης αὐτὴ ἐγείρει γιὰ πολλοστὴ φορὰ τὸ ἑξῆς καίριο καὶ
πολυ-επίπεδο ἐρώτημα, στὸ ὁποῖο καλεῖται κάθε εὐσεβὴς νὰ δώση
μία πειστική, ἀλλὰ καὶ συνεπῆ ἀπάντησι: ἔφ᾿ ὅσον, ὡς ᾿Ορθόδοξοι,
εἴμεθα φορεῖς τῆς κληρονομιᾶς τῶν ῾Αγίων Τριῶν Νέων ῾Ιεραρχῶν,
Φωτίου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καὶ Μάρκου τοῦ
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Εὐγενικοῦ, πῶς ἆρά γε εἶναι δυνατὸν νὰ ἔχωμε κοινωνία μὲ τοὺς
Οἰκουμενιστάς, οἱ ὁποῖοι συμβάλλουν μὲ ποικίλους τρόπους στὸν
θρίαμβο τῆς Παποκεντρικῆς Παγκοσμιότητος; καὶ περαιτέρω, δὲν
διστάζουν νὰ προβάλλουν εὐκαίρως ἀκαίρως τὸν Πάπα ὡς πρότυπον
ἐκκλησιαστικῆς καὶ κοινωνικῆς δράσεως; καὶ τοιουτοτρόπως, νὰ
ἐμπεδώνουν τὴν πεπλανημένη αἴσθησι, ὅτι ὑφίσταται πλέον μία
νέα ἐκκλησιολογικὴ πραγματικότης, στὸ πλαίσιο τῆς ὁποίας τὰ ὅρια/
σύνορα μεταξὺ ᾿Ορθοδοξίας καὶ Αἱρέσεως γίνονται ὅλο καὶ
περισσότερο δυσδιάκριτα;

Μετὰ τὶς εἰσαγωγικὲς αὐτὲς σκέψεις, οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦν τὸ
περίγραμμα τοῦ θέματός μας, θὰ μοῦ ἐπιτρέψετε νὰ ἐλπίζω στὴν
προσευχὴ καὶ τὴν προσοχή Σας, κατὰ τὴν πορεία τῆς κριτικῆς μου
ἀναλύσεως.

* * *

ΚΑΤΑ τὸ ἔτος 2001, ἀπὸ τοῦ Βήματος αὐτοῦ, εἴχαμε ἀναφερθῆ
στὸν Ρωμαιοκεντρικὸ καὶ Παποκεντρικὸ Οἰκουμενισμό 1.

῾Η δογματικὴ πεποίθησις τῶν Δυτικῶν, ὅτι ὁ ἑκάστοτε Πάπας τῆς
Ρώμης εἶναι δῆθεν ἡ «κεφαλὴ τῆς ὅλης οἰκουμένης»
(caput totius orbis) 2, δὲν εἶναι βεβαίως πρόσφατος.

῞Ενα ἀρκετὰ πρώϊμο κείμενο τοῦ Βατικανοῦ, οἱ «Παπικὲς ῾Υπαγο-
ρεύσεις» (Dictatus Papae) 3, τοῦ ΙΑʹ αἰ., θεωρεῖται ἀπὸ τοὺς Παπικούς,
ἀκόμη καὶ σήμερα, ὡς ἕνα «ἐξαίρετο παπικὸ ντοκουμέντο» 4 καὶ ὡς
ἡ «῾῾Magna Carta᾿᾿ τῆς Καθολικῆς ᾿Εκκλησίας» 4.

Στὶς εἴκοσι ἑπτὰ μικρὲς προτάσεις τοῦ «ντοκουμέντου» αὐτοῦ,
μεταξὺ τῶν ἄλλων, ὑπογραμμίζεται ἡ «δομὴ τῆς ̓Εκκλησίας, ἡ ὁποία
ἔχει χαρακτῆρα συγκεντρωτικῆς μοναρχίας, μὲ τὴν ἔννοια τῆς
ἀπόλυτης ἐξουσίας τοῦ Πάπα ( Primatum Romanum ) » 4.

῞Οσα λέγονται ἀπὸ τὸν συντάκτη τοῦ ἐνδεικτικοῦ αὐτοῦ κειμένου,
τὸν Πάπα Γρηγόριο Ζʹ ( 22.4.1073 - 25.5.1085 ) 5, εἶναι δυνατὸν νὰ
περιληφθοῦν σὲ μία μόνο φράσι, τὴν ἑξῆς:

«῾Ο πάπας [εἶναι] ἀπόλυτος κύριος τῆς ᾿Εκκλησίας
καὶ τῆς πολιτείας» 6.

῾Η Παποκεντρικὴ Παγκοσμιότης ἀναδύεται ἀβίαστα μέσα ἀπὸ τὶς
ὄντως ἐξωφρενικὲς αὐτὲς «Παπικὲς ̔Υπαγορεύσεις», ἀπὸ τὶς ὁποῖες
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σταχυολογῶ τὶς ἀκόλουθες ἑπτὰ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικές 7:
«ΙΙ. Μόνο ὁ ρωμαῖος ποντίφηκας ὀνομάζεται δικαίως

παγκόσμιος».
«Χ. Εἶναι ὁ μόνος, τοῦ ὁποίου τὸ ὄνομα μνημονεύεται

σὲ ὅλες τὶς ἐκκλησίες».
«ΧΙ. Τὸ ὄνομά του εἶναι μοναδικὸ στὸν κόσμο».
«ΧΙΧ. ῾Ο Πάπας δὲν μπορεῖ νὰ κριθεῖ ἀπὸ κανέναν».
«VΙΙΙ. Μόνον αὐτὸς μπορεῖ νὰ χρησιμοποιεῖ τὰ

αὐτοκρατορικὰ ἐμβλήματα».
«ΙΧ. ῾Ο Πάπας εἶναι ὁ μόνος ἄνθρωπος, τοῦ ὁποίου

ὅλοι οἱ πρίγκιπες φιλοῦν τὰ πόδια».
«ΧΙΙ. ῎Εχει τὴν δυνατότητα νὰ καθαιρεῖ τοὺς

αὐτοκράτορες».

Οἱ ρίζες τῶν κακοδόξων αὐτῶν «῾Υπαγορεύσεων», δὲν θὰ πρέπει
νὰ λησμονῆται, ὅτι ἀνάγονται στὰ μέσα τοῦ Θʹ αἰ., στὸ νόθο κείμενο
τῶν «ψευδο-ϊσιδωρείων διατάξεων» 8· πρῶτος δέ, ὁ ὁποῖος ἐζήτησε
νὰ ἐφαρμόση αὐτές, ἦταν ὁ Πάπας Νικόλαος Αʹ ( 857 - 867 ), ἐξ
αἰτίας τοῦ ὁποίου ἄρχισε τὸ Σχίσμα μεταξὺ Δύσεως καὶ ᾿Ανατολῆς,
ἐπὶ Μ. Φωτίου Κωνσταντινουπόλεως ( 858 - 867, 877 - 886 ).

᾿Επίσης, αὐτὲς οἱ «Παπικὲς ̔Υπαγορεύσεις» σὺν τῷ χρόνῳ ἐπαγιώ-
θησαν καὶ ἔλαβαν τελικὰ δογματικὴ ἰσχύν, δηλαδὴ σωτηριολογικὸ
χαρακτῆρα, τόσο ἀπὸ τὴν Αʹ (1869-1870) ὅσο καὶ ἀπὸ τὴν Βʹ Σύνοδο
τοῦ Βατικανοῦ (1962-1965).

Τοιουτοτρόπως, ἰσχυροποιήθηκε στὸ ἔπακρον ἡ ἀπόλυτος καὶ
παγκόσμιος ἐξουσία τοῦ Πάπα, ἔφ᾿ ὅσον διεκηρύχθη, ὅτι τὸ θεμέλιο
τῶν «Παπικῶν ̔Υπαγορεύσεων», δηλαδὴ τὸ Πρωτεῖο καὶ τὸ ̓Αλάθητο
τοῦ Πάπα, ἀποτελοῦν θεόθεν δῆθεν ἀποκεκαλυμμένα δόγματα.

᾿Εξ ἐπόψεως ὀρθοδόξου, ὁ Παπικὸς Θεσμός, τοῦ ὁποίου τὴν
πεμπτουσία ἀποτελοῦν τὸ Πρωτεῖον καὶ τὸ ᾿Αλάθητον, διαστρέφει
καὶ ἀλλοιώνει τόσο βαθέως τὴν περὶ ᾿Εκκλησίας διδασκαλία τοῦ
Εὐαγγελίου, ὥστε πολὺ ὀρθῶς καὶ ἐγκύρως ἐχαρακτηρίσθη, ἰδίως
ὅσον ἀφορᾶ τὸ ᾿Αλάθητον, ὡς «ἡ αἵρεσις τῶν αἱρέσεων», ἡ ὁποία —
ὅσο καμμία ἄλλη αἵρεσις — «ἐξηγέρθη ριζοσπαστικῶς καὶ ὁλο-
κληρωτικῶς κατὰ τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ καὶ τῆς ̓Εκκλησίας Του» 9.

῾Η ἐξέγερσις δὲ αὐτή, προϊόντος τοῦ χρόνου, προσέλαβε
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χαρακτῆρα παναιρετικόν, ἐφ᾿ ὅσον ὁ Παπικὸς Θεσμὸς ἀπέβη ὁ
ἀκρογωνιαῖος λίθος καὶ ἡ πηγὴ πολλῶν ἄλλων καινοτομιῶν καὶ
σοβαρωτάτων αἱρέσεων τοῦ Δυτικοῦ Χριστιανισμοῦ μὲ κέντρο τὸ
Βατικανό.

᾿Εν τούτοις, ἕνας περίπου αἰὼν συμμετοχῆς τῶν ὀρθοδόξων στὴν
σύγχρονή μας Οἰκουμενικὴ Κίνησι ἦταν ἀρκετός, ὥστε αὐτοὶ νὰ
ὑποπέσουν δυστυχῶς σὲ δύο θανάσιμα ἁμαρτήματα:

α. νὰ ἀποχαρακτηρίσουν τὴν παπικὴ παναίρεσι, ὥστε νὰ θεωρῆται
αὐτὴ πλέον ὡς δῆθεν ᾿Αδελφὴ ᾿Εκκλησία 10, μὲ τὴν ὁποίαν δῆθεν ἡ
᾿Ορθόδοξος ᾿Εκκλησία εἶναι ἀοράτως ἑνωμένη, μέσῳ τοῦ δῆθεν
κοινοῦ βαπτίσματος·

β. νὰ ἀποχαρακτηρίσουν καὶ τὸν Πάπα, τὴν πέτρα αὐτὴν τοῦ
σκανδάλου, ὥστε νὰ θεωρῆται αὐτὸς πλέον ὡς δῆθεν «πρότυπον»
«ἠθικοῦ, θρησκευτικοῦ καὶ ὄντως προφητικοῦ ἀρχηγοῦ»11, ἀξίου
μάλιστα δῆθεν νὰ μετάσχη τῆς δόξης τῶν ῾Αγίων καὶ μαζί τους νὰ
ἀκτινοβολῆ «τὸ φῶς τοῦ Σταυροῦ καὶ τῆς ᾿Αναστάσεως τοῦ Χριστοῦ
σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο»12 !

Μήπως ὅμως αὐτὴ ἡ κριτική μας ἀξιολόγησις ἀποτελεῖ ὑπερβολὴν
καὶ ἀδικεῖ τοὺς ὀρθοδόξους Οἰκουμενιστάς;

᾿Εν συνεχείᾳ, θὰ προσπαθήσω νὰ τεκμηριώσω μὲ συντομία καὶ
λιτότητα τὰ ἀνωτέρω συμπεράσματά μου.
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§ β. «᾿Επίδειξη πλανητικῆς ἐξουσιαστικῆς ἰσχύος»

ΤΗΝ 8.4.2005, δεκατρεῖς ἀκριβῶς ἡμέρες μετὰ τὴν Βʹ Κυριακὴ
τῶν Νηστειῶν, ὁπότε τιμᾶται ὁ ῞Αγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς καὶ
προβάλλεται ἡ ἀντι-παπικὴ θεολογία του, οἱ ὀρθόδοξοι Οἰκουμενισταὶ
συμμετεῖχαν συμπροσευχόμενοι στὴν κηδεία τοῦ Πάπα ᾿Ιωάννου
Παύλου Βʹ (+ 2.4.2005)1.

Γιὰ πρώτη φορὰ μετὰ τὸ τραγικὸ Σχίσμα τοῦ 1054, τὸ ὁποῖο
βεβαίως ἐξακολουθεῖ νὰ ὑφίσταται, ἐφ᾿ ὅσον δὲν ἔχει σημειωθῆ ἐκ
μέρους τοῦ Παπισμοῦ καμμία ἀπολύτως ὑποχώρησις ἀπὸ τὶς πλάνες
του περὶ τὴν Πίστιν, τὴν Λατρείαν καὶ τὴν ̓Οργάνωσιν, γύρω ἀπὸ τὸ
φέρετρο τοῦ Πάπα συμπροσεύχονται 47 ᾿Αντιπρόσωποι ὅλων τῶν
Τοπικῶν ̓Ορθοδόξων ̓Εκκλησιῶν, ἐκ τῶν ὁποίων τρεῖς Προκαθήμενοι
( Κωνσταντινουπόλεως, ᾿Αθηνῶν, Τιράνων ) καὶ 26 ᾿Αρχιερεῖς.

Εἶναι προφανέστατο, ὅτι οἱ ὀρθόδοξοι ᾿Αντιπρόσωποι δὲν
συμμετεῖχαν στὴν κηδεία τοῦ αἱρετικοῦ Πάπα ἀληθῶς ἐν ὀνόματι
τῆς Μιᾶς καὶ Μοναδικῆς ᾿Εκκλησίας, δηλαδὴ τῆς ᾿Ορθοδόξου
᾿Εκκλησίας· «δὲν ἐνήργησαν ῾῾ἑπόμενοι τοῖς Ἁγίοις Πατράσιν᾿᾿» 2,
ἐφ᾿ ὅσον ὑφισταμένου τοῦ Σχίσματος,

«οὐδεὶς ἀπολύτως συγχρωτισμὸς ὀρθοδόξων καὶ
ρωμαιοκαθολικῶν ἐπιτρέπεται εἰς θέματα προσευχῆς,
λατρείας καὶ ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς γενικώτερον» 3.

᾿Εγράφη πολὺ χαρακτηριστικά, ὅτι
«ἡ καθιέρωση τοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ ἁγίου Γρηγορίου

τοῦ Παλαμᾶ, κατὰ τὴν Βʹ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν, ἀμέσως
μετὰ τὴν Κυριακὴ τῆς ̓Ορθοδοξίας», συνιστᾶ «ὁρόσημο
τῆς πατερικῆς ἀπόψεως καὶ τῆς ὀρθοδόξου ἐκκλη-
σιαστικῆς ζωῆς καὶ παραδόσεως»· «εἶναι ὁ Πατέρας,
ποὺ σαφῶς χαρακτηρίζει τὸν πάπα αἱρεσιάρχη καὶ τοὺς
δυτικοὺς αἱρετικούς» 2.

Αὐτὸ ἀκριβῶς τὸ «ὁρόσημο» μαρτυρεῖ καὶ τονίζει, μὲ ἐξαιρετικὴ
πράγματι ἔμφασι, ὅτι σήμερα ἔχει διαμορφωθῆ μία νέα ἐκκλησιολογικὴ
πραγματικότης, ἐν ὀνόματι τοῦ ἀντι-πατερικοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἡ
ὁποία ἔχει διαρρήξει ἀπροκαλύπτως τὴν ἑνότητα τῶν ὀρθοδόξων
Οἰκουμενιστῶν μὲ τοὺς ῾Αγίους Πατέρας.
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῾Η προσευχητικὴ συμμετοχὴ τῶν καθ᾿ ἡμᾶς Οἰκουμενιστῶν, μάλιστα
δὲ σὲ ἐπίπεδο κορυφῆς καὶ ἐντὸς τοῦ πλαισίου μιᾶς παπικῆς
Λειτουργίας καὶ ᾿Ακολουθίας, ὅπως ἔγινε στὴν κηδεία τοῦ Πάπα 4,
ἀποτελεῖ ὄχι μόνο μίαν «ἀθέμιτη πρωτοβουλία» 2, ἀλλὰ ἀναγνώρισι,
νομιμοποίησι καὶ  συμμετοχὴ στὴν Παποκεντρικὴ Παγκοσμιότητα,
ἐν τέλει δὲ ἀλλοτρίωσι Πίστεως καὶ Ζωῆς καὶ δεινὸν πλῆγμα κατὰ
τῆς ᾿Ορθοδόξου Καθολικότητος.

῾Η Πλατεῖα τοῦ ῾Αγίου Πέτρου στὴν Ρώμη, ὅπου ἐτελέσθη ἡ
ἐξόδιος ᾿Ακολουθία τοῦ Πάπα ᾿Ιωάννου Παύλου Βʹ, διεκήρυξε τὸν
θρίαμβο κυριολεκτικὰ τῆς Παποκεντρικῆς Παγκοσμιότητος μὲ τὸν
πλέον εὔγλωττο τρόπο καὶ ὁ θρίαμβος αὐτὸς εἶχε οἰκουμενικὴ
ἀπήχησι.

᾿Εγράφη ἐνδεικτικῶς, ὅτι ὁ ἀποθανὼν Πάπας ἦταν «ὁ πρῶτος
Πάπας τῆς παγκοσμιοποίησης τῶν ψυχῶν» 5, ἡ δὲ κηδεία του
ἐχαρακτηρίσθη ὡς «παγκόσμιο γεγονός», ἐφ᾿ ὅσον «τοὐλάχιστον
δύο δισεκατομμύρια τηλεθεατὲς — τὸ ἕνα τρίτο τῆς ὑφηλίου —
παρηκολούθησαν» αὐτὴν «καὶ πάνω ἀπὸ τέσσερα ἑκατομμύρια
προσκυνητὲς» συνεκεντρώθησαν στὴν Ρώμη 6.

῾Η πολύκροτος ἐξόδιος ᾿Ακολουθία του
«μετατράπηκε σὲ παγκόσμια συνάντηση ἀνθρώπων

κάθε θρησκείας καὶ ἐθνικότητας»· «ἡ Ρώμη μετετράπη
καὶ πάλι σὲ κέντρο τοῦ κόσμου»· «ἡ κηδεία τοῦ Καρόλου
Βοϊτίλα ἔφερε κοντὰ ὅσο ποτὲ ἴσως, τὰ τελευταῖα
χρόνια, χριστιανούς, ἀλλοθρήσκους, ἀνθρώπους καλῆς
θελήσεως ποὺ δὲν ἔχουν κάποιο συγκεκριμένο
πιστεύω» 5.

῏Ηταν μία συγκέντρωσις προσωπικοτήτων ἄνευ προηγουμένου:
«ἀνάμεσα στοὺς 2.500 ἐκπροσώπους Κρατῶν καὶ Θρη-

σκειῶν» ἦταν «τέσσερις Βασιλιάδες, πέντε Βασίλισσες
καὶ τοὐλάχιστον 70 Πρόεδροι καὶ Πρωθυπουργοί», οἱ
ὁποῖοι «παρέστησαν στὴν τελετή, ἀποτίοντας φόρο
τιμῆς» στὸν Πάπα 7.

Δὲν ἀπέχει πολὺ ἀπὸ τὴν ἀλήθεια ἡ διαπίστωσις, ὅτι
«οὐδέποτε ἄλλοτε στὴν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος
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ὑπῆρξε τόσο μεγάλη καὶ ἐντελῶς αὐθόρμητη συγ-
κέντρωσι πλήθους γιὰ νὰ ἐκφράση τὴν ἀγάπη καὶ τὸν
σεβασμό του πρὸς κάποιον, ποὺ ἂν καὶ νεκρὸς
ἐξακολουθοῦσε νὰ ἀσκῆ τὴν ἀκτινοβολία του ῾῾οὔρμπι
ἐτ ὄρμπι᾿᾿ (στὴν πόλι καὶ τὴν οἰκουμένη)» 8.

῏Ησαν ὅμως πράγματι ὅλα τόσο αὐθόρμητα;

Διεισδυτικοὶ παρατηρηταὶ ὡμίλησαν γιὰ μία «φαντασμαγορικὴ
ἐπίδειξη πλανητικῆς ἐξουσιαστικῆς ἰσχύος, μὲ ἀφορμὴ τὴν κηδεία
τοῦ Πάπα ᾿Ιωάννου-Παύλου Βʹ» 9· ἐπίσης, ὅτι ἦταν «ἐμφανὴς ἡ
προσπάθεια τοῦ Βατικανοῦ νὰ ἐκμεταλλευθεῖ τὴν ἐξόδιο ἀκολουθία
καὶ νὰ παρουσιασθεῖ ὁ Πάπας ὡς ἡγέτης τοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ
ὁλοκλήρου τοῦ κόσμου» 10.
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§ γ . «Santo Subito»!... « Ἅγιος Ἀμέσως»!...

ΤΩΡΑ, θὰ μοῦ ἐπιτρέψετε νὰ προσεγγίσω τὸ ζήτημα αὐτὸ ἀπὸ
μία ἄλλη σκοπιά, ἡ ὁποία εἶναι ἴσως περισσότερο ἐπώδυνη.

Μήπως, ἆρά γε, οἱ ὀρθόδοξοι Οἰκουμενισταί , μόνον μὲ τὴν
παρουσία τους στὴν κηδεία τοῦ Πάπα, συμμετεῖχαν στὴν αἵρεσι τῆς
Παποκεντρικῆς Παγκοσμιότητος ; ῎Η, τέλος πάντων: μήπως
παρερμηνεύθηκε ἡ παρουσία τους αὐτή, ἡ ὁποία πιθανὸν νὰ μὴν
ἦταν τίποτε ἄλλο, παρὰ μόνο μία «φιλοφρονητικὴ πράξη εὐγενείας»1 ;

Δυστυχῶς, ὅσα προηγήθησαν καὶ ὅσα ἀκολούθησαν, δὲν ἀφήνουν
περιθώρια παρερμηνείας καὶ παρεξηγήσεως, ὅπως θὰ διαπιστωθῆ
ἀμέσως ἀπὸ τὰ ἑξῆς.

῞Οταν ὁ σορὸς τοῦ Ποντίφικος μετεφέρθη γιὰ τελευταία φορὰ
στὴν Πλατεῖα τοῦ ῾Αγίου Πέτρου, τὰ ἀναρίθμητα πλήθη, τὰ ὁποῖα
εἶχαν πλημμυρίσει τὴν Πλατεῖα αὐτήν, ὡς καὶ τὶς ἄλλες πλατεῖες
τῆς Ρώμης,

«ξέσπασαν σὲ χειροκροτήματα» καὶ «τὸν ̔῾ἀνακήρυξαν᾿᾿
ἅγιο διὰ βοῆς», κραυγάζοντα «ρυθμικὰ τὸ ὄνομα τοῦ
Πάπα, καθὼς καὶ τὸ σύνθημα: ῾῾Santo Subito᾿᾿ ( Ἅγιος
Ἀμέσως· Γρήγορα Ἅγιος)»2!

῾Ο νέος Πάπας, ὁ Βενέδικτος ΙϚʹ, ἄκουσε ἀσφαλῶς τὴν φωνὴ
αὐτὴ τοῦ πλήθους καὶ 42 μόλις ἡμέρες μετὰ τὴν ἐκδημία τοῦ
προκατόχου του, τὴν 13η Μαΐου, ἀνεκοίνωσε τὴν ἔναρξι τῆς σχετικῆς
διαδικασίας γιὰ τὴν μακαριωνυμία καὶ τὴν ἁγιωνυμία τοῦ Πάπα
᾿Ιωάννου Παύλου Βʹ, «χωρὶς νὰ ληφθοῦν ὑπ᾿ ὄψιν οἱ προβλεπόμενοι
ἀπὸ τὶς σχετικὲς διατάξεις περιορισμοί»3.

* * *

ΠΑΡΕΤΗΡΗΘΗ, ὅτι ἀφορμὴ γιὰ συζητήσεις ἔδωσε «ἡ σύντμησις
τοῦ χρόνου τῆς ἐνάρξεως τῆς διαδικασίας πρὸς τὴν μακαριωνυμίαν»4·
ἐν τούτοις, πρόβλημα κατ᾿ οὐσίαν δὲν ὑφίστατο γιὰ δύο λόγους.

α. ̔Η 23η ἀπὸ τὶς «Παπικὲς ̔Υπαγορεύσεις», αὐτοῦ τοῦ «ἐξαιρετικοῦ
παπικοῦ ντοκουμέντου», στὸ ὁποῖο εἶχαμε προηγουμένως ἀναφερθῆ,
διακηρύσσει τὰ ἑξῆς ἐξωφρενικά:

«ΧΧΙΙΙ. ῾Ο ρωμαῖος ποντίφηκας, ὁ ὁποῖος ἔχει χειρο-
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τονηθεῖ σύμφωνα μὲ τοὺς κανόνες, γίνεται ἀδιαμφ-
ισβητήτως ἅγιος μὲ τὶς ἀξιομισθίες τοῦ μακαρίου
Πέτρου»5!

β. Καθοριστικῆς σημασίας ἐπὶ τοῦ θέματος αὐτοῦ ἦταν ἡ
ἐτυμηγορία τῶν ὀρθοδόξων Οἰκουμενιστῶν· αὐτοί, ὡς γνωστόν,
κατόπιν συνοδικῆς ἀποφάσεως, πιστεύουν ἀντι-πατερικῶς, ὅτι δῆθεν

«ὅλοι οἱ Χριστιανοὶ μὲ τὸ ἴδιον βάπτισμα ἐγίναμεν
μέλη τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, ποὺ εἶναι ἡ ̓Εκκλησία»·
ἐπίσης, ὅτι δῆθεν «τὰ Μυστήρια τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν»
«εἶναι Μυστήρια τῆς Μιᾶς Ἁγίας Καθολικῆς καὶ
Ἀποστολικῆς ̓Εκκλησίας»· καὶ τέλος, ὅτι δῆθεν «τὸ Σχίσμα
τοῦ 1054 ποὺ ἐχώρισε τὴν ᾿Ορθόδοξον καὶ
Ρωμαιοκαθολικὴν ᾿Εκκλησίαν δὲν ὑπάρχει»6.

᾿Επὶ τῇ βάσει τῶν πεποιθήσεων αὐτῶν, οἱ Οἰκουμενισταὶ τῆς καθ᾿
ἡμᾶς ᾿Ανατολῆς, ἅμα τῇ ἐκδημίᾳ τοῦ αἱρετικοῦ Πάπα, μὲ τὰ
οὐρανομήκη ἐγκώμιά τους καὶ τὶς ἐγκάρδιες εὐχές τους, ἔσπευσαν
νὰ ἀναβιβάσουν αὐτὸν στὸν Οὐρανὸ καὶ νὰ τὸν εἰσαγάγουν στὰ
σκηνώματα τοῦ Παραδείσου!

Παρακαλῶ, νὰ μὴ θεωρηθῆ τοῦτο ὑπερβολή! ̓̀Ας παρακολουθήσωμε
τὴν ὄντως περίεργη καὶ βέβηλη αὐτὴ διαδικασία.

Σὲ πρῶτο ἐπίπεδο, ὁ ἀποθανὼν Πάπας ἐχαρακτηρίσθη μεταξὺ
ἄλλων ὡς «τολμηρὸς ὁραματιστὴς» καὶ «ἰσχυρὰ προσωπικότης»
(ὑπὸ τοῦ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως κ. Βαρθολομαίου) 7·
ὡς «μεγάλη διαχριστιανικὴ προσωπικότητα» καὶ «σταυραετὸς τῆς
εἰρήνης καὶ τῆς ἀγάπης» (ὑπὸ τοῦ πατριάρχου ᾿Αλεξανδρείας κ.
Θεοδώρου) 7 ·  ὡς «ἐξαιρετικὴ θρησκευτικὴ προσωπικότης,
θαρραλέος ὁραματιστὴς καὶ σπάνιος παγκόσμιος ἡγέτης» (ὑπὸ
τοῦ ἀρχιεπισκόπου ᾿Αλβανίας κ. ᾿Αναστασίου) 7 · ὡς «χαρισματικὸς
ἡγέτης τῆς εἰρήνης, τῆς δικαιοσύνης καὶ τῆς συμφιλιώσεως»
(ὑπὸ τοῦ Σέρβου μητροπολίτου Ζάγκρεμπ καὶ Λουμπλιάνας κ.
᾿Ιωάννου) 8.

Σὲ δεύτερο ἐπίπεδο, ὁ μὲν ᾿Αλβανίας κ. ᾿Αναστάσιος εὐχήθηκε
γιὰ τὸν Πάπα: «ὁ Κύριος νὰ τὸν ἀναπαύσει μετὰ τῶν ἁγίων Του,
ποὺ ἀκτινοβολοῦν τὸ φῶς τοῦ Σταυροῦ καὶ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ
Χριστοῦ σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο»7( ! ) · ἡ δὲ Σύνοδος τῆς Σερβικῆς
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᾿Εκκλησίας ἐξέφρασε τὴν «προσευχητικὴ εὐχή»: ὁ Κύριός μας «νὰ
χαρίση αἰώνια ἀνάπαυσι καὶ τὴν Οὐράνια Βασιλεία Του στὸν
κεκοιμημένο» Πάπα 9!

Σημειωτέον, ὅτι ὁ πατριάρχης τῆς Σερβίας κ. Παῦλος ἔλαβε
μέρος μαζὶ μὲ ἕναν ἀκόμη ̓Επίσκοπο, στὴν βραδυνὴ Λειτουργία τῶν
Παπικῶν, στὸ Βελιγράδι, ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ Πάπα,
στὴν ὁποία ὄχι ἁπλῶς συνεπροσευχήθη ἐπισήμως, ἀλλὰ προέβη καὶ
σὲ δηλώσεις εὐχηθείς, ὅταν θὰ ἀπέλθουμε τῆς ζωῆς αὐτῆς, νὰ
ἀξιωθοῦμε τῆς ἰδίας μερίδος μὲ τὸν Πάπα 8!

᾿Επίσης, ὁ πατριάρχης Μόσχας κ. ᾿Αλέξιος προσευχήθηκε «γιὰ
τὴν ἀνάπαυσι ἐν σκηναῖς δικαίων τῆς ψυχῆς» τοῦ Πάπα 9, ὁ δὲ
μητροπολίτης Βαρσοβίας κ. Σάββας ἐδήλωσε τὰ ἑξῆς: «Πιστεύομε,
ὅτι ὁ Κύριος τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου θὰ ἀξιώση τὴν ψυχή του
(τοῦ Πάπα) τῆς αἰωνίου μακαριότητος... ῾Ο Θεὸς νὰ ἀναπαύση
τὴν ψυχή του!»9.

Τέλος, ὁ μὲν ἐπίσκοπος Βιέννης καὶ Αὐστρίας κ. ῾Ιλαρίων
( ᾿Αλφέγιεφ ), τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, ἐξέφρασε τὴν πεποίθησί
του, ὅτι ὁ Πάπας «σύντομα θὰ μακαριοποιηθῆ καὶ θὰ ἁγιοποιηθῆ»
καὶ εὐχήθηκε: «Εἴθε ἡ ψυχή του νὰ ἀναπαύεται ἐν εἰρήνῃ καὶ ἡ
μνήμη του νὰ εἶναι αἰωνία»10( ! ) ·  ὁ δὲ μητροπολίτης Πιτσβούργου
κ. Μάξιμος, τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, ἔπραξε τὸ
ἀδιανόητον: τὴν 5.4.2005, ἐξέδωσε ᾿Εγκύκλιο «πρὸς τὸν εὐλαβῆ
Κλῆρο καὶ Λαὸ τῆς θεοσώστου Μητροπόλεώς» του, μὲ τὴν ὁποία
ἐδήλωνε, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, ὅτι

«συμμετέχομε στὸν θρῆνο τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς
᾿Εκκλησίας»· ὅτι «προσευχόμεθα γιὰ τὴν ἀνάπαυσι τοῦ
ἡγιασμένου Ποντίφικος, ὁ ὁποῖος ἀπῆλθε τῆς ζωῆς
αὐτῆς μεταξὺ τῆς χορείας τῶν δικαίων καὶ τῶν ἁγίων»·
καὶ κατέκλειε ὡς ἑξῆς: «Παρακαλῶ νὰ ἔχετε τὸν
ἡγιασμένον Πάπα ᾿Ιωάννη Παῦλο Βʹ καὶ τὴν Ρωμαιο-
καθολικὴ ᾿Εκκλησία στὶς προσευχές Σας»11!.

* * *

ΑΡΑ ΓΕ, δοθέντων ὅλων τῶν ἀνωτέρω, ὑπάρχει ἀκόμη ἀμφιβολία,
ὅτι οἱ καθ᾿ ἡμᾶς Οἰκουμενισταὶ ἐξισώνουν ᾿Ορθοδοξία καὶ Παπισμό;
ὅτι συμπράττουν ἀποφασιστικῶς στὴν ἀνάδειξι τοῦ Πάπα ὡς ἑνοποιοῦ
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παράγοντος τῆς Οἰκουμένης; καὶ ἑπομένως, ὅτι συμμετέχουν στὴν
αἵρεσι τῆς Παποκεντρικῆς Παγκοσμιότητος;

Γιὰ ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι διατηροῦν τυχὸν ἀμφιβολίες γιὰ τὴν ὄντως
τραγικὴ αὐτὴ κατάστασι, θὰ ὁλοκληρώσω τὴν παροῦσα ἑνότητα μὲ
ἕνα ἀκόμη ἐνδεικτικὸ γεγονός, προκειμένου νὰ τεκμηριώσω ἀπόλυτα
τὰ συμπεράσματά μου.

Τὴν 12η καὶ τὴν 17η ᾿Ιουνίου 2003, ὁ οἰκουμενιστὴς πατριάρχης
κ. Βαρθολομαῖος ἔδωσε δύο Διαλέξεις στὴν Τουρκία, ἐπὶ τῇ
συμπληρώσει τότε εἴκοσι πέντε ἐτῶν ἀπὸ τῆς ἐκλογῆς τοῦ Πάπα
᾿Ιωάννου Παύλου Βʹ (16.10.1978)· τὴν πρώτη στὴν ῎Αγκυρα, στὴν
Πρεσβεία τοῦ Βατικανοῦ, καὶ τὴν δεύτερη στὸν παπικὸ Ναὸ τοῦ
῾Αγίου Πνεύματος, στὴν Κωνσταντινούπολι12.

Καὶ στὶς δύο ῾Ομιλίες του, ὁ κ. Βαρθολομαῖος εἶχε προσκληθῆ
ἀπὸ τὸν Νούντσιο13 τοῦ Πάπα στὴν Τουρκία, μὲ σκοπὸ νὰ γίνη
εἰδικὴ ἀναφορὰ στὶς δραστηριότητες τοῦ Ποντίφικος «ὑπὲρ τῆς
εἰρήνης ἐν τῷ κόσμῳ»14.

῾Ο πατριάρχης διὰ μακρῶν ἔπλεξε ἐνθουσιωδῶς τὰ ἐγκώμια τοῦ
Πάπα καὶ προέβαλε αὐτὸν ὡς

«ἀνάστημα» καὶ «πρότυπον» «ἠθικοῦ, θρησκευτικοῦ
καὶ ὄντως προφητικοῦ ἀρχηγοῦ, ὄχι μόνον ὅλων τῶν
Καθολικῶν, ὄχι ἁπλῶς ὅλων τῶν Χριστιανῶν, ἀλλὰ ὅλων
τῶν ἀνθρώπων [ὅλων τῶν πίστεων], ἄνδρῶν τε καὶ
γυναικῶν»15!...

Τοιουτοτρόπως, εἴμεθα μάρτυρες μιᾶς ὀδυνηρᾶς συγκρούσεως:

• ἡ μὲν γνησία συνείδησις τῆς ̓Ορθοδόξου ̓Εκκλησίας διαγιγνώσκει
καὶ καταδικάζει τὴν «῾῾παναμαρτίαν᾿᾿ τοῦ παπισμοῦ»16, ἐφ᾿ ὅσον διὰ
μέσου τοῦ δόγματος περὶ τοῦ ἀλαθήτου, «ὁ πάπας-ἄνθρωπος
καταλαμβάνει τὴν θέσιν τοῦ Θεανθρώπου»17·

• ὁ δὲ πατριάρχης τῶν Οἰκουμενιστῶν κ. Βαρθολομαῖος θεωρεῖ
τὸν σύγχρονό μας αὐτὸν ἐνσαρκωτὴ τῆς παναμαρτας τοῦ παπισμοῦ,
ὡς

«ἀγαπητὸν ἐν Χριστῷ ἀδελφόν»18, ὡς παγκόσμιο
«πρότυπον», ὡς «παράδειγμα», ὡς «ὄντως ἀπεσταλμένον
τοῦ Θεοῦ, ἄνδρα καλὸν καὶ τίμιον, ἀπεσταλμένον πρὸς
πάντα ἄνθρωπον πάντων τῶν ἐθνῶν»19!...
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Εἶναι προφανέστατο, ὅτι οἱ Οἰκουμενισταί, συμμετέχοντες ἔργῳ
καὶ λόγῳ στὴν αἵρεσι τῆς Παποκεντρικῆς Παγκοσμιότητος,
διαρρηγνύουν βιαίως τὴν σχέσι τους μὲ τὴν ̓Ορθόδοξη Καθολικότητα.
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§ δ. ῾Η συγκατάθεσις τοῦ Καθολικοῦ Σώματος

ΘΑ ΗΘΕΛΑ λοιπὸν νὰ ὁλοκληρώσω τὴν ἀνάλυσί μου, ἐπι-
καλούμενος τὴν ἐπιείκειά Σας, μὲ μία οὐσιαστικὴ ἀναφορὰ στὸ
ζήτημα τῆς ᾿Ορθοδόξου Καθολικότητος, τὴν ὁποία πλήττουν τόσο
βαναύσως οἱ Οἰκουμενισταί.

᾿Εξ ἐπόψεως ὀρθοδόξου, ἡ Καθολικότης, ἐκφράζει, ἐκτὸς τῶν
ἄλλων, τὴν συγκλονιστικὴ καὶ μεγαλειώδη ἀλήθεια, ὅτι ἅπαντες οἱ
εὐσεβεῖς, ζῶντες καὶ τεθνεῶτες, δηλαδὴ ὅλη ἡ ᾿Εκκλησία, εἶναι
πρωτίστως μὲν ἑνωμένοι ἐν τῷ Χριστῷ σὲ ἕνα Καθολικὸ Σῶμα,
ἀποτελοῦν μίαν ὀργανικὴ ἑνότητα καὶ ὁλότητα· κατόπιν δέ, εἶναι
ἑνωμένοι, διὰ μέσου τοῦ Χριστοῦ, μὲ τὴν Παναγία Τριάδα.

῎Εχει γραφῆ πολὺ χαρακτηριστικά, ὅτι
«ἐν τῷ Χριστῷ εὑρίσκεται ἡ πηγὴ καὶ ἡ οὐσία τῆς

Καθολικότητος τῆς ᾿Εκκλησίας, διότι ἐν τῷ Χριστῷ
ἑνοῦται πᾶσα ἡ ᾿Εκκλησία μετὰ τοῦ Θεοῦ, μετὰ τῆς
Θείας Τριάδος, καὶ πάλιν πάντα τὰ μέλη Αὐτῆς ἑνοῦνται
ἐν τῷ Χριστῷ εἰς ἓν τέλειον καὶ καθολικὸν σῶμα, τὸ
σῶμα τοῦ ἑνὸς Χριστοῦ»1.

Κορυφαίαν ἔκφρασι τῆς ᾿Ορθοδόξου Καθολικότητος ἔχομε στὴν
Θεία Λειτουργία, στὴν ὁποία πραγματώνεται ἡ ᾿Εκκλησία, εἶναι
παροῦσα ὅλη ἡ ᾿Εκκλησία, καὶ κατὰ τὴν ὁποία (Θεία Λειτουργία)
ἀποκαλύπτεται ὄχι μόνο ἡ ἑνότης 2, ἀλλὰ καὶ ἡ ἀμοιβαία σχέσις τῶν
μελῶν τοῦ Καθολικοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ.

῾Η ἑνότης αὐτὴ καὶ ἡ ἀμοιβαία σχέσις τῶν ζώντων μετὰ τῶν ἀπ᾿
αἰῶνος πιστῶν εἶναι τὰ ἀπαραίτητα ἐκεῖνα συστατικὰ τῆς Καθολικῆς
Παραδόσεως, τὰ ὁποῖα ἐπιβάλλουν νὰ τελοῦνται στὴν ᾿Εκκλησία τὰ
πάντα «σὺν πᾶσι τοῖς ἁγίοις»3, διότι τότε μόνον τὸ ᾿Ορθόδοξο
εἶναι συνώνυμο καὶ ταυτίζεται μὲ τὸ Καθολικό.

῞Ο,τι ἔχει τὴν συγκατάθεσι τοῦ Καθολικοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ,
εἶναι καὶ ᾿Ορθόδοξο· ὅ,τι δὲ εἶναι πράγματι ᾿Ορθόδοξο, εἶναι καὶ
Καθολικό, διότι ἔχει τὴν συγκατάθεσι τοῦ σώματος τῆς ᾿Εκκλησίας,
δηλαδὴ τῶν ῾Αγίων.

Δοθέντων αὐτῶν, τίθεται ἕνα πρῶτο σοβαρώτατο ἐρώτημα:
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῏Αρά γε, ἡ συμμετοχὴ τῶν Οἰκουμενιστῶν στὴν Παποκεντρικὴ
Παγκοσμιότητα, ὡς καὶ ἡ συνακόλουθη προβολὴ τοῦ Πάπα ὡς
«προτύπου» καὶ ἡ συγκαταρίθμησίς του στὴν χορεία τῶν ῾Αγίων,
εἶναι δυνατὸν νὰ ἔχουν τὴν συγκατάθεσι τῶν ῾Αγίων;

Πῶς θὰ ἦταν τοῦτο δυνατόν, ἔφ᾿ ὅσον ὁ δῆθεν ἀλάθητος πάπας-
ἄνθρωπος ἔχει καταλάβει ἐν τῇ ̓Εκκλησίᾳ τὴν θέσι τοῦ Θεανθρώπου,
ὁ ῾Οποῖος εἶναι τὸ μοναδικὸ κέντρο τοῦ Καθολικοῦ Σώματός Του,
τῆς ᾿Εκκλησίας Του 4;

Καὶ περαιτέρω, ἕνα περισσότερο συγκεκριμένο ἐρώτημα:

῏Αρά γε, εἶναι ἐπιτρεπτὸς οἱοσδήποτε συγχρωτισμὸς ᾿Ορθοδόξων
καὶ Παπικῶν σὲ θέματα προσευχῆς, λατρείας, διακονίας καὶ κοινωνικῆς
μαρτυρίας, τὰ ὁποῖα ὁδηγοῦν σὲ μία de facto ἕνωσι,

«χωρὶς τὴν συγκατάθεση τοῦ Ἁγίου Φωτίου τοῦ
Μεγάλου,  τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ, τοῦ Ἁγίου
Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ, τοῦ ̔Αγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ,
τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, τοῦ Ἁγίου
Νεκταρίου Πενταπόλεως;»5.

῾Η ἀπάντησις στὸ ἐρώτημα αὐτὸ εἶναι ὑψίστης σημασίας· διότι,
δυοῖν θἄτερον: ἢ οἱ ῞Αγιοι «ἔκαμαν λάθος, χαρακτηρίζοντας τὸν
δυτικὸ χριστιανισμὸ ὡς αἵρεση, παραχάραξη τῆς ἀληθείας καὶ
ἀλλοτρίωση τῆς ἐκκλησιαστικῆς παραδόσεως»5 ἢ οἱ Οἰκουμενισταὶ
κάμνουν λάθος, χαρακτηρίζοντες τὸν Παπισμὸ ὡς δῆθεν ᾿Αδελφὴ
᾿Εκκλησία, μὲ τὴν ὁποία ἡ ̓Ορθοδοξία εἶναι δῆθεν ἀοράτως ἑνωμένη
μέσῳ τοῦ δῆθεν κοινοῦ βαπτίσματος.

Καὶ τὰ δύο δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἰσχύουν.

᾿Εν κατακλεῖδι· εἶναι προφανέστατο, ὅτι οἱ καινοτόμοι τοῦ Νέου
῾Ημερολογίου καὶ ἐν γένει οἱ ἐξ ὀρθοδόξων Οἰκουμενισταὶ δὲν ἀνήκουν
στὴν ̓Ορθόδοξη Καθολικότητα, «ἔχουν ἀποκοπῆ» ἀπὸ «τὴν ̓Εκκλησία
τῶν Ἁγίων, τῶν ἐν Οὐρανοῖς ζώντων», εὑρίσκονται σὲ «ἀπείθεια
καὶ ἀνυπακοή», τηροῦν μίαν «ἁγιομάχο στάση» καὶ ἔχουν ἀπολέσει
τὴν «θεϊκὴ συμμαχία» 6.

Οἱ ᾿Ορθόδοξοι ᾿Αντι-οικουμενισταὶ τοῦ Πατρίου ῾Ημερολογίου, ὡς
φορεῖς τῆς κληρονομιᾶς τῶν ῾Αγίων Τριῶν Νέων ῾Ιεραρχῶν, Φωτίου
τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καὶ Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ,
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δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ἔχουν κοινωνία μὲ τοὺς Οἰκουμενιστάς, ἐφ᾿
ὅσον αὐτοὶ ἔχουν ἐγκαθιδρύσει μίαν νέαν ἐκκλησιολογικὴ πραγμα-
τικότητα, ἡ ὁποία βασίζεται στὴν αἵρεσι τῆς «᾿Αοράτου ῾Ενότητος»
τῆς ᾿Εκκλησίας 7.

Γιὰ τὴν νεοφανῆ αὐτὴ οἰκουμενιστικὴ αἵρεσι θὰ μᾶς ἐνημερώση
ἐκτενῶς καὶ ἐπεριστατωμένως ὁ ἑπόμενος ῾Ομιλητής.

Εὐχαριστῶ!

�

Τέλος
καὶ τῷ Θεῷ

δόξα
καὶ εὐχαριστία!

�

Τέλος
καὶ τῷ δοτῆρι τῶν ἀγαθῶν

Θεῷ
δόξα καὶ εὐχαριστία!

Ἀμήν!
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§ α. ῾Η Παποκεντρικὴ Παγκοσμιότης

1. Ἀρχιμ. Κυπριανοῦ — Ἀρχιμ. Γλυκερίου Ἁγιοκυπριανιτῶν, ῾Ο Παποκεντρικὸς
Οἰκουμενισμὸς — ᾿Ανησυχητικὲς ᾿Εξελίξεις, Σειρὰ Βʹ-8, ᾿Αθήνα 2002.

2. Ἀρχιμ. Βασιλείου Κ. Στεφανίδου, ᾿Εκκλησιαστικὴ ῾Ιστορία, ἔκδοσις ϛʹ, σελ. 300,
«᾿Αστήρ», ᾿Αθῆναι 1998.

3. Ἀρχιμ. Κυπριανοῦ — Ἀρχιμ. Γλυκερίου Ἁγιοκυπριανιτῶν, ἔνθ᾿ ἀνωτ., σελ. 115-
121.

4. π. Νικηφόρου Βιδάλη, Οἱ Ρωμαῖοι Ποντίφηκες καὶ τὸ ῎Εργο τους, σελ. 242,
᾿Αθήνα 1994 (ὁ σ. εἶναι «Γενικὸς ᾿Αρχιερατικὸς ᾿Επίτροπος τῆς Καθολικῆς
᾿Αρχιεπισκοπῆς ᾿Αθηνῶν» ).

5. Οἰκογενειακὸ ὄνομα: ̓Ιλδεβράνδης (Ildebrando), Λογγοβαρδικῆς καταγωγῆς. Τιμᾶται
ὑπὸ τῶν Παπικῶν ὡς ἅγιος τὴν 25η Μαΐου. ᾿Αριθμεῖται ὡς ὁ 157ος Πάπας.
«Θεωρεῖται μεταξὺ τῶν μεγαλυτέρων παπῶν ὅλων τῶν ἐποχῶν» (π. Νικηφόρου
Βιδάλη, αὐτόθι, σελ. 241)

6. Ἀρχιμ. Βασιλείου Κ. Στεφανίδου, ἔνθ᾿ ἀνωτ., σελ. 489.
7. Ἀρχιμ. Κυπριανοῦ — Ἀρχιμ. Γλυκερίου Ἁγιοκυπριανιτῶν, ἔνθ᾿ ἀνωτ., σελ. 120-

121, ὅπου τὸ πλῆρες κείμενο τῶν «Παπικῶν ῾Υπαγορεύσεων».
8. «Αἱ ψευδοϊσιδώρειοι διατάξεις κατηρτίσθησαν περὶ τὰ μέσα τῆς θʹ ἑκατονταετηρίδος

ἐν Γαλλίᾳ, καὶ μάλιστα ἐν τῇ μητροπόλει τῶν Ρείμων, ὑπό τινος ἐπισκόπου». «Τὸ
σπουδαιότερον περιεχόμενον δὲν εἶναι τὰ ἐν αὐταῖς γνήσια ἔγγραφα, ἀλλὰ τὰ
προστεθέντα ἐνενήκοντα τέσσαρα νόθα παπικὰ δεκρετάλια καὶ ἡ προστεθεῖσα
νόθος Κωνσταντίνειος δωρεά. Οὐδεμία ἄλλη νοθεία ἐν τῇ παγκοσμίῳ ἱστορίᾳ
συνετελέσθη μετὰ τόσης τέχνης καὶ οὐδεμία ἄλλη εἶχε τόσον μεγάλα
ἀποτελέσματα». «Σκοπὸς τῶν διατάξεων τούτων ἦτο ἡ ἔκθεσις καὶ ὑποστήριξις
τῶν θεοκρατικῶν ἰδεῶν τῶν παπῶν κατὰ τῶν θεοκρατικῶν ἰδεῶν τῶν αὐτοκρατόρων,
ὡσαύτως κατὰ τῶν ἀνεξαρτήτων ᾿Εκκλησιῶν. ῾Υπεράνω τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας
κεῖται ἡ ἱερωσύνη, κορυφ  δὲ τῆς ἱερωσύνης εἶναι ὁ πάπας, ἑπομένως, ὁ πάπας
εἶναι ῾῾κεφαλ  τῆς ὅλης οἰκουμένης᾿᾿ ( caput totius orbis) ».
( Ἀρχιμ. Βασιλείου Κ. Στεφανίδου, ἔνθ᾿ ἄνωτ., σελ. 299-300)

9. Ἀρχιμ. ᾿Ιουστίνου Πόποβιτς, ῎Ανθρωπος καὶ Θεάνθρωπος, ἔκδοσις εʹ, σελ. 159,
«Σκέψις περὶ τοῦ ῾῾ἀλαθήτου᾿᾿ τοῦ εὐρωπαίου ἀνθρώπου», § 9, «᾿Αστήρ», ᾿Αθῆναι
1987.

10.Βλ. ἄρθρο: «᾿Επίσημος ἀναγνώρισις τοῦ Παπισμοῦ ὡς ῾῾ ᾿Αδελφῆς ᾿Εκκλησίας᾿᾿—῾Η
῾῾Βελεμένδιος ῞Ενωσις᾿᾿», περιοδ. «᾿Ορθόδοξος ᾿Ενημέρωσις», ἀριθ. 14/᾿Ιούλιος-
Σεπτέμβριος 1993, σελ. 33-40. ᾿Αφιέρωμα.

11. ᾿Εφημερ. «Καθολική», ἀριθ. 2983/ 22.7.2003., σελ. 5 (ἀπόψεις πατριάρχου
Κωνσταντινουπόλεως κ. Βαρθολομαίου).

12. ᾿Εφημερ. «᾿Ορθόδοξος Τύπος», ἀριθ. 1592/ 8.4.2005, σελ. 6 (εὐχὲς ἀρχιεπισκόπου
᾿Αλβανίας κ. ᾿Αναστασίου).
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§ β. «᾿Επίδειξη πλανητικῆς ἐξουσιαστικῆς ἰσχύος»

1. Ἀρχιμ. Κυπριανοῦ Ἁγιοκυπριανίτου, «᾿Ορθόδοξος Καθολικότης ἢ Παποκεντρικὴ
Παγκοσμιότης;», περιοδ. «Ἅγιος Κυπριανός», ἀριθ. 326/Μάϊος-᾿Ιούνιος 2005, σελ.
194-198.

2. Στεργίου Ν. Σάκκου ( ῾Ομ. Καθηγητοῦ Α.Π.Θ.) , «῾Ο Πάπας ἀπέθανε», ἐφημερ.
«᾿Ορθόδοξος Τύπος», ἀριθ. 1596/13.5.2005, σελ. 1 καὶ 7.

3. Ἀρχιμ. Σπυρίδωνος Σπ. Μπιλάλη, ᾿Ορθοδοξία καὶ Παπισμός, τ. Βʹ, σελ. 364,
ἐκδόσεις «᾿Ορθοδόξου Τύπου», ᾿Αθῆναι 1969.

4. Περιοδ. «᾿Επίσκεψις», ἀριθ. 647/ 30.4.2005, σελ. 3-4: «῾Η Α.Θ. Παναγιότης εἰς τὴν
κηδείαν τοῦ Πάπα ᾿Ιωάννου Παύλου Βʹ»:
«...ὁ Πατριάρχης ὡδηγήθη εἰς τὴν Βασιλικὴν τοῦ ῾Αγίου Πέτρου, ἐν τῇ ὁποίᾳ
προσηυχήθη πρὸ τῆς ἐκτεθειμένης εἰς λαϊκὸν προσκύνημα σοροῦ τοῦ ἀειμνήστου
Πάπα καὶ κατέθεσε σταυρὸν ἐκ λευκῶν ἀνθέων, κομισθέντα ἐκ τῆς Πόλεως»·
«τὴν ἑπομένην, Παρασκευήν, 8ην ἰδίου, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης μετὰ τῆς
συνοδείας Αὐτοῦ καὶ τῶν λοιπῶν ἐκκλησιαστικῶν ̓Αντιπροσωπειῶν παρηκολούθησαν
τὴν ἐξόδιον θ. λειτουργίαν καὶ τὴν κηδείαν τοῦ Πάπα εἰς τὴν Πλατεῖαν τοῦ
῾Αγίου Πέτρου...».

5. ᾿Εφημερ. «Τὸ Βῆμα», 10.4.2005, σελ. Α22/Διεθνῆ.
6. ᾿Εφημερ. «῾Εστία», 9.4.2005, σελ. 1 καὶ 4.
7. ᾿Εφημερ. «῾Η Καθημερινή», 9.4.2005, σελ. 11.
8. ᾿Εφημερ. «῾Εστία», 9.4.2005, σελ. 1/᾿Επιφυλλίς.
9. Χρήστου Γιανναρᾶ, «῾Η ἱστορικὴ ἀποτυχία ὡς εὐτύχημα», ἐφημερ. «῾Η Καθημερινή»,

17.4.2006/᾿Επιφυλλίς.
10. Μητροπολίτου Κυρηνείας Παύλου, «Δήλωσις» — 11.4.2005, ἐφημερ. «᾿Ορθόδοξος

Τύπος», ἀριθ. 1593/15.4.2005, σελ. 6.
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§ γ . «Santo Subito»!... «῞Αγιος ᾿Αμέσως»!...

1. Μητροπολίτου Κυρηνείας Παύλου, «Δήλωσις» — 11.4.2005, ἐφημερ. «᾿Ορθόδοξος
Τύπος», ἀριθ. 1593/15.4.2005, σελ. 6.

2. ᾿Εφημερ. «῾Εστία», 9.4.2005, σελ. 1/᾿Επιφυλλὶς καὶ σελ. 4.
3. Περιοδ. «῾Επίσκεψις», ἀριθ. 649/ 30.6.2005, σελ. 19. «῎Εναρξη τῆς ῾Υποθέσεως

μακαριωνυμίας καὶ ̔Αγιωνυμίας τοῦ Πάπα ̓Ιωάννου Παύλου Βʹ»· ἀριθ. 648/ 31.5.2005,
σελ. 21- 22: «Πρὸς μακαριωνυμίαν τοῦ ἀειμνήστου Πάπα ᾿Ιωάννου Παύλου Βʹ».
� Σημειωτέον, ὅτι κατὰ τοὺς Παπικούς, «τὸ παράδειγμα ἑνὸς μακαρίου δὲν εἶναι
ὅμοιον πρὸς ἑνὸς ἁγίου. ῾Η μακαριωνυμία ἐπιτρέπει ἢ καὶ διατηρεῖ πολλάκις τὴν
τιμὴν εἰς τοπικὸν ἐπίπεδον, ἀντιθέτως πρὸς τὴν ἁγιωνυμίαν, ἡ ὁποία δεσμεύει
ὅλην τὴν ᾿Εκκλησίαν διὰ τὴν τιμὴν τοῦ ἁγίου» (αὐτόθι).

4. Περιοδ. «᾿Επίσκεψις», ἀριθ. 648/ 31.54.2005, σελ. 22.
5. Ἀρχιμ. Κυπριανοῦ — Ἀρχιμ. Γλυκερίου Ἁγιοκυπριανιτῶν, ῾Ο Παποκεντρικὸς

Οἰκουμενισμὸς — ᾿Ανησυχητικὲς ᾿Εξελίξεις, Σειρὰ Βʹ-8, σελ. 121, «Παπικὲς
῾Υπαγορεύσεις».

6. Ἀρχιεπισκόπου Θυατείρων καὶ Μ. Βρετανίας Ἀθηναγόρου ( Κοκκινάκη ), ῾Η
῾Ομολογία Θυατείρων — ῾Η Πίστις καὶ ἡ Προσευχὴ τοῦ Λαοῦ τοῦ Θεοῦ, σελ. 204,
203 καὶ 208, Λονδῖνον 1975.
� Σημειωτέον, ὅτι «῾Η ῾Ομολογία Θυατείρων» (in English and Greek), «ἐκδίδεται
εὐλογίᾳ καὶ ἐγκρίσει τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως»,
ἑπομένως δὲ ἀποτελεῖ καὶ τὴν ῾Ομολογίαν Κωνσταντινουπόλεως.

7. ᾿Εφημερ. «᾿Ορθόδοξος Τύπος», ἀριθ. 1592/ 8.4.2005, σελ. 6: «῾Η ἐκκλησιαστικὴ
ἡγεσία διὰ τὸν θάνατον τοῦ πάπα».

8. ῾Υπηρεσίας Πληροφοριῶν Σερβικῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας, Διαδίκτυον, 7.4.2005.
9. ᾿Εκ τοῦ Διαδικτύου.
10. Forum «Orthodox News», Διαδίκτυον, 6.4.2005.
11. ᾿Εκ τοῦ Διαδικτύου.
12. Βλ. «῾Η Α.Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ὁμιλητὴς εἰς δύο διαλέξεις ἐν ᾿Αγκύρᾳ

καὶ Κωνσταντινουπόλει», περιοδ. «᾿Ορθοδοξία» Κωνσταντινουπόλεως, ᾿Απρίλιος-
᾿Ιούνιος 2003, σελ. 577-584 (στὶς σελ. 579-584: «Lecture of His Holiness Ecumenical
Patriarch Bartholomew On the Activities for World Peace by His Holiness Pope John
Paul II - Ankara, 12 June 2003» ) ·  περιοδ. «᾿Επίσκεψις», ἀριθ. 623/ 30.6.2003, σελ.
10-11· ἐφημερ. «Καθολική», ἀριθ. 2983/ 22.7.2003, σελ. 4-5: «Αἱ ὑπὲρ τῆς εἰρήνης
πρωτοβουλίαι τοῦ ᾿Ιωάννου Παύλου Βʹ» (μετάφρασις τῆς ῾Ομιλίας ἐν
Κωνσταντινουπόλει).

13. Νούντσιος (nuncio, nuntius, ἀπεσταλμένος) · ἀξιωματοῦχος τοῦ Κράτους τοῦ
Βατικανοῦ, διαπιστευμένος ὡς διπλωματικὸς ἀντιπρόσωπος τοῦ Πάπα σὲ
Κυβέρνησι κράτους, τὸ ὁποῖο διατηρεῖ ἐπίσημες διπλωματικὲς σχέσεις μὲ τὴν
῾Αγία ῞Εδρα.

14. Περιοδ. «᾿Επίσκεψις», ἀριθ. 623/ 30.6.2003, σελ. 10. ̔Η ̔Ομιλία στὴν μὲν ̓́ Αγκυρα
ἦταν ἀγγλιστί, στὴν δὲ Κωνσταντινούπολι γαλλιστί.

15. ᾿Εφημερ. «Καθολική», ἀριθ. 2983/ 22.7.2003, σελ. 5.
� «His stature as a moral, religious, and indeed prophetic leader, not just of all
Catholics, not just of all Christians, but of all people of all faiths...»· «Great is the
burden to be such an example».
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(Βλ. περιοδ. «᾿Ορθοδοξία», ἔνθ᾿ ἀνωτ. Στὸ ἑλληνικὸ κείμενο ἐκ τῆς γαλλικῆς,
ἐλλείπει ἡ φράσις: «of all faiths»).

16. Ἀρχιμ. ᾿Ιουστίνου Πόποβιτς, ῎Ανθρωπος καὶ Θεάνθρωπος, ἔκδοσις εʹ, σελ. 159,
«Σκέψεις περὶ τοῦ ̔῾ἀλαθήτου᾿᾿ τοῦ εὐρωπαίου ἀνθρώπου», § 10, «᾿Αστήρ», ̓Αθῆναι
1987.

17. Ἀρχιμ. ᾿Ιουστίνου Πόποβιτς, αὐτόθι, § 9, σελ. 158.
18. «Μήνυμα τῆς Α.Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου

πρὸς τὴν Α. ῾Αγιότητα τὸν Πάπαν τῆς Πρεσβυτέρας Ρώμης ᾿Ιωάννην Παῦλον Βʹ
ἐπὶ τῇ συμπληρώσει εἰκοσιπενταετοῦς διακονίας εἰς τὴν ̓Επισκοπικὴν Καθέδραν
τῆς Πρεσβυτέρας Ρώμης (16/10/2003)», περιοδ. «᾿Επίσκεψις», ἀριθ. 627/ 31.10.2003,
σελ. 2-3· περιοδ. «᾿Ορθοδοξία», ᾿Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2003, σελ. 847-848.

19. ᾿Εφημερ. «Καθολική», ἀριθ. 2983/ 22.7.2003, σελ. 5.
� «It is good for us to look to the example of one among us who has indeed been a
good and faithful emissary of God to the people of all nations».
(Βλ. περιοδ. «᾿Ορθοδοξία», ᾿Απρίλιος-᾿Ιούνιος 2003)
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§ δ. ῾Η συγκατάθεσις τοῦ Καθολικοῦ Σώματος

1. ῾Ιερομονάχου Ἀθανασίου Γιέβτιτς, ῾Η ᾿Εκκλησιολογία τοῦ ἀποστόλου Παύλου
κατὰ τὸν ἱερὸν Χρυσόστομον, σελ. 102-103, ᾿Αθῆναι 1967.

2. «Σῶμα Χριστοῦ εἶναι καὶ ἡ ᾿Εκκλησία καὶ ἡ Εὐχαριστία, τοῦτο δὲ ἐν Χριστῷ εἶναι
ἕν»· «ἑπομένως ἡ ̓Εκκλησία ἔχει εὐχαριστιακὴν φύσιν. ̓Εκτὸς τῆς ̓Εκκλησίας δὲν
ὑπάρχει Εὐχαριστία καὶ ἐκτὸς τῆς Εὐχαριστίας δὲν ὑπάρχει ᾿Εκκλησία».
(῾Ιερομονάχου Ἀθανασίου Γιέβτιτς, αὐτόθι, σελ. 125)

3. ᾿Εφεσ. γʹ 18.
4. Σημειωτέον, ὅτι καὶ ὁ νέος Πάπας, Βενέδικτος ΙϚʹ (2005 ἑ.), κατανοεῖ τὴν

Καθολικότητα μόνο ἐν κοινωνίᾳ μετὰ τῆς Ρώμης, δηλαδὴ τοῦ Πάπα:
«῾Υπάρχει μία καὶ μόνη ̓Εκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία ἐκφαίνεται στὴν Καθολικὴ
᾿Εκκλησία [ὑπάρχει πλήρης μόνο στοὺς κόλπους τῆς Καθολικῆς ᾿Εκκλησίας],
διοικουμένη ἀπὸ τὸν Διάδοχο τοῦ Πέτρου καὶ ἀπὸ τοὺς ᾿Επισκόπους σὲ κοινωνία
μὲ αὐτόν».
(Καρδιναλίου Joseph Ratzinger, νῦν Πάπα Βενεδίκτου ΙϚʹ, «Δήλωσις Dominus
Jesus», § 17, 6.8.2000, ἐπικυρωθεῖσα καὶ ἐπιβεβαιωθεῖσα «ἐκ τῆς ᾿Αποστολικῆς
αὐθεντίας» τοῦ Πάπα ᾿Ιωάννου Παύλου Βʹ, ἐφημερ. «᾿Ορθοδοξία» ᾿Αθηνῶν, ἀριθ.
7/ 2000, σελ. 23)

5. Πρβλ. Πρωτοπρ. π. Γεωργίου Δημ. Μεταλληνοῦ (Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου),
Πῶς ἔγινε ὁ Πάπας «ἀλάθητος», ἔκδοσις βʹ, σελ. 121, ΙΓ. Κριτικὲς παρατηρήσεις,
«Πρότυπες Θεσσαλικὲς ᾿Εκδόσεις», Τρίκαλα-᾿Αθήνα 2002.

6. Πρωτοπρ. π. Θεοδώρου Ζήση (Καθηγητοῦ Α.Π.Θ.), Τὰ ῞Ορια τῆς ᾿Εκκλησίας —
Οἰκουμενισμὸς καὶ Παπισμός, σελ. 67 καὶ 69, Κεφ. Βʹ, «᾿Ανησυχητικὲς ̓Εξελίξεις»,
§2βʹ, ἐκδόσεις «Βρυέννιος», Θεσσαλονίκη 2004.

7. Ἀρχιμ. Κυπριανοῦ — ῾Ιερομ. Κλήμεντος Ἁγιοκυπριανιτῶν, «῾Η Συμμετοχὴ στὸ
῾῾Παγκόσμιο Συμβούλιο ̓Εκκλησιῶν᾿᾿ ὡς ̓Εκκλησιολογικὴ Αἵρεσις — ̔῾ ᾿Αόρατη ̔Ενότης᾿᾿
καὶ ̔ ῾Βαπτισματικὴ Θεολογία᾿᾿»,, περιοδ. « Ἅγιος Κυπριανός», ἀριθ. 329/ Νοέμβριος-
Δεκέμβριος 2005, σελ. 242-243 καὶ ἀριθ. 330/ ᾿Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2006,
σελ. 266-269.
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�

ΙΔʹ Σύναξις ᾿Ορθοδόξου ᾿Ενημερώσεως

᾿Ορθοδοξία καὶ Οἰκουμενισμὸς
Παποκεντρικὴ Παγκοσμιότης

καὶ «Ἀόρατος ῾Ενότης» τῆς ᾿Εκκλησίας

Βιντεοταινία

Παποκεντρικὴ Παγκοσμιότης

καὶ ἀλλοτρίωσις

τῶν ὀρθοδόξων Οἰκουμενιστῶν

Αʹ. ῾Η νέα ἐκκλησιολογικὴ πραγματικότης.

Βʹ. ῾Η διγλωσσία τοῦ νέου Πάπα.

Γʹ. «Νῦν κρίσις ἐστί...»!

᾿Ορθόδοξος ᾿Ενημέρωσις

«᾿Εντολὴ γὰρ Κυρίου μὴ σιωπᾷν ἐν καιρῷ κινδυνευούσης
Πίστεως. Λάλει γάρ, φησί, καὶ μὴ σιώπα... Διὰ τοῦτο κἀγὼ ὁ
τάλας, δεδοικὼς τὸ Κριτήριον, λαλῶ».

(῾Οσ. Θεοδώρου Στουδίτου, PG 99,  1321)
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Παποκεντρικὴ Παγκοσμιότης

καὶ ἀλλοτρίωσις

τῶν ὀρθοδόξων Οἰκουμενιστῶν

Αʹ. ῾Η νέα ἐκκλησιολογικὴ πραγματικότης

1. ῾Η κηδεία τοῦ Πάπα ᾿Ιωάννου Παύλου Βʹ, τὴν 8η ᾿Απριλίου τοῦ
2005, συνέβαλε —κατὰ τρόπο πράγματι μοναδικὸ— στὴν ἀνάδειξι
τῆς Παποκεντρικῆς Παγκοσμιότητος, ὅπως καλλιεργεῖ αὐτὴν
συστηματικὰ ὁ Ρωμαϊκὸς Οἰκουμενισμὸς ἀπὸ τοῦ ἔτους 1965.

2. Τὸ ἔτος ἐκεῖνο, πρὶν ἀπὸ τέσσερις δεκαετίες, οἱ Οἰκουμενισταὶ

τοῦ Φαναρίου καὶ τοῦ Βατικανοῦ προέβησαν στὴν ἀμοιβαία ῎Αρσι
τῶν ᾿Αναθεμάτων τοῦ 1054.

3. Μὲ τὴν πρᾶξι ἐκείνη, τῆς ̓́Αρσεως τῶν ̓Αναθεμάτων, εἶχε ἐξισωθῆ
ἡ πλάνη τῆς αἱρέσεως μὲ τὴν ᾿Αλήθεια τῆς ᾿Ορθοδοξίας καὶ εἶχε
ἐγκαινιασθῆ μία νέα ἐκκλησιολογικὴ πραγματικότης.

4. ῎Εκτοτε, οἱ ὀρθόδοξοι Οἰκουμενισταὶ ἀποξενώνονται σταθερὰ ἀπὸ
τὴν ἐκκλησιαστικὴ καθολικότητα τῆς ᾿Ορθοδοξίας καὶ συμβάλλουν
—ἔργῳ καὶ λόγῳ— στὸν θρίαμβο τῆς Παποκεντρικῆς Παγκοσμιότητος,

τόσο σὲ διαχριστιανικό, ὅσο καὶ  σὲ διαθρησκειακὸ ἐπίπεδο, ὅπως
ἔγινε πάλι στὴν 20ὴ Συνάντησι Θρησκειῶν γιὰ τὴν Εἰρήνη, τὸν
Σεπτέμβριο τοῦ 2005 στὴν Λυὼν τῆς Γαλλίας.

5. ῾Η πλατεῖα τοῦ ῾Αγίου Πέτρου στὴν Ρώμη, ὅπου ἐτελέσθη ἡ
ἐξόδιος ἀκολουθία τοῦ Πάπα ᾿Ιωάννου Παύλου Βʹ, ἔγινε ὁ ἀψευδὴς
μάρτυς τοῦ θριάμβου αὐτοῦ τῆς Παποκεντρικῆς Παγκοσμιότητος.

6. ῾Η κηδεία τοῦ Πάπα ἐχαρακτηρίσθη ὡς «παγκόσμιο γεγονός»,
ἐφ᾿ ὅσον «τοὐλάχιστον δύο δισεκατομμύρια τηλεθεατὲς — τὸ ἕνα
τρίτο τῆς ὑφηλίου — παρηκολούθησαν» αὐτήν, «καὶ πάνω ἀπὸ
τέσσερα ἐκατομμύρια προσκυνητὲς» συνεκεντρώθησαν στὴν Ρώμη.

7. ῾Η πολύκροτος αὐτὴ ἐξόδιος ἀκολουθία «μετατράπηκε σὲ
παγκόσμια συνάντηση ἀνθρώπων κάθε θρησκείας καὶ ἐθνικότητας»·
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«ἡ Ρώμη μετετράπη καὶ πάλι σὲ κέντρο τοῦ κόσμου»· «ἡ κηδεία
τοῦ Καρόλου Βοϊτίλα ἔφερε κοντὰ ὅσο ποτὲ ἴσως, τὰ τελευταῖα
χρόνια, χριστιανούς, ἀλλοθρήσκους, ἀνθρώπους καλῆς θελήσεως,
ποὺ δὲν ἔχουν κάποιο συγκεκριμένο πιστεύω».

8. ῏Ηταν πράγματι μία συγκέντρωσις προσωπικοτήτων ἄνευ
προηγουμένου: «ἀνάμεσα στοὺς 2.500 ἐκπροσώπους Κρατῶν καὶ
Θρησκειῶν» ἦσαν «τέσσερις Βασιλιάδες, πέντε Βασίλισσες καὶ
τοὐλάχιστον 70 Πρόεδροι καὶ Πρωθυπουργοί», οἱ ὁποῖοι «παρέστησαν
στὴν τελετή, ἀποτίοντας φόρο τιμῆς» στὸν Πάπα.

9. ῞Οπως ἐγράφη, «οὐδέποτε ἄλλοτε στὴν ἱστορία τῆς ἀνθρω-
πότητας ὑπῆρξε τόσο μεγάλη καὶ ἐντελῶς αὐθόρμητη συγκέντρωσι
πλήθους γιὰ νὰ ἐκφράση τὴν ἀγάπη καὶ τὸν σεβασμό του πρὸς
κάποιον, ποὺ ἂν καὶ νεκρὸς ἐξακολουθοῦσε νὰ ἀσκῆ τὴν ἀκτινοβολία
του ῾῾οὔρμπι ἐτ ὄρμπι᾿᾿ [στὴν πόλι καὶ στὴν οἰκουμένη]».

10. Στὴν «παγκόσμια συνάντηση» τῆς Ρώμης, γιὰ τὴν κηδεία ἑνὸς
αἱρετικοῦ Πάπα εἶχαν θέσι, δυστυχῶς, καὶ οἱ ὀρθόδοξοι Προκαθήμενοι
καὶ ᾿Αντιπρόσωποι, γιὰ πρώτη φορὰ μετὰ τὸ μέγα καὶ τραγικὸ
Σχίσμα τοῦ 1054, καὶ ἐνῶ ὁ αἱρετικὸς Παπισμὸς δὲν ἔχει ὑποχωρήσει
ποσῶς ἀπὸ τὶς πολυειδεῖς πλάνες του.

11. Γύρω ἀπὸ τὸ φέρετρο τοῦ Πάπα, συμπροσευχήθηκαν σαράντα
ἑπτὰ ᾿Αντιπρόσωποι ὅλων τῶν Τοπικῶν ᾿Ορθοδόξων ᾿Εκκλησιῶν, ἐκ
τῶν ὁποίων τρεῖς Προκαθήμενοι: Κωνσταντινουπόλεως, ᾿Αθηνῶν,
Τιράνων, καὶ εἴκοσι ἕξι Ἀρχιερεῖς.

Οἱ Οὐνῖτες ψάλλουν «Τρισάγιον» πρὸ τῆς σωροῦ τοῦ
Πάπα.

«῎Ετι δεόμεθα ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ
κεκοιμημένου δούλου τοῦ Θεοῦ, πατρὸς ἡμῶν καὶ
ἐπισκόπου ̓ Ιωάννου Παύλου πάπα Ρώμης καὶ ὑπὲρ τοῦ
συγχωρηθῆναι αὐτῷ πᾶν πλημμέλημα ἑκούσιόν τε καὶ
ἀκούσιον».

12. Εἶναι ἆρά γε δυνατὸν νὰ παραμένουν ἑνωμένοι «σὺν πᾶσι τοῖς
ἁγίοις» οἱ ποιμένες ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι πλήττουν τόσο βάναυσα τὴν
᾿Ορθόδοξη Καθολικότητα καὶ συμβάλλουν ἀπροκάλυπτα στὴν ἀνάδειξι
τῆς Παποκεντρικῆς Παγκοσμιότητος;
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Βʹ. ῾Η διγλωσσία τοῦ νέου Πάπα

1. ῾Η ἀλλοτρίωσις τῶν ὀρθοδόξων Οἰκουμενιστῶν καὶ ἡ παγιωμένη
πλέον νέα ἐκκλησιολογικὴ πραγματικότητα ἀπωθοῦν ἐπιμελῶς στὴν
λήθη τὴν τραγικὴ ἀλήθεια, ὅτι «ὁ παπικὸς θεσμὸς ἀποτελεῖ τὴν
μεγαλυτέραν αἵρεσιν, τὴν διαστρέφουσαν τὸ περὶ ̓Εκκλησίας δόγμα».

«Εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην: ἔχομεν Πάπαν!».

2. ῎Ετσι, οἱ Οἰκουμενισταὶ τῆς καθ᾿ ἡμᾶς ᾿Ανατολῆς δὲν ἐνεργοῦν
«ἑπόμενοι τοῖς ἁγίοις Πατράσιν», ὅταν συμμετέχουν ποικιλοτρόπως
στὴν προαγωγὴ τῆς Παποκεντρικῆς Παγκοσμιότητος.

«... μὲ πολλὴ ἀγάπη χαιρετίζω ὅλους ἐκείνους, οἱ
ὁποῖοι ἔχουν μὲν ἀναγεννηθῆ διὰ τοῦ μυστηρίου τοῦ
Βαπτίσματος, ἀλλὰ δὲν εὑρίσκονται ἀκόμη σὲ πλήρη
κοινωνία μαζί μας. ᾿Επίσης χαιρετίζω ἐσᾶς, τοὺς
ἀδελφοὺς καὶ ἀδελφές μας τοῦ ἑβραϊκοῦ λαοῦ, μὲ
τοὺς ὁποίους μᾶς ἑνώνει μία μεγάλη κοινὴ πνευματικὴ
κληρονομιά, ριζωμένη στὶς ἀμετάκλητες ὑποσχέσεις τοῦ
Θεοῦ...».

3. Τὴν 24η ̓Απριλίου 2005, ἔγινε ἡ ἐπίσημη ἔναρξι τῆς ἀρχιερωσύνης
τοῦ νέου Πάπα, Βενεδίκτου ΙϚʹ.

4. Στὴν ᾿Ενθρόνισί του ἦσαν παρόντες οἱ ὀρθόδοξοι Οἰκουμενισταί,

οἱ ὁποῖοι συνέπραξαν γιὰ πολλοστὴ φορὰ στὴν προβολὴ τοῦ
παναιρετικοῦ Παπικοῦ Θεσμοῦ.

5. Τὸ κράτος τοῦ μισοῦ τετραγωνικοῦ χιλιομέτρου, τὸ Βατικανό,
ἀνεδείχθη καὶ πάλι σὲ ὑπερ-κράτος καὶ ὑπερ-δύναμι, τοῦ ὁποίου οἱ
διπλωματικὲς σχέσεις ἐπεκτείνονται σὲ 174 χῶρες!...

6. ᾿Εν τούτοις, οἱ Οἰκουμενισταὶ δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ λησμονήσουν,
ὅτι ὁ νέος Πάπας, ὡς Καρδινάλιος Ράτσινγκερ, εἶχε ὑπογράψει τὸ
2000 τὴν Δήλωσι «Dominus Jesus», ἡ ὁποία ἐτόνιζε μὲ ἰδιαίτερη
μάλιστα ἔμφασι καὶ σαφήνεια, ὅτι

7. «ὑπάρχει μία μόνο ̓Εκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία διατηρεῖται
ἐντὸς τῆς Καθολικῆς ̓Εκκλησίας καὶ κυβερνᾶται ἀπὸ τὸν Διάδοχον
τοῦ Πέτρου καὶ τοὺς ᾿Επισκόπους ποὺ εὑρίσκονται σὲ κοινωνία
μὲ αὐτόν».
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8. ῾Ο Πάπας Βενέδικτος ΙϚʹ, ἂν καὶ ἐμφανίζεται ὡς μετριόφρων καὶ
φιλενωτικός, τελικὰ ὅμως, ἀποδεικνύεται δίγλωσσος· τοῦτο ἀπεδείχθη
δύο ἀκριβῶς μῆνες μετὰ τὴν ᾿Ενθρόνισί του.

9. Τὴν 29η ᾿Ιουνίου 2005, ἡ ᾿Αντιπροσωπία τῶν Οἰκουμενιστῶν τῆς
Κωνσταντινουπόλεως, μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὸν μητροπολίτη Περγάμου
κ. ᾿Ιωάννη Ζηζιούλα, ἔλαβε μέρος στὴν Θρονικὴ ῾Εορτὴ τῆς Ρώμης.

«... χαιρετίζω ἐγκαρδίως καὶ στοργικῶς τὴν Ἀντι-
προσωπία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντι-
νουπόλεως, ἡ ὁποία προσῆλθε γιὰ τὴν ἐξαιρετικὴ αὐτὴν
περίστασι...».

10. ῾Ο νέος Πάπας, ἀπευθυνόμενος στὰ πλήθη, τὰ ὁποῖα εἶχαν
κατακλύσει τὴν πλατεῖα τοῦ ῾Αγίου Πέτρου, ἀλλὰ καὶ στοὺς
παρισταμένους καὶ συμπροσευχομένους δυστυχῶς ὀρθοδόξους, ἦταν
ἀπόλυτα σαφὴς στὴν διακήρυξι τῆς αἱρετικῆς Παποκεντρικῆς

Παγκοσμιότητος:

11. «῾Ο Πάπας, ὑπὸ τὴν ἰδιότητά του ὡς ᾿Επισκόπου Ρώμης, ἀσκεῖ
ἕνα μοναδικὸ καὶ ἀπαραίτητο γιὰ τὴν παγκόσμιο ᾿Εκκλησία
διακόνημα, ἐκεῖνο τοῦ νὰ εἶναι ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ ὁρατό, εἰς τὸ
διηνεκές, θεμέλιο τῆς ἑνότητος ὅλων τῶν ἐπισκόπων καὶ ὅλων
τῶν πιστῶν»· «μετὰ τὸν μαρτυρικὸ θάνατο τῶν ̓Αποστόλων Πέτρου
καὶ Παύλου, ὅλες οἱ ᾿Εκκλησίες εἶχαν ἀρχίσει νὰ θεωροῦν ἐκείνην
τῆς Ρώμης, ὡς κεντρικὸ σημεῖο ἀναφορᾶς, εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ τὴν
ἑνότητα ἐν τῇ πίστει καὶ τῇ διαποιμάνσει».

«...῾Ο Πάπας, ὑπὸ τὴν ἰδιότητά του ὡς ᾿Επισκόπου
Ρώμης, ἀσκεῖ ἕνα μοναδικὸ καὶ ἀπαραίτητο γιὰ τὴν
παγκόσμιο ̓Εκκλησία λειτούργημα, ἐκεῖνο τοῦ νὰ εἶναι
ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ ὁρατό, εἰς τὸ διηνεκές, θεμέλιο τῆς
ἑνότητος ὅλων τῶν ἐπισκόπων καὶ ὅλων τῶν
πιστῶν...Μετὰ τὸν μαρτυρικὸ θάνατο τῶν Ἀποστόλων
Πέτρου καὶ Παύλου, ὅλες οἱ ᾿Εκκλησίες εἶχαν ἀρχίσει
νὰ θεωροῦν ἐκείνην τῆς Ρώμης, ὡς κεντρικὸ σημεῖο
ἀναφορᾶς, εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ τὴν ἑνότητα ἐν τῇ πίστει
καὶ τῇ διαποιμάνσει...».

12. ῾Ωστόσο, τὴν ἑπομένη, στὴν ἰδιαίτερη συνάντησί του μὲ τὴν
᾿Αντιπροσωπία τοῦ Φαναρίου, ὁ Πάπας Βενέδικτος ἐχρησιμοποίησε
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μία διαφορετικὴ γλῶσσα, τῆς ὁποίας οἱ ἀμφισημίες παραπέμπουν
στὴν καθιερωμένη καὶ γνωστὴ πλέον διπλωματικὴ γλῶσσα τῶν
Οἰκουμενικῶν Διαλόγων καὶ τῆς λεγομένης Θεολογίας τῆς ᾿Αγάπης.

13. Πῶς ἆρά γε εἶναι δυνατὸν νὰ εὑρίσκωνται στὰ ὅρια τῆς
᾿Ορθοδόξου Καθολικότητος οἱ Οἰκουμενισταί, ὅταν διὰ μέσου τῆς
σιωπῆς των ἐπιτρέπουν στὸν Πάπα νὰ τοὺς ἐμπαίζη καὶ ταυτοχρόνως
νὰ προάγη τὴν θεομίσητη αἵρεσί του;
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Γʹ. «Νῦν κρίσις ἐστί...»!

1. Τὴν 8η ᾿Απριλίου τοῦ 2005, δηλαδὴ δεκατρεῖς ἀκριβῶς ἡμέρες
μετὰ τὴν Δευτέρα Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν, ὁπότε τιμᾶται ὁ ῞Αγιος
Γρηγόριος Παλαμᾶς καὶ προβάλλεται ἡ ἀντι-παπικὴ θεολογία του, οἱ
ὀρθόδοξοι Οἰκουμενισταὶ συμμετεῖχαν συμπροσευχόμενοι στὴν κηδεία
τοῦ Πάπα ᾿Ιωάννου Παύλου Βʹ!...

2. Οἱ οἰκουμενισταὶ Προκαθήμενοι εὐχήθησαν ἐπὶ λέξει,
«ὁ Κύριος νὰ τὸν ἀναπαύσει μετὰ τῶν Ἁγίων Του,

ποὺ ἀκτινοβολοῦν τὸ φῶς τοῦ Σταυροῦ καὶ τῆς
Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο»!

3. Εἶναι πλέον ἀναμφισβήτητο, ὅτι ἡ μακρόχρονη καλλιέργεια τοῦ
Οἰκουμενισμοῦ, μὲ κέντρο τὴν Γενεύη καὶ τὸ Βατικανό, ἔχει
διαμορφώσει καὶ ἐγκαθιδρύσει de facto μία νέα ἐκκλησιολογικὴ

πραγματικότητα, ὅπως ἀντιλαμβάνονται αὐτὴν καὶ τὴν περιγράφουν
οἱ ἡγέτες τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου τῶν ᾿Εκκλησιῶν, ὅταν
ὑποστηρίζουν, ὅτι

4. «ὅλοι οἱ Χριστιανοί, ἀνεξαρτήτως δογματικῶν δια-

φορῶν, μέσῳ τοῦ κοινοῦ μας βαπτίσματος, εἴμεθα ἕνα

ἐν Χριστῷ· καὶ αὐτὴ ἡ ἀόρατος ἑνότης μας, πρέπει νὰ

γίνη ὁρατή».

5. Τὶς αἱρετικὲς αὐτὲς ἀπόψεις, ἐξέθεσε ἐνώπιον τοῦ νέου Πάπα
Βενεδίκτου, τὸν ᾿Ιούνιο τοῦ 2005, ὁ Γενικὸς Γραμματεὺς τοῦ
Παγκοσμίου Συμβουλίου τῶν ̓Εκκλησιῶν κ. Σαμουὴλ Κόμπια, παρουσίᾳ
καὶ ὀρθοδόξων Οἰκουμενιστῶν.

Συμπροσευχὴ γιὰ τὴν ῾Ενότητα τῶν Χριστιανῶν.
᾿Ιανουάριος 2006.

6. ῾Η συμμετοχὴ στὸ Οἰκουμενικὸ Συμβούλιο τῆς Γενεύης, ἡ σύμ-
πραξις στὴν Παποκεντρικὴ Παγκοσμιότητα, ὡς καὶ ἡ υἱοθέτησις τῆς
κακοδοξίας τῆς ̓Αοράτου ̔Ενότητος, ἔχουν ὁδηγήσει τοὺς καινοτόμους
Οἰκουμενιστὰς ἐκτὸς τῆς ᾿Ορθοδόξου Καθολικότητος καὶ μακρὰν
τῆς κοινωνίας μὲ τοὺς ῾Αγίους, βεβαίως δὲ «μὲ βαρύτατες
σωτηριολογικὲς ἐπιπτώσεις».

7. «Νῦν κρίσις ἐστί...»!
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Οἱ ἐνιστάμενοι ᾿Αντι-Οικουμενισταί, πρὸ αὐτῆς τῆς ᾿Αποστασίας,
διαπιστώνουν μὲ ἀγωνία τὸ συνεχῶς διευρυνόμενο χάσμα μεταξὺ
ὀρθοδόξων Οἰκουμενιστῶν καὶ ῾Ορθοδόξων τῆς Πατερικῆς
Παραδόσεως.

�

Τέλος
καὶ τῷ δοτῆρι τῶν ἀγαθῶν

Θεῷ
δόξα καὶ εὐχαριστία!

Ἀμήν!
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� Εἰσαγωγὴ εἰς τὸ Μέρος Βʹ τῆς «ΙΔʹ Συνάξεως»

῞Οπως ἀκούσαμε ἀπὸ τὸν πρῶτο ῾Ομιλητή, ἀλλὰ καὶ ὅπως δια-
πιστώσαμε ἰδίοις ὄμμασιν ἀπὸ τὴν σύντομη μέν, ἀλλὰ  τόσο ἐνημερωτικὴ
ταινία μας, ἔχει ἐγκαθιδρυθῆ ὑπὸ τῶν καινοτόμων Οἰκουμενιστῶν μία
νέα ἐκκλησιολογικὴ πραγματικότης, ἡ ὁποία βασίζεται στὴν αἵρεσι
τῆς δῆθεν «Ἀοράτου ῾Ενότητος» ὀρθοδόξων καὶ αἱρετικῶν.

῾Η οἰκουμενιστικὴ κακοδοξία τῆς «Ἀοράτου ῾Ενότητος» ἀποτελεῖ
τὴν αἵρεσι-βάσιν τῆς Οἰκουμενικῆς Κινήσεως καὶ προάγεται σταθερὰ
μὲ τὴν κοινὴ καὶ ἀποφασιστικὴ συμβολὴ τῶν Παπικῶν, τῶν Προτεσταν-
τῶν, τῶν ̓Αγγλικανῶν, δυστυχῶς δὲ καὶ τῶν ὀρθοδόξων Οἰκουμενιστῶν.

Τί ἀκριβῶς πρεσβεύει ἡ αἵρεσις αὐτή; Ποιό εἶναι τὸ πλαίσιο, ἐντὸς
τοῦ ὁποίου καλλιεργεῖται; Καὶ ποιά τελικὰ εἶναι ἡ Ἀληθὴς ᾿Εκκλησία,

στὰ ὅρια τῆς ῾Οποίας καὶ μόνον ὑπάρχει ἡ Ἀληθὴς ῾Ενότης καὶ τὸ
Ἀληθὲς Βάπτισμα;

Παρακαλῶ τὸν δεύτερο ῾Ομιλητή μας, τὸν ῾Οσιολογιώτατο ῾Ιερο-
μόναχο π. Κλήμη, νὰ προσέλθη στὸ Βῆμα, προκειμένου νὰ ἀπαντήση
στὰ καίρια αὐτὰ ἐρωτήματα.
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�

ΙΔʹ Σύναξις ᾿Ορθοδόξου ᾿Ενημερώσεως

᾿Ορθοδοξία καὶ Οἰκουμενισμὸς

Παποκεντρικὴ Παγκοσμιότης

καὶ «Ἀόρατος ῾Ενότης» τῆς ᾿Εκκλησίας

Μέρος Βʹ

῾Η Οἰκουμενιστικὴ Αἵρεσις
τῆς «᾿Αοράτου ῾Ενότητος» τῆς ᾿Εκκλησίας

α. Τὸ σύγχρονο οἰκουμενιστικὸ ἑνωτικὸ πλαίσιο

β. ῾Η συμβολὴ τοῦ Παπισμοῦ στὴν διαμόρφωσι τοῦ συγχρόνου

οἰκουμενιστικοῦ πλαισίου

γ. ῾Η συμβολὴ τοῦ ΠΣΕ στὴν διαμόρφωσι τοῦ συγχρόνου

οἰκουμενιστικοῦ πλαισίου

δ. ῾Η συμβολὴ τῶν ὀρθοδόξων στὴν διαμόρφωσι τοῦ συγχρόνου

οἰκουμενιστικοῦ πλαισίου

ε. ῾Η ᾿Αληθὴς ῾Ενότης τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ καὶ τὸ ᾿Αληθὲς

Βάπτισμα

ϛ. Οἱ Οἰκουμενισταὶ εἶναι «ἀκοινώνητοι» ὡς «ἀλλότριοι Θεοῦ»

᾿Ορθόδοξος ᾿Ενημέρωσις

«᾿Εντολὴ γὰρ Κυρίου μὴ σιωπᾷν ἐν καιρῷ κινδυνευούσης
Πίστεως. Λάλει γάρ, φησί, καὶ μὴ σιώπα... Διὰ τοῦτο κἀγὼ ὁ
τάλας, δεδοικὼς τὸ Κριτήριον, λαλῶ».

(῾Οσ. Θεοδώρου Στουδίτου, PG 99,  1321)
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§ α. Τὸ σύγχρονο οἰκουμενιστικὸ ἑνωτικὸ πλαίσιο

Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα καὶ πνευματικέ μας Πατέρα·

Θεοφιλέστατοι·

Σεβαστοὶ Πατέρες καὶ Μητέρες·

᾿Αγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφές·

1. ῾Ο ῞Αγιος ᾿Ιωάννης, Πρωθιερέας τῆς Κροστάνδης, ὁ περίφημος
αὐτὸς καὶ σχεδὸν σύγχρονός μας Πασχάλιος Πατὴρ καὶ μέγας ῞Αγιος
τῆς ᾿Ορθοδοξίας μας, ἔγραφε συμπερασματικὰ καὶ προφητικὰ τὰ ἑξῆς,
ἐνῶ ἡ ἐκκλησιολογικὴ αἵρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ εὑρίσκετο ἐν τῇ
γενέσει της:

«᾿Εμεῖς ὀφείλουμε νὰ προσκολληθοῦμε σταθερὰ στὴ
μία ἀληθινὴ Πίστη καὶ ᾿Εκκλησία». «Ποιός ἀπὸ τοὺς
᾿Ορθοδόξους δὲν θὰ ἐπιθυμοῦσε νὰ ἑνωθῆ μὲ τοὺς
Ρωμαιοκαθολικοὺς καὶ Λουθηρανοὺς καὶ ἔτσι νὰ εἶναι
ἕνα μὲ αὐτοὺς ἐν Χριστῷ, μία ᾿Εκκλησία, μία κοινότητα
πιστῶν! ῎Ας πετάξουν τὸ ψεῦδος, ἄς δεχθοῦν τὴν
ἀλήθεια καὶ ἄς ἑνωθοῦν μαζί μας εἰς ἑνότητα πνεύματος·
φθάνουν οἱ διαφωνίες καὶ ἐπιχειρηματολογίες των. ῾Ο
ἐρχομὸς τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἐγγύς, ἐπὶ θύραις! ᾿Αλλὰ
ποιός ἀπὸ τὰ μέλη αὐτῶν ποὺ ὀνομάζονται ἐκκλησίες,
κυρίως οἱ ἡγέτες... θὰ συμφωνήση νὰ ἀποκηρύξη τὰ λάθη
του; Κανείς. Καὶ ἐμεῖς δὲν μποροῦμε νὰ συμφωνήσωμε
μὲ τὴν αἱρετική τους διδασκαλία, χωρὶς νὰ ζημιωθῆ ἡ
σωτηρία τῶν ἰδίων τῶν ψυχῶν μας...»1!...

2. Πράγματι, ἡ περίφημη κίνησις γιὰ τὴν λεγομένη ἑνότητα τῶν

Χριστιανῶν, ὅπως ἀκούσαμε καὶ εἴδαμε καὶ ὅπως θὰ ἀκούσωμε, γίνεται

εἰς βάρος τῆς ἀληθείας, ἐν συμφωνίᾳ μὲ αἱρετικὲς διδασκαλίες καὶ

πρὸς ζημίαν τῆς σωτηρίας τῶν ψυχῶν τῶν ἐνεχομένων ὀρθοδόξων

Οἰκουμενιστῶν καὶ ὅσων, ἰδίως «ἐν γνώσει», κοινωνοῦν μὲ αὐτούς.

Καὶ τοῦτο συμβαίνει, διότι ἀκριβῶς στὴν βάσι καὶ στὶς ἀπαρχὲς τοῦ

συγχρόνου Οἰκουμενισμοῦ κεῖται σαθρὸ καὶ ψευδὲς θεμέλιο: ἡ Αἵρεσις,

ὅτι ὅλες οἱ λεγόμενες ἐκκλησίες καὶ ὁμολογίες τοῦ Χριστιανισμοῦ εἶναι

ἤδη ἀόρατα ἑνωμένες μεταξύ τους2, ἐφ᾿ ὅσον μάλιστα, ὅπως

διατείνονται, ἔχουν ὅλες ἀπὸ κοινοῦ τὸ σωτήριο βάπτισμα, μέσῳ τοῦ

ὁποίου εἰσάγονται στὸ ἕνα Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τὴν ᾿Εκκλησία3. ῎Αρα,
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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».

3. ῾Ο Κύριός μας λέγει στὸ ἅγιο Εὐαγγέλιο, ὅτι «δένδρον σαπρὸν»

δὲν μπορεῖ νὰ δίδη καλοὺς καρπούς4, ὁ δὲ ᾿Απόστολος ᾿Ιάκωβος ὁ

᾿Αδελφόθεος μᾶς βεβαιώνει, ὅτι μία πηγὴ δὲν μπορεῖ νὰ ἀναβλύζη

ταυτόχρονα γλυκὺ καὶ πικρόν, οὔτε ἡ συκῆ νὰ καρποφορῆ ἐλιές, οὔτε

ἡ ἄμπελος σῦκα5!...

Καὶ ὁ Οἰκουμενισμός, ὡς ἐκκλησιολογικὴ αἵρεσις, δὲν ἐπιδέχεται

θεραπείας, παρὰ μόνον καταδίκης, καὶ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀποδώση

καρποὺς ἀγαθοὺς καὶ θεαρέστους, παρὰ μόνον πικροὺς καὶ

μολυσματικούς!

῎Ας παρακολουθήσωμε ὅμως μὲ συντομία, ἐπικαλούμενοι τὸν

φωτισμὸ τοῦ θείου Παρακλήτου διὰ πρεσβειῶν τῶν ῾Αγίων Προστατῶν

μας Τριῶν Νέων ῾Ιεραρχῶν, πῶς διαμορφώθηκε αὐτὸ τὸ σύγχρονο

οἰκουμενιστικὸ πλαίσιο, πῶς ἐγκλωβίσθηκαν οἱ ὀρθόδοξοι σὲ αὐτὸ

σὲ πανορθόδοξο ἐπίπεδο, γιατί οἱ καινοφανεῖς οἰκουμενιστικὲς θεωρίες

καὶ πρακτικὲς συνιστοῦν ὀλεθρία αἵρεσι καὶ ποιὸ εἶναι τὸ χρέος τῶν

πραγματικὰ ᾿Ορθοδόξων στὶς ἀποκαλυπτικὲς αὐτὲς ἡμέρες μας.
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Β. ῾Η συμβολὴ τοῦ Παπισμοῦ
στὴν διαμόρφωσι τοῦ συγχρόνου οἰκουμενιστικοῦ πλαισίου

4. Τὸ πρῶτο μέρος τῆς ῾Ομιλίας τῆς ἀποψινῆς μας «ΙΔ´ Συνάξεως

᾿Ορθοδόξου ᾿Ενημερώσεως» ἦταν ἀφιερωμένο στὴν Παποκεντρικὴ

Παγκοσμιότητα. Συνδεόμενοι μὲ αὐτό, ἀρχίζουμε τὴν ἐξέτασι τοῦ

θέματός μας ἀπὸ τὸν Παπισμό.

Κατὰ τὴν ἐπίσημη ῾Ομιλία του στὴν ᾿Ενθρόνισί του στὸ Βατικανό,

τὸν ᾿Απρίλιο τοῦ περασμένου ἔτους, ὁ νέος Πάπας Βενέδικτος ὁ ΙΣΤ´
ἔκανε ἀναφορὰ στὸ «μυστήριο τοῦ βαπτίσματος» ὅλων ὅσων δὲν

εὑρίσκονται ἀκόμη σὲ πλήρη κοινωνία μὲ τὴν Ρώμη, στὴν δὲ ῾Ομιλία

του κατὰ τὴν Θρονικὴ ῾Εορτὴ τῆς Ρώμης τὸν ᾿Ιούνιο τοῦ περασμένου

πάλι ἔτους ἀναφέρθηκε στὴν «κοινὴ ἀποστολὴ» Παπικῶν καὶ

ὀρθοδόξων νὰ δίδουν τὴν μαρτυρία τοῦ Χριστοῦ μαζί, βασιζόμενοι στὴν

ἑνότητα, ἡ ὁποία τοὺς ἔχει ἤδη δοθῆ, προκειμένου ὁ κόσμος νὰ

πιστεύση 6.

5. ῾Ο νέος Πάπας συνέχισε ἔτσι τὴν γραμμὴ τοῦ προκατόχου του

᾿Ιωάννου Παύλου τοῦ Β´, ὁ ὁποῖος στὸ μεῖζον οἰκουμενιστικό του

κείμενο, στὴν ᾿Εγκύκλιο «῞Ινα πάντες ῞Εν ῏Ωσιν» τὸ 1995, ἔγραψε

χαρακτηριστικά:

«Τὸ μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος, ποὺ ἔχουμε ἀπὸ

κοινοῦ, ἀντιπροσωπεύει “τὸν μυστηριακὸ σύνδεσμο

ἑνότητας”. Οἱ θεολογικές, ποιμαντικὲς καὶ οἰκουμενικὲς

συνέπειες τοῦ κοινοῦ βαπτίσματος εἶναι πολλὲς καὶ

σημαντικές»· «ὁ τελικὸς σκοπὸς τῆς οἰκουμενικῆς

κίνησης εἶναι ἡ ἀποκατάσταση τῆς πλήρους ὁρατῆς

ἑνότητας ὅλων τῶν βαπτισμένων»7.

6. Οἱ Παπικοὶ ὄντως δέχονται τὸ βάπτισμα τῶν Χριστιανῶν, οἱ ὁποῖοι

δὲν ἀνήκουν εἰς αὐτούς, ἤδη ἀπὸ τὴν Σύνοδό τους τοῦ Τριδέντου τοῦ

ΙΣΤ´ αἰῶνος, καὶ ἀναγνωρίζουν αὐτό, μετὰ τὴν Β´ Σύνοδο τοῦ Βατικανοῦ,

ὡς ἕνα σημαντικὸ στοιχεῖο κάποιου βαθμοῦ ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας

μεταξὺ τῶν Χριστιανῶν, παρὰ τὶς διαιρέσεις τους8. ̔Η Β´ Βατικανὴ ἦταν

σαφὴς στὸ ὅτι ἡ ἐκκλησία περιλαμβάνει «Καθολικοὺς» καὶ «μὴ
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Καθολικούς», «ἑνωμένους ἅπαντας διὰ τοῦ κοινοῦ Βαπτίσματος καὶ

τῆς κοινῆς πίστεως στὸν ᾿Ιησοῦ Χριστὸ καὶ τὸ Εὐαγγέλιό του»9.

Βασιζομένη δὲ ἡ Σύνοδος αὐτὴ τοῦ Βατικανοῦ στὴν «ἐκκλησιολογικὴ

πεποίθησι», ὅτι ἤδη ὑφίσταται «πραγματική, καίτοι ἀτελής, κοινωνία»

«μεταξὺ τῶν ἐκκλησιῶν», προέτρεπε σὲ «κοινὴ μαρτυρία» καὶ

«συνεργασία μεταξὺ τῶν Χριστιανῶν» ἐνώπιον ὅλου τοῦ κόσμου, διότι

ἀκριβῶς διὰ τοῦ τρόπου αὐτοῦ ἐκφράζεται ζωηρὰ ὁ ἑνωτικὸς

σύνδεσμός τους10.
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Γ. ῾Η συμβολὴ τοῦ ΠΣΕ
στὴν διαμόρφωσι τοῦ συγχρόνου οἰκουμενιστικοῦ πλαισίου

7. Παρ᾿ ὅλον ὅτι τὸ λειτούργημα τοῦ Πάπα, ὡς ὑπερτάτου ἑνωτικοῦ

παράγοντος ὅλων τῶν Χριστιανῶν, παραμένει στὸν Παπισμὸ ἀκλόνητο

μέχρι σήμερα, ἡ ὡς ἄνω ἐκκλησιολογική τους τοποθέτησις ἐκφράζει

καὶ ἱκανοποιεῖ πλήρως τοὺς Προτεστάντες, οἱ ὁποῖοι εἶχαν ἤδη

δραστηριοποιηθῆ στὴν ἵδρυσι τοῦ λεγομένου «Παγκοσμίου

Συμβουλίου ᾿Εκκλησιῶν» (ΠΣΕ) τὸ 1948, δυστυχῶς μὲ τὴν συνδρομὴ

καὶ συμμετοχὴ καὶ τῶν ὀρθοδόξων Οἰκουμενιστῶν.

Σύμφωνα μὲ τὸν πρῶτο Γενικὸ Γραμματέα τοῦ ΠΣΕ Βίσερ Τούφτ,

τὸ Συμβούλιο τῆς Γενεύης

«εἶναι μία λύσις ἀνάγκης, ἕνας σταθμὸς στὴν πορεία...

μία κοινωνία, ἡ ὁποία ἐπιθυμεῖ νὰ ἐκφράση τὴν ἑνότητα

ἐκείνη ἐν Χριστῷ, ἡ ὁποία μᾶς ἔχει ἤδη δοθῆ, καὶ νὰ

προετοιμάση τὸν δρόμο γιὰ μία πολὺ πληρέστερη καὶ

πολὺ βαθύτερη ἔκφρασι αὐτῆς τῆς ἑνότητος»11.

Διαφαίνεται ἐδῶ μὲ σαφήνεια ἡ προτεσταντικὴ ἐκκλησιολογικὴ

πλάνη τῆς «᾿Αοράτου ῾Ενότητος» τῆς ᾿Εκκλησίας, ἡ ὁποία, μέσῳ τοῦ

Πανομολογιακοῦ Συμβουλίου τῆς Γενεύης, προετοιμάζεται νὰ

ἐκφρασθῆ πληρέστερα καὶ βαθύτερα, δηλαδὴ «ὁρατά».

8. Γιὰ νὰ διασκεδασθοῦν οἱ τυχὸν ἐκκλησιολογικὲς ἐπιφυλάξεις

Παπικῶν καὶ ὀρθοδόξων ἔναντι τοῦ ΠΣΕ, ἐξεδόθη ὑπὸ τῆς Κεντρικῆς

᾿Επιτροπῆς αὐτοῦ ἡ γνωστὴ ὡς Δήλωσις τοῦ Τορόντο τὸ 195011.

Στὴν Δήλωσι αὐτή, ἐνῶ δίδεται ἡ διαβεβαίωσις, μεταξὺ τῶν ἄλλων,

ὅτι τὸ ΠΣΕ δὲν εἶναι καὶ δὲν πρέπει νὰ γίνη «ὑπερεκκλησία», καὶ ὅτι

αὐτὸ δὲν βασίζεται σὲ κάποια ἰδιαίτερη ἔννοια τῆς ᾿Εκκλησίας, ἐν

τούτοις γράφεται ὅτι «τὸ ἀποτελεῖν μέλος τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ

Χριστοῦ εἶναι πιὸ περιεκτικὸ ἀπὸ τὸ ἀποτελεῖν μέλος τοῦ ἐκκλη-

σιαστικοῦ σώματος ἑκάστου», μία σαφῶς προτεσταντικὴ ἐκκλησιο-

λογικὴ διατύπωσις. Διότι ἐδῶ γίνεται λόγος γιὰ διαχωρισμὸ τῆς

«᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ» ἀπὸ τὸ «ἐκκλησιαστικὸ σῶμα» ὅπου ὁ καθένας

ἀνήκει, τῆς πρώτης θεωρουμένης ὡς πιὸ «περιεκτικῆς», ὥστε νὰ

περιλαμβάνει ἐντὸς αὐτῆς πλείονα τοῦ ἑνὸς «ἐκκλησιαστικὰ σώματα»!
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῎Αλλωστε, στὴν ἴδια Δήλωσι ὑπάρχει ἡ πρόβλεψις γιὰ ἔναρξι

«πνευματικῶν σχέσεων»12 μεταξὺ τῶν «ἐκκλησιῶν-μελῶν» τοῦ ΠΣΕ

καὶ τίθεται τὸ θέμα τῆς «κοινῆς μαρτυρίας» τους, διὰ τῆς

«ἀλληλεγγύης, ἀλληλοβοηθείας καὶ ἀποφυγῆς πράξεων μὴ συμβατῶν

μὲ ἀδελφικὲς σχέσεις»13. Διὰ τοῦ τρόπου αὐτοῦ, ὅπως παρατηρεῖ

οἰκουμενικὸς ἀναλυτής, «ἡ ἑνότης ἀναπτυσσόταν μέσῳ τῆς παρα-

δεκτῆς ποικιλίας»14!...

9. Σταδιακά, τὸ ΠΣΕ ἄρχισε νὰ ἀποδεικνύη ἀπροκάλυπτα τὴν ὄντως

μὴ «οὐδέτερη» ἐκκλησιολογική του φύσι καὶ νὰ καλῆ τὶς «ἐκκλησίες-

μέλη», ὅπως ἔπραξε στὴν καταστατικὴ δήλωσι στὴν Ναϊρόμπι τὸ 1975,

«νὰ ἐπιδιώξουν τὸν σκοπὸ τῆς ὁρατῆς ἑνότητος στὴν

μία πίστι καὶ στὴν μία εὐχαριστιακὴ κοινωνία, ἐκφραζο-

μένη στὴν λατρεία καὶ στὴν κοινὴ ζωὴ τοῦ Χριστοῦ, καὶ

νὰ αὐξηθοῦν σὲ αὐτὴ τὴν ἑνότητα, ἵνα ὁ κόσμος

πιστεύση»15.

Μέσῳ αὐτῆς τῆς «δεσμεύσεως» καὶ ὅλων τῶν ἄλλων ποικίλων

δραστηριοτήτων τοῦ ΠΣΕ, ὑπάρχει ἡ κατανόησις, ὅπως παρατηρεῖ

ἐπιφανὲς στέλεχός του, νὰ βοηθηθοῦν οἱ «ἐκκλησίες-μέλη»

«νὰ βιώνουν ἀποτελεσματικὰ τὴν ἤδη ὑφισταμένη

κοινωνία τους καὶ νὰ κινοῦνται πρὸς πλήρη ὁρατὴ

ἑνότητα. ᾿Απὸ τοῦ 1948, τὸ ΠΣΕ ἔχει βοηθήσει ὄντως τὶς

ἐκκλησίες νὰ εἰσέλθουν σὲ ριζικὰ ἀλλαγμένες σχέσεις

μεταξύ τους,... Αὐτὴ δὲ ἡ (ἔστω ἀτελὴς) κοινωνία, ἐκφρά-

ζεται... σὲ μορφὲς κοινῆς προσευχῆς καὶ λατρείας... σὲ

κοινὴ μαρτυρία καὶ διακονία»16.

10. ῞Οπως ἔχουμε τονίσει ἐνωρίτερα, τὸ συνεκτικὸ στοιχεῖο, κατὰ

τοὺς Οἰκουμενιστάς, αὐτῆς τῆς ἤδη ὑφισταμένης ἐκκλησιαστικῆς

κοινωνίας τους, εἶναι, ὅπως λέγουν, τὸ κοινό τους βάπτισμα.

Γίνεται παραδεκτό, ὅτι ὑπὸ τὴν συνδυασμένη πίεσι τῶν ὀρθοδόξων

ἐκκλησιῶν καὶ τῶν Παπικῶν, μετὰ μάλιστα τὴν Β´ Βατικανή, ἡ ̓Επιτροπὴ

«Πίστις καὶ Τάξις» τοῦ ΠΣΕ προσέδωσε ηὐξημένη σπουδαιότητα «στὴν

κοινὴ ἀναγνώρισι τοῦ βαπτίσματος ἀπὸ ὅλες τὶς ἐκκλησίες»17.

Καὶ οἱ καρποὶ αὐτῆς τῆς ἐργασίας ποιοί ἦσαν;
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Μόλις πρόσφατα, ἐν ὄψει τῆς Θ´ Γενικῆς Συνελεύσεως τοῦ ΠΣΕ

στὸ Πόρτο ᾿Αλέγκρε τῆς Βραζιλίας (Φεβρ. 2006), τὸ Συμβούλιο

ἀπηύθυνε μία Πρόσκλησι στὶς «ἐκκλησίες-μέλη» του, ὅπου ἐγράφοντο,

μεταξὺ πολλῶν ἄλλων, καὶ τὰ ἑξῆς χαρακτηριστικά:

«Οἱ διαιρέσεις μας εἶναι πραγματικὰ τραύματα στὸ

σῶμα τοῦ Χριστοῦ. ̓́ Ετσι, δεσμευόμεθα μεταξύ μας στὸν

δρόμο τῆς ὁρατῆς ἑνότητος...

»῞Ολοι ὅσοι ἔχουν βαπτισθῆ στὸν Χριστό, εἶναι

ἑνωμένοι μὲ τὸν Χριστὸ στὸ ὄνομά του... Βάπτισμα σὲ

ἕνωσι μὲ τὸν Χριστὸ καλεῖ τὶς ἐκκλησίες νὰ εἶναι ἀνοικτὲς

καὶ τίμιες μεταξύ τους, ἔστω κι ὅταν αὐτὸ εἶναι δύσκολο...

Τὸ ὅτι ἀνήκουμε ἀπὸ κοινοῦ στὸν Χριστὸ διὰ τοῦ

Βαπτίσματος εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ

τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος, ἱκανώνει καὶ καλεῖ τὶς ἐκκλησίες

νὰ συμβαδίσουν, ἀκόμα καὶ ὅταν εὑρίσκωνται σὲ

ἀσυμφωνία. Βεβαιώνουμε ὅτι ὑπάρχει ἕνα βάπτισμα, ὅπως

ὑπάρχει ἕνα σῶμα καὶ ἕνα Πνεῦμα, μία ἐλπίδα τῆς κλήσεως

ἡμῶν, εἷς Κύριος, μία πίστις, εἷς Θεὸς καὶ Πατὴρ πάντων

ἡμῶν (᾿Εφ. δ´ 4-6). Στὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὸ βάπτισμα

ἐκδηλώνει τὴν πραγματικότητα ὅτι ἀνήκουμε ὁ ἕνας

στὸν ἄλλο, ἄν καὶ κάποιες ἐκκλησίες δἑν εἶναι ἀκόμη ἱκανὲς

νὰ ἀναγνωρίσουν ἄλλες ὡς ἐκκλησίες μὲ τὴν πλήρη ἔννοια

τῆς λέξεως. ῾Υπενθυμίζουμε τοὺς λόγους τῆς Δηλώσεως

τοῦ Τορόντο, κατὰ τοὺς ὁποίους οἱ ἐκκλησίες μέλη τοῦ

ΠΣΕ βεβαιώνουν ὅτι, “τὸ ἀνήκειν στὴν ἐκκλησία τοῦ

Χριστοῦ εἶναι πιὸ περιεκτικὸ ἀπὸ τὸ ἀνήκειν στὸ

ἐκκλησιαστικὸ σῶμα ἑκάστου...”» (IV. 3)18.

Τὸ κάπως ἐκτενὲς αὐτὸ παράθεμα, ἀποτελεῖ τὴν πιὸ ἐναργῆ

ἐπαλήθευσι ὅλων ὅσων ἀναφέραμε περὶ τῶν αἱρετικῶν ἐκκλησιο-

λογικῶν θεμελίων καὶ ἐπιδιώξεων τοῦ ΠΣΕ.



– 9 –«ΙΔʹ Σύναξις» — ῾Ομιλία, Μέρος Βʹ, σελ. 9

Δ. ῾Η συμβολὴ τῶν ὀρθοδόξων
στὴν διαμόρφωσι τοῦ συγχρόνου οἰκουμενιστικοῦ πλαισίου

11. Καὶ τώρα, ἐρχόμαστε στὸ πιὸ ἐπώδυνο τμῆμα τῆς ̔Ομιλίας μας,

ἐφ᾿ ὅσον θὰ καταδείξουμε, ὅτι γιὰ ὅσα αἱρετικὰ ἀκούσθηκαν μέχρι

στιγμῆς σχετικὰ μὲ τὴν διαμόρφωσι τοῦ νέου οἰκουμενιστικοῦ

ἐκκλησιολογικοῦ πλαισίου ἐντὸς τοῦ Παπισμοῦ καὶ τοῦ «Παγκοσμίου

Συμβουλίου ᾿Εκκλησιῶν», οἱ ὀρθόδοξοι Οἰκουμενισταὶ ὄχι μόνον δὲν

ἀντέδρασαν καὶ δὲν ἀντιδροῦν, ἀλλὰ καὶ συμμετέχουν μὲ ποικίλους

τρόπους, τὸ δὲ τραγικώτερον, ὅτι φέρουν τεραστία εὐθύνη γιὰ τὴν

ἑδραίωσι καὶ διάδοσι αὐτοῦ τοῦ αἱρετικοῦ πλαισίου!

Πράγματι, διὰ τῆς γνωστῆς ᾿Εγκυκλίου τοῦ 1920, τὸ Πατριαρχεῖο

Κωνσταντινουπόλεως θεωρεῖ, ἄνευ συγκαλύψεων καὶ περιστροφῶν,

«τὰς ἐπὶ μέρους ᾿Εκκλησίας», ὀρθοδόξους καὶ ἑτεροδόξους, ὡς

«οἰκείας ἐν Χριστῷ» καὶ “συγκληρονόμους καὶ συσσώμους τῆς

ἐπαγγελίας τοῦ Θεοῦ ἐν Χριστῷ”», συνεπῶς δὲ ὡς συναποτελούσας

τὸ «ὅλον χριστιανικὸν σῶμα», ἤτοι τὸ «ὅλον τῆς ̓ Εκκλησίας Σῶμα»19!

᾿Εφ᾿ ὅσον, λοιπόν, ὅλοι οἱ ἑτερόδοξοι ἀναγνωρίζονται ὡς ἀνήκοντες

στὸ Σῶμα τῆς ᾿Εκκλησίας, ὑφίσταται προφανῶς μὲ αὐτοὺς μία

«᾿Αόρατος ῾Ενότης», ἡ ὁποία θὰ καταστῆ μέσῳ τῆς οἰκουμενικῆς

κινήσεως «ὁρατή», εἶναι δὲ ἀπαραίτητη καὶ ἐξυπονοεῖται σαφῶς ἡ

ἀναγνώρισις τοῦ βαπτίσματος τῶν ἑτεροδόξων/αἱρετικῶν, διότι πῶς

ἄλλως ἀνήκουν στὸ Σῶμα τῆς Μιᾶς ᾿Εκκλησίας;

12. Πράγματι, ὁ καθηγητὴς τῆς Δογματικῆς ̓ Ιωάννης Καρμίρης, μᾶς

τὸ ἐξηγεῖ αὐτὸ μὲ σαφήνεια:

«Τούτου ἕνεκεν», δηλαδὴ ὅτι «πάντες οἱ χριστιανοὶ

εἴμεθα μυστηριακῶς καὶ ἀπορρήτως ἡνωμένοι μετὰ τοῦ

Χριστοῦ καὶ μετ᾿ ἀλλήλων διὰ τῆς μυστηριακῆς χάριτος

τοῦ ἁγίου Βαπτίσματος», «ἀνεξαρτήτως εἰς ποίαν ῾Ομο-

λογίαν ἀνήκομεν», «τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον δὲν

ἐδίστασε νὰ ἀπευθύνῃ τὸ περίφημον Διάγγελμα αὐτοῦ

τοῦ ἔτους 1920 “πρὸς τὰς ἁπανταχοῦ ᾿Εκκλησίας τοῦ

Χριστοῦ”, χαρακτηρίσαν τὰς χριστιανικὰς ̔ Ομολογίας ὡς

“᾿Εκκλησίας”...» 20.
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13. Καὶ οἱ Οἰκουμενισταὶ τῆς Γενεύης ὁμολογοῦν, ὅτι ὁ καθιερω-

μένος πλέον οἰκουμενιστικὸς ὅρος «κοινωνία ἐκκλησιῶν», ὁ ὁποῖος

ἐνεφανίσθη στὸ Καταστατικὸ τοῦ ΠΣΕ καὶ εἶχε ἤδη διαμορφωθῆ στὴν

συνάντησι τῆς Οὐτρέχτης τὸ 1938, ἀπαντᾶται πρωτίστως στὴν γνωστὴ

᾿Εγκύκλιο τῆς Κωνσταντινουπόλεως τοῦ 1920, φορτισμένος μὲ τὸ

ἐκκλησιολογικὸ βάρος καὶ νόημα, τὸ ὁποῖο εἶναι ἄκρως προσφιλὲς στὸν

προτεσταντικὸ κόσμο, μία δηλαδὴ «κοινωνία ἐκκλησιῶν» δεδομένη

καὶ προ-ϋφισταμένη, καὶ ὄχι μόνον καθιερωμένη μὲ ἀνθρώπινες

ἀποφάσεις21!

14. ῾Ο δὲ ἐπ᾿ ἐσχάτων ζηλωτὴς Οἰκουμενιστὴς ἀρχιεπίσκοπος

τῆς Καινοτόμου ἐκκλησίας τοῦ νέου ῾Ημερολογίου τῆς ῾Ελλάδος κ.

Χριστόδουλος γνωρίζει καλῶς τὴν ἱστορικο-θεολογικὴ σημασία τῆς

᾿Εγκυκλίου τοῦ 1920, τὴν ὁποίαν καὶ συνεχῶς ἐπικαλεῖται, προκειμένου

νὰ δικαιολογῆ τὰ τολμηρὰ οἰκουμενιστικὰ ἀνοίγματά του: ̓Αναφέρθηκε

εἰς αὐτὴν πρόσφατα δύο φορές, τόσο στὸ Διεθνὲς ᾿Επιστημονικὸ

Συμπόσιο τῆς Θεσσαλονίκης τὸν ᾿Ιούνιο τοῦ 2003 μὲ θέμα «᾿Ορθόδοξη

Θεολογία καὶ Οἰκουμενικὸς Διάλογος»22, ὅσο καὶ στὴν Προσφώνησί

του πρὸς τὸν Γενικὸ Γραμματέα τοῦ ΠΣΕ πάστορα Σάμιουελ Κόμπια,

κατὰ τὴν ἐπίσκεψι τοῦ τελευταίου στὴν ῾Ιερὰ Σύνοδο τὸν Μάϊο τοῦ

περασμένου ἔτους, ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τοῦ ΙΓ´ Συνεδρίου γιὰ τὴν

῾Ιεραποστολὴ τοῦ ΠΣΕ23, ἐνῶ ἐπίκειται ἡ ἐπίσκεψίς του ἐντὸς τῶν

ἑπομένων μηνῶν τόσο στὸ Βατικανό, ὅσο καὶ στὴν ἕδρα τοῦ ΠΣΕ στὴν

Γενεύη!

῞Οταν ὅμως βασίζεσαι σὲ αἱρετικὸ θεμέλιο, εἶναι προφανὲς ὅτι

εὑρίσκεσαι στὸν χῶρο τῆς πλάνης καὶ τῆς αἱρέσεως!...

15. Κατὰ τὸ ἔτος 1975 συνέβη ἕνα γεγονὸς μεγάλης οἰκου-

μενιστικῆς σημασίας: ἐξεδόθη στὸ Λονδῖνο ὑπὸ τοῦ τότε ἀρχιεπισκόπου

Θυατείρων καὶ Μεγάλης Βρετανίας ᾿Αθηναγόρου (Κοκκινάκη) ἡ

λεγομένη «῾Ομολογία Θυατείρων», ἕνα βιβλίο μικροῦ σχήματος, 286

σελίδων, δίγλωσσο (ἑλληνικὰ-ἀγγλικά), μὲ ὑπότιτλο: «῾Η Πίστις καὶ ἡ

Προσευχὴ τοῦ Λαοῦ τοῦ Θεοῦ».

῾Η μελέτη αὐτὴ εἶχε ὑποβληθῆ πρὸς ἔγκρισιν στὴν ῾Ιερὰ Σύνοδο τῆς

Κωνσταντινουπόλεως, ἡ ὁποία ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ προηγουμένου

πατριάρχου Δημητρίου (+ 1991) ἐνέκρινε αὐτήν.
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῾Η «῾Ομολογία Θυατείρων» εἶναι κυριολεκτικὰ πλήρης ἐκκλησιο-

λογικῶν κακοδοξιῶν, τὶς ὁποῖες ἀνέπτυξαν οἱ ὀρθόδοξοι Οἰκουμενισταί,

προκειμένου νὰ δικαιολογήσουν τὴν συμμετοχή τους στὸν Οἰκου-

μενισμό, ἀποτελεῖ δὲ ὀργανικὴ συνέχεια καὶ ἀναλυτικὴ ἑρμηνεία τῆς

αἱρετικῆς ᾿Εγκυκλίου τοῦ 1920.

Μερικὰ ἐνδεικτικὰ ἀποσπάσματα εἶναι ὑπὲρ ἀρκετὰ γιὰ νὰ

καταδείξουν τὸ μέγεθος τῆς κακοδοξίας ὄχι πλέον τοῦ ᾿Αθηναγόρου

Κοκκινάκη, ἀλλὰ τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἡ ὁποία τὰ ἐνέκρινε καὶ

ἐπευλόγησε, ὡς καὶ τῶν λοιπῶν ὀρθοδόξων, οἱ ὁποῖοι ἐσιώπησαν

ἐνώπιον μιᾶς τόσο φρικώδους ἐκκλησιολογικῆς διαστροφῆς, μὲ τὴν

ἐπαινετὴ φωτεινὴ ἐξαίρεσι τοῦ συγχρόνου μεγάλου ῾Ομολογητοῦ τῆς

Πίστεως καὶ ἁγίου ᾿Ασκητοῦ, τοῦ Μητροπολίτου Φιλαρέτου (+ 1985)

τῆς Ρωσικῆς ᾿Εκκλησίας τῆς Διασπορᾶς, ὁ ὁποῖος ἦταν ὁ μόνος ποὺ

ἀντέδρασε δημοσίως, πατερικῶς καὶ εὐθαρσῶς24!

Διαβάζουμε στὴν «῾Ομολογία Θυατείρων»:

«᾿Ορθόδοξοι Χριστιανοί, Ρωμαιοκαθολικοί, ᾿Αγγλι-

κανοί, Κοπτο-αρμένιοι καὶ Αἰθίοπες, Λουθηρανοὶ καὶ

Μεθοδισταὶ καὶ ἄλλοι Προτεστάνται εἶναι Χριστιανοὶ

βαπτισμένοι εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ

τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος...»

«῞Ολοι οἱ Χριστιανοὶ μὲ τὸ ἴδιον βάπτισμα ἐγίναμεν

μέλη τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, ποὺ εἶναι ἡ ᾿Εκκλησία...

»῾Η ῾Εκκλησία ἔχει πόρτες, ἀλλὰ δὲν ἔχει τοίχους. Τὸ

῞Αγιον Πνεῦμα ἐμπνέει τοὺς Χριστιανοὺς νὰ ζητοῦν καὶ

νὰ εὑρίσκουν τὴν ἔξοδον καὶ ἐξερχόμενοι νὰ συναντοῦν

ἄλλους Χριστιανοὺς διὰ νὰ γίνουν φίλοι, διὰ νὰ

προσεύχωνται μαζὺ καὶ νὰ συνεργάζωνται διὰ τὸν

μεγάλον σκοπὸν τῆς Χριστιανικῆς ἑνότητος...

»Οἱ Χριστιανοὶ πιστεύουν ὅτι ἀληθινὴ χειροτονία καὶ

῾Ιερωσύνη ἔχουν καὶ μεταδίδουν οἱ ᾿Ορθόδοξοι ᾿Επίσκο-

ποι, οἱ Ρωμαιοκαθολικοὶ ᾿Επίσκοποι, οἱ Κοπτο-αρμένιοι

καὶ Αἰθίοπες ᾿Επίσκοποι, οἱ ᾿Αγγλικανοὶ ᾿Επίσκοποι»25!...

16. Μὲ δεδομένες αὐτὲς τὶς ἰσοπεδωτικὲς ἐκκλησιολογικὲς βάσεις

καὶ ἀρχές, τὶς ἐντελῶς ἀστήρικτες καὶ ἀθεμελίωτες Παραδοσιακά, πῶς
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κρίνεται ἡ συνήθης δικαιολογία τῶν ἐξ ὀρθοδόξων Οἰκουμενιστῶν,

ὅτι συμμετέχουν στὴν Οἰκουμενικὴ Κίνησι, προκειμένου νὰ δίδουν «τὴν

μαρτυρία τῆς ᾿Ορθοδοξίας» στὸν κόσμο τῶν ἑτεροδόξων;

᾿Εφ᾿ ὅσον, ὅπως παρουσιάσαμε, τὰ θεμέλια τῆς Κινήσεως αὐτῆς εἶναι

ἀντορθόδοξα, ὁ δὲ Οἰκουμενισμὸς εἶχε ἤδη ἕτοιμο καὶ ἐνεργὸ

ἐκκλησιολογικὸ «πιστεύω», στὴν ἑδραίωσι τοῦ ὁποίου μάλιστα

συνέβαλαν τὰ μέγιστα οἱ ἴδιοι οἱ ὀρθόδοξοι Οἰκουμενισταί, καὶ ἔθεσε

ἄλλωστε αὐτοὺς ἐντὸς ἑνὸς συγκεκριμένου πλαισίου λειτουργίας

καὶ δραστηριότητος, ἡ ἐπίδρασις καὶ ἡ «μαρτυρία» τῶν ὀρθοδόξων

ἔναντι τῶν ἑτεροδόξων ἦταν καὶ εἶναι συγκριτικὰ μηδαμινὴ καὶ

ἀσήμαντη, ἐνώπιον τῆς διαβρώσεως ποὺ οἱ ἴδιοι ὑφίσταντο καὶ

ἐξακολουθοῦν νὰ ὑφίστανται ἀπὸ τοὺς ἑτεροδόξους, διαποτιζόμενοι

συνεχῶς ἀπὸ τὴν νέα οἰκουμενιστικὴ διδασκαλία περὶ ἐκκλησίας, τὴν

ὁποίαν καὶ ὑπερασπίζονται καὶ διαδίδουν26.

17. ῾Ως πρὸς τοῦτο, τὰ γεγονότα ὁμιλοῦν ἀφ᾿ ἑαυτῶν.

Οἱ αἱρετικὲς διδασκαλίες περὶ «᾿Αοράτου ̔Ενότητος» τῆς ̓Εκκλησίας

καὶ περὶ «Κοινοῦ Βαπτίσματος» ὀρθοδόξων καὶ ἑτεροδόξων/αἱρετικῶν,

ἀπαντῶνται σὲ πλεῖστα ὅσα κείμενα, ἐνέργειες, δηλώσεις, συμφωνίες,

διακηρύξεις κλπ. τῶν ὀρθοδόξων Οἰκουμενιστῶν, εἴτε μεμονωμένως,

εἴτε συλλογικῶς ἐν σχέσει καὶ συνεργασίᾳ μὲ τοὺς ἑτεροδόξους.

῎Ετσι, ἐντελῶς ἐνδεικτικά, φθάσαμε

– στὴν λεγομένη «Βελεμένδιο ῞Ενωσι» τοῦ Λιβάνου τὸ 1993, μὲ

σαφῆ ἐκκλησιολογικὴ/μυστηριακὴ ἀλληλο-αναγνώρισι ὀρθοδόξων-

Παπικῶν, διὰ τῆς ἀπαγορεύσεως μάλιστα κάθε «ἀναβαπτισμοῦ»27,

– στὰ ὅσα συνέβησαν καὶ συνδιεκηρύχθησαν κατὰ τὴν ἐπίσκεψι τοῦ

πατριάρχου Βαρθολομαίου στὸ Βατικανὸ τὸ 1995, ὅπου εἴχαμε καὶ

πάλι σαφῆ ἐκκλησιολογικὴ/μυστηριακὴ ταύτησι ὀρθοδόξων-Παπικῶν28,

καθὼς καὶ

– στὴν κοινὴ ἀναγνώρισι τοῦ βαπτίσματος, διὰ τῆς ἀπαγορεύσεως

μάλιστα κάθε ἀναβαπτισμοῦ, μεταξὺ Κωνσταντινουπόλεως -

Εὐαγγελικῶν Προτεσταντῶν Γερμανίας τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2004 στὸ

Φανάρι29.

Εἶναι φανερό, ἀπὸ τὰ ἀνωτέρω, ὅτι οἱ ἐξ ὀρθοδόξων Οἰκουμενισταὶ

διατελοῦν σὲ κατάστασι πνευματικῆς τυφλώσεως καὶ πάσχουν τραγικὴ
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ἄγνοια τῶν «τρόπων» τῆς ᾿Ακτίστου Χάριτος τοῦ Θεοῦ, γιὰ τὸν λόγο

δὲ αὐτὸ ἀναγνωρίζουν ᾿Εκκλησία, Βάπτισμα καὶ Μυστήρια ἐκεῖ ὅπου

ὄντως δὲν ὑπάρχουν, στὸν Παπισμὸ καὶ τὸν Προτεσταντισμό, καὶ δὲν

ἀναγνωρίζουν αὐτὰ ἐκεῖ ὅπου ὄντως ὑπάρχουν, στοὺς ᾿Αντι-

οικουμενιστὰς τῆς ̓Ορθοδόξου ̓Ενστάσεως τοῦ Πατρίου ̔Ημερολογίου!...

῎Οντως, σημεῖο τῶν καιρῶν!
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Ε. ῾Η ᾿Αληθὴς ῾Ενότης τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ
καὶ τὸ ᾿Αληθὲς Βάπτισμα

18. ᾿Εὰν τὸ προηγούμενο κεφάλαιο τῆς Εἰσηγήσεώς μας ἦταν τὸ

πιὸ ἐπώδυνο, τὸ παρὸν εἶναι τὸ πιὸ σημαντικὸ καὶ θεολογικὸ καὶ

ἀπαιτεῖται ἰδιαιτέρα προσοχή.

᾿Εκθέσαμε τὰ τῆς αἱρέσεως, ἀλλὰ πρέπει νὰ ἀποδείξουμε σύντομα

γιατὶ δὲν ὑπάρχει «᾿Αόρατη ῾Ενότητα» καὶ «Κοινὸ Βάπτισμα»

᾿Ορθοδόξων καὶ Αἱρετικῶν, ὥστε τὸ συμπέρασμα περὶ τοῦ πρακτέου

νὰ ἐξαχθῆ ἀβίαστα.

Τὸ θεμέλιο τῆς Μιᾶς καὶ Μοναδικῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ἡ

῾Οποία εἶναι τὸ Σῶμα Αὐτοῦ, ἀποτελεῖ ἡ ἑνότητα τῆς Πίστεως καὶ

αὐτὴ ἀκριβῶς εἶναι ἡ πηγὴ τῆς ἑνότητός Της, διότι, κατὰ τὴν

᾿Αποστολικὴ καὶ Πατερικὴ ἀντίληψι ὁλοκλήρου τῆς ᾿Ορθοδόξου

Καθολικῆς ᾿Εκκλησίας, ἡ ᾿Εκκλησία τοῦ Χριστοῦ θεμελιώνεται ἐπὶ

τῆς ὀρθῆς καὶ σωτηρίου πίστεως/ὁμολογίας τῆς ᾿Αληθείας30.

Γι᾿ αὐτὸ καὶ ὁ ᾿Απόστολος Παῦλος, ὁ μεγαλύτερος ᾿Εκκλησιολόγος

τῆς Πίστεώς μας, καλεῖ τὴν ᾿Εκκλησία τοῦ Χριστοῦ «στῦλο καὶ

ἑδραίωμα τῆς ᾿Αληθείας»31.

῾Η πίστις τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ ταυτίζεται μὲ τὴν ᾿Αλήθεια

τῆς ̓Εκκλησίας, μὲ τὴν ̓ Ορθοδοξία ἤ μὲ «τὰ ὀρθὰ δόγματα», καὶ μόνον

μέσῳ αὐτῆς τῆς Πίστεως τῆς ᾿Αληθείας ἀποκτᾶται ἡ σωτηρία. Γιὰ τὸν

λόγο δὲ αὐτὸ μπορεῖ νὰ ὑπάρχη ἀποκλειστικὰ μόνον «μία πίστις» καὶ

μία «ἑνότητα πίστεως»32.

῎Ανευ λοιπὸν ἑνότητος στὴν δογματικὴ Πίστι, ἡ ὁποία μᾶς ἀπο-

καλύφθηκε ἀπὸ τὸν ῎Ιδιο τὸν Τριαδικὸ Θεό, εἶναι ἀδιανόητη ἡ

ὁποιασδήποτε μορφῆς ῾Ενότητα τῆς ᾿Εκκλησίας33.

῾Ο ἱερὸς Χρυσόστομος παρατηρεῖ χαρακτηριστικά:

«῞Οταν πάντες ὁμοίως πιστεύωμεν, τότε ἑνότης

ἐστί... Τοῦτο γάρ ἐστιν ἑνότης πίστεως, ὅταν πάντες

ἕν ὦμεν... (ὅταν) δειχθῶμεν πάντες μίαν πίστιν

ἔχοντες»34.

19. ῾Ο συνεκτικὸς δεσμὸς τῆς χαρισματικῆς αὐτῆς ῾Ενότητος

Πίστεως στὴν ᾿Εκκλησία δίδεται ἀπὸ τὸ ῞Αγιον Πνεῦμα, τὸ ῾Οποῖο Τὴν
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ἐμψυχώνει. Πράγματι, μέσῳ τῆς Χάριτος τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος, διὰ

τῶν ἁγίων ἀρετῶν καὶ τῶν θείων Μυστηρίων, τὰ μέλη τῆς ᾿Εκκλησίας

τοῦ Χριστοῦ, εὑρισκόμενα σὲ ὀργανικὴ ἑνότητα καὶ κοινωνία, ἀποτελοῦν

ὄντως «ἕν σῶμα» καὶ «ἕν πνεῦμα» καὶ ὁμολογοῦν «μίαν πίστιν»35, ἡ

ὁποία ἑνώνει αὐτὰ μὲ τὸν Χριστὸ καὶ μεταξύ τους36.

῾Ο ἱερὸς Χρυσόστομος κάνει μία θαυμάσια παρατήρησι στὸ σημεῖο

αὐτό. Στὸ «ἕν σῶμα» πρέπει ὁπωσδήποτε νὰ ὑπάρχη «ἕν πνεῦμα»,

δηλαδὴ ὁμόνοια καὶ ὁμοφροσύνη στὴν πίστι, διότι ἐνδέχεται νὰ

συμβῆ καὶ τὸ ἑξῆς:

«῞Οτι ἔστι μὲν σῶμα εἶναι ἕν, οὐχ ἕν δὲ πνεῦμα· ὡς

ἄν εἴ τις καὶ αἱρετικῶν φίλος εἴη»37.

Γι᾿ αὐτὸ καὶ πάντοτε ὁ ἀγώνας γιὰ τὴν ἑνότητα τῆς ᾿Εκκλησίας στὴν

πίστι, ἦταν ταυτόχρονα ἀγώνας ἐναντίον ὅλων τῶν αἱρέσεων καὶ

αἱρετικῶν, οἱ ὁποῖοι κατέστρεφαν αὐτὴ τὴν ἑνότητα, ἔστω καὶ διὰ τῆς

παραμικρᾶς ἑτεροδιδασκαλίας, καὶ τότε ἔπιπτε ἐπ᾿ αὐτῶν σὰν

κεραυνὸς τὸ «ἀνάθεμα» τοῦ ᾿Αποστόλου Παύλου38.

Μποροῦμε λοιπὸν νὰ ὑποστηρίξουμε, βάσει τῶν ἀνωτέρω, ὅτι στὸ

περίγραμμα τῆς ὀρθότητος τῆς Πίστεως, ἔκφρασι τῆς ὁποίας εἶναι

τὰ ἱερὰ Μυστήρια, ἀνευρίσκουμε καὶ τὰ «ἔσχατα ὅρια» τῆς ᾿Εκκλη-

σίας τοῦ Χριστοῦ39, στὴν ῾Οποίαν εἰσέρχεται κανεὶς κανονικὰ καὶ

νόμιμα μόνον μὲ ἕνα καὶ μοναδικὸ τρόπο:

20. Διὰ τοῦ Μυστηρίου τοῦ ἀληθοῦς Βαπτίσματος, κατὰ τὸν

«τύπον» καὶ τὴν «οὐσίαν», τοῦ τελουμένου ἀπὸ γνήσιο φορέα τῆς

᾿Αποστολικῆς Διαδοχῆς καὶ Χάριτος τῆς ̓Εκκλησίας, ἐν τῇ ὀρθῇ πίστει

καὶ εὐσεβείᾳ40, ὁ ἄνθρωπος εἰσάγεται στὴν ᾿Εκκλησία. Καὶ ὅλοι οἱ

ὀρθοδόξως βαπτισμένοι, μὲ τὴν δύναμι καὶ τὴν σύμπραξι τοῦ ῾Αγίου

Πνεύματος, συσσωματώνονται στὸ ἕνα Σῶμα τῆς ᾿Εκκλησίας, στὸν

ζῶντα Ναὸ τῆς ῾Αγίας Τριάδος41, συνηγμένοι περὶ τὸν ᾿Ορθόδοξον

᾿Επίσκοπον, τρεφόμενοι καὶ ἑνούμενοι μὲ τὴν Εὐχαριστία καὶ διὰ τῆς

Εὐχαριστίας, διὰ τοῦ τρόπου δὲ αὐτοῦ πραγματοποιεῖται ἡ ὄντως

῾Ενότης τῆς ᾿Εκκλησίας42, ἡ θεία ἐκείνη Θεανθρώπινη Κοινωνία, ἡ

ὁποία κάνει τὴν ᾿Εκκλησία νὰ εἶναι ὄντως ἡ Μία ῾Αγία Καθολικὴ

(᾿Ορθόδοξος) καὶ ᾿Αποστολικὴ ᾿Εκκλησία τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως.
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21. ᾿Εφ᾿ ὅσον, ὅπως ἀκούσαμε προηγουμένως, ἀκόμη καὶ ἡ φιλία μὲ

τοὺς αἱρετικοὺς λυμαίνεται τὴν Πνευματοκίνητη θεία ἑνότητα τῆς

Πίστεως τῆς ᾿Εκκλησίας, καὶ ἐφ᾿ ὅσον ἐπὶ τῶν αἱρετικῶν πίπτει τὸ

ἀμίληκτο «ἀνάθεμα» τοῦ ᾿Αποστόλου, εἶναι ἐντελῶς ἀδιανόητο νὰ

ὁμιλοῦμε γιὰ τὴν ἀνύπαρκτη ἐκκλησιαστικότητα τῶν ἐτεροδόξων/

αἱρετικῶν, γιὰ τὰ ἀνύπαρκτα καὶ ἀνυπόστατα μυστήριά τους καὶ

μάλιστα γιὰ τὸ «μόλυσμα»43 καὶ ὄχι βεβαίως ἀληθὲς βάπτισμά

τους44!

Καὶ εἶναι ἕνα ἄλλο θέμα τοῦ πῶς ἡ ᾿Εκκλησία, βάσει τῆς Κανονικῆς

Της Παραδόσεως, δέχεται τελικὰ στοὺς κόλπους Της τοὺς ἐν μετανοίᾳ

ἐπιστρέφοντας εἰς Αὐτὴν ἀπὸ τὶς διάφορες Αἱρέσεις, ἐφαρμόζουσα

τὴν μεγίστη «οἰκονομία», διάκρισι καὶ σωστικὴ φιλανθρωπία.

᾿Αφοῦ οἱ ἑτερόδοξοι μὲ τὴν Αἵρεσί τους ἐξέπεσαν τῆς ῾Ενότητος

τῆς ̓Εκκλησίας, καὶ διὰ τῆς Συνοδικῆς τους καταδίκης ὑπὸ τοῦ ἁρμοδίου

᾿Εκκλησιαστικοῦ ὀργάνου ἀπεκόπισαν ὁριστικῶς ἀπὸ Αὐτήν, δὲν εἶναι

δυνατὸν νὰ εἰσάγωνται διὰ τοῦ νοθευμένου τύποις καὶ οὐσίᾳ

βαπτίσματός τους στὸ ῞Ενα καὶ Μοναδικὸ Σῶμα τῆς ᾿Εκκλησίας, τῆς

᾿Αληθείας καὶ τῆς Σωτηρίας.

Δὲν ὑπάρχει λοιπὸν οὔτε «᾿Αόρατη ̔Ενότης», οὔτε «Κοινὸ Βάπτισμα»,

οὔτε βεβαίως καὶ δυνατότης «Κοινῆς Μαρτυρίας καὶ Διακονίας»

᾿Ορθοδόξων καὶ Αἱρετικῶν. ᾿Αντίθετα, ὅσοι δέχονται αὐτά, κηρύσσουν

αἵρεσι καὶ βλασφημία.
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Ϛ. Οἱ Οἰκουμενισταὶ εἶναι «ἀκοινώνητοι»ὡς «ἀλλότριοι Θεοῦ»

22. ῎Εχουμε ἤδη κατανοήσει τὸ πόσο ἄστοχη, ἀστήρικτη καὶ

αὐθαίρετη, ἀντι-πατερικὴ καὶ κακόδοξη, ἀντι-ευαγγελικὴ καὶ

ἀντορθόδοξη εἶναι ὁλόκληρη ἡ «ἐκκλησιολογία» τῆς συγχρόνου

Οἰκουμενικῆς Κινήσεως.

῎Αν κάθε «συμφωνία» καὶ «ἕνωσι» καὶ «ἀγάπη» εἰς βάρος τῆς

᾿Αληθείας καὶ τῆς ἀληθινῆς Πίστεως καὶ Εὐσεβείας, χαρακτηρίζεται

ἀπὸ τὴν Πατερικὴ Παράδοσι «προδοσία»45, ἄν ἡ ὑποκριτικὴ φλυαρία

μὲ αἱρετικοὺς λογίζεται κατάκριτη ἐπικοινωνία καὶ πνευματικὴ

«μοιχεία»46, καὶ ἄν ἡ Πατερικὴ προτροπὴ μᾶς λέγει νὰ ἀποστρεφώμεθα

«τῶν αἱρετικῶν τοὺς συλλόγους»47, τότε καταλαβαίνουμε ὅτι οἱ

ὀρθόδοξοι Οἰκουμενισταὶ ἔχουν ἐφεύρει μία ἀπολύτως νέα

ἐκκλησιολογία, ἐρχόμενοι σὲ οὐσιαστικὴ ρῆξι μὲ τὴν ̔Αγιοπνευματικὴ

Καθολικότητα τῆς ῾Ενότητος τῆς ᾿Ορθοδόξου Πίστεως, καὶ ἔτσι

κηρύσσονται καὶ εἶναι παντελῶς «ἀκοινώνητοι» ἀπὸ τὸ εὐσεβὲς τῆς

᾿Εκκλησίας φρόνημα.

23. Οἱ ᾿Ορθόδοξοι, ἀποτειχιζόμενοι θεαρέστως ἀπὸ τοὺς

Οἰκουμενιστάς, ἐφ᾿ ὅσον διαπιστώνουν ὅτι οἱ Καινοτόμοι καθίστανται

«ἀλλότριοι Θεοῦ», ἀκολουθοῦν τοὺς ῾Αγίους, οἱ ὁποῖοι μᾶς διδάσκουν

διὰ τοῦ ῾Αγίου Θεοδώρου Στουδίτου μὲ ἀπόλυτη σαφήνεια:

«῎Αγγελοι οὐ τολμῶσι παρασαλεῦσαι, οὐδὲ σαλεύ-

οντες μένουσι μὴ ἀναθεματιζόμενοι, ὡς ὁ διάβολος καὶ

ἡ ἀποστατικὴ αὐτοῦ πληθύς. Καὶ πῶς ἄνθρωπος πᾶς ἐν

σαρκὶ ὤν, σαλεύων καὶ καινοτομῶν, καὶ μάλιστα τοιαύτας

καινοτομίας, οὐκ ἀλλότριος Θεοῦ;»48.

Οἱ ᾿Ορθόδοξοι ἐνιστάμενοι τῆς σήμερον, πράττουν, ἐν ταπεινώσει

καὶ ἀγάπῃ, τὸ καθῆκον ποὺ τοὺς ἐπιβάλλει τὸ θεῖον παράγγελμα γιὰ

τὶς παρόμοιες περιπτώσεις: ὅσων ἀποστρεφόμεθα τὸ φρόνημα, πρέ-

πει νὰ ἀποφεύγωμε καὶ τὴν κοινωνία49.

24. Πράττοντες τὸ χρέος τους αὐτὸ ταυτοχρόνως τονίζουν,

σύμφωνα μὲ τὸν ἱερὸ Χρυσόστομο50, ὅτι ἀποστρέφονται τὴν αἵρεσι

καὶ τὴν καινοτομία πάσῃ δυνάμει, ἐπειδὴ αὐτὰ εἶναι ψεῦδος καὶ

καταστρέφουν τὴν σωτηρία τῶν πιστῶν, ἀλλὰ δὲν ἀποστρέφονται τοὺς
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ἴδιους τοὺς πλανωμένους ἀνθρώπους -αἱρετικοὺς καὶ καινοτόμους-,

τοὺς ὁποίους συμπαθοῦν καὶ εὔχονται ὑπὲρ μετανοίας καὶ σωτηρίας

τους.

25. Τὸ χρέος τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ ἔναντι τῶν αἱρετικῶν

εἶναι νὰ παραμένη ἀνεξάρτητη καὶ ἀδέσμευτη ἔναντί τους, μακρὰν

τῶν ὑποχρεώσεων καὶ περιορισμῶν ποὺ ἐπιβάλλει ὁ σύγχρονος

Οἰκουμενισμός στὰ μέλη του. Μόνον δι᾿ αὐτοῦ τοῦ τρόπου ἡ ᾿Εκκλησία

μπορεῖ νὰ βοηθᾶ τοὺς ἐκτὸς Αὐτῆς πλανωμένους νὰ ἑνωθοῦν ἐν

μετανοίᾳ μὲ τὴν Μία ῾Αγία Καθολικὴ καὶ ᾿Αποστολικὴ ᾿Εκκλησία, τὴν

῾Οποίαν ἐνσαρκώνει ἡ ᾿Ορθοδοξία.

Οὕτω πράττοντες, δὲν ἑνώνουμε τοὺς ἑτεροδόξους μὲ ἐμᾶς, ἀλλὰ

μὲ τὴν ᾿Ορθόδοξη ᾿Εκκλησία ὅλων τοὺς αἰώνων. Τοὺς βοηθοῦμε νὰ

εἰσέλθουν στὴν Βασιλεία τῆς ἁγιότητος, στὴν Βασιλεία τῆς Χάριτος,

στὴν Βασιλεία τῆς προσευχῆς, στὴν Βασιλεία τοῦ ἀσκητισμοῦ51, διότι

τὰ θεόσδοτα μέσα γιὰ τὴν κάθαρσι, τὸν ἁγιασμό, τὴν ἀναγέννησι καὶ

τὴν ἀνακαίνισι τοῦ ἀνθρώπου, τὰ κατέχει μόνον ἡ ἁγία ᾿Ορθόδοξη

᾿Εκκλησία52.

῾Η ἄρνησις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ δὲν εἶναι καθόλου ἄρνησις τοῦ

ἱεραποστολικοῦ ἀνοίγματος τῆς ᾿Εκκλησίας στὸν κόσμο, ἀλλὰ

συνιστᾶ τὴν κατάφασι τῆς σωστικῆς ἀποστολῆς τῆς ᾿Εκκλησίας

ἔναντι τοῦ κόσμου!

᾿Επείγει λοιπόν, ἐπὶ τοῦ παρόντος, νὰ διαφυλαχθοῦμε οἱ ἴδιοι καὶ νὰ

φυλάξουμε τοὺς ἀδελφούς μας ἀπὸ ψευδεῖς ὁδούς, ἀπὸ τὴν αἰχμαλωσία

καὶ τὴν προδοσία τοῦ Οἰκουμενισμοῦ!

26. Κατακλείουμε, σὺν Θεῷ, μὲ τοὺς ἀποφασιστικοὺς λόγους τοῦ

῾Ομολογητοῦ Πατρὸς καὶ Διδασκάλου τῆς ᾿Εκκλησίας ᾿Αρχιμανδρίτου

᾿Ιουστίνου Πόποβιτς (+ 1979), οἱ ὁποῖοι εἴθε νὰ ἠχοῦν σὲ ὅλες τὶς

καρδιὲς τῶν ὅπου γῆς ᾿Ορθοδόξων:

«῎Ανευ τῆς μετανοίας καὶ εἰσδοχῆς εἰς τὴν ᾿Αληθινὴν

᾿Εκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἀφύσικον καὶ ἀδιανόητον

νὰ ὁμιλῇ τις περὶ τῆς ἑνώσεως τῶν “᾿Εκκλησιῶν”, περὶ

τοῦ διαλόγου τῆς ἀγάπης, περὶ τῆς διακοινωνίας. Τὸ

σπουδαιότερον ὅλων εἶναι νὰ γίνῃ τις “σύσσωμος” τοῦ
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Θεανθρωπίνου σώματος τῆς ̓ Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ καὶ

διὰ τούτου κοινωνὸς τῆς ψυχῆς τῆς ᾿Εκκλησίας, τοῦ

῾Αγίου Πνεύματος, καὶ κληρονόμος ὅλων τῶν αἰωνίων

ἀγαθῶν τοῦ Θεανθρώπου»53. ᾿Αμήν!

�

Τέλος

καὶ τῷ δοτῆρι τῶν ἀγαθῶν

Θεῷ

δόξα καὶ εὐχαριστία!

Ἀμήν!
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� ᾿Επίλογος «ΙΔʹ Συνάξεως»

῎Ηδη, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας, ἐφθάσαμε στὸ τέλος καὶ τῆς
ἐφετινῆς μας δεκάτης τετάρτης «Συνάξεως».

Δόξα τῶ Θεῷ πάντων ἕνεκεν!

Εὐχαριστοῦμε τὴν ῾Υπερευλογημένη Θεοτόκο καὶ τοὺς Ἁγίους

Τρεῖς Νέους ̔ Ιεράρχας, Φώτιο Μεγάλο, Γρηγόριο Παλαμᾶ καὶ Μᾶρκο

Εὐγενικό, γιὰ τὴν ἐξαιρετικὴ βοήθειά τους!

᾿Ελπίζουμε, ὅτι καὶ αὐτὴ ἡ «Σύναξις» θὰ συντελέση ἀποφασιστικὰ

• σὲ ἕναν βαθύτερο ὀρθόδοξο προβληματισμό·

• στὴν ἐνίσχυσι τοῦ ἀντι-οικουμενιστικοῦ ἀγῶνος·

• στὴν προσθήκη προσευχῆς γιὰ τὸ θαῦμα μιᾶς Νέας Κυριακῆς

τῆς ᾿Ορθοδοξίας καὶ τὴν νίκη τῆς ῾Αγίας Πίστεώς μας ἐπὶ τῆς
παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.

῎Εχουμε ἱερὸ χρέος νὰ συνεχίσουμε τὸν ἀγῶνα ἐναντίον τῆς
αἱρέσεως, ἐνιστάμενοι νομίμως καὶ θεαρέστως, μὲ ὁδηγοὺς πάντοτε
τοὺς ῾Αγίους Πατέρας καὶ μὲ πιστότητα στὴν πνευματικὴ Κληρονομιά

τους.

῾Ο ἱερὸς προμαχώνας τοῦ ̓Αντι-οικουμενισμοῦ πρέπει νὰ γίνη ἀκόμη
ἰσχυρότερος, ὥστε νὰ ἀναχαιτίση καὶ ἀποκρούση ὁριστικῶς τὴν συγ-
κρητιστικὴ αἵρεσι τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.

* * *

᾿Εκ μέρους τῆς ̓Αδελφότητος τῆς ̔Ιερᾶς Μονῆς τῶν ̔Αγίων Κυπριανοῦ
καὶ ᾿Ιουστίνης Φυλῆς ᾿Αττικῆς, θὰ ἤθελα νὰ Σᾶς εὐχαριστήσω θερμὰ
ὅλους, διότι μᾶς ἐτιμήσατε καὶ μᾶς ἐνθαρρύνατε μὲ τὴν παρουσία
Σας.

Σᾶς εὐχόμεθα καλὴ Σαρακοστὴ καὶ καλὸ Πάσχα !

Πρὶν ἡ Χορωδία μας νὰ θέση τὴν προσευχητική της σφραγῖδα,
παρακαλῶ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας νὰ ἀνέλθη στὸ Βῆμα,
γιὰ νὰ θέση τὴν κατακλεῖδα τῆς δεκάτης τετάρτης «Συνάξεώς» μας.

�




