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«ΙΕ´ Σύναξις ᾿Ορθοδόξου ᾿Ενημερώσεως»
῾Η ᾿Ορθοδοξία ἔναντι τοῦ Παπισμοῦ διὰ μέσου τῶν αἰώνων

῾Η Καταδίκη
τῆς Αἱρέσεως τοῦ Παπισμοῦ

ὑπὸ τῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας

Μ
Ε ΤΗΝ ΧΑΡΙ τοῦ Κυρίου μας καὶ τὴν ἰδιαίτερη προστασία τῆς
῾Υπερευλογημένης Θεοτόκου, ὡς καὶ τῶν ̔Αγίων Τριῶν Νέων ̔ Ιεραρχῶν

Φωτίου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καὶ Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ,
τὴν Κυριακὴ τῆς ̓Ορθοδοξίας, 12/25.2.2007, ἡ ̓Αδελφότης τῆς ̔ Ιερᾶς Μονῆς
τῶν ῾Αγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ ᾿Ιουστίνης Φυλῆς ᾿Αττικῆς
ἐπραγματοποίησε τὴν τακτικὴ ἐτήσια «Σύναξι ̓Ορθοδόξου ̓Ενημερώσεως»,
στὴν ᾿Αθήνα (Αἴθουσα Ξενοδοχείου «Νοβοτέλ», Πλατεῖα Βάθης), ἡ ὁποία
προσείλκυσε, ὅπως πάντα, ἕνα πολυπληθέστατο ἀκροατήριο ἐνδιαφερομένων
νὰ ἐνημερωθοῦν μὲ τρόπο ὑπεύθυνο καὶ σοβαρὸ γιὰ τὰ ἐπίκαιρα θέματα τῆς
Πίστεώς μας, μάλιστα δὲ γιὰ τὴν ἐπιπολάζουσα αἵρεσι τῆς ἐποχῆς μας, τὸν
συγκρητιστικὸ Οἰκουμενισμό.

�  ῾Η «ΙΕ´ Σύναξις» τελοῦσε, ὅπως καὶ οἱ
προηγούμενες, ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Σεβασμιωτάτου

Μητροπολίτου ᾿Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, Προέδρου τῆς ῾Ιερᾶς
Συνόδου τῶν ᾿Ενισταμένων, ὁ ὁποῖος προωθεῖ σταθερά, ὑπεύθυνα καὶ μὲ
ποικίλους τρόπους τὴν κριτικὴ στάσι ἔναντι τῆς λεγομένης Οἰκουμενικῆς
Κινήσεως, ἦταν δὲ παρὼν στὴν «Σύναξι» καὶ ἔθεσε τὴν εὐχαριστήρια καὶ
εὐχετήρια κατακλεῖδα εἰς αὐτήν.

Παρόντες ἦσαν ἐπίσης ὁ Σεβασμ. ᾿Επίσκοπος Σύδνεϋ καὶ Νέας Νοτίου
Οὐαλλίας κ. Χρυσόστομος, οἱ Θεοφιλέστατοι ᾿Επίσκοποι Χριστιανουπόλεως
κ. Χρυσόστομος, Παρουσιαστὴς τῆς Συνάξεως, καὶ Μεθώνης κ. ᾿Αμβρόσιος,
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Κληρικοὶ τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου μας, ὡς καὶ ἄλλων Δικαιοδοσιῶν, Μοναχοὶ
καὶ Μοναχές, ὡς καὶ πολλοὶ πιστοὶ ἀπὸ τὶς ῾Ενορίες μας ἀνὰ τὴν ῾Ελλάδα.

� ῾Η «ΙΕ´ Σύναξις», μὲ ἀφετηρία τὴν ἐπίσκεψι τοῦ Πάπα Βενεδίκτου
ΙΣΤ´ στὸ Φανάρι (29-30.11.2006) καὶ τὴν συνάντησι τοῦ ἀρχιεπισκόπου κ.
Χριστοδούλου μὲ τὸν Πάπα στὸ Βατικανὸ (14.12.2006), ἐξέτασε ἱστορικο-
θεολογικὰ τὴν ταυτότητα τῆς λεγομένης Ρωμαιοκαθολικῆς ᾿Εκκλησίας,
δηλαδὴ τοῦ Παπισμοῦ.

῾Η «ΙΕ´ Σύναξις» ἀπέδειξε τεκμηριωμένα, ὅτι ὁ Παπισμὸς εἶναι μία πολυ-
αιρετικὴ χριστιανικὴ Κοινότης, τὴν ὁποία ἡ ᾿Ορθόδοξος ᾿Εκκλησία, ἀπὸ
τοῦ Θ´ αἰ. καὶ ἑξῆς, ἔχει πολλάκις καταδικάσει καὶ ἀποκόψει τοῦ Σώματός
Της, συνεπῶς δὲ ὁ ὁποιοσδήποτε συγχρωτισμὸς μαζί του εἶναι ἀνεπίτρεπτος
καὶ ἀπαγορεύεται αὐστηρῶς.

• ̓Ετονίσθη μάλιστα ἰδιαιτέρως, ὅτι ὅσοι ἐκ τῶν ̓Ορθοδόξων νομιμοποιοῦν
συστηματικὰ τὸν Παπισμὸ μὲ τὶς ἐνέργειές τους, καὶ τοιουτοτρόπως
ἀμνηστεύουν αὐτόν, εἶναι βαρύτατα ἔνοχοι, διότι ἐπιχειροῦν μίαν
κυριολεκτικὰ Γενοκτονία τῆς ᾿Εκκλησιαστικῆς Μνήμης.

� ῾Η κριτικὴ ἀνάλυσις τοῦ σοβαρωτάτου αὐτοῦ θέματος ἔγινε μὲ μία
ἐμπεριστατωμένη Εἰσήγησι (70´) ὑπὸ δύο ῾Ομιλητῶν, τῶν ὁποίων τὰ
συμπεράσματα ἐτεκμηριώθησαν καὶ ἀπὸ μία εἰδικὴ Βιντεοταινία (27´).

*  *  *
Εἰδικώτερα, τὸ πρόγραμμα τῆς «ΙΕ´ Συνάξεως» περιελάμβανε τὰ

ἀκόλουθα.
Α´. ῾Η Βυζαντινὴ Χο-

ρωδία τῆς ῾Ιερᾶς Μητρο-
πόλεως ᾿Ωρωποῦ καὶ Φυ-
λῆς ἔψαλε τὰ ἑξῆς: «Τῇ

῾Υπερμάχῳ», «Τὴν ῎Α-

χραντον Εἰκόνα Σου»,

«Τριάδος θεράποντες»

(᾿Απολυτίκιον Τριῶν Νέ-
ων ῾Ιεραρχῶν), στίχους ἐκ
τῆς ἀργῆς Δοξολογίας
Θεοδώρου Φωκαέως εἰς ἦχον γ´, τὸ ᾿Ιδιόμελον «῎Ελαμψεν ἡ χάρις Σου,

Κύριε» τοῦ Κατανυκτικοῦ ῾Εσπερινοῦ Κυριακῆς Τυρινῆς εἰς ἦχον δ´ καὶ
μέλος Σωκράτους Παπαδοπούλου, τέλος δὲ τὸ «Τίς Θεὸς μέγας...».

Β´. ῾Ο πρῶτος ῾Ομιλητής, ὁ ̓Αρχιμανδρίτης π. Γλυκέριος, μὲ τὴν Εἰσήγησί

του (31´), ἀπάντησε μὲ τρόπο λιτὸ καὶ περιληπτικό, ἀλλὰ καὶ μὲ πληρότητα,
στὸ ἐρώτημα: «῏Ηταν, ἆρά γε, στὸ παρελθὸν καὶ ἐξακολουθεῖ σήμερα νὰ
εἶναι ὁ Παπισμὸς αἵρεσις;».
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• ῾Η ἀπάντησίς του ἦταν βεβαίως
θετικὴ καὶ διαρθρώθηκε σὲ τρεῖς
ἰσομερεῖς ἑνότητες:

α. «Οὐρανοῦ Κρίσις» (θαῦμα τοῦ
῾Αγίου Σπυρίδωνος στὴν Κέρκυρα τὸ
ἔτος 1716, κατὰ διήγησιν τοῦ ῾Ιεροῦ
᾿Αθανασίου Παρίου)· β. «Παναίρεσις»

ὁ Παπισμὸς (οἱ τρεῖς κυριώτερες λατινικὲς αἱρέσεις: «Filioque»/
Τριαδολογική, Παπικὸς Θεσμὸς/᾿Εκκλησιολογική, ταύτησις θείας Οὐσίας

καὶ ᾿Ενεργείας-κτιστὴ Χάρις/σωτηριολογική)· γ. Πολυαιρετικοὶ οἱ Λατῖνοι
(ἄλλες σοβαρὲς δογματικὲς πλάνες: Καθαρτήριον Πῦρ, Λυσίποινες ̓Αφέσεις,
Μαριολατρεία, Μυστήρια, ῾Ιεροὶ Κανόνες).

� ῾Ο ῾Ομιλητὴς κατέκλεισε τὸ πρῶτο μέρος τῆς Εἰσηγήσεως μὲ τὸ
τεκμηριωμένο συμπέρασμα, τὸ ὁποῖο ἦταν καὶ πεποίθησις τοῦ ῾Ιεροῦ
᾿Αθανασίου Παρίου, ὅτι ἡ λεγομένη Δυτικὴ ᾿Εκκλησία εἶναι ὄντως
«κακόδοξος, αἱρετική, δυσσεβεστάτη, παπιστικὴ καὶ ἀκάθαρτος».

Γ´. ῾Ο δεύτερος ῾Ομιλητής, ὁ ᾿Αρχι-
μανδρίτης Κυπριανός, μὲ τὴν Εἰσήγησί

του (39´),  ἔδωσε ἐν συντομίᾳ καὶ μὲ
ἰσχυρὴ ἱστορικο-κανονικὴ τεκμηρίωσι
ἀπάντησι στὸ ἐρώτημα: «ἀπαιτεῖται,
ἆρά γε, Οἰκουμενικὴ Σύνοδος, προκει-
μένου ὁ Παπισμὸς νὰ εἶναι ἐνεργείᾳ
αἱρετικός;».

• ῾Η ἀπάντησις ἦταν βεβαίως ἀρνητικὴ καὶ διαρθρώθηκε ἐπίσης σὲ τρεῖς
ἰσομερεῖς ἑνότητες:

α. «Τοῦ Σώματος τῆς ᾿Εκκλησίας ἀπεῤῥάγησαν» (τὸ Σχίσμα τοῦ 1054,

ἐφαρμογὴ στοὺς Παπικοὺς τοῦ Α´ ῾Ιεροῦ Κανόνος τοῦ Μ. Βασιλείου)· β.
Συγγράψαντες κατὰ Λατίνων (ἰσχυρὰ καὶ μακραίων ̓Αντιπαπικὴ Παράδοσις,

ἡ παπικὴ αἵρεσις «κατεγνωσμένη»)· γ. ᾿Αντι-παπικαὶ Σύνοδοι (κατάγνωσις
τοῦ Παπισμοῦ συνεχῶς ὑπὸ τῶν Εὐχαριστιακῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων

τῆς ᾿Ορθοδοξίας, ἀπαρίθμησις 19 ῾Αγίων Συνόδων κατὰ τοῦ Παπισμοῦ).
῾Ο ῾Ομιλητὴς κατέκλεισε τὸ δεύτερο μέρος τῆς Εἰσηγήσεως μὲ τὴν ἐπι-

σήμανσι, ὅτι «οἱ Λατινόφρονες τοῦ Φαναρίου καὶ τῶν ᾿Αθηνῶν συμβάλλουν
οὐσιαστικὰ στὴν ὁλοκλήρωσι τῆς Γενοκτονίας τῆς ̓Εκκλησιαστικῆς Μνήμης,
ἡ ὁποία ἐπιχειρεῖται ἀπὸ τοὺς Οἰκουμενιστὰς κατὰ τὴν τελευταία
τεσσαρακονταετία»· «οἱ ᾿Ορθόδοξοι ᾿Αντι-οικουμενισταὶ τοῦ Πατρίου
῾Ημερολογίου αἰσθάνονται ὡς βαρύτατο χρέος τους νὰ διατηρήσουν ἀλώβητη
τὴν ̓Εκκλησιαστικὴ Μνήμη· ἡ Αἵρεσις τοῦ Παπισμοῦ οὐδέποτε εἶναι δυνατὸν
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νὰ ἐξισώνεται ἔργῳ καὶ
λόγῳ μὲ τὴν ᾿Αλήθεια,
ὅσοι δὲ ἐπιχειροῦν τοῦτο
εἶναι ἀκοινώνητοι ἐκκλη-
σιαστικῶς», κατὰ τὴν
προτροπὴν τοῦ ῾Αγίου
Μάρκου Εὐγενικοῦ: «φευ-
κτέον αὐτούς, ὡς φεύγει
τις ἀπὸ ὄφεως... φεύγεται
οὖν αὐτούς, ἀδελφοί, καὶ
τὴν πρὸς αὐτοὺς κοινω-
νίαν...».

Δ´. Μεταξὺ τῶν δύο ῾Ομιλητῶν προεβλήθη μία πολὺ ἐνημερωτικὴ καὶ
ἄκρως ἐπίκαιρη βιντεοταινία, μὲ τίτλο: «Οἱ Οἰκουμενισταὶ ᾿Αναγνωρίζουν
τὸν Αἱρετικὸ Παπισμὸ ὡς ᾿Εκκλησίαν» (27´), ἡ ὁποία εἶχε διαρθρωθῆ στὶς
ἑξῆς τέσσερις ἑνότητες:

α. Αἱρετικοὶ οἱ Λατῖνοι· β. «Πανηγυρικὴ Εἴσοδος στὴν Αἵρεση»· γ. ῾Η
«᾿Αδελφοποίησις» ̓Αθηνῶν-Βατικανοῦ· δ. «Γενοκτονία» τῆς ̓Εκκλησιαστικῆς

Μνήμης.

� Τὸ κυρίαρχο ὑλικὸ τῆς βιντεοταινίας ἀνεφέρετο στὴν ἐπίσκεψι τοῦ Πάπα
Βενεδίκτου ΙΣΤ´ στὸ Φανάρι καὶ τὴν συνάντησι τοῦ ἀρχιεπισκόπου τῆς
Καινοτομίας κ. Χριστοδούλου μὲ τὸν Πάπα στὸ Βατικανό.

Ε´. ῾Ο παρουσιαστής, Θεοφι-
λέστατος ᾿Επίσκοπος Χριστια-
νουπόλεως κ. Χρυσόστομος,
ἀνεφέρθη μεταξὺ ἄλλων στὴν
σημασία καὶ τὶς προοπτικὲς τῶν
«Συνάξεων ᾿Ορθοδόξου ᾿Ενη-
μερώσεως» καὶ τῶν συναφῶν
δραστηριοτήτων (ἐκδόσεις, πα-
ραγωγές, ῾Ιστοσελίδα Συνόδου),
μέσῳ τῶν ὁποίων προάγεται καὶ

διεθνοποιεῖται τὸ μήνυμα τοῦ ᾿Ορθοδόξου ᾿Αντι-οικουμενισμοῦ.
�  ῾Η «ΙΕ´ Σύναξις», στὸ τέλος τῆς ὁποίας διενεμήθησαν εἰδικὰ

᾿Αναμνηστικὰ (῾Ιερὰ Εἰκὼν ῾Οσίου Νικοδήμου ῾Αγιορείτου, ἀντιπαπικὴ
λεζάντα), δύναται νὰ χαρακτηρισθῆ ἀνεπιφύλακτα ὡς ἕνα ἀκόμη δῶρο τῆς
δεξιᾶς τοῦ ῾Υψίστου, κατὰ τὴν ἐπίπονη ἀντι-οικουμενιστικὴ πορεία πρὸς
τὴν ἑνότητα τῶν διηρημένων ᾿Ορθοδόξων, μέσῳ τῆς ἀφυπνίσεως τῆς
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Συνοδικῆς Συνειδήσεως, τῆς
κρίσεως καὶ τῆς κατακρίσεως
τῆς αἱρέσεως καὶ τῶν ἀμετα-
νοήτων Οἰκουμενιστῶν.

Δόξα τῷ Θεῷ πάντων
ἕνεκεν!

�


