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Η
 ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ἐφημερίδα «Καθολικὴ» γιόρτασε τελευταίως
  τὰ ἑξηντάχρονά της. Δέχθηκε συγχαρητήρια καὶ εὐχές, πράγμα

φυσικότατο στὴν κοινωνικὴ τῶν ἀνθρώπων ζωή. Νὰ ζήσει χίλια
χρόνια. Μὲ γειά της μὲ χαρά της!

Δὲ θὰ σχολίαζε κανεὶς τὸ γεγονὸς αὐτὸ καθ᾿ ἑαυτό, ἂν συγχαρη-
τήρια καὶ εὐχὲς δὲν ἔστελλαν στὴν «Καθολικὴ» καὶ ἐκκλησιαστικοὶ
ταγοὶ τῆς ᾿Ορθοδοξίας, ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης
καὶ ὁ Μακαριώτατος ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν.

Ἂν τὸ παράδειγμα τῶν ποιμένων ὄφειλε νὰ ἀκολουθήσει καὶ τὸ
ποίμνιο, τότε, ἂν ὄχι ὅλοι οἱ ᾿Ορθόδοξοι, τοὐλάχιστον ἕνα μέρος
αὐτῶν θὰ ἔπρεπε, αἰσθανόμενοι τὴν καρδιά τους νὰ πνίγεται ἀπὸ
τὰ κύματα τῆς μεγάλης χαρᾶς, νὰ σπεύσουν νὰ ἐκφράσουν καὶ
αὐτοὶ τὰ θερμά τους συγχαρητήρια γιὰ τὴ συμπλήρωση ἑξηκονταετίας
ἀπὸ τὴν ἵδρυση τῆς «Καθολικῆς», ποὺ εἶναι τὸ ἐπίσημο δημοσιο-
γραφικὸ βῆμα τῶν ἐν ῾Ελλάδι Οὐνιτῶν.

Βέβαια τὸ πράγμα δὲ θὰ ἦταν καὶ τόσο σημαντικό, ἂν ἡ ἀποστολὴ
τῶν συγχαρητηρίων καὶ τῶν εὐχῶν ἦταν μιὰ ἔκφραση καθαρὰ
ἐθιμοτυπικὴ — χωρὶς νὰ συνοδεύεται ἀπαραιτήτως καὶ μὲ τὸ οὐσια-
στικὸ νόημα τοῦ πράγματος — μιὰ ἀπάντηση τυπικὴ τοῦ πρωτο-
κόλλου, μιὰ ἐτικέττα ἁβροφροσύνης, ποὺ ὡς ἕνα σημεῖο εἶναι κατα-
νοητή. Σὲ περίπτωση ὅμως ποὺ οἱ εὐχὲς εἶναι πραγματικὰ ἐγκάρδιες
καὶ οὐσιαστικές, τότε τὸ πράγμα διαφέρει.

᾿Εμεῖς, οἱ ἁπλοὶ καὶ ταπεινοὶ πιστοὶ διερωτώμαστε: ναί, νὰ
συγχαροῦμε τὴν «Καθολική»· γιὰ ποιόν ὅμως λόγο; γιατί τὰ
ἑξηντάχρονά της νὰ γεννοῦν χαρὰ καὶ ἐνθουσιασμὸ στὶς ψυχές μας;

Καθηγητὴς ̓Ανδρῢας Θεοδώρου (†)
῾Ο ἀντι-οικουμενιστής, ὁ ἀντι-παπικὸς
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Διότι δὲν λησμονοῦμε:

1. Τὴν φύση τῆς Οὐνίας, τῆς ὁποίας ἐκφραστικὸ ὄργανο εἶναι ἡ
«Καθολική».

Ἀπὸ ἄποψη ἐκκλησιολογικὴ ἡ Οὐνία δὲν εἶναι ἁπλῶς αἵρεση,
ὅπως εἶναι ὁ Παπισμός. Εἶναι αἵρεση, ἀλλ᾿ ἐπιπλέον καὶ κακότητα καὶ
δολιότητα καὶ ὑποκρισία καὶ ψεῦδος. Εἶναι ἐκκλησιολογικὸς τραγέλαφος,
ἕνα ἐκτρωματικὸ ἀποκύημα τῆς παρὰ φύσιν ἑνώσεως στοιχείων
Παπισμοῦ καὶ ̓Ορθοδοξίας. ̔́ Ενας ἀφόρητος παπικὸς ὑδροκεφαλισμός,
μὲ ἰσχνὰ καὶ ἀδύναμα μέλη ᾿Ορθοδοξίας, «μιξόθηρες ἄνθρωποι κατὰ

τοὺς ἐν μύθοις ἱπποκενταύρους, μέσοι Γραικολατῖνοι τὴν μεσότητα

περιέποντες, ψευδαπόστολοι, ἐργάται δόλιοι, μετασχηματιζόμενοι εἰς

ἀποστόλους Χριστοῦ» (Μᾶρκος ᾿Εφέσου ὁ Εὐγενικός).
Οἱ Οὐνίτες, ἀρνητὲς τῆς πατρώας των πίστεως, ὁρκίζονται

ὑποταγὴ καὶ πίστη στὸ Ρωμαῖο ἐπίσκοπο, ἀναγνωρίζοντες τὸ παπικό
του πρωτεῖο καὶ τὸ ἀλάθητο. Κατὰ τὰ ἄλλα, καὶ γιὰ νὰ ἔχουν
εὐχερέστερη πρόσβαση στὸν ὀρθόδοξο χῶρο, τοὺς ἐπιτρέπεται νὰ
διατηροῦν τὰ παλαιὰ ἔθιμα τῆς ᾿Εκκλησίας τους, τὴν ἐκκλησιαστικὴ
περιβολή, τὶς τελετές, τὰ μυστήρια κ.τ.ὅ. Εἶναι παπικοὶ μεταμφιεσμένοι
σὲ ὀρθοδόξους.

2. Τὸν σκοπό, γιὰ τὸν ὁποῖον ἱδρύθηκε ἡ Οὐνία.
῞Οταν στὴν ψευδοσύνοδο τῆς Φερράρας - Φλωρεντίας (1439)

ἔσβυσαν οἱ φιλοδοξίες καὶ ἡ ἐπιβουλὴ τοῦ Παπισμοῦ νὰ καταβροχθίσει
τὴν ᾿Ορθόδοξον Καθολικὴν ᾿Εκκλησία, ὁ Πάπας συνέλαβε ἕνα νέο
σατανικὸ στὴν ἔμπνευση καὶ τὴν ἐκτέλεσή του σχέδιο ἁλώσεως τῆς
᾿Ορθοδοξίας «ἐκ τῶν ἔνδον»: τὴν ἵδρυση τῆς Οὐνίας, ποὺ ἐστελέ-
χωσαν πιστὰ εἰς αὐτὸν καὶ ἀφοσιωμένα μοναχικὰ τάγματα.

Στόχος τους ἦταν ἕνας καὶ μοναδικός: μὲ κάθε μέσο θεμιτὸ καὶ
ἀθέμιτο νὰ κάμουν — πάνω στὸ δικό τους πρότυπο — προσήλυτους
ἀπὸ τὴν ᾿Ορθοδοξία γραικολατίνους ἐξωμότες στὸν Παπισμό!

῾Ο βαλκανικὸς καὶ ὁ εὐρύτερος ἀνατολικὸς ὀρθόδοξος χῶρος
ἔνοιωσε βαθιὰ τὴν αἰχμὴ τοῦ δόρατος τῆς λατινικῆς βαρβαρότητος
καὶ τῆς κακότητος τῆς Οὐνίας. Τὰ στίγματα τῆς κακότητος αὐτῆς
ποὺ τόσο πολὺ βασάνισε τοὺς ὀρθόδοξους λαοὺς σὲ στιγμὲς
῾Ιστορικὲς τόσο κρίσιμες γι᾿ αὐτούς, καὶ σὲ τιμὴ αἵματος, διώξεων καὶ
βαρβαρικοῦ ἐκτραχηλισμοῦ, μένουν ἐνεξάλειπτα στὸ σῶμα τῆς ἁγίας
᾿Ορθοδοξίας μας.

῎Ισως παρατηρηθεῖ, ὅτι αὐτὰ γίνανε στὸ παρελθὸν καὶ ὅτι τὰ



πράγματα σήμερα εἶναι τελείως διαφορετικά.
Δυστυχῶς τίποτε δὲν ἔχει ἀλλάξει οὔτε στὸν Παπισμὸ οὔτε καὶ

στὸ νόθο παιδί του, τὴν Οὐνία. Κατά βάθος ἔμειναν οἱ ἴδιοι, μὲ
περισσότερη ἴσως φινέτσα καὶ μὲ ἀλλαγμένη τὴν ἐξωτερική τους
ἀμφίεση.

῾Ο Παπισμός, παρὰ τὶς ἔντονες διαμαρτυρίες καὶ τὶς ἐκκλήσεις
τῶν ᾿Ορθοδόξων, ὄχι μόνο δὲν ἔθιξε τὴν Οὐνία στὴ δεύτερη
Οἰκουμενικὴ σύνοδο τοῦ Βατικανοῦ, ἀλλὰ περισσότερο τὴν ἐστερέωσε.
῾Ο Πάπας δὲ θέλησε νὰ τὴν ἀποχωρισθεῖ, γιατὶ δὲ θέλει νὰ χάσει
τὴν κυριώτερη αἰχμὴ τοῦ προσηλυτιστικοῦ ἔργου του.

* * *

ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ ἴσως ἔχει ἐπέλθει κάποια μεταβολὴ ἔναντι τῆς
Οὐνίας στὸ συγκρητιστικό, οἰκουμενιστικὸ ἐκκλησιολογικὸ πνεῦμα
τῆς ἐποχῆς, ποὺ σὰν καυστικὸς λίβας πνέει μὲ λύσσα καὶ ἀπειλεῖ
νὰ καύσει τὰ πάντα στὸν ἅγιο χῶρο τῆς ᾿Ορθοδοξίας μας.

Στὰ παραμορφωτικὰ κάτοπτρα τοῦ σύγχρονου Οἰκουμενισμοῦ,

μὲ τὸν εὐνουχισμὸ τῆς ἐκκλησιαστικῆς συνειδήσεως, τὴν ἐπέκταση

τῶν ὁρίων τῆς πραγματικῆς ̓Εκκλησίας, τὴν ὑποβάθμιση τῆς ἐννοίας

τῆς αἱρέσεως, τὸν ὑποβαθμισμὸ τῆς ἐννοίας καὶ τοῦ κύρους τῶν

δογματικῶν τῆς πίστεως ἀληθειῶν καὶ μὲ τὰ πολλὰ καὶ ἀνεπίτρεπτα

ἐκκλησιαστικὰ ἀνοίγματα, τὰ πράγματα ἔχουν χάσει τὴν ἀληθινὴ

ὄψη τους.

῎Ετσι καὶ ἡ Οὐνία, ποὺ ὡς τώρα φαινόταν ξένο, ἐχθρικὸ καὶ
δηλητηριῶδες παράσιτο στὸ χῶρο τῆς ᾿Ορθοδοξίας, ἴσως νὰ προ-
βάλλει μὲ νέα μορφή, ἀμνηστευμένη διὰ τὰ πολλά της κακουρ-
γήματα τοῦ παρελθόντος.

Στὸ μαγικὸ ραβδὶ τῆς διατυμπανιζομένης οἰκουμενιστικῆς ἀγάπης
ἴσως νὰ φαίνεται ὡς ἀδελφὴ ἐκκλησία, πιασμένη χέρι — χέρι μὲ τὴν
᾿Ορθοδοξία στὴν ἁμαρτωλὴ οἰκουμενιστικὴ συμπόρευση γιὰ ἕνα
ἐξάμβλωμα ἐκκλησιαστικῆς ἑνότητος.

Νὰ προβάλλει ἄραγε καὶ ὡς πρότυπο ἑνώσεως ᾿Ορθοδοξίας καὶ
Παπισμοῦ;

* * *

ΝΑ, γιατὶ δὲν μποροῦμε ἐμεῖς οἱ ἁπλοὶ πιστοὶ νὰ χαιρετίσουμε
ἐνσυνείδητα τὴν «Καθολική».



Ἂς ζήσει χίλια χρόνια· οἱ δικές μας ὅμως εὐχὲς δὲν θὰ τὴ
συνοδεύουν.

Οἱ σκληρὲς αὐτὲς γραμμὲς γράφονται με πολὺ πόνο ψυχῆς. ̔́ Ομως
πιὸ πάνω ἀπ᾿ ὅλα κοστίζει ἡ ᾿Ορθοδοξία μας!

�

(*) ᾿Εφημερ. «᾿Ορθόδοξος Τύπος», ἀριθ. 823/27.1.1989, σελ. 1 καὶ 4.


