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῾Ο ῾Υπερβάλλων Ζῆλος

τῶν Καινοτόμων Νεοημερολογιτῶν

Κατὰ τοῦ ᾿Εκπεσμένου ᾿Αντι-οικουμενισμοῦ,

ἤ: περὶ

᾿Αντι-παλαιοημερολογιτικοῦ Αὐτισμοῦ

�

Γραμματείας

τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῶν ᾿Ενισταμένων

Φυλὴ ᾿Αττικῆς

᾿Ιούλιος 2005

«Περὶ γὰρ φλυαριῶν,

φλυαρείτωσαν οἱ βουλόμενοι

καὶ συκοφαντείτωσαν οἱ συκοφάνται.

῞Ετοιμοί ἐσμεν πρὸς πᾶσαν ἀπολογίαν,

πρὸς πᾶσαν διάλυσιν προτάσεως κατηγορητικῆς»

(῾Οσίου Θεοδώρου Στουδίτου, PG τ. 99, στλ. 1008D /

᾿Επιστολὴ Λʹ, Νικηφόρῳ Πατριάρχῃ, E.L. I.)

Σύντομος Κριτικὴ ᾿Αναφορὰ

σὲ πέντε ἀτυχῆ κείμενα

τῶν π. Γ. Καλπούζου, π. Β. Μπακογιάννη,

Δ. Κόκορη, ᾿Α. Κορακίδου καὶ

«Χριστιανικῆς Στέγης Καλαμάτας»
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Τὸ πρῶτο θῦμα τοῦ ἀντι-παλαιοημερολογιτικοῦ φανατισμοῦ

τῆς καινοτομίας τοῦ 1924

Εἰς τὴν ἱερὰν μνήμην

τῆς ῾Ομολογητρίας Αἰκατερίνας Ρούττη
(1900-1927)

Σ
τὴν Μάνδρα τῆς Ἀττικῆς, μετὰ τὸ  τέλος τῆς Ἀγρυπνίας
τῶν ̔Αγίων Ταξιαρχῶν, τὴν 8η Νοεμβρίου 1927 κατὰ τὸ πάτριο

ἡμερολόγιο, ἡ 27χρονη Αἰκατερίνα, σύζυγος ἀπὸ τὸ 1922 τοῦ
Κωνσταντίνου Ρούττη καὶ μητέρα δύο τέκνων, θυσιάσθηκε στὴν
προσπάθειά της νὰ προστατεύση τὸν ῾Ιερέα Χριστοφόρο Ψαλλίδα
ἀπὸ τὰ ἀπάνθρωπα κτυπήματα τῶν ἀστυνομικῶν δυνάμεων.

Οἱ ὑποκόπανοι τῶν χωροφυλάκων, οἱ ὁποῖοι ἐπεδίωκαν νὰ
συλλάβουν τὸν π. Χριστοφόρο, τῇ ὑποδείξει τοῦ ἀρχιεπισκόπου
τῆς Καινοτομίας, πλήττουν καὶ τραυματίζουν θανασίμως τὴν ἡρωϊκὴ
Αἰκατερίνα, ἡ ὁποία παραδίδει τελικῶς τὴν 15η Νοεμβρίου τὴν
εὐλογημένη ψυχή της εἰς χεῖρας Θεοῦ ζῶντος καὶ λαμβάνει τὸν
ἀμάραντον στέφανον τῆς ῾Ομολογίας καὶ τοῦ Μαρτυρίου.

�
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Ἀποσιωπᾶται ἐπιμελῶς ὁ κίνδυνος ἐκ τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ

῾Ο ὑπερβάλλων ζῆλος

τῶν Καινοτόμων Νεοημερολογιτῶν

κατὰ τοῦ ἐκπεσμένου ἀντι-οικουμενισμοῦ,

ἤ: περὶ ἀντι-παλαιοημερολογιτικοῦ αὐτισμοῦ

«῾Ο Οἰκουμενισμός,

τὸ φοβερὸν τοῦτον θηρίον τῆς Ἀποκαλύψεως,

τὸ δικέφαλον ἐκκλησιολογικὸν τέρας,

περισφίγγει ἀσφυκτικῶς διὰ τῶν πλοκάμων του

ὁλόκληρον τὸ ἄχραντον Σῶμα τῆς ᾿Ορθοδοξίας»

(Καθηγητὴς Ἀνδρέας Θεοδώρου)

Αʹ. Ἁμαρτήματα ἰσοδύναμα;

Ε
ΥΛΑΒΗΣ κληρικὸς τῆς καινοτομίας τοῦ Νέου ῾Ημερολογίου,
  ὁ γνωστὸς π. Γεώργιος Ἀ. Καλποῦζος (ἐφ᾿ ἑξῆς: π. Γ. Κ.),

σὲ πρόσφατο βιβλίο του, ἀναφερόμενο στὸ
῾Ιερὸ Μυστήριο τῆς Μετανοίας καὶ ᾿Εξομο-
λογήσεως1, ὑποπίπτει σὲ ἕνα βαρύτατο
ἀτόπημα.

1. Προκειμένου νὰ βοηθήση ὁ π. Γ. Κ.
τὸν μετανοοῦντα, ὥστε ἡ ᾿Εξομολόγησίς του
νὰ ἔχη ἀκρίβεια καὶ πληρότητα, παραθέτει
καταλόγους μὲ ἐνδεικτικὲς «παραβάσεις»
κάθε ᾿Εντολῆς ἐκ τοῦ Δεκαλόγου2.

2. Ἀπαριθμῶν τὶς «Παραβάσεις Πρώτης
᾿Εντολῆς», θέτει στὰ χείλη τοῦ μετανοοῦντος
καὶ ἐξομολογουμένου τὴν ἑξῆς ὁμολογία:
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«Παρασύρθηκα ἀπὸ διδασκαλίες
σχισματικῶν καὶ αἱρετικῶν. Ρωμαιο-
καθολικῶν, οὐνιτῶν, χιλιαστῶν,
προτεσταντῶν, εὐαγγελικῶν, πεντη-
κοστιανῶν, παλαιοημερολογιτῶν
κ.ἄ.»3.

3. Ἂν ὁ ̔́ Οσιος Θεόδωρος Στουδίτης
ἐδιάβαζε τὸ κείμενο αὐτὸ τοῦ π. Γ. Κ.,
εἶναι βέβαιον ὅτι θὰ ἐπανελάμβανε ὅσα
εἶχε γράψει πρὸς τὸν μαθητή του Ναυ-
κράτιο Μοναχό:

«Καί μοι πρὸς τῇ ἀτοπίᾳ, ἔτι
καὶ γελοῖον φαίνεται»· «ἄτοπα
ταῦτα»4.

4 . Ἄλλαις λέξεσιν, ὁ π. Γ. Κ. θεωρεῖ ὡς δῆθεν ἁμαρτήματα
ἰσοδύναμα, τὰ ὁποῖα ὁδηγοῦν ἀφεύκτως ἐκτὸς τῆς κοινωνίας
μὲ τὸν ζῶντα καὶ ἀληθινὸ Θεό, τόσο τὸν πολυειδῶς πεπτωκότα
Δυτικὸ Χριστιανισμό, ὅσο καὶ τὸν «Παλαιοημερολογιτισμό»!...

α. ῾Ο Οἰκουμενισμός: «κάτι πολὺ
χειρότερον τῆς παναιρέσεως»

Ε
Ν ΠΡΩΤΟΙΣ, παρατηροῦμε, εἶναι ἀπορίας ἄξιον τὸ ἑξῆς:
   Γιατί ἆρά γε στοὺς κινδύνους, οἱ ὁποῖοι παρασύρουν σὲ

σχίσματα καὶ αἱρέσεις, συμπεριλαμβάνονται οἱ «Παλαιοημερο-
λογῖτες», ἐνῶ ἀποσιωπῶνται οἱ Καινοτόμοι καὶ Νεωτερισταί, οἱ
Φιλενωτικοὶ καὶ Φιλοπαπικοί, οἱ Οἰκουμενισταὶ καὶ Συγκρητισταί,
οἱ Διαχριστιανισταὶ καὶ Διαθρησκειασταί;

1. Εἴμεθα βέβαιοι, ὅτι ὁ π. Γ. Κ. δὲν ἀγνοεῖ τὸ νέφος τῶν
ἐπιφανῶν ἐκείνων προσώπων, τὰ ὁποῖα κατήγγειλαν, κατὰ τὸν
παρελθόντα ἰδίως αἰῶνα, τὰ παραδόξως ἀποσιωπόμενα ὑπ᾿ αὐτοῦ
ὡς δεινὲς ἐκτροπὲς ἐκ τῆς ᾿Ορθοδόξου Πίστεως καὶ περιέγραψαν
αὐτὰ ὡς αἵρεσιν καὶ παναίρεσιν καὶ ὡς

«κάτι πολὺ χειρότερον τῆς παναιρέσεως»· «ὁ
Οἰκουμενισμὸς εἶναι ὑπέρβασις, ἀμνήστευσις,
παραθεώρησις, διὰ νὰ μὴ εἴπωμεν νομιμοποίησις
καὶ δικαίωσις τῶν αἱρέσεων»· «ὁ Οἰκουμενισμὸς
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ἐν τῷ ἱερῷ χώρῳ τῆς ᾿Ορθοδοξίας εἶναι νόσος
πρὸς θάνατον! »· «ὁ Οἰκουμενισμός, τὸ φοβερὸν
τοῦτον θηρίον τῆς Ἀποκαλύψεως, τὸ δικέφαλον
ἐκκλησιολογικὸν τέρας, περισφίγγει ἀσφυκτικῶς
διὰ τῶν πλοκάμων του ὁλόκληρον τὸ ἄχραντον
Σῶμα τῆς ᾿Ορθοδοξίας. ῾Ο διαγραφόμενος ἐκ τοῦ
τελευταίου τούτου κίνδυνος ἴσως εἶναι ὁ μεγα-
λύτερος εἰς τὴν ἱστορίαν τῆς ̓Ορθοδόξου ̓Εκκλη-
σίας» 5.

2. Θὰ ὑπενθυμίσωμε στὸν π. Γ. Κ. ἐνδεικτικῶς τὸν ̔Οσιώτατον
Γέροντα Φιλόθεο τῆς Πάρου, τοὺς Καθηγητὰς Κωνσταντῖνο
Μουρατίδη καὶ ̓Ανδρέα Θεοδώρου, τὸν ̓Αρχιμανδρίτη π. Σπυρίδωνα
Μπιλάλη καὶ τὸν Σέρβο Δογματολόγο Γέροντα ̓Ιουστῖνο Πόποβιτς.

3. Ἄλλωστε, ὁ π. Γ. Κ. δὲν θὰ ἐπετρέπετο νὰ ἔχη λησμονήσει
τόσο σύντομα τὸ πρόσφατο καὶ πολύκροτο «Διορθόδοξο Συνέδριο
Θεσσαλονίκης» (20-24.9.2004), τὸ ὁποῖο εἶχε ὡς θέμα: «Οἰκου-
μενισμός: Γένεση — Προσδοκίες — Διαψεύσεις», εἶχε δὲ συν-
διοργανωθῆ ἀπὸ τὸ Τμῆμα Ποιμαντικῆς καὶ Κοινωνικῆς Θεολογίας
τοῦ Α.Π.Θ. καὶ τὴν ῾Εταιρεία ᾿Ορθοδόξων Σπουδῶν.

4 .Τὸ ἐπιστημονικὸ αὐτὸ «Συνέδριο», μετὰ ἀπὸ ἑξήντα περί-
που Εἰσηγήσεις, στὰ Πορίσματά του ἐχαρακτήρισε τὸν Οἰκουμε-
νισμό, Διαχριστιανικὸ καὶ Διαθρησκειακό,

ὡς «παναίρεση», ὡς τὴν «μεγαλύτερη ἐκκλη-
σιολογικὴ αἵρεση στὴν ἱστορία τῆς ̓ Εκκλησίας»,
«μὲ βαρύτατες σωτηριολογικὲς ἐπιπτώσεις»6 !

5. Εἶναι μάλιστα ὁ κίνδυνος ἐκ τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκου-
μενισμοῦ τοιοῦτος καὶ τηλικοῦτος, ὥστε ὁ ἀείμνηστος Γέρων
Παΐσιος († 1994)

«διέκοπτε τὶς σχέσεις του ἢ ἀπέφευγε νὰ δῆ
κληρικοὺς ποὺ συμμετεῖχαν σὲ κοινὲς προσευχὲς
μὲ ἑτεροδόξους»7.

6. Καὶ εἶναι τοῖς πᾶσι γνωστόν, ὅτι οἱ ὀρθόδοξοι Οἰκουμενι-
σταί, πρωτοστατούντων τῶν ἑκάστοτε πατριαρχῶν Κωνσταντινου-
πόλεως, συμμετέχουν, πανορθοδόξῳ μάλιστα ἀποφάσει (!), συνεχῶς
καὶ λίαν ἐπισήμως ἀπὸ τῆς ἐνάρξεως ἤδη τοῦ Οἰκουμενισμοῦ
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(1920), σὲ προγραμματισμένες κοινὲς προσευχὲς μὲ τοὺς πολυ-
ωνύμους αἱρετικούς, μάλιστα δὲ καὶ σὲ ἐπίπεδο κορυφῆς.

β. ῾Ημερολογιολατρία καὶ Οἰκουμενισμὸς

Ε
ΑΝ οἱ ̓Ορθόδοξοι τοῦ Πατρίου ̔Ημερολογίου, οἱ ὁποῖοι χαρα-
 κτηρίζονται ὑπὸ τοῦ π. Γ. Κ. ὡς «Παλαιοημερολογῖτες»,

ἀντιδροῦν καὶ ἐνίστανται ἐν γνώσει καὶ πατερικῇ συνεπείᾳ ἔναντι
τῶν Οἰκουμενιστῶν, τότε ὄχι μόνο δὲν εἶναι ἐπικίνδυνοι, ἀλλὰ
καὶ θεωροῦνται ὑπὸ τῆς Πατερικῆς καὶ Συνοδικῆς Παραδόσεως
ὡς ἄξιοι ἐπαίνου:

«καὶ τῆς πρεπούσης τιμῆς τοῖς ὀρθοδόξοις
ἀξιωθήσονται»8.

1. ᾿Εὰν πάλιν τινὲς ἐκ τῶν ᾿Ορθοδόξων τοῦ Πατρίου ῾Ημερο-
λογίου, ἐμφορούμενοι ἀπὸ «ζῆλον οὐ κατ᾿ ἐπίγνωσιν»9, κατήν-
τησαν δυστυχῶς  ῾Ημερολάτραι καὶ ῾Ημερολογιολάτραι, ἀποχωρί-
ζοντες τὸ ῾Ημερολόγιον ἐκ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἀπομονώνοντες
δηλαδὴ τοῦτο καὶ ἀνάγοντες αὐτὸ καθ᾿ ἑαυτὸ εἰς δόγμα σωτηρίας
καὶ υἱοθετοῦντες ἦθος σεκταριστικό,  τότε θὰ πρέπει νὰ γίνεται
διάκρισις, διότι τὰ πράγματα εἶναι ὄντως ἐπικίνδυνα.

2. ᾿Εν τούτοις, τὸ ἐπικίνδυνον τῶν ῾Ημερολατρῶν καὶ ̔Ημερο-
λογιολατρῶν, ἤγουν τῶν ἐκπεσμένων ἀντι-οικουμενιστῶν, θὰ
πρέπει ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει νὰ ἐπισημαίνεται ἐν παραλλήλῳ
ἀναφορᾷ καὶ σχέσει πρὸς τὸν κίνδυνον τῶν Οἰκουμενιστῶν καὶ
Συγκρητιστῶν, τοσούτῳ μᾶλλον ὅσῳ ὁ Οἰκουμενισμὸς φέρει
ἀκεραίαν τὴν εὐθύνην τῶν παλαιοημερολογιτικῶν ἐκτροπῶν
καὶ δὴ τῆς ἡμερολογιολατρίας: ἐγκαινιάζων τὴν ἀντι-πατερικὴ
ἑνωτική του προσπάθεια μὲ τοὺς αἱρετικούς, διήρεσε ταυτοχρόνως
τοὺς ὀρθοδόξους ἑορτολογικῶς / ἡμερολογιακῶς (1924) καὶ ἤγειρε
διωγμὸν μέγαν καὶ ἀντιχριστιανικὸν κατὰ τῶν ἀντιφρονούντων,
ἐναντίον τῶν ὁποίων οὐδέποτε ἔπαυσε νὰ βάλη βαναύσως τὸν
λίθον τοῦ ἀναθέματος!...

γ. Οἰκουμενισταὶ καὶ «Νέα ᾿Εποχὴ»

Α
ΛΛΑ καὶ περαιτέρω· οἱ Οἰκουμενισταὶ καὶ Συγκρητισταὶ
 εἶναι πρέπον καὶ ἀναγκαῖον νὰ ἀναφέρωνται ὡς κίνδυνος

ὑπὸ τοῦ π. Γ. Κ., ἐφ᾿ ὅσον προωθοῦν, ἀμέσως καὶ ἐμμέσως, ὡς
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ὀρθότατα ἔχει ἐπισημανθῆ, τὸ πανθρησκειακὸ ὅραμα τῆς «Νέας
᾿Εποχῆς».

1. Τὸ προαναφερθὲν ἐπιστημονικὸ «Συνέδριον» τῆς Θεσσα-
λονίκης εἶχε τὴν εὐκαιρία νὰ διακηρύξη μὲ παρρησία καὶ ἀπόλυτη
σαφήνεια, ὅτι

«ὁ Οἰκουμενισμός, μετὰ τὴν ἐπιτυχία ποὺ εἶχε
στοὺς διαχριστιανικοὺς διαλόγους μὲ τὶς θεωρίες
τῶν ῾῾κλάδων᾿᾿, τῶν ῾῾ἀδελφῶν ἐκκλησιῶν᾿᾿ καὶ
τῆς ̔ ῾βαπτισματικῆς θεολογίας᾿᾿, ἔχει ἤδη περάσει
στὴν ἑπόμενη ἐπιδίωξη τῶν σχεδιαστῶν τῆς
῾῾Νέας ᾿Εποχῆς᾿᾿, στὴν διαθρησκειακὴ ἑνότητα»·
«οἱ διαθρησκειακὲς συναντήσεις καὶ οἱ διαθρη-
σκειακοὶ διάλογοι ἔχουν ὁδηγήσει σὲ ἀνεπί-
τρεπτο συγκρητισμό» 6.

2. Ἄλλωστε, ὁ π. Γ. Κ. θεωρεῖ ὀρθῶς, στὴν αὐτὴν ἑνότητα
(«Παρασύρθηκα...»)3, τοὺς Παπικοὺς καὶ Προτεστάντας, ἑταίρους
τῶν ὀρθοδόξων στὴν Οἰκουμενικὴ Κίνησι, ὡς αἱρετικούς· ἀλλὰ
καὶ στὴν ἑπομένην ἑνότητα, ἡ συμμετοχὴ στὰ παρακλάδια τῆς
«Νέας ᾿Εποχῆς» ἐντάσσεται δικαίως στὶς «Παραβάσεις Πρώτης
᾿Εντολῆς» 10.

δ. Οἱ καινοτόμοι Οἰκουμενισταὶ «ἀλλότριοι τοῦ Θεοῦ»

Π
ΑΝΤΩΣ, οἱ νομίμως καὶ πατερικῶς ἀντιδρῶντες στὴν παν-
αίρεσι τοῦ συγκρητιστικοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἐντὸς τοῦ ὁποίου

περιλαμβάνεται ἡ ̔Ημερολογιακὴ Καινοτομία τοῦ 1924, σὲ καμμίαν
ἀπολύτως περίπτωσι δὲν εἶναι ῾Ημερολάτραι / ῾Ημερολογιολάτραι,
οὔτε ἐπιτρέπεται νὰ χαρακτηρίζωνται ὑποτιμητικῶς ὡς «Παλαιο-
ημερολογῖτες», ἐφ᾿ ὅσον εἶναι καὶ λέγονται ᾿Ορθόδοξοι Ἀντι-
οικουμενισταί, μὲ σαφῆ, σταθερὰ καὶ τεκμηριωμένη ἐκκλησιο-
λογικὴ αὐτοσυνειδησία, χάριτι Θεοῦ.

1. Οἱ ᾿Ορθόδοξοι Ἀντι-οικουμενισταί, ὡς ἐνιστάμενοι πατερι-
κῶς καὶ θεαρέστως, ἀποτειχίζονται ἐκ τῶν Οἰκουμενιστῶν καὶ
Συγκρητιστῶν, ἡ δὲ πατερικὴ Ἀποτείχισις αὐτῶν δὲν ἀποτελεῖ
βεβαίως σχίσμα, ἀλλ᾿ εὑρίσκεται στὸν ἀντίποδα τοῦ σχίσματος·

«οὐ γὰρ ᾿Επισκόπων, ἀλλὰ ψευδεπισκόπων καὶ
ψευδοδιδασκάλων κατέγνωσαν, καὶ οὐ σχίσματι



– 9 –

τὴν ἕνωσιν τῆς ̓ Εκκλησίας κατέτεμον, ἀλλὰ σχι-
σμάτων καὶ μερισμῶν τὴν ᾿Εκκλησίαν ἐσπού-
δασαν ῥύσασθαι»11.

2. Πᾶσα αἵρεσις, ὡς καὶ ἡ συγκρητιστικὴ παναίρεσις τοῦ
Οἰκουμενισμοῦ, προκαλεῖ σχίσματα καὶ μερισμοὺς στὴν ̓Εκκλησία,
διότι οἱ αἱρετικοὶ ὄχι μόνον δὲν φρονοῦν καὶ δὲν ἐνεργοῦν
«σὺν πᾶσι τοῖς ἁγίοις»12, δηλαδὴ στὰ ὅρια τῆς ᾿Ορθοδόξου
Καθολικότητος, ἀλλὰ καὶ διακόπτουν τὴν κοινωνία τους μὲ
τοὺς Ἁγίους Πατέρας καὶ τὸν Σωτῆρα μας Χριστόν, συνεπῶς δὲ
ἐκπίπτουν τῆς ᾿Ορθοδόξου Καθολικότητος·

«Τούτων [τῶν Ἁγίων καὶ Πατέρων] ἀφιστά-
μενοι», λέγει ὁ Μέγας Ἀθανάσιος, «ἀλλότριοι καὶ
τῆς τούτων κοινωνίας γενόμεθα»13.

3. Οἱ καινοτόμοι Οἰκουμενισταὶ καὶ Συγκρητισταὶ ἔχουν δια-
σαλεύσει τὸ δογματικὸ καὶ κανονικὸ οἰκοδόμημα τῆς ̓Ορθοδοξίας·

« Ἄγγελοι οὐ τολμῶσι παρασαλεῦσαι, οὐδὲ
σαλεύοντες μένουσι μὴ ἀναθεματιζόμενοι [παρὰ
τοῦ ̓Αποστόλου Παύλου — Γαλ. αʹ 8-9 ] », λέγει ὁ ̔́ Οσιος
Θεόδωρος Στουδίτης, «καὶ πῶς ἄνθρωπος πᾶς ἐν
σαρκὶ ὤν, σαλεύων καὶ καινοτομῶν, καὶ μάλιστα
τοιαύτας καινοτομίας, οὐκ ἀλλότριος Θεοῦ ;»14.

4. Εἶναι ἀπορίας ἄξιον, πῶς ὁ π. Γ. Κ. ἀγνοεῖ ἢ παραθεωρεῖ ἢ
παρασιωπᾶ τὴν τραγικὴ ὄντως ἀλήθεια, ὅτι ἡ παναίρεσις τοῦ
Συγκρητισμοῦ ἔχει ὁδηγήσει τοὺς ὀρθοδόξους Οἰκουμενιστὰς σὲ
σοβαρώτατες παραχωρήσεις ἐπὶ θεμάτων Πίστεως στὸ πλαίσιο
μιᾶς εὐρυτάτης συγκρητιστικῆς κοινωνίας μὲ ὅλο τὸ φάσμα
τῶν αἱρετικῶν.

5. Πῶς, ἆρά γε, λησμονεῖ ὁ π. Γ. Κ., ὅτι
«ἐχθροὺς Θεοῦ ὁ Χρυσόστομος, οὐ μόνον τοὺς

αἱρετικούς, ἀλλὰ καὶ τοὺς τοῖς τοιούτοις κοινω-
νοῦντας, μεγάλῃ καὶ πολλῇ τῇ φωνῇ ἀπεφή-
νατο»15 ;

ε. Ἀντένστασις καὶ τὸ «φοβερὸν τῆς σιωπῆς κρῖμα»

Ε
Ν ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΙ· ὁ π. Γ. Κ. φέρει τεραστίαν εὐθύνην ἔναντι
 Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, διότι μὲ τὴν ὄντως περίεργον ἀναφορά



– 10 –

του στὸ πρόσφατο πόνημά του, ὑποπίπτει σὲ μεγάλα ἁμαρτήματα
καὶ προβαίνει σὲ «παραβάσεις» πολλῶν «ἐντολῶν».

1. Χαρακτηρίζει ὑποτιμητικῶς καὶ συλλήβδην τοὺς εὐσεβεῖς,
τοὺς παραμένοντας ἀκλινῶς εἰς τὴν ᾿Ορθόδοξον καὶ Θεάρεστον
῎Ενστασιν16 κατὰ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ὡς δῆθεν «Παλαιοημερο-
λογῖτες» καὶ «σχισματικούς»· περαιτέρω δέ, ἐξισώνει αὐτοὺς μὲ
τοὺς αἱρετικοὺς τῆς Δύσεως, Παπικοὺς καὶ Προτεστάντας!

2. Τοιουτοτρόπως, ὁ π. Γ. Κ. καθίσταται ἀντενιστάμενος καὶ
στρέφεται κατὰ τῶν ̔Αγίων Πατέρων, οἱ ὁποῖοι μᾶς διαβεβαιώνουν,
ὅτι

«Πᾶς ὁ ὑπὲρ ἀληθείας ἐνιστάμενος καὶ πανθά-
νων», ὄχι μόνον δὲν σχίζει τὴν ᾿Εκκλησίαν, ἀλλὰ
«ἔρεισμα καὶ ὕψωμα Αὐτῆς τυγχάνει»17.

3. Ἀποσιωπᾶ, ἐν συνεχείᾳ, τὴν σοβαρότητα τῆς συγκρητιστικῆς
αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, φερόμενος ἐπίσης ἀντι-πατερικῶς,
διότι

«ἡ σιωπὴ μέρος συγκαταθέσεως»18 στὰ πρατ-
τόμενα ὑπὸ τῶν Οἰκουμενιστῶν σημαίνει, «ἐφ᾿ ἑαυτὸν
ἐπισπώμενος τὸ φοβερὸν τῆς σιωπῆς κρῖμα»19.

4. ῾Ο π. Γεώργιος ̓Α. Καλποῦζος εἶναι προφανές, ὅτι ὀφείλει
νὰ ἀφυπνισθῆ·

«καιρὸς τοῦ σιγᾶν καὶ καιρὸς τοῦ λαλεῖν»20.
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