
� ῞Ενα σύντομο χρονικὸ τῶν τελευταίων τριῶν δεκαετιῶν

Οἰκουμενισμὸς καὶ ᾿Αντι-οικουμενισμὸς

στὴν Σερβία(*)

Διευκρινίζεται, ὅτι τὰ ἀναφερόμενα στὸ χρονικὸ αὐτὸ εἶναι ἁπλῶς καὶ μόνον
 ἐνδεικτικὰ οἰκουμενιστικὰ καὶ ἀντι-οικουμενιστικὰ γεγονότα ἐκ τῶν ὅσων - ἰδίως

κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη - ὑπέπεσαν στὴν ἀντίληψί μας ἀπὸ ἔγκυρες πηγές.
Εἶναι αὐτονόητον, ὅτι ἡ Σερβικὴ ᾿Εκκλησία συμμετεῖχε καὶ στὰ μὴ ἀναφερόμενα

στὸ σύντομο χρονικὸ μείζονα οἰκουμενιστικὰ γεγονότα (Γενικὲς Συνελεύσεις τοῦ
«Π.Σ.Ε.» κ.ἄ.).

῾Η βιβλιογραφικὴ τεκμηρίωσις θεωρήθηκε περιττή, γιὰ νὰ μὴ ἐπιβαρυνθῆ ὑπερ-
βολικὰ τὸ χρονικό.

1965 ῾Η ᾿Ορθόδοξος ᾿Εκκλησία τῆς Σερβίας εἰσέρχεται στὸ «Π.Σ.Ε.» (Συνέλευσις
τῆς Κεντρικῆς ̓Επιτροπῆς τοῦ «Π.Σ.Ε.» εἰς ̓Ενούγκου Νιγηρίας, 12-21.1.1965).

1971 ῾Ο ἀείμνηστος Δογματολόγος π. ᾿Ιουστῖνος Πόποβιτς († 1979) ἀποστέλλει
βαρυσήμαντον ᾿Επιστολὴ (23.4.1971) στὴν ῾Ιερὰ Σύνοδο, μὲ τὴν ὁποία ἐπιση-
μαίνει, ὅτι εἶναι «᾿Επικίνδυνος ἡ Σύγκλησις Οἰκουμενικῆς Συνόδου (τῆς
᾿Ορθοδοξίας)» καὶ ἀναφέρεται εἰδικῶς στὸν πατριάρχη ᾿Αθηναγόρα, θεωρῶν
αὐτὸν ὡς «πηγὴν ἀναρχισμοῦ καὶ μηδενισμοῦ εἰς τὸν ᾿Ορθόδοξος κόσμον» καὶ
ὡς «αἱρετικὸν καὶ ἀποστάτην».

1971 ῾Ο πατριάρχης Σερβίας Γερμανός, ὡς ἕνας ἀπὸ τοὺς Προέδρους τοῦ «Π.Σ.Ε.»,
συνυπογράφει «Μήνυμα» τοῦ Συμβουλίου (τὴν Πεντηκοστή), μὲ τὸ ὁποῖο δια-
τυπώνεται σαφῶς ἡ προτεσταντικὴ «θεωρία τῶν Κλάδων». ῾Ο π. ᾿Ιουστῖνος
Πόποβιτς διακόπτει τὸ μνημόσυνόν του, ὡς καὶ κάθε ἐκκλησιαστικὴ σχέσι

μαζί του.

1974 ῾Ο π. ᾿Ιουστῖνος
Πόποβιτς ὑποβάλλει βα-
ρυσήμαντον «Γνωμοδό-
τησιν» πρὸς τὴν ῾Ιερὰ
Σύνοδο (13/26.11.1974),
μὲ τὴν ὁποία ἀσκεῖ δρι-
μυτάτη κριτικὴ τοῦ «Π.-
Σ.Ε.» καὶ θεωρεῖ τὴν συμ-
μετοχὴ τῶν ᾿Ορθοδόξων
εἰς αὐτὸ ὡς «ἀνήκουστον
προδοσίαν».

1977 ῾Ο π. ᾿Ιουστῖνος
Πόποβιτς ὑποβάλλει
στὴν ῾Ιερὰ Σύνοδο καὶ

῾Ο πατριάρχης Σερβίας Γερμανὸς (†1991) μὲ τὸ Προεδρεῖο τοῦ

«Π.Σ.Ε.», τὸ ὁποῖο ἐξελέγη ὑπὸ τῆς Δ´ Γ.Σ. τῆς Οὐψάλης Σουηδίας τὸ

1968, στὸ Καντέρμπουρυ τῆς ᾿Αγγλίας τὸ 1969.



νέο βαρυσήμαντον ῾Υπόμνημα «Περὶ τὴν μελετωμένην “Μεγάλην Σύνοδον”
τῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας» (᾿Απρίλιος 1977), ὅπου γίνεται λόγος γιὰ
«ἀνατολικὸν νεοπαπισμὸν» τῆς Κωνσταντινουπόλεως, «σκηνοθετημένης»
Συνόδου καὶ συγκρητισμὸ τοῦ συγχρόνου Οἰκουμενισμοῦ.

1984 ῾Ο ᾿Αγγλικανὸς ἀρχιεπίσκοπος Καντερβουρίας Ρόμπερτ Ράνσεϋ ἐπισκέπτεται
τὴν Σερβικὴ ᾿Εκκλησία (᾿Ιούλιος 1984).
• Στὴν Θεολογικὴ Σχολὴ Βελιγραδίου τὸν προσφωνεῖ ὁ Κοσμήτωρ αὐτῆς, νῦν

μητροπολίτης Μαυροβουνίου κ. ᾿Αμφιλόχιος
(Ράντοβιτς), εἰπὼν μεταξὺ ἄλλων καὶ τὰ ἑξῆς:
«Καλωσορίζοντάς σας, σεβασμιώτατε, τιμοῦμεν
εἰς τὸ πρόσωπόν σας τὸ μαρτυρικὸν αἷμα τοῦ
῾Αγίου ᾿Αλβανοῦ, τὸν ἀποστολικὸν ζῆλον τῶν
῾Αγίων Πατρικίου καὶ Αὐγουστίνου - πρώτου
ἀρχιεπισκόπου τῆς Καντερβουρίας».
• ῾Ο δὲ ἐκκλησιαστικὸς χορός, ἀποτελούμενος
ἀπὸ φοιτητὰς τῆς Σχολῆς, ἔψαλε τὸ «Εἰς πολλὰ
ἔτη, Δέσποτα».

1985 Στὸ Ζάγκρεμπ τῆς Κροατίας πραγμα-
τοποιεῖται ἡ «14η Διεκκλησιαστικὴ Συν-

άντησις» γυναικῶν Μοναχῶν ᾿Ορθοδόξων, Παπικῶν, Προτεσταντῶν (31.8-
6.9.1985).
• Γιὰ τὴν καθαρῶς οἰκουμενιστικὴ αὐτὴ συνάντησι ἡ Οὐνίτισσα ἀδελφὴ Αἰ-
κατερίνη Τόμπρου τῆς «Παμμακαρίστου» ᾿Αθηνῶν διηγεῖται:

«Κατὰ τὴν ἀρχιερατικὴ Λειτουργία στὸν ὀρθόδοξο ναὸ ἔψαλε μεικτὴ χο-
ρωδία ἱερομονάχων καὶ μοναζουσῶν. Μὲ ἰδιαίτερη τιμὴ ἔγιναν δεκτοὶ στὸ
ἱερὸ οἱ δύο καθολικοὶ (παπικοὶ) ἐπίσκοποι. Συγκινητικὴ ὑπῆρξε ἡ στιγμὴ τῆς
ἐκφωνήσεως “ἀγαπήσωμεν ἀλλήλους, ἵνα ἐν ὁμονοίᾳ ὁμολογήσωμεν”. ῞Ολοι
μαζὶ ἀπαγγείλαμε τὸ Σύμβολο τῆς πίστεως μεγαλοφώνως ὁ καθεὶς στὴ μητρική
του γλῶσσα. Καὶ ὁ ἀσπασμὸς τῆς ἀγάπης ἔσφιγξε τὰ δεσμὰ ποὺ τόσο ἐπιθυμεῖ
ὁ “δι᾿ ἡμᾶς ἑκουσίως σταυρωθεὶς” Χριστός».
• ῾Ο πατριάρχης Σερβίας κ. Γερμανὸς προσεφώνησε τὶς Μοναχὲς οἰκουμενι-
στικῶς: «Κι ἄν δὲν μποροῦμε νὰ κατορθώσωμε νὰ εἴμεθα ὅλοι ἑνωμένοι σὲ μιὰ
ὁμολογία πίστεως..., τοὐλάχιστον ἄς εἴμεθα ὅλοι ἑνωμένοι μὲ τὴν ἀγάπη στὸν
ἴδιο τὸν Χριστό».
• Στὸ Συνέδριο ὡμίλησε καὶ ὁ νῦν ἐπίσκοπος Ζαχουμίου καὶ ᾿Ερζεγοβίνης κ.
᾿Αθανάσιος (Γιέβτιτς).

1993 ᾿Επίσημη ᾿Αντιπροσωπία τῆς Σερβικῆς ᾿Εκκλησίας, ἀποτελουμένη ἀπὸ τὸν μη-
τροπολίτη Μαυροβουνίου κ. ᾿Αμφιλόχιο καὶ τὸν ἐπίσκοπο Μπάτσκας καὶ Νό-
βισαντ κ. Εἰρηναῖο (Μπούλοβιτς), ἐπισκέπτεται (2.4.1993) τὸν Πάπα ᾿Ιωάννη
Παῦλο Β´ στὴν Ρώμη.
• Διεξάγει συνομιλίες καὶ μὲ στελέχη τοῦ Ποντιφικίου Συμβουλίου γιὰ τὴν χρι-
στιανικὴ ἑνότητα, ὅπου τονίζεται ὅτι πρέπει νὰ συνεχισθῆ ὁ διάλογος Σέρβων

῾Ο πατριάρχης Σερβίας Γερμανὸς (†1991)

μὲ τὸν ᾿Αγγλικανὸ ἀρχιεπίσκοπο Μιχαὴλ

Ράμσεϋ μετὰ ἀπὸ κοινὴ ᾿Ακολουθία στὸ

Καντέρμπουρυ τῆς ᾿Αγγλίας τὸ 1969.



᾿Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν «σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα καὶ νὰ ἐξευρεθοῦν νέες μέθοδοι
καὶ νέοι ὁδοὶ συνεργασίας γιὰ κοινὴ χριστιανικὴ μαρτυρία».

1994 ᾿Επίσημη ᾿Αντιπροσωπία τῆς Σερβικῆς ᾿Εκκλησίας, ἀποτελουμένη ἀπὸ τὸν μη-
τροπολίτη Μαυροβουνίου κ. ᾿Αμφιλόχιο, τὸν ἐπίσκοπο Βουδιμίου κ. Δανιὴλ
καὶ τὸν πρωτοπρεσβύτερο π. Ντράγκαν Τέρζιτς, ἐπισκέπτεται (5-10.3.1994)
τὸν Παπικὸ Καρδινάλιο Daneels στὸ Βέλγιο, πρόεδρο τῆς «Pax Christi

International».

• ῾Η Σερβικὴ ᾿Αντιπροσωπία παρέστη σὲ ἀκολουθίες στὴν Οὐνιτικὴ Μονὴ τοῦ
Σεβετὸν καὶ ἔλαβε μέρος σὲ διάσκεψι, ἀποβλέπουσα στὴν ἐξεύρεσι λύσεων γιὰ
τὴν εἰρήνη καὶ συνεργασία ᾿Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν στὴν ἐμπόλεμη Βοσνία.

1994 Στὴν Βοϊβοντῖνα ἐγκαινιάζεται τὸ πρῶτο οἰκουμενιστικὸ παρεκκλήσιο, στὸ
νοσοκομεῖο τῆς πόλεως Σέντα· τὰ ἐγκαίνιά του γίνονται σὲ μία κοινὴ τελετὴ
ἀπὸ τὸν ἐπίσκοπο Μπάτσκας καὶ Νόβισαντ κ. Εἰρηναῖο καὶ τὸν παπικὸ ἐπί-
σκοπο Σουμποτίτσης κ. ᾿Ιωάννη (Πένζες), στὴν ὁποία ἔλαβαν μέρος ἄνω τῶν
2.000 πιστοὶ ᾿Ορθόδοξοι καὶ Παπικοί.

1994 ῾Η ῾Ιερὰ Σύνοδος ἀναθέτει (17.11.1994) στὸν Σεβ. ᾿Επίσκοπο Ράσκας καὶ Πριζ-
ρένης κ. ᾿Αρτέμιο νὰ συντάξη ῾Υπόμνημα γιὰ τὸ θέμα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ
νὰ τὸ ὑποβάλη στὴν τακτικὴ Σύνοδο τῆς ῾Ιεραρχίας τὸν Μάϊο τοῦ1995.

1995 ῾Ο ἐπίσκοπος Σάμπατς καὶ Βάλιεβο κ. Λαυρέντιος συμπροσεύχεται μὲ τὸν
Παπικὸ ἀρχιεπίσκοπο Βελιγραδίου κ. Φράνκο (Πέρκο) κατὰ τὴν Λειτουργία,
ἡ ὁποία ἐτελέσθη στὸν παπικὸ Ναὸ ὑπὲρ τῆς χριστιανικῆς ἑνότητος (1.1.1995).

1995 Κυκλοφορεῖ τὸ πολὺ ἐνδιαφέρον ἀντι-οικουμενιστικὸ βιβλίο τοῦ Πανοσιωτά-
του ῾Ιερομόναχου π. Σάββα (Γιάνιτς), ἀδελφοῦ τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς Ντέτσανι, μὲ
τίτλο «Οἰκουμενισμὸς καὶ ἡ ᾿Εποχὴ τῆς ᾿Αποστασίας» (Πρίζρεν/Κοσσυφοπέ-
διον, σσ. 110).
• Τὸ βιβλίο, ποὺ κυκλοφορεῖ μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Σεβ. ᾿Επισκόπου κ. ᾿Αρτε-
μίου, ἔχει τεραστία ἀπήχησι καὶ γνωρίζει μεγάλη κυκλοφορία.

1995 ῾Ο Σεβ. ᾿Επίσκοπος Ράσκας καὶ Πριζρένης κ. ᾿Αρτέμιος ὑποβάλλει στὴν Σύνο-
δο τῆς ῾Ιεραρχίας (τακτική, 14.5.1995) βαρυσήμαντο ῾Υπόμνημα μὲ τίτλο

«Σερβικὴ ᾿Ορθόδοξος ᾿Εκκλησία καὶ Παγ-
κόσμιον Συμβούλιον ᾿Εκκλησιῶν», στὸ ὁποῖο
χαρακτηρίζεται τὸ «Π.Σ.Ε.» ὡς ψευδο-εκκλη-
σιαστικὸς ὀργανισμὸς καὶ ὁ Οἰκουμενισμὸς ὡς
ἐκκλησιολογικὴ αἵρεσις καὶ παναίρεσις.
• ῾Η ῾Ιερὰ Σύνοδος συζητεῖ τὸ θέμα καὶ ἀπο-
φασίζει νὰ μελετηθῆ ἐν ἐκτάσει στὴν Σύνοδο
τοῦ Μαῒου τοῦ 1996.

1995 ῾Ο ἐπίσκοπος Δυτικῆς ᾿Αμερικῆς κ.
᾿Ιωάννης καὶ ἄλλοι Σέρβοι ἀρχιερεῖς ἐπέδωσαν
στὸν Σεβ. ᾿Αρχιεπίσκοπο Σὰν Φραντσίσκο κ.
᾿Αντώνιο τῆς Ρωσικῆς ᾿Εκκλησίας τῆς῾Ο ̓Αντι-οικουμενιστὴς Σεβ. ̓Επίσκοπος Ράσκας καὶ

Πριζρένης κ. ̓Αρτέμιος.



Διασπορᾶς τὸ ῾Υπόμνημα τοῦ Σεβ. ᾿Επισκόπου κ. ᾿Αρτεμίου, κατόπιν σχετι-
κῆς ἐπερωτήσεως τοῦ Σεβ. κ. ᾿Αντωνίου, ἐκφράζοντες τὴν συμφωνία τους μὲ
τὸ περιεχόμενόν του.

1995-6 Κυκλοφοροῦν εὐρέως ἐντὸς τῆς Σερβίας βιντεοταινίες μὲ ἀντι-οικουμενι-
στικὸ περιεχόμενο, παραγωγῆς τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῶν ᾿Ενισταμένων, καὶ
ἐκδηλώνεται ζωηρότατο ἐνδιαφέρον ἀπὸ τοὺς εὐσεβεῖς.

1996 Συνέρχεται στὸ Βελιγράδι διαχριστιανικὸ θεολογικὸ συμπόσιο μὲ θέμα «Κα-
ταλλαγὴ» (19-22.2.1996) μὲ κοινὴ πρωτοβουλία τοῦ «Συμβουλίου Εὐρωπαϊ-
κῶν ᾿Εκκλησιῶν» (ΚΕΚ) καὶ τῆς θεολογικῆς Σχολῆς Βελιγραδίου.
• Στὸ Συμπόσιο, ποὺ εἶχε καθαρῶς οἰκουμενιστικὴ πρακτικὴ καὶ προοπτική,
«συμμετεῖχαν ὀρθόδοξοι, ρωμαιοκαθολικοὶ καὶ διαμαρτυρόμενοι ἀντιπρόσω-
ποι ᾿Εκκλησιῶν ἀπὸ τὴ Σερβία, τὴν Κροατία, τὴ Βοσνία-᾿Ερζεγοβίνη καὶ τὴ
Σλοβενία, καθὼς καὶ 30 ἐκπρόσωποι ᾿Εκκλησιῶν ἀπὸ τὴ λοιπὴ Εὐρώπη καὶ
τὴ Βόρειο ᾿Αμερική».

1996 ῾Ο Σεβ. ᾿Επίσκοπος Ράσκας καὶ Πριζρένης κ. ᾿Αρτέμιος καὶ ἡ ᾿Αδελφότης τῆς
῾Ιερᾶς Μονῆς Ντέτσανι διοργανώνουν στὸ Βελιγράδι μία δημόσια συζήτησι
γιὰ τὸν Οἰκουμενισμὸ τὸν Φεβρουάριο τοῦ 1996, παρόντος καὶ τοῦ μητροπο-
λίτου Μαυροβουνίου κ. ᾿Αμφιλοχίου.
• Στὸ πολυπληθέστατο ἀκροατήριο, τὸ ὁποῖο ὑπεστήριξε πλήρως τοὺς διορ-
γανωτές, παρουσιάζεται τὸ βιβλίο τοῦ π. ᾿Ιουστίνου Πόποβιτς «᾿Ορθόδοξος
᾿Εκκλησία καὶ Οἰκουμενισμὸς» (ἔκδοσις β´ ἑλληστὶ καὶ σερβιστὶ ἀπὸ τὴν ῾Ιερὰ
Μονὴ ᾿Αρχαγγέλων Τσέλιε Σερβίας), ἐπίσης τὸ βιβλίο τοῦ π. Σάββα «Οἰκου-
μενισμὸς καὶ ἡ ᾿Εποχὴ τῆς ᾿Αποστασίας» καὶ τέλος προβάλλονται βιντεοται-
νίες μὲ ἀντι-οικουμενιστικὸ περιεχόμενο, παραγωγῆς τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῶν
᾿Ενισταμένων.
• ῾Ο Σεβ. κ. ᾿Αρτέμιος θέτει τὸ ζήτημα τῆς ἐπισκέψεως τοῦ μητροπολίτου κ.
᾿Αμφιλοχίου στὴν Ρώμη, ὅπου δημοσίως εὐλόγησε τοὺς Παπικοὺς νέους στὸν
Ναὸ τῆς ῾Αγίας Μαρίας πέρα τοῦ Τιβέρεως καὶ προσευχήθηκε μαζί τους καὶ
ὁ κ. ᾿Αμφιλόχιος ἐκνευρίζεται καὶ παρεκτρέπεται.
• ῾Ο ἐπίσκοπος Μπάτσκας καὶ Νόβισαντ κ. Εἰρηναῖος (Μπούλοβιτς) ἀπαγο-
ρεύει τὴν κυκλοφορία τοῦ ἀντι-οικουμενιστικοῦ βιβλίου τοῦ π. Σάββα στὴν
᾿Επαρχία του.

1996 ῾Ο ἐπίσκοπος Σάμπατς καὶ Βάλιεβο κ. Λαυρέντιος δέχεται μία εἰδικὴ εἰσφορὰ
ἀπὸ τὴν Αὐστριακὴ Κυβέρνησι γιὰ τὶς οἰκουμενιστικές του δραστηριότητες,
ὅταν ἦταν ἐπίσκοπος Δυτικῆς Εὐρώπης.
• ῾Ο κ. Λαυρέντιος στὴν σχετικὴ τελετή, ἐπήνεσε τὸν ἑαυτό του, ὅτι εἶχε τόσο
καλὲς σχέσεις μὲ τοὺς Παπικούς, ὥστε ὁ Σέρβος κληρικὸς τῆς αὐστριακῆς
πόλεως Λὶντς πληρωνόταν ἀπὸ τὸν Παπικὸ ἐπίσκοπο τῆς περιοχῆς ἐπὶ εἴκοσι
(20) ὁλόκληρα ἔτη!
• ᾿Αργότερα, ὁ κ. Λαυρέντιος ἐπισκέφθηκε τὸν παπικὸ Ναὸ τοῦ Βάλιεβο καὶ
εὐλόγησε τὸ ἐκκλησίασμα καὶ ὀλίγες ἡμέρες κατόπιν ἕνας παπικὸς κληρικὸς
ἔλαβε μέρος σὲ μία ὀρθόδοξη λιτανεία στὴν ἴδια πόλι.
• ᾿Επίσης, κληρικὸς τοῦ κ. Λαυρεντίου ἀρθρογράφησε στὸν ἐκκλησιαστικὸ



Τύπο ὑπὲρ τῆς υἱοθετήσεως καὶ ἀπὸ τὴν Σερβικὴ ἐκκλησία τοῦ νέου
ἡμερολογίου.

1996 Τὸν Φεβρουάριο τὸ Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως ἀπαγορεύει στὸν Σεβ.
᾿Επίσκοπο Ράσκας καὶ Πριζρένης κ. ᾿Αρτέμιο νὰ εἰσέλθη στὸ ῞Αγιον ῎Ορος
καὶ τὸν κατηγορεῖ στὴν Σερβικὴ Σύνοδο ὡς «ἀντάρτην», «καταστρέφοντα
τὴν φήμη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου».

1996 ῾Ο Σεβ. ᾿Επίσκοπος κ. ᾿Αρτέμιος ἀποστέλλει ἀπαντητικὴν ἐπιστολὴν στὴν ῾Ιερὰ
Σύνοδο καὶ δηλώνει εὐθαρσῶς, ὅτι «ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης, ἔχει ποδο-
πατήσει ὅλους τοὺς ῾Ιεροὺς Κανόνας καὶ Παραδόσεις τῆς ᾿Εκκλησίας ὑπερμέ-
τρως, προσπαθῶν νὰ ἐφαρμόσῃ τὰς οἰκουμενιστικὰς καὶ ἐπεκτατικὰς αὐτοῦ
ἰδέας».

1996 «᾿Απὸ 16ης ἕως 18ης Μαρτίου ἐπραγματοποιήθη στὴν ἑλβετικὴ πόλη τοῦ
Σαὶν Γκάλλεν, στὴν ἕδρα τοῦ ἐκεῖ Ρωμαιοκαθολικοῦ ᾿Επισκόπου, συνάντηση
καὶ διάλογος ἐκπροσώπων τῶν ᾿Εκκλησιῶν ᾿Ορθοδόξου καὶ Ρωμαιοκαθολικῆς
τῆς τέως Γιουγκοσλαβίας. Στὴν συνάντηση ἔλαβαν μέρος ᾿Ορθόδοξοι καὶ Ρω-
μαιοκαθολικοὶ ᾿Επίσκοποι τῆς Κροατίας, τῆς Βοσνίας, τῆς Σερβίας καὶ τοῦ
Μαυροβουνίου, ὠργανώθη δὲ ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ αὐτῆς καὶ εἰδικὴ οἰκουμενικὴ τελε-
τὴ στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ τῆς πόλεως.
• Τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Σερβίας ἐκπροσωποῦσαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μαυρο-
βουνίου κ. ᾿Αμφιλόχιος καὶ οἱ Σεβ. ᾿Επίσκοποι Μπάτσκας καὶ Νόβισαντ κ.
Εἰρηναῖος (Μπούλοβιτς) καὶ Μπρανίτσεβο κ. ᾿Ιγνάτιος».

1996 ῾Ο Παπικὸς πρώην ἀρχιεπίσκοπος Βιέννης Καρδινάλιος Φ. Καῖνιχ μένει τρεῖς
ἡμέρες στὴν Σερβία, ὡς φιλοξενούμενος τοῦ πατριάρχου κ. Παύλου.
• «῾Η ἐπίσκεψίς του, ἡ ὁποία περιελάμβανε συζητήσεις μὲ τὴν Σερβικὴ ᾿Ορθό-
δοξη ῾Ιερὰ Σύνοδο, ἐπίσκεψι στὴν Σερβικὴ ᾿Ορθόδοξη Θεολογικὴ Σχολή, συμ-
μετοχὴ σὲ κοινὲς ἀκολουθίες στὸ Βελιγράδι καὶ στὸ Νόβισαντ, ὅπως ἐπίσης
μία οἰκουμενικὴ ἑορτὴ στὴν Καθολικὴ ᾿Εκκλησία τοῦ ῾Αγίου ᾿Αντωνίου στὸ
Βελιγράδι, θεωρήθηκε ὡς μία ἀπόπειρα εἰρηνεύσεως μὲ τὴν Σερβικὴ ᾿Ορθόδο-
ξη ᾿Εκκλησία καὶ ἀναμίξεώς της στὸν οἰκουμενικὸ διάλογο».

1996 Συνέρχεται στὸ Βελιγράδι στὴν τακτικὴ ἐτησία Σύνοδό της ἡ ῾Ιεραρχία (14-
25.5.1996) καὶ ἐξετάζει διεξοδικῶς τὴν γνωστὴ Εἰσήγησι/῎Εκθεσι τοῦ Σεβ. κ.
᾿Αρτεμίου, ἡ ὁποία ὑπεστήριζε τὴν ἄμεση ἀποχώρησι τῆς Σερβικῆς ᾿Εκκλη-
σίας ἀπὸ τὸ «Π.Σ.Ε.» καὶ ἄλλους οἰκουμενιστικοὺς ᾿Οργανισμούς.
• Οἱ ἀπόψεις τοῦ Σεβ. κ. ᾿Αρτεμίου ὑποστηρίζονται ἀνοικτὰ στὴν Σύνοδο ἀπὸ
τοὺς ἑξῆς τέσσερις ἀκόμη ᾿Αρχιερεῖς: Βουδιμίου Δανιήλ, Τιμοκίου ᾿Ιουστῖνο,
Σουμαδίας Σάββα καὶ Αὐστραλίας Λουκᾶ, ἐνῶ πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ἄλλους ἀρ-
χιερεῖς εἶναι ὄχι ἐπαρκῶς ἐνήμεροι γιὰ τὸ ὅλον θέμα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.
• Δὲν λαμβάνεται ὁριστικὴ ἀπόφασις, ἀλλὰ συγκροτεῖται μία τετραμελὴς ἐξ
ἀρχιερέων ᾿Επιτροπή, γιὰ νὰ μελετήση τὸ ζήτημα καὶ νὰ εἰσηγηθῆ σχετικῶς
στὴν ῾Ιερὰ Σύνοδο τὸ ἑπόμενον ἔτος.

1996 Μὲ τὶς εὐλογίες τοῦ πατριάρχου Σερβίας κ. Παύλου καὶ τοῦ Παπικοῦ ἀρχιε-
πισκόπου Ζάγκρεμπ Καρδιναλίου Φράνζο Κούχαριτς, συγκροτεῖται Μικτὴ



᾿Επιτροπὴ ᾿Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν «πρὸς μελέτην τῶν τρόπων συμφιλιώ-
σεως τῶν λαῶν τῆς Βαλκανικῆς».

1996 Στὴν Αἴγινα συνέρχεται τὸ «Διορθόδοξον Θεολογικὸν ᾿Επιστημονικὸν Συνέ-
δριον» (21-23.10.1996), γιὰ τὸν ἑορτασμὸ τῆς 150ετηρίδος τῆς γεννήσεως
τοῦ ῾Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως τοῦ θαυματουργοῦ.
• Μεταξὺ τῶν διακεκριμένων Εἰσηγητῶν ἦταν καὶ ὁ Σεβ. ᾿Επίσκοπος Ράσκας
καὶ Πριζρένης κ. ᾿Αρτέμιος, ὁ ὁποῖος μὲ παρρησία διεκήρυξε τὶς ἀπόψεις του
κατὰ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τὶς γνωστὲς ἀπὸ τὸ σχετικὸ ῾Υπόμνημά του πρὸς
τὴν Σερβικὴ Σύνοδο.
• Οἱ Οἰκουμενισταὶ ἀντιδροῦν καὶ προσπαθοῦν νὰ ἀνατρέψουν τὶς θέσεις τοῦ
σθεναροῦ Εἰσηγητοῦ, μάλιστα δὲ ἀργότερα οὔτε κἄν τὸν ἀναφέρουν ὡς ὁμι-
λήσαντα στὸ σχετικὸ χρονικὸ τοῦ Συνεδρίου!

1996 ῾Ο Σέρβος μητροπολίτης Δαμπρο-Βοσνίας Νικόλαος μετέβη τὰ Χριστούγεννα
τῶν Παπικῶν στὸν καθεδρικό Ναό τους στὸ Σεράγιεβο καὶ παρέστη στὴν θ.
Λειτουργία. Μετά 13 ἡμέρες ὁ ἀρχιεπίσκοπος τῶν Παπικῶν Καρδινάλιος
Πούλιτς παρηκολούθησε τὴν θ. Λειτουργία στὸν μητροπολιτικὸ Ναὸ τῶν
ὀρθοδόξων.

1997 ῾Ο ἐπίσκοπος Σάμπατς καὶ Βάλιεβο κ. Λαυρέντιος ὁμολογεῖ, ὅτι ἡ Σερβικὴ
᾿Εκκλησία ἔχει πολλὰ οἰκονομικὰ ὀφέλη ἀπὸ τοὺς «οἰκουμενικοὺς ἀδελφοὺς» τῆς
Δύσεως, ἐφ᾿ ὅσον κατὰ περίληψιν τῶν λόγων του: «μᾶς παρέχουν τὶς ἐκκλησίες

τους στὴν Εὐρώπη γιὰ
νὰ λειτουργοῦμε, ἔκτι-
σαν τὸ κτίριο τῆς Θεο-
λογικῆς μας Σχολῆς
στὸ Βελιγράδι, μερικοὶ
Σέρβοι ἱερεῖς στὴν Αὐ-
στρία μέχρι καὶ ποὺ
πληρώνονται ἀπὸ Ρω-
μαιοκαθολικοὺς ἐπι-
σκόπους, μᾶς στέλνουν
ἄφθονη ἀνθρωπιστικὴ
βοήθεια...».
• Σημειωτέον, ὅτι καθ᾿
ὅλην τὴν διάρκεια τοῦ
προσφάτου πολέμου,
πολλοὶ ἑτερόδοξοι
᾿Οργανισμοὶ τῆς Δύ-
σεως, μὲ τὴν κυρίαρχη

παρουσία τοῦ «Π.Σ.Ε.» καὶ τοῦ «Κ.Ε.Κ.», ἔσπευσαν μὲ ἀλλεπάλληλες ἀποστο-
λὲς ἀνθρωπιστικῆς βοηθείας καὶ ποικίλες ἄλλες δραστηριότητες (ἐπισκέψεις,
διαχριστιανικὲς καὶ διαθρησκειακὲς Διασκέψεις ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τῆς Γιουγκοσ-
λαβίας καὶ μὲ τὴν συμμετοχὴ Σέρβων ῾Ιεραρχῶν), νὰ συνδράμουν τὸν ἐμπερί-
στατο πληθυσμὸ καὶ νὰ συμβάλουν στὴν παῦσι τῆς τραγωδίας· ἦταν ὅμως σαφές,

῾Ο Σέρβος ἐπίσκοπος Λαυρέντιος μὲ τὸν Κροάτη παπικὸ Βοηθό ἐπίσκοπο

Ντζοῦρο Κόκσα στὴν 7η Συνάντησι Θρησκειῶν γιὰ τὴν Εἰρήνη στὸ Μιλᾶνο τῆς

᾿Ιταλίας τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1993.



ὅτι ἡ πολυσχιδὴς αὐτὴ συμπαράστασις ἐγίνετο μὲ τὴν συνείδησι, ὅτι μέσῳ αὐτῆς
ἡ Σερβικὴ ᾿Εκκλησία ἐξέρχεται ἤδη ἀπὸ τὴν «ἀπομόνωσι», «εἰσάγεται» στὴν
εὐρύτερη «οἰκουμενικὴ οἰκογένεια» καὶ «δεσμεύεται» (ὁριστικὰ πλέον) στὸν
Οἰκουμενικὸ Διάλογο.

1997 Τὸν Φεβρουάριο ὁ ἐπιφανὴς Οἰκουμενιστὴς ἐπίσκοπος Σάμπατς καὶ Βάλιεβο κ.
Λαυρέντιος καὶ τρεῖς Οἰκουμενιστὲς Καθηγητὲς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς
Βελιγραδίου διοργανώνουν μία δημόσια συζήτησι στὸ Βελιγράδι περὶ Οἰκουμε-
νισμοῦ.
• Εἶναι παρών, μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Σεβ. ᾿Επισκόπου κ. ᾿Αρτεμίου, καὶ ἀντι-
οικουμενιστὴς ̔ Ιερομόναχος ἀπὸ τὴν ̔ Ιερὰ Μονὴ Ντέτσανι καὶ διεξάγεται ἐντο-
νωτάτη συζήτησις.
• Στὸ τέλος, πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ἀκροατάς, εἶπαν στὸν ἐπίσκοπο Λαυρέντιο, ὅτι
δὲν θὰ ξαναπάρουν τὴν εὐχή του καὶ ὅτι ὅσα λαμβάνουν χώρα στὸ «Π.Σ.Ε.»
εἶναι μέγα ὄνειδος γιὰ τὴν ᾿Ορθοδοξία.

1997 Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς προσφάτου ἐπισκέψεως τοῦ Πάπα ᾿Ιωάννου Παύλου
Β´ στὸ Σεράγιεβο, τὸν ἐπισκέφθηκε, κατόπιν Συνοδικῆς ἀποφάσεως, ὁ μητρο-
πολίτης Δαμπρο-Βοσνίας κ. Νικόλαος, τὴν Κυριακὴ 13.4.1997 καὶ ἀντηλλά-
γησαν προσφωνήσεις, εὐχὲς καὶ δῶρα.

1997 Τὸν Μάϊο συνῆλθε ἡ Σύνοδος τῆς Σερβικῆς ᾿Εκκλησίας καὶ συνεζήτησε καὶ
πάλι τὸ θέμα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἐν γένει καὶ τῆς συμμετοχῆς στὸ «Π.Σ.Ε.»
εἰδικώτερα.
• ῾Ο Σεβ. ᾿Επίσκοπος κ. ᾿Αρτέμιος μαζὶ μὲ ἄλλους ᾿Αρχιερεῖς ἐτάχθησαν κατὰ
τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, καὶ ἐλήφθη ὑπ᾿ ὄψιν μία ἰσχυρὰ ἀντι-οικουμενιστικὴ
«῎Εκκλησις» τριακοσίων καὶ πλέον Κληρικῶν καὶ Μοναχῶν πρὸς τὴν Σύνοδο.
• ̔Η ̔ Ιεραρχία, βάσει καὶ σχετικῆς Εἰσηγήσεως τοῦ μητροπολίτου Μαυροβουνίου
κ. ᾿Αμφιλοχίου, ἡ ὁποία ἐτάσσετο ὑπὲρ τῆς ἀποχωρήσεως ἐκ τοῦ «Π.Σ.Ε.»,
ἀπεφάσισε νὰ ἀποστείλη στὶς Τοπικὲς ᾿Ορθόδοξες ᾿Εκκλησίες ῾Υπόμνημα, προ-
κειμένου νά ἀντιμετωπισθῆ πανορθοδόξως τὸ ὅλον ζήτημα.

�

(*) Περιοδ. «᾿Ορθόδοξος ᾿Ενημέρωσις», ἀριθ. 21-22/᾿Ιούλιος-Δεκέμβριος 1996, σελ. 77-80.


