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Οὔτε Αἵρεσις οὔτε Σχίσμα ὁ Παπισμὸς*

Πλέ ον τολ μη ροὶ οἱ νέ οι Λα τι νό φρο νες

Πρω το πρε σβυ τέ ρου π. Θε ο δώ ρου Ζή ση,
Κα θη γη τοῦ τῆς Θε ο λο γι κῆς Σχο λῆς

Πα νε πι στη μί ου Θεσ σα λο νί κης

1. Μι κρὲς ἢ με γά λες οἱ δι α φο ρὲς ποὺ μᾶς χω ρί ζουν;

ƒτὰ «᾿Α πο μνη μο νεύ μα τα» τοῦ Σιλ βέ στρου Συ ρο πού λου, τὴν πι ὸ αὐ-
θεν τι κὴ καὶ ἀ ξι ό πι στη πη γὴ γι ὰ ὅ σα συ νέ βη σαν στὴν «ἑ νω τι κὴ 

ψευ δο σύν ο δο» τῆς Φερ ρά ρας-Φλω ρεν τί ας (1438-1439), ὑ πάρ χει ἕ να 
ἐ πει σό δι ο, ὅ που πρω τα γω νι στοῦν οἱ Λα τι νό φρο νες τῆς συ νό δου καὶ ὁ 
Ἅ γι ος Μᾶρ κος ὁ Εὐ γε νι κός, τὸ ὁ ποῖ ο προ βαλ λό με νο στὴ ση με ρι νὴ συγ-
κυ ρί α τῶν ἀ γα πη τι κῶν ἀ σπα σμῶν καὶ θε ο λο γι κῶν ἀ νοι γμά των πρὸς τὸν 
Πα πι σμό, φα νε ρώ νει ὅ τι οἱ ση με ρι νοὶ Λα τι νό φρο νες ἔ χουν προ χω ρή σει 
στὸν φι λο λα τι νι σμό, ἑ πο μέ νως καὶ στὴν ἀ πο στα σί α καὶ προ δο σί α τῆς 
Πί στε ως, πο λὺ πε ρισ σό τε ρο ἀ πὸ τὰ πα λαι ὰ πρό τυ πά τους, τὸν Βησ σα-
ρί ω να Νι καί ας, τὸν ᾿Ι σί δω ρο Κι έ βου κ.ἄ.

Εἶ χε ἤ δη συγκρο τη θῆ κα τὰ τὴν δι άρ κει α τῆς συ νό δου ἡ ἰ σχυ ρὴ ὁ μά δα 
τῶν Λα τι νο φρό νων, οἱ ὁ ποῖ οι ἐ ξε βί α σαν ἀ κό μη καὶ τὸν αὐ το κρά το ρα γι ὰ 
τὴν ὑ πο γρα φὴ τοῦ ἑ νω τι κοῦ ὅ ρου. ῾Ο μό νος ἄ καμ πτος καὶ ἀ νυ πο χώ ρη-
τος ἦ ταν ὁ μη τρο πο λί της ᾿Ε φέ σου Ἅ γι ος Μᾶρ κος Εὐ γε νι κός, ὁ ὁ ποῖ ος 
ἐ πέ με νε ὅ τι ἔ πρε πε πρῶ τα οἱ Λα τῖ νοι νὰ πα ρα δε χθοῦν τὶς πλά νες καὶ 
τὶς αἱ ρέ σεις τους, νὰ συμ φω νή σουν στὶς ἀ λή θει ες τῆς βα σι ζό με νης στὴν 
Ἁ γί α Γρα φὴ καὶ στὴν Πα τε ρι κὴ Παρά δο ση κοι νῆς μέ χρι τοῦ σχί σμα τος 
δι δα σκα λί ας, καὶ κα τό πιν νὰ ὑ πο γρα φεῖ ὁ ὅ ρος τῆς ἑ νώ σε ως, ὥ στε ἡ 
εἰ ρή νη καὶ ἡ ἑ νό τη τα νὰ εἶ ναι ἀ λη θι νὴ καὶ στα θε ρή, ὄ χι εἰ κο νι κὴ καὶ 
εὔ θραυ στη. Πῶς εἶ ναι δυ να τὸν νὰ ἑ νω θοῦν ἡ ἀ λή θει α καὶ ἡ πλά νη, ἡ 
᾿Ορ θο δο ξί α καὶ ἡ αἵ ρε ση;

Στὴ συ νά φει α αὐ τὴ μᾶς δι η γεῖ ται ὁ Συ ρό που λος ὅ τι «οἱ τοῦ λα τι νι σμοῦ 
ἐ φι έ με νοι», οἱ Λα τι νό φρο νες δη λα δὴ ἐκ τῶν ᾿Ορ θο δό ξων, ἐ παι νοῦ σαν 

Ὀρθόδοξος Ἐνημέρωσις
«Ἐντολὴ γὰρ Κυρίου μὴ σιωπᾷν ἐν καιρῷ κινδυνευούσης 

Πίστεως. Λάλει γάρ, φησί, καὶ μὴ σιώπα... Διὰ τοῦτο κἀγὼ 
ὁ τάλας, δεδοικὼς τὸ Κριτήριον, λαλῶ».

(Ὁσ. Θεοδώρου Στουδίτου, PG 99, 1321)
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τὴν ὁ μό νοι α καὶ τὴν εἰ ρή νη, χω ρὶς δο γμα τι κὲς προ ϋ πο θέ σεις, ὅ πως κά-
νουν καὶ σή με ρα οἱ Οἰ κου με νι σταί, ποὺ πα ρα σύ ρουν τὸν ἀ κα τή χη το καὶ 
ἀ πλη ρο φό ρη το λα ὸ μὲ πα χει ὰ λό γι α πε ρὶ ἀ γά πης, ὡ σὰν νὰ εἶ ναι αὐ τοὶ 
ἀ γα πη τι κώ τε ροι καὶ φι λαν θρω πό τε ροι τοῦ Χρι στοῦ, τῶν Ἀ πο στό λων 
καὶ τῶν Ἁ γί ων, ποὺ κα τα δι κά ζουν μὲ αὐ στη ρό τη τα τὴν πλά νη καὶ τὴν 
αἵ ρε ση, τοὺς ψευ δο προ φῆ τες καὶ ψευ δο δι δα σκά λους.

᾿Ε σχε δί α ζαν μά λι στα καὶ ἐ χάλ κευ αν μὲ κρυ φὲς συμ φω νί ες τὴν ἕ νω-
ση, χω ρὶς νὰ ἐ νη με ρώ νουν ὅ λα τὰ μέ λη τῆς ἀν τι προ σω πεί ας, γι ὰ νὰ μὴν 
ὑ πάρ χουν ἀν τι δρά σεις, ὅ πως δὲν ἐ νη με ρώ νε ται καὶ σή με ρα ὁ πι στὸς 
λα ὸς καὶ δὲν ἀν τι λαμ βά νε ται γι᾿ αὐ τὸ ὅ τι ἡ ἕ νω ση γί νε ται ἤ δη στα δι-
α κά, ἔ χει προ χω ρή σει οὐ σι α στι κὰ μὲ συμ προ σευ χές, συλ λεί τουρ γα καὶ 
ἀ μοι βαί α ἐκ κλη σι ο λο γι κὴ ἀ να γνώ ρι ση, εἰς τρό πον ὥ στε τὸ κοι νὸ πο-
τή ρι ο, ὅ ταν ἔλ θει ἐ πι σή μως, νὰ ἀ πο τε λεῖ ἁ πλῶς μί α ἐ πι σφρά γι ση καὶ 
ἐ πι κύ ρω ση τῆς γε νο μέ νης ἤ δη ἑ νώ σε ως. Ἄλ λω στε, μή πως δὲν ὑ πάρ χει 
καὶ σή με ρα κοι νὸ πο τή ρι ο μὲ τοὺς Μο νο φυ σί τες στὴν Ἀν τι ό χει α, στὴν 
Ἀ με ρι κὴ καὶ ἀλ λα χοῦ, ὅ πως καὶ μὲ τοὺς Λα τί νους σὲ με μο νω μέ νες 
γνω στὲς πε ρι πτώ σεις;

῞Ο ταν στὸ ἐ πει σό δι ο ὁ μη τρο πο λί της ῾Η ρα κλεί ας ζή τη σε νὰ ἔ χουν 
στὰ χέ ρι α τους τὸ ἑ νω τι κὸ κεί με νο ποὺ ἑ τοί μα σαν ὁ Βησ σα ρί ων καὶ 
ἡ ὁ μά δα του, ὥ στε νὰ τὸ με λε τή σουν προ σε κτι κά, γι α τὶ ἀ πὸ μι ὰ ἁ πλὴ 
ἀ κρό α σή του δὲν μπο ροῦ σαν νὰ σχη μα τί σουν γνώ μη, δέ χθη κε αὐ στη ρὴ 
καὶ εἰ ρω νι κὴ τὴν πα ρα τή ρη ση ὅ τι εἶ ναι ντρο πὴ νὰ ἰ σχυ ρί ζον ται με ρι κοὶ 
ὅ τι δὲν συ νε κρά τη σαν καὶ ἐ λη σμό νη σαν τὰ ἀ να γνω σθέν τα. Μὲ τέ τοι α 
βι α σύν η, ἐ πι πο λαι ό τη τα καὶ κρυ ψί νοι α προ χω ροῦ σαν οἱ Λα τι νό φρο νες 
στὴν συμ φω νί α σὲ θέ μα τα πί στε ως: «Τοι αύ τας δι α σκέ ψεις καὶ με λέ τας ἠ ξί
ουν γί νε σθαι εἰς τὰς πε ρὶ τῆς πί στε ως ἐκ θέ σεις τε καὶ συγ κα τα θέ σεις»1.

᾿Ι σχυ ρί ζον ταν ἐ πί σης οἱ Λα τι νό φρο νες ὅ τι οἱ δι α φο ρὲς ποὺ μᾶς χω ρί-
ζουν ἀ πὸ τοὺς Λα τί νους εἶ ναι μι κρές, καὶ ἂν οἱ δι κοί μας θε λή σουν νὰ 
γί νει ἡ ἕ νω ση, εὔ κο λα θὰ δι ορ θω θοῦν. ̔́ Ο ταν ὁ ̔́Α γι ος Μᾶρ κος ἀν τέ τει νε 
ὅ τι εἶ ναι με γά λες οἱ δι α φο ρὲς ποὺ μᾶς χω ρί ζουν, τοῦ ἀ πήν τη σαν, ὅ τι δὲν 
εἶ ναι αἱ ρε τι κοὶ οἱ Λα τῖ νοι καὶ δὲν μπο ρεῖ νὰ τοὺς ὀ νο μά ζει αἱ ρε τι κούς, 
γι α τὶ οὔ τε καὶ οἱ προ η γού με νοι λό γι οι καὶ ἅ γι οι ἄν δρες ὀ νό μα ζαν τὸν 
Λα τι νι σμὸ αἵ ρε ση.

῾Ο Ἅ γι ος Μᾶρ κος ἀ πο κρί θη κε ὅ τι εἶ ναι αἵ ρε ση καὶ ἔ τσι τοὺς θε ω-
ροῦ σαν καὶ οἱ προ η γού με νοι, ἀλ λὰ δὲν θέ λη σαν νὰ δι α κη ρύ ξουν φα νε ρὰ 
καὶ νὰ κα τα δι κά σουν τοὺς Λα τί νους ὡς αἱ ρε τι κούς, γι α τὶ ἤλ πι ζαν καὶ 
περί με ναν ὅ τι θὰ ἐ πι στρέ ψουν καὶ γι α τὶ εἶ χαν ἀ νάγ κη τῆς φι λί ας τους· 
ἂν ἀμ φέ βαλ λαν γι᾿ αὐ τό, θὰ μπο ροῦ σε νὰ τοὺς ἀ πο δεί ξει μὲ μαρ τυ ρί ες 
ἀ πὸ τὰ κεί με να, ὅ τι τοὺς θε ω ροῦ σαν ὡς αἱ ρε τι κούς:
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«Αἵ ρε σίς ἐ στι καὶ οὕ τως εἶ χον αὐ τὴν καὶ οἱ πρὸ ἡ μῶν, πλὴν 
οὐκ ἠ θέ λη σαν θρι αμ βεύ ειν τοὺς Λα τί νους ὡς αἱ ρε τι κούς, τὴν ἐ πι
στρο φὴν αὐ τῶν ἐκ δε χό με νοι καὶ τὴν φι λί αν πρα γμα τευ ό με νοι· εἰ 
δὲ βού λε σθε, δεί ξω ὑ μῖν ἐ γὼ ὅ πως εἶ χον τού τους αἱ ρε τι κούς» 2.

2. Εἶ ναι αἱ ρε τι κοὶ οἱ Λα τῖ νοι, γι α τὶ σφάλ λουν στὴν πί στη

Στὴν περί φη μη «᾿Εγ κύ κλι ο τοῖς ἁ παν τα χοῦ τῆς γῆς καὶ τῶν νή σων εὑ
ρι σκο μέ νοις ᾿Ορ θο δό ξοις Χρι στι α νοῖς», ποὺ ἔ στει λε ὁ Ἅ γι ος Μᾶρ κος ἕ να 
χρό νο περί που με τὰ τὴν σύν ο δο (1440/41), ἀ πὸ τὴν Λῆ μνο, ὅ που εἶ χε 
ἐ ξο ρι σθῆ, γι ὰ νὰ ἐ νη με ρώ σει τοὺς ᾿Ορ θο δό ξους γι ὰ ὅ σα συ νέ βη σαν καὶ 
συ ζη τή θη καν στὴ Φλω ρεν τί α, πα ρου σι ά ζει καὶ με ρι κὰ ἀ πὸ τὰ ἐ πι χει ρή-
μα τα τῶν Λα τι νο φρό νων.

῞Ε να λοι πὸν ἀ πὸ αὐ τὰ ἔ λε γε, ὅ πως μᾶς πα ρου σί α σε καὶ ὁ Συ ρό που λος, 
ὅ τι οὐ δέ πο τε θε ω ρού σα με τοὺς Λα τί νους ὡς αἱ ρε τι κούς, ἀλ λὰ μό νον ὡς 
σχι σμα τι κούς: «Οὐ δέ πο τε φη σί, τοὺς Λα τί νους ὡς αἱ ρε τι κοὺς εἴ χο μεν, ἀλ λὰ 
μό νον σχι σμα τι κούς» 3. ᾿Ε δῶ, ἐ ξη γεῖ ὁ Ἅ γι ος Μᾶρ κος, ὅ τι τὸ νὰ ὀ νο μά-
ζου με τοὺς Λα τί νους σχι σμα τι κοὺς τὸ δα νει σθή κα με ἀ πὸ ἐ κεί νους· μᾶς 
ὀ νο μά ζουν ἐ κεῖ νοι σχι σμα τι κούς, γι α τὶ δὲν ἔ χουν νὰ μᾶς κα τη γο ρή σουν 
κά τι ὡς πρὸς τὴν Πί στη, ὡς πρὸς τὰ Δό γμα τα, ἀλ λὰ γι α τὶ δὲν δε χθή-
κα με τὴν ὑ πο τα γὴ στὸν πά πα, τὴν ὁ ποί α ὀ φεί λου με, ὅ πως πι στεύ ουν. 
Πρέ πει ὅ μως νὰ σκε φθοῦ με ἂν εἶ ναι σω στὸ νὰ ἀν τα πο δί δου με καὶ μεῖς 
χα ρι ζό με νοι τὸν ἴ δι ο χα ρα κτη ρι σμὸ τοῦ σχι σμα τι κοῦ καὶ ὄ χι τοῦ αἱ ρε-
τι κοῦ, ὅ πως εἶ ναι σω στό, ἀ φοῦ πλα νῶν ται στὴν Πί στη.

Γνω ρί ζει ὁ Ἅ γι ος Μᾶρ κος, ὅ πως ὀ φεί λουν νὰ γνω ρί ζουν ὅ λοι οἱ 
κλη ρι κοὶ καὶ οἱ θε ο λό γοι, ὅ σα κλασ σι κὰ καὶ κοι νῶς ἀ πο δε κτὰ στὴν 
᾿Ορ θό δο ξη Παρά δο ση δι ε τύ πω σε ὁ Μ. Βα σί λει ος, ἐ ξη γών τας τὴν δι α φο-
ρά, ποὺ ὑ πάρ χει ἀ νά με σα σὲ τρεῖς ἐκ κλη σι ο λο γι κὲς πα ρα βά σεις, στὴν 
αἵ ρε ση, στὸ σχί σμα καὶ στὴν πα ρα συ να γω γή.

Γρά φον τας στὸν Ἀμ φι λό χι ο ᾿Ι κο νί ου σχε τι κὰ μὲ τὴν ἀ να γνώ ρι ση 
τοῦ βα πτί σμα τος τῶν αἱ ρε τι κῶν, δι ευ κρι νί ζει ὅ τι τῶν μὲν αἱ ρε τι κῶν τὸ 
βά πτι σμα εἶ ναι ἐν τε λῶς ἀ παρά δε κτο, ὄ χι ὅ μως καὶ τῶν σχι σμα τι κῶν 
καὶ πα ρα συ να γώ γων. Λέ γει, λοι πόν, ὅ τι οἱ πα λαι οὶ δι α κρί νουν ἀ νά με-
σα στὶς αἱ ρέ σεις, στὰ σχί σμα τα καὶ στὶς πα ρα συ να γω γές. Στὶς αἱ ρέ σεις 
ἀ νή κουν οἱ ἐν τε λῶς ἀ πο κε κομ μέ νοι καὶ ἀ πο ξε νω μέ νοι ἀ πὸ τὴν πί στη, 
ὅ σοι σφάλ λουν στὴν πί στη, στὰ σχί σμα τα ἐ κεῖ νοι, ποὺ δι α φο ρο ποι ή θη-
καν γι ὰ κά ποι α ἐκ κλη σι α στι κὰ θέ μα τα, δι οι κη τι κά, ἑ ορ το λο γι κὰ κ.ἄ., 
ποὺ ὅ μως εἶ ναι ἰ ά σι μα, στὶς πα ρα συ να γω γὲς δὲ οἱ συ νά ξεις με ρι κῶν 
ἀ νυ πο τά κτων πρε σβυ τέ ρων ἢ ἐ πι σκό πων, ἀλ λὰ καὶ λα ϊ κῶν:

«᾿Ε κεῖ νο γὰρ ἔκ ρι ναν οἱ πα λαι οὶ δέ χε σθαι βά πτι σμα, τὸ μη δὲν 
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τῆς πί στε ως πα ρε κβαῖ νον. ῞Ο θεν τὰ μέν, αἱ ρέ σεις ὠ νό μα σαν, τὰ 
δέ, σχί σμα τα, τὰ δὲ πα ρα συ να γω γάς. Αἱ ρέ σεις μὲν τοὺς παν τε λῶς 
ἀ περ ρη γμέ νους καὶ κατ᾿ αὐ τὴν τὴν πί στιν ἀ πηλ λο τρι ω μέ νους. 
Σχί σμα τα δέ, τοὺς δι᾿ αἰ τί ας τι νας ἐκ κλη σι α στι κὰς καὶ ζη τή μα τα 
ἰ ά σι μα πρὸς ἀλ λή λους δι ε νε χθέν τας, Πα ρα συ να γω γὰς δὲ τὰς συν
ά ξεις, τὰς πα ρὰ τῶν ἀ νυ πο τά κτων Πρε σβυ τέ ρων ἢ ᾿Ε πι σκό πων, 
καὶ πα ρὰ τῶν ἀ παι δεύ των λα ῶν γι νο μέ νας» 4.

Σύμ φω να, λοι πόν, μὲ αὐ τὴν τὴν ἱ ε ράρ χη ση καὶ δι α βά θμι ση τῶν ἐκ-
κλη σι ο λο γι κῶν πα ρεκ κλί σε ων ἡ αἵ ρε ση, ποὺ ση μαί νει πα ρέκ κλι ση καὶ 
ἀ πο ξέ νω ση στὴν πί στη, ἀ πο ξε νώ νει παν τε λῶς τοὺς αἱ ρε τι κοὺς ἀ πὸ τὴν 
᾿Εκ κλη σί α καὶ κα θι στᾶ τὸ βά πτι σμα καὶ ὅ λα τὰ μυ στή ρι ά τους ἄ κυ ρα 
καὶ ἀ νυπό στα τα, ὥ στε ὅ ταν κά ποι ος αἱ ρε τι κὸς θε λή σει νὰ ἐ πι στρέ ψει 
στὴν ᾿Εκ κλη σί α βα πτί ζε ται ἐξ ἀρ χῆς, σὰν νὰ ἦ ταν ἀ βά πτι στος.

Οἱ τό τε λοι πὸν Λα τι νό φρο νες χα ρι ζό με νοι στοὺς Λα τί νους, τοὺς κα-
τέ τασ σαν ὄ χι στοὺς αἱ ρε τι κούς, στὴν χει ρό τε ρη δη λα δὴ τά ξη τῶν ἐκ κλη-
σι ο λο γι κῶν πα ρεκ κλί σε ων, ἀλ λὰ στὸ σχί σμα, ὥ στε νὰ φαί νε ται ὅ τι εἶ ναι 
ἰ ά σι μες οἱ δι α φο ρὲς ποὺ μᾶς χω ρί ζουν καὶ μπο ροῦν νὰ δι ορ θω θοῦν.

῾Ο ̔́Α γι ος Μᾶρ κος ἀ να φε ρό με νος στὴν αἵ ρε ση τοῦ Filio que, στὴν βλά-
σφη μη δη λα δὴ προ σθή κη στὸ Σύμ βο λο τῆς πί στε ως τῆς φρά σε ως «καὶ 
ἐκ τοῦ Υἱ οῦ», προ κει μέ νου πε ρὶ τῆς ἐκ πο ρεύ σε ως τοῦ ̔Α γί ου Πνεύ μα τος, 
λέ γει ὅ τι τοὺς ἀ πο κό ψα με ἀ πὸ τὸ σῶ μα τῆς ᾿Εκ κλη σί ας «ὡς ἄ το πα καὶ 
δυσ σε βῇ φρο νοῦν τας καὶ πα ρα λό γως τὴν προ σθή κην ποι ή σαν τας».

Καὶ προ σθέ τει:

«Οὐ κοῦν ὡς αἱ ρε τι κοὺς αὐ τοὺς ἀ πε στρά φη μεν, καὶ δι ὰ τοῦ το 
αὐ τῶν ἐ χω ρί σθη μεν. Δι α τί γὰρ ἄλ λο; Φα σὶ γὰρ οἱ φι λευ σε βεῖς 
νό μοι· “ αἱ ρε τι κός ἐ στι καὶ τοῖς κα τὰ τῶν αἱ ρε τι κῶν νό μοις ὑ πό
κει ται ὁ καὶ μι κρὸν γοῦν τι πα ρεκ κλί νων τῆς ὀρ θῆς πί στε ω ς”. Εἰ 
μὲν οὖν οὐ δέν τι πα ρεκ κλί νου σιν οἱ Λα τῖ νοι τῆς ὀρ θῆς πί στε ως, 
μά την αὐ τοὺς ὡς ἔ οι κεν, ἀ πε κό ψα μεν· εἰ δὲ καὶ πα ρεκ κλί νου σιν 
ὅ λως, καὶ ταῦ τα πε ρὶ τὴν θε ο λο γί αν τοῦ ῾Α γί ου Πνεύ μα τος, εἰς ὃ 
βλα σφη μῆ σαι κιν δύ νων ὁ χα λε πώ τα τος, αἱ ρε τι κοί εἰ σιν ἄ ρα, καὶ 
ὡς αἱ ρε τι κοὺς αὐ τοὺς ἀ πε κό ψα μεν» 5.

3. Οἱ Λα τῖ νοι οὔ τε αἱ ρε τι κοὶ οὔ τε σχι σμα τι κοί,
ἀλ λὰ ἀ δελ φοὶ ἄλ λου δό γμα τος

Οἱ Λα τι νό φρο νες, λοι πόν, τῆς ἐ πο χῆς τοῦ Ἁ γί ου Μάρ κου Εὐ γε νι κοῦ 
καὶ τῆς ψευ δο συ νό δου Φερ ρά ρας-Φλω ρεν τί ας, δὲν ἀ μνή στευ αν παν τε-
λῶς τοὺς Λα τί νους. Τοὺς ἔκ α ναν ἁ πλῶς τὴν χά ρη νὰ τοὺς ἐ πιρ ρί πτουν 
ὄ χι τὴν βα ρύ τα τη καὶ πρώ τη ἐκ κλη σι ο λο γι κὰ παρά βα ση τῆς αἱ ρέ σε ως, 
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ὅ πως πρέ πει μὲ βά ση τὶς ἀ πο φά σεις τῶν Συ νό δων καὶ τὶς πάμ πολ λες 
γνῶ μες με γά λων Ἁ γί ων καὶ Πα τέ ρων, ποὺ ἀ νὰ πᾶ σαν στι γμὴν ἦ ταν ἕ τοι-
μος νὰ πα ρου σι ά σει ὁ με γά λος ῾Ο μο λο γη τής, ἀλ λὰ τὴν ἐ λα φρό τε ρη καὶ 
δεύ τε ρη ἐκ κλη σι ο λο γι κὴ παρά βα ση τοῦ σχί σμα τος, ὥ στε νὰ δι ευ κο λυν-
θεῖ ἡ συ σκευ α ζό με νη καὶ χαλ κευ ό με νη ἐν κρυ πτῷ ἕ νω ση, ὅ πως γί νε ται 
καὶ σή με ρα, μὲ τολ μη ρό τε ρα μά λι στα καὶ πι ὸ ρη ξι κέ λευ θα βή μα τα στὴν 
ὁ δὸ τῆς ἀ πο στα σί ας.

Σή με ρα «οἱ τοῦ Λα τι νι σμοῦ ἐ φι έ με νοι», οἱ ἁ παν τα χοῦ τῆς γῆς Λα τι-
νό φρο νες ἐκ τῶν ᾿Ορ θο δό ξων, στοὺς ὁ ποί ους προ σε τέ θη σαν με τὰ τὴν 
ἀρ χι ε πι σκο πί αν τοῦ μα κα ρι στοῦ Σε ρα φεὶμ «ἀ γαλ λο μέ νῳ πο δὶ» οἱ δι-
οι κοῦν τες τὴν ᾿Εκ κλη σί α τῆς ῾Ελ λά δος, κη ρύτ τουν καὶ αὐ τοὶ «γυ μνῇ τῇ 
κε φα λῇ» ὅ τι δὲν εἶ ναι με γά λες οἱ δι α φο ρὲς ποὺ μᾶς χω ρί ζουν ἀ πὸ τοὺς 
Λα τί νους, ὅ τι τὸ βλά σφη μο, αἱ ρε τι κὸ καὶ συ νο δι κὰ κα τα δι κα σμέ νο Filio-
que δὲν εἶ ναι ἐμ πό δι ο γι ὰ τὴν ἕ νω ση, εἶ ναι ἀ νύ παρ κτο ζή τη μα 6, ὅ τι τὸ 
βά πτι σμα καὶ τὰ μυ στή ρι ά τους εἶ ναι ἔγ κυ ρα, ὅ τι ξε πε ρά σθη κε πλέ ον 
ἡ ἐκ κλη σι ο λο γί α ὄ χι μό νον τῆς αἱ ρέ σε ως, ἀλ λὰ καὶ τοῦ σχί σμα τος· οἱ 
Λα τῖ νοι δὲν εἶ ναι οὔ τε αἱ ρε τι κοί, οὔ τε σχι σμα τι κοί, εἶ ναι «ἀ δελ φὴ ἐκ
κλη σί α», ὅ πως ἀ δελ φὲς ἐκ κλη σί ες εἶ ναι οἱ κα τὰ τό πους αὐ το κέ φα λες, 
Ὀρ θό δο ξες Ἐκ κλη σί ες.

Πολ λοὶ ἀ πὸ αὐ τοὺς δι α στρέ φον τες τὶς πη γὲς καὶ τὰ κεί με να, ὅ πως 
ἔ πρατ ταν πάν τα οἱ αἱ ρε τι κοί, ἰ σχυ ρί ζον ται ὅ τι τὸ Filio que δὲν προ κά λε-
σε πο τὲ δι αι ρέ σεις καὶ σχί σμα τα στὴ ζω ὴ τῆς ̓ Εκ κλη σί ας. ̓͂ Η ταν ἁ πλῶς 
μί α θε ο λο γι κὴ γνώ μη, ποὺ δι α τυ πώ θη κε στὴ Δύ ση, ἕ να «θε ο λο γού με νο». 
Ἄλ λα ἦ ταν τὰ αἴ τι α τοῦ σχί σμα τος, πο λι τι κά, ὄ χι θε ο λο γι κά.

Κά ποι ος ἐ πί σκο πος, μά λι στα, ἐ πι κα λέ σθη κε ἀ μα θῶς ἢ σκο πί μως 
ἔγ κυ ρο ἐν πολ λοῖς ἐκ κλη σι α στι κὸ ἱ στο ρι κό, τὸν Β. Στε φα νί δη, γι ὰ νὰ 
κα το χυ ρώ σει τὴν ἄ πο ψη ὅ τι στὸ filioque δὲν πρέ πει νὰ δί νου με καὶ με-
γά λη ση μα σί α, γι α τὶ εἶ ναι ἕ να «θε ο λο γού με νο» ζή τη μα. Καὶ τὸ λέ γει 
βέ βαι α αὐ τὸ ὁ ἐν λό γῳ ἱ στο ρι κός 7.

Στὴ συ νέ χει α ὅ μως λέ γει ὅ τι

«ἡ πε ρὶ τοῦ Filioque δι δα σκα λί α, εἰ σα χθεῖ σα ἐ πι σή μως εἰς 
τὴν Βουλ γα ρι κὴν ᾿Εκ κλη σί αν (=ὑ πὸ τῶν Φράγ κων ἱ ε ρα πο στό
λων), ἔ παυ σεν εἰς τὰς με τα ξὺ δυ τι κῆς καὶ ἀ να το λι κῆς ̓ Εκ κλη σί ας 
σχέ σεις νὰ εἶ ναι θε ο λο γού με νον ζή τη μα· πα ρου σι ά ζε το πλέ ον ὡς 
ἐκ κλη σι α στι κὸν δό γμα. Δι ὰ τοῦ το πρῶ τος ὁ Φώ τι ος ἐ πο λέ μη σε 
τὴν δι δα σκα λί αν ταύ την ὡς αἱ ρε τι κὴν ἀ κρι βῶς κα τὰ τὴν ἐ πο χὴν 
ταύ την, ἐν τῇ πρὸς τοὺς πα τρι άρ χας τῆς ᾿Α να το λῆς ἐγ κυ κλί ῳ αὐ
τοῦ, βρα δύ τε ρον δὲ δι᾿ ἰ δι αι τέ ρας πρα γμα τεί ας» 8.

᾿Εκ δη λώ νον ται, πάν τως, δι αρ κῶς πε ρισ σό τε ρο οἱ σύγ χρο νοί μας 



- 6 -

Λα τι νό φρο νες, γι α τὶ τοὺς εὐ νο εῖ ἡ πε ριρ ρέ ου σα οἰ κου με νι στι κὴ καὶ 
συγ κρη τι στι κὴ ἀ τμό σφαι ρα, ποὺ τεί νει νὰ κυ ρι αρ χή σει στὴν ᾿Εκ κλη-
σί α καὶ στὴ Θε ο λο γί α, ἀλ λὰ καὶ γι α τὶ σι ω ποῦν ὅ λοι οἱ ἐ πί σκο ποι. Οὔ τε 
ἕ νας δι α μαρ τύ ρε ται γι ὰ τὴν λα τι νο φρο σύν η, γι ὰ τὴν συμ πό ρευ ση καὶ 
συ νύ παρ ξή μας μὲ τὴν αἵ ρε ση καὶ τὸ σχί σμα.

Δὲν τολ μᾶ κα νεὶς νὰ χα ρα κτη ρί σει τοὺς Πα πι κοὺς καὶ τοὺς Προ τε-
στάν τες ὡς αἱ ρε τι κούς, οὔ τε κἄν ὡς σχι σμα τι κούς. Βρί σκου με τώ ρα 
ἄλ λες ὀ νο μα σί ες. Οἱ ἐ πί σκο ποι δι α μαρ τύ ρον ται μό νον γι ὰ τοὺς θρό-
νους καὶ τὶς ἐ ξου σί ες, γι ὰ τὴν κα ρέ κλα, ὅ πως λέ γει ὁ λα ός. ῞Ο ταν δὲν 
κα τορ θώ σουν νὰ ἐ κλέ ξουν κά ποι ον δι κό τους ἐ πί σκο πο ἢ νὰ προ ω-
θή σουν δι οι κη τι κὰ καὶ οἰ κο νο μι κὰ θέ μα τα τῶν ἐ πι σκο πῶν τους, τό τε 
κα ταγ γέλ λουν ὅ τι δὲν λει τουρ γεῖ τὸ συ νο δι κὸ σύ στη μα, ὅ τι νο θεύ ε ται 
τὸ πο λί τευ μα τῆς ᾿Εκ κλη σί ας.

Τὸ ὅ τι ὅ μως νο θεύ ε ται ἡ πί στη τῆς ᾿Εκ κλη σί ας ἀ πὸ τοὺς Οἰ κου με νι-
στὲς καὶ τοὺς Λα τι νό φρο νες, μὲ ἐ πί ση μες μά λι στα ἀ πο φά σεις, ὅ πως ἡ 
δι α κοι νω νί α μὲ τοὺς Μο νο φυ σί τες στὸ Πα τρι αρ χεῖ ο Ἀν τι ο χεί ας, ἡ δι-
ορ θό δο ξη ἀ πο δο χὴ τοῦ κει μέ νου τοῦ Βalamand, ὅ που ὑ πάρ χει ἀ μοι βαί α 
ἐκ κλη σι ο λο γι κὴ ἀ να γνώ ρι ση καὶ ἀ πο δο χὴ τῶν μυ στη ρί ων τῶν Πα πι κῶν 
ὡς ἐγ κύ ρων, ἡ πρόσ φα τη ἀ να γνώ ρι ση τοῦ βα πτί σμα τος τῶν Λου θη ρα νῶν 
στὴ Γερ μα νί α ἀ πὸ τὴν ᾿Εκ κλη σί α τῆς Κων σταν τι νουπό λε ως καὶ πολ λὰ 
ἄλ λα, ὧν οὐκ ἔ στιν ἀ ρι θμός, αὐ τὰ δὲν εὐ αι σθη το ποι οῦν τὶς ἐ πι σκο πι κὲς 
συ νει δή σεις καὶ ἀ φή νουν νὰ γκρε μί ζε ται ἡ ̓Ορ θο δο ξί α, νὰ κα ταρ γοῦν ται 
τὰ ὅ ρι α «ἅ ἔ θεν το οἱ Πα τέ ρες ἡ μῶν», νὰ ἀ παυ θα δι ά ζουν ἡ αἵ ρε ση καὶ ἡ 
πλά νη, νὰ χο ρεύ ει ὁ Δι ά βο λος.

῾Ο λό γος πάν τως, ποὺ μᾶς πα ρα κί νη σε νὰ ζων τα νέ ψου με τὴν ὀρ θό-
δο ξη μνή μη, νὰ το νώ σου με τὸ ὀρ θό δο ξο φρό νη μα, νὰ ξα να εμ φα νί σου με 
τὴν πρό ο δο τοῦ Λα τι νι σμοῦ, νὰ ἀ φυ πνί σου με κοι μω μέ νους κλη ρι κοὺς 
καὶ θε ο λό γους, ἀλ λὰ καὶ νὰ προ φυ λά ξου με τοὺς πι στοὺς ἀ πὸ τὴν ἀ γα-
πο λο γί α τῶν Οἰ κου με νι στῶν καὶ Λα τι νο φρό νων, εἶ ναι ὅ σα ἐ λέ χθη σαν 
αὐ τὸν τὸν και ρὸ ἀ πὸ ἐ πί ση μα ἐκ κλη σι α στι κὰ χεί λη.

4. Οἱ ἀ πό ψεις τοῦ ἀρ χι ε πι σκό που καὶ τοῦ μη τρο πο λί του Κα λα βρύ των

Συγ κε κρι μέ να ἡ ῾Ι ε ρὰ Μη τρό πο λη Κα λα βρύ των καὶ Αἰ γι α λεί ας ἐ ξέ-
δω κε δελ τί ο τύ που στὶς 4 ᾿Ο κτω βρί ου, ποὺ πέ ρα σε καὶ στὸ δι α δί κτυ ο 9, 
στὸ ὁ ποῖ ο ἀ να λαμ βά νει νὰ ἀ παν τή σει στὸ ἐ ρώ τη μα τί εἶ ναι οἱ Πα πι κοί, 
αἱ ρε τι κοὶ ἢ σχι σμα τι κοί.

῾Η ἀ πάν τη ση βέ βαι α δὲν στη ρί ζε ται στὴν κα θο λι κὴ καὶ δι α χρο νι κὴ 
συ νεί δη ση τῆς ᾿Εκ κλη σί ας, βά σει τῆς ὁ ποί ας οἱ Πα πι κοὶ εἶ ναι αἱ ρε τι-
κοί, ἀλ λὰ ποῦ νο μί ζε τε; Στὰ ὅ σα εἶ πε ὁ ἀρ χι επί σκο πος κ. Χρι στό δου λος 
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στὴν πα πί ζου σα καὶ λα τι νί ζου σα, σὲ ἐ πί πε δο ἡ γε σί ας, Τῆ νο, ἐν μέ σῳ 
πα νη γυ ρι κῆς συ νά ξε ως ᾿Ορ θο δό ξων καὶ Πα πι κῶν.

Λέ γει, λοι πόν, τὸ κεί με νο τῆς ῾Ι ε ρᾶς Μη τρο πό λε ως Κα λα βρύ των:

«Στὸ ἐ ρώ τη μα: τί εἶ ναι οἱ Πα πι κοί; Αἱ ρε τι κοί, ὅ πως θέ λει ὁ κ. 
Ση μά της, ἢ Σχι σμα τι κοί, ὅ πως ὑ πο στή ρι ξε ὁ Σεβ. Μη τρο πο λί της 
μας, ἔ δω σε ἀ πάν τη ση ὁ Μα κα ρι ώ τα τος ̓ Αρ χι επί σκο πος ̓ Α θη νῶν 
καὶ πά σης ῾Ελ λά δος κ.κ. Χρι στό δου λος κα τὰ τὴ δι άρ κει α τοῦ 
Προ σκυ νη μα τι κοῦ Δι ά πλου σὲ Κύ θη ρα - Πά ρο καὶ Τῆ νο, ποὺ 
ὁ λο κλη ρώ θη κε χθὲς Δευ τέ ρα 2 ᾿Ο κτω βρί ου.

Στὸ δελ τί ο Τύ που τῆς ῾Ι ε ρᾶς Συ νό δου, ποὺ ἐκ δό θη κε σή με ρα, 
δι α βά σα με με τα ξὺ ἄλ λων καὶ τὰ ἑ ξῆς:

1. Εὑ ρι σκό με νος στὴν Τῆ νο ὅ που τὸν ὑ πο δέ χθη καν οἱ Το πι-
κὲς ᾿Αρ χὲς «ὁ Μα κα ρι ώ τα τος ἀ να φέρ θη κε στὶς ἀ γα στὲς σχέ σεις 
συ νερ γα σί ας καὶ συ ναλ λη λί ας με τα ξὺ ᾿Ορ θο δό ξων καὶ Ρω μαι ο-
κα θο λι κῶν, στὴν ση με ρι νὴ ἐ πο χὴ τοῦ δι αρ κῶς με τα βαλ λό με νου 
δι ε θνοῦς γί γνε σθαι.

᾿Α να φε ρό με νος δὲ στὶς ἐ πί ση μες ἀ πο φά σεις τῆς ̔ Ι ε ρᾶς Συ νό δου 
τῆς ᾿Εκ κλη σί ας τῆς ῾Ελ λά δος, ἐ πι σή μα νε μὲ ἔμ φα ση. Μί α τε λευ-
ταί α ἀ πό φα ση τῆς ̔ Ι ε ρᾶς Συ νό δου εἶ ναι νὰ τεί νου με τὸ χέ ρι στοὺς 
ἀ δελ φούς μας τοῦ Ρω μαι ο κα θο λι κοῦ δό γμα τος. ῎Ε χου με τὶς 
δο γμα τι κές μας δι α φο ρές, ἀλ λὰ αὐ τὲς συ ζη τῶν ται (sic) στὸν θε-
ο λο γι κὸ Δι ά λο γο, ὁ ὁ ποῖ ος ξε κί νη σε καὶ πά λι προ σφά τως...».

Εἶ ναι σα φὲς ποι ὰ ἀ πάν τη ση δί δει ὁ ἀρ χι επί σκο πος στὸ ἐ ρώ τη μα τὶ 
εἶ ναι οἱ Πα πι κοί, αἱ ρε τι κοὶ ἢ σχι σμα τι κοί. Δὲν εἶ ναι οὔ τε τὸ ἕ να οὔ τε 
τὸ ἄλ λο. Εἶ ναι ἀ δελ φοί μας τοῦ Ρω μαι ο κα θο λι κοῦ δό γμα τος. ῾Η ᾿Εκ-
κλη σι ο λο γί α τῶν ἀ δελ φῶν ἐκ κλη σι ῶν καὶ ἡ ἐ ξί σω ση τῶν ὁ μο λο γι ῶν, 
ποὺ ση μαί νει ταύ τι ση καὶ ἐ ξί σω ση τῆς ᾿Ορ θο δο ξί ας μὲ τὶς αἱ ρέ σεις, ἐκ-
φρά ζον ται μέ σα σὲ λί γα λό γι α: ῾Υ πάρ χουν πολ λὰ χρι στι α νι κὰ δό γμα τα, 
τὸ ̓Ορ θό δο ξο, τὸ Ρω μαι ο κα θο λι κό, τὸ Προ τε σταν τι κό, τὸ Μο νο φυ σι τι κὸ 
κ.ἄ. Οἱ πι στοὶ ὅ λων τῶν δο γμά των εἶ ναι ἀ δελ φοί, ἔ χουν ἀ γα στὲς σχέ-
σεις συ νερ γα σί ας καὶ συ ναλ λη λί ας με τα ξύ τους. Υἱ ο θε τεῖ ται πλέ ον ἡ 
χει ρό τε ρη ἐκ κλη σι ο λο γι κὴ πλά νη καὶ αἵ ρε ση.

Δὲν ὑ πάρ χουν ὅ μως πολ λὰ δό γμα τα, οὔ τε πολ λὲς ἐκ κλη σί ες. ̔ Υ πάρ χει 
μί α καὶ μο να δι κὴ ᾿Εκ κλη σί α, ἡ ᾿Ορ θό δο ξη Κα θο λι κὴ ᾿Εκ κλη σί α καὶ ἕ να 
μό νο ὀρ θὸ Δό γμα, τὸ Ὀρ θό δο ξο Δό γμα· μό νον γι ὰ τὸ ὀρ θὸ Δό γμα, γι ὰ 
τὴν ὀρ θὴ Πί στη ὁ μι λοῦν οἱ Ἅ γι οι Πα τέ ρες, καὶ αὐ τὴν τὴν ὀρ θὴ Πί στη 
ἀ γω νί σθη καν νὰ δι α σώ σουν καὶ νὰ δι α φυ λά ξουν ἀ πὸ τὴν πλά νη τῶν 
δι α φό ρων ἄλ λων δο γμά των, κα τη γο ρη θέν τες καὶ προ πη λα κι σθέν τες, 
ἐ ξο ρι σθέν τες καὶ συ κο φαν τη θέν τες ἀ πὸ τοὺς «ἀ δελ φοὺς» τῶν ἄλ λων 
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δο γμά των καὶ τοὺς ἀ δελ φὰ φρο νοῦν τες, ὅ πως εἶ ναι οἱ ση με ρι νοὶ Οἰ-
κου με νι σταὶ καὶ Λα τι νό φρο νες. Σὲ ποι ό ἁ γι ο γρα φι κὸ καὶ πα τε ρι κὸ 
κεί με νο μπο ρεῖ νὰ βρεῖ κα νεὶς αὐ τὴν τὴν ἐκ κλη σι ο λο γί α τῆς ἀ γα στῆς 
συ ναλ λη λί ας μὲ τὶς αἱ ρέ σεις καὶ τὶς πλά νες10;

Μό νον στοὺς θε ο λό γους τοῦ Οἰ κου με νι σμοῦ, στὸ πα ναι ρε τι κὸ αὐ τὸ 
κί νη μα τοῦ 20οῦ αἰ ῶ νος, τὸ ὁ ποῖ ο υἱ ο θε τεῖ ἀ πὸ τὸ 1998, ὄ χι ἀ ναγ κα-
ζό με νη καὶ οἰ κο νο μοῦ σα, ἀλ λὰ χαί ρου σα καὶ θε ο λο γοῦ σα ἡ ῾Ελ λα δι κὴ 
᾿Εκ κλη σί α.

5. Συ κο φαντί ες καὶ δι ώ ξεις τῶν ἀ γω νι στῶν

Τὸ ἐ πει σό δι ο με τα ξὺ τῶν Λα τι νο φρό νων καὶ τοῦ Ἁ γί ου Μάρ κου Εὐ-
γε νι κοῦ, στὴν ψευ δο σύν ο δο τῆς Φλω ρεν τί ας, ὅ που μὲ στα θε ρό τη τα ὁ 
Ἅ γι ος Μᾶρ κος ὑ πο στή ρι ζε ὅ τι οἱ Λα τῖ νοι εἶ ναι αἱ ρε τι κοί, κα τέ λη ξε σὲ 
ὕ βρεις καὶ προ πη λα κι σμοὺς ἐ ναντί ον του ἐκ μέ ρους τῶν «ἀ δελ φῶν» 
᾿Ορ θο δό ξων ποὺ ἐ λα τι νο φρό νουν. Ποι ός εἶ σαι σύ, τοῦ εἶ παν, ποὺ ὀ νο-
μά ζεις τοὺς Λα τί νους αἱ ρε τι κούς; Καὶ μπρο στὰ στὸν πα τρι άρ χη «ἀ δε ῶς 
καὶ ἀ ναι δῶς ἔ βαλ λον αὐ τὸν λό γοις καὶ σκώμ μα σιν». ῏Η σαν ἕ τοι μοι νὰ τὸν 
κα τα σπαρά ξουν μὲ τὰ χέ ρι α καὶ τὰ δόν τι α τους· «Καὶ μό νον οὐκ ὀ δοῦ σι 
καὶ χερ σὶν ὥρ μων δι α σπαρά ξαι αὐ τόν».

Καὶ προ ε ξο φλοῦν τες τὴν ἕ νω ση, ποὺ τὴν εἶ χαν στὰ κρυ φὰ ἑ τοι μά σει, 
μὲ ἀ να γνώ ρι ση τῆς δι και ο δο σί ας τοῦ πά πα καὶ τοῦ πρω τεί ου ἐ ξου σί ας, 
τὸν ἀ πει λοῦ σαν ὅ τι θὰ τὸν κα ταγ γεί λουν στὸν πά πα, γι ὰ νὰ πά θει αὐ τὸ 
ποὺ τοῦ ἀ ξί ζει: «᾿Ε ροῦ μεν ἡ μεῖς τῷ πά πᾳ, ὅ πως λέ γεις αὐ τὸν αἱ ρε τι κὸν καὶ 
ἢ ἀ πο δεί ξεις αὐ τό, ἢ πείσ ει κα θὼς εἶ ἄ ξι ος».

῾Ο με γά λος μά λι στα ἀ πο στά της, ὁ ἀρ χη γὸς τῶν Λα τι νο φρό νων Βησ-
σα ρί ων Νι καί ας, ποὺ τὸν ἀν τά μει ψε στὴ συ νέ χει α ὁ πά πας καὶ τὸν 
ἔκ α νε καρ δι νά λι ο, καὶ παρ᾿ ὀ λί γον θὰ ἐ ξε λέ γε το καὶ πά πας –ἐλ πί ζου με 
νὰ μὴ φθά νουν μέ χρις ἐ κεῖ οἱ φι λο δο ξί ες τῶν νέ ων Λα τι νο φρό νων– μὲ 
ἀ ναί δει α εἰ ρω νευ ό ταν τὸν Ἅ γι ο Μᾶρ κο, ἀ πο κα λών τας τον δαι μο νι σμέ-
νο καὶ τρελ λό:

«᾿Α ναί δην ἔ σκω πτε τὸν ᾿Ε φέ σου, καὶ με τὰ πολ λὴν φι λο νει κί
αν ἀ να στὰς ἔ φη· Πε ρισ σὸν ποι ῶ καὶ φι λο νει κῶ με τὰ ἀν θρώ που 
δαι μο νι α ρί ου· αὐ τὸς γὰρ ἔν ι μαι νό με νος, καὶ οὐ  θέ λω ἵ να φι λο
νει κῶ μετ᾿ αὐ τοῦ, καὶ ἐ ξῆλ θε με τὰ θυ μοῦ» 11.

Θυ μω μέ νος καὶ ὀρ γι σμέ νος ἐμ φα νί ζε ται καὶ ὁ ἀρ χι επί σκο πος με τὰ 
τῶν πε ρὶ αὐ τὸν ἐ ναντί ον ὅ λων, ὅ σοι ἀ γω νι ῶν τες γι ὰ τὴν ἀ πο θρά συν ση 
καὶ ἐ πέ κτα ση τῆς πα ναι ρέ σε ως τοῦ Οἰ κου με νι σμοῦ καὶ τῆς ἐ πα νό δου 
τῶν Λα τι νο φρό νων, κα τὰ τὸ μέ τρο τῆς εὐ θύ νης τους ὡς με λῶν τῆς ᾿Εκ-
κλη σί ας, με ρι κῶν δὲ καὶ ὡς δι δα σκά λων τῆς ̓Ορ θο δό ξου Θε ο λο γί ας καὶ 
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ἐν τί μων ἡ γου μέ νων, ἱ ε ρέ ων καὶ μο να χῶν, προ σπα θοῦν νὰ ἀ φυ πνί σουν 
καὶ νὰ ἀ πο τρέ ψουν τὸν συμ φυρ μὸ μὲ τοὺς αἱ ρε τι κοὺς καὶ τὴν κα τί σχυ ση 
τῆς αἱ ρέ σε ως. Τοὺς ἔ χει στο λί σει κα τὰ και ροὺς μὲ πολ λοὺς χα ρα κτη ρι-
σμούς, ὅ πως τα λιμ πὰν τῆς ᾿Ορ θο δο ξί ας, γρα φι κούς, φον τα μεν τα λι στές, 
ὀρ θο δο ξα μύν το ρες, εἰ σαγ γε λεῖς τῆς ᾿Ορ θο δο ξί ας καὶ πολ λὰ ἄλ λα, ἀ βά-
σι μα καὶ συγ κε χυ μέ να, ποὺ ἐ πα νέ λα βε πρόσ φα τα καὶ στὴν Τῆ νο, ὡς καὶ 
στὴν ὁ μι λί α του στὴν σύν ο δο τῆς ῾Ι ε ραρ χί ας.

᾿Ορ θώ νει δι αρ κῶς μὲ τοὺς πει θη νί ους εἰς αὐ τὸν ἀρ χι ε ρεῖς καὶ κλη ρι-
κοὺς ἕ να τεῖ χος ἀ πο μο νώ σε ως, τοὺς δυ σφη μεῖ, ὥ στε νὰ μὴ ἀ κού γε ται 
ὁ λό γος τους, οὔ τε στὸ ἐκ κλη σι α στι κὸ ρα δι ό φω νο, οὔ τε στὴν μο να δι κὴ 
ἐκ κλη σι α στι κὴ τη λε ό ρα ση τῆς Θεσ σα λο νί κης, ἐ νῶ ἔ χουν κλείσ ει γι᾿ 
αὐ τοὺς οἱ αἴ θου σες τῶν μη τρο πό λε ων καὶ τῶν ἐ νο ρι ῶν.

Στὴ Λῆ μνο ἐ ξό ρι σαν τὸν Ἅ γι ο Μᾶρ κο, γι ὰ νὰ τὸν ἀ πο μο νώ σουν, τὸν 
μό νο ὀρ θο φρο νοῦν τα «τρελ λό». Ἄς ἐ ρευ νή σει νὰ βρεῖ ἀλ λοῦ τοὺς «ἐ θε-
λο τυ φλοῦν τες»12, ἐ κεῖ ποὺ πα ρα βλέ πε ται καὶ πε ρι φρο νεῖ ται ἡ Παρά δο ση 
τῶν Ἁ γί ων καὶ ἀ μνη στεύ ον ται οἱ αἱ ρέ σεις καὶ τὰ σχί σμα τα.

Δὲν βλέ που με μὲ τὰ δι κά μας μά τι α οὔ τε ὁ μι λοῦ με ἐκ κοι λί ας. Πα-
ρου σι ά ζου με αὐ τὰ ποὺ βλέ πουν καὶ δι δά σκουν οἱ ̔́Α γι οι. Αὐ τὰ ποὺ λέ γει 
ἁ πλο ϊ κὰ ὁ Ἅ γι ος Κο σμᾶς ὁ Αἰ τω λός, «Τὸν πά παν νὰ κα τα ρᾶ σθε, δι ό τι 
αὐ τὸς θὰ εἶ ναι ἡ αἰ τί α»13, καὶ τὸ ἄλ λο:

«᾿Ε γὼ ἐ δι ά βα σα πολ λὰ πε ρὶ ̔ Ε βραί ων, ἀ σε βῶν, αἱ ρε τι κῶν καὶ 
ἀ θέ ων. Τὰ βά θη τῆς σο φί ας ἠ ρεύ νη σα. ̔́ Ο λες οἱ πί στες εἶ ναι ψεύ
τι κες. Τοῦ το ἐ κατά λα βα ἀ λη θι νά· μό νον ἡ πί στις τῶν ̓ Ορ θο δό ξων 
εἶ ναι κα λὴ καὶ ἁ γί α... Τοῦ το σᾶς λέ γω εἰς τὸ τέ λος, νὰ εὐ φραί νε σθε 
ὅ που εἶ σθε ̓ Ορ θό δο ξοι Χρι στι α νοὶ καὶ νὰ κλαῖ τε δι ὰ τοὺς ἀ σε βεῖς 
καὶ τοὺς αἱ ρε τι κούς, ποὺ πε ρι πα τοῦν εἰς τὸ σκό τος» 14.

᾿Ε θε λο τυ φλεῖ λοι πὸν καὶ ὁ ̔́Α γι ος Κο σμᾶς, μα ζὶ μὲ πλῆ θος ̔Α γί ων, ποὺ 
μᾶς συ νι στοῦν νὰ κα τα ρώ με θα τὸν πά πα; Εἶ ναι τα λιμ πὰν καὶ φον τα μεν-
τα λι στής, ὅ ταν λέ γει πὼς μό νον ἡ Πί στις τῶν ᾿Ορ θο δό ξων εἶ ναι κα λὴ 
καὶ ἁ γί α, ἐ νῶ οἱ ἄλ λοι πε ρι πα τοῦν εἰς τὸ σκό τος; Θὰ μπο ροῦ σε νὰ τὰ 
ἐ πα να λά βει αὐ τὰ ὁ ἀρ χι επί σκο πος στὴν Τῆ νο καὶ στὴν σύν ο δο τῆς ῾Ι ε-
ραρ χί ας; ̓̀Αν ὄ χι, ἄς παύ σουν με ρι κοί, σὰν τοὺς Οὐ νί τες, νὰ πα ρα σύ ρουν 
τοὺς ᾿Ορ θο δό ξους, ἐμ φα νι ζό με νοι πὼς τά χα τι μοῦν τὸν Ἅ γι ο Κο σμᾶ μὲ 
πα νη γύ ρεις καὶ λι τα νεῖ ες τῶν τι μί ων Λει ψά νων του.

᾿Επί λο γος

῾Η προ σπά θει α νὰ τρο μο κρα τη θοῦν οἱ ἐ πί σκο ποι καὶ οἱ ἱ ε ρεῖς καὶ νὰ 
ἀ πο μο νώ σουν ὅ σους ἀ γω νί ζον ται γι ὰ τὴν ᾿Ορ θο δο ξί α δὲν θὰ ἀ πο δώ σει. 
Ἀ πέ δω σε ἡ ἀ πο το μὴ τῆς κε φα λῆς τοῦ Τι μί ου Προ δρό μου, οἱ δι ω γμοὶ καὶ 
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τὰ μαρ τύ ρι α τῶν πι στῶν ἀ πὸ τοὺς ἀ θέ ους καὶ τοὺς αἱ ρε τι κούς; Τὸ ἀν τί-
θε το συ νέ βη, δι ό τι «ὁ λό γος τοῦ Θε οῦ οὐ δέ δε ται» 15. Δὲν μᾶς ἐν δι α φέ ρει 
ἂν μᾶς ἀ πο μο νώ σουν οἱ ἄν θρω ποι· ὁ Θε ὸς νὰ μὴ μᾶς ἀ πο μο νώ σει καὶ 
οἱ Ἅ γι οι νὰ μὴ μᾶς ἀ πο δι ώ ξουν, γι α τὶ προ δί δου με τοὺς ἀ γῶ νες καὶ τὴν 
κλη ρο νο μί α τους. Προ τι μοῦ με νὰ εἴ μα στε μὲ τοὺς ̔Α γί ους, «σὺν πᾶ σι τοῖς 
῾Α γί οις», πα ρὰ νὰ ἀ πο λαμ βά νου με τὴν φι λί α, τὶς δι ευ κο λύν σεις καὶ τὴν 
πα ρα δο χὴ τῶν Λα τι νο φρό νων καὶ τῶν Οἰ κου με νι στῶν.

῾Ο Ἅ γι ος Μᾶρ κος ἦ ταν πε πει σμέ νος πὼς ὅ σο ἀ πο μα κρυ νό ταν ἀ πὸ 
τὸν λα τι νό φρο να πα τρι άρ χη Μη τρο φά νη καὶ τοὺς λοι ποὺς λα τι νί σαν-
τες, τό σο πε ρισ σό τε ρο προ σήγ γι ζε πρὸς τὸ Θε ὸ καὶ πρὸς ὅ λους τοὺς 
Ἁ γί ους, καὶ χω ρι ζό με νος ἀ πὸ αὐ τοὺς ἑ νω νό ταν μὲ τὴν ἀ λή θει α καὶ τοὺς 
Ἁ γί ους Πα τέ ρες:

«Πέ πει σμαι γὰρ ἀ κρι βῶς ὅ τι ὅ σον ἀ πο δι ΐ στα μαι τού του καὶ 
τῶν τοι ού των, ἐγ γί ζω τῷ Θε ῷ καὶ πᾶ σι τοῖς ῾Α γί οις, καὶ ὥ σπερ 
τού των χω ρί ζο μαι, οὕ τως ἑ νοῦ μαι τῇ ἀ λη θεί ᾳ καὶ τοῖς ῾Α γί οις 
Πα τρά σι, τοῖς Θε ο λό γοις τῆς ᾿Εκ κλη σί ας» 16.

(*) Ἐφημερ. «Ὀρθόδοξος Τύπος» ἀριθ. 1663/3.11.2006, σελ. 3 καὶ 4, ἀριθ. 
1664/10.11.2006, σελ. 3 καὶ 4. Βλ. καὶ περιοδ. «Θεοδρομία» Θεσσαλονίκης, Ἰούλι-
ος-Σεπτέμβριος 2007, σελ. 459- 471. Ἐπιμέλ. ἡμετ.
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