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Γιατί «Γνήσιοι»;* 
Τὸ «Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ» δὲν ἀρκεῖ; 

Νικολάου Μάννη

Στὸ ἐρώτημα αὐτὸ ἀπαντοῦμε ρωτώντας: 
Γιατί «Ὀρθόδοξοι»; Τὸ «Χριστιανοὶ» ἁπλᾶ 

δὲν ἀρκεῖ;
Γιὰ τὴν ἀπαντήση τῶν ἐρωτημάτων αὐτῶν 

ἀπαιτεῖται μία σύντομη ἱστορικὴ ἀναδρομὴ 
σχετικὰ μὲ τὸ ζήτημα τῆς ὀνομασίας τῶν 
πιστῶν τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Οἱ ὀπαδοὶ τῆς μόνης ἀληθινῆς θρησκείας 
προσδιορίστηκαν γιὰ πρώτη φορὰ στὴν Ἀντιοχεία τὸν Α΄ αἰῶνα μὲ 
τὸ ὄνομα «Χριστιανοί»1.

Μὲ τὸ πέρασμα τῶν χρόνων ἐμφανίστηκαν πολλὲς ὁμάδες αἱρε-
τικῶν, οἱ ὁποῖοι φυσικὰ χρησιμοποιοῦσαν τὸ ἴδιο ὄνομα. Ἔτσι, 
σταδιακὰ ἄρχισε νὰ γίνεται χρήση τῶν προσδιορισμῶν «Ὀρθόδο-
ξοι» καὶ «Καθολικοὶ» –οἱ ὁποῖοι ἦταν ταυτόσημοι ὅροι – γιὰ νὰ 
δηλωθεῖ ἡ διαφοροποίηση ἀπὸ τοὺς αἱρετικούς, τῶν ὁποίων ἡ δόξα 
(πίστη) οὔτε ὀρθὴ ἦταν, οὔτε καθολική2.

Μετὰ τὴν ἀπόσχιση τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρώμης ἀπὸ τὴν 
Καθολικὴ Ἐκκλησία καὶ ἐξ αἰτίας τοῦ γεγονότος, ὅτι οἱ παπικοὶ 
σφετερίστηκαν τὸν ὅρο «Καθολικοί», γιὰ νὰ μὴν ὑπάρχει σύγχυ-
ση, οἱ ἀληθινοὶ Χριστιανοὶ πλέον χρησιμοποίησαν περισσότερο τὸν 
ὅρο «Ὀρθόδοξοι» (σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς «κατο-λύκους», ὅπως ὀνό-
μασαν τοὺς παπικούς), καὶ ὁ ὁποῖος τελικὰ ἐπικράτησε, ἀφοῦ ἤδη 
δὲν ἀρκοῦσε πλέον ἁπλᾶ ὁ ὅρος «Χριστιανός», ἔστω καὶ ἂν στὴν 
πραγματικότητα οἱ Ὀρθόδοξοι εἶναι οἱ πραγματικοὶ Χριστιανοί.

* * *
Μετὰ τὴν ἐμφάνιση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, στὸν χῶρο τῆς Ὀρθοδο-

Ὀρθόδοξος Ἐνημέρωσις
«Ἐντολὴ γὰρ Κυρίου μὴ σιωπᾷν ἐν καιρῷ κινδυνευούσης 

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

(Ὁσ. Θεοδώρου Στουδίτου, PG τ.99, στλ.1321)
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ξίας στὶς ἀρχὲς τοῦ Κ΄ αἰῶνος καὶ τὴν νεωτε-
ριστικὴ δράση οἰκουμενιστῶν ὑψηλόβαθμων 
κληρικῶν, ὅπως οἱ Μελέτιος Μεταξάκης, 
Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, Βασίλειος Γε-
ωργιάδης, Ἀθηναγόρας Σπύρου καὶ ἄλλων, 
καὶ κυρίως μὲ ἀφορμὴ τήν, οἰκουμενιστικῆς 
σκοπιμότητας, ἀλλαγὴ τοῦ ἡμερολογίου 

(1924), οἱ πρῶτοι ἀγωνιστὲς τῆς ἐποχῆς ἐκείνης καὶ ὑπερασπιστὲς 
τῶν Πατρίων, χρησιμοποίησαν ἐπιπροσθέτως τὸν ὅρο «Γνήσιοι», 
γιὰ τὸν ὁποῖο ἐδήλωσαν ξεκάθαρα, σὲ μιὰ δήλωσι ποὺ δὲν ἐπιδέχε-
ται παρερμηνεῖες, οἱ ὁποῖες ἀποτέλεσαν καὶ ἀποτελοῦν αἰτία κα-
τηγοριῶν, ὅτι 

● «ὁ ὅρος Γνήσιος συμπίπτει πρὸς τὴν ἔννοιαν τοῦ ἀκραιφνοῦς, τοῦ μὴ 
ἀνεχομένου τουτέστιν νοθείαν, ἢ παραποίησιν τῶν παραδεδομένων, οὐχὶ 
δὲ πρὸς τὴν τοῦ Γνησίου λαμβανομένου πρὸς διάκρισιν τοῦ μὴ Γνησίου, 
ὁπότε ὁ μὴ Γνήσιος ἤθελε συνταυθισθῆ ἐπὶ τοῦ προκειμένου πρὸς αὐτὴν 
τὴν ἔννοιαν τοῦ ἀλλοδόξου καὶ αἱρετικοῦ»3. 

Καὶ αὐτὸ ἀναφορικῶς μὲ τὸ ἡμερολογιακὸ ζήτημα.

* * *
Σήμερα βεβαίως, 90 χρόνια μετά, ποὺ ἡ ὕπουλη αἵρεση τοῦ Οἰκου-

μενισμοῦ ἔχει ἀπλώσει τὰ πλοκάμιά της σὲ ὅλες τὶς λεγόμενες ἐπί-
σημες Ἐκκλησίες, οἱ μὴ ἀνεχόμενοι νοθεία ἢ παραποίηση τῶν πα-
ραδεδομένων Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, πρέπει νὰ ἀποκαλούμαστε 
Γνήσιοι4, γιὰ νὰ δηλωθεῖ ἡ διαφοροποίησή μας ἀπὸ τοὺς φερομένους 
ὡς ὀρθοδόξους, ἀλλὰ κατ᾿ οὐσίαν αἱρετικούς, Οἰκουμενιστές.

Oἱ δὲ ἀνὰ τὸν κόσμο (Ἑλλάδα, Ρουμανία, Κύπρος κλπ.) Ἐκκλη-
σίες μας πρέπει νὰ ὀνομάζωνται Γνήσιες, ἀφοῦ κρατοῦν μὲ ζῆλο 
τὴν Παραδοθεῖσα Πίστη, ἤτοι τὰ Δόγματα καὶ τὶς Παραδόσεις τῆς 
Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας.

* * *
Tέλος, καὶ ἡ Μεγάλη Πανορθόδοξος Σύνοδος ποὺ ἐπιδιώκουμε, 

πρέπει νὰ εἶναι Γνησία καὶ ἀληθινὴ Σύνοδος, δηλαδὴ νὰ συμφωνεῖ 
μὲ τὶς προγενέστερες Ὀρθόδοξες, σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν ἑτοιμαζόμε-
νη ὑπὸ τῶν Οἰκουμενιστῶν «Πανορθόδοξη Σύνοδο», ἡ ὁποία ἔχει 
σκοπὸ νὰ καταργήσει τὴν Ὀρθοδοξία, κατὰ τὴν προφητικὴ ρήση 
τοῦ ὁσιακῆς μνήμης Μάρτυρος τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως Κοσμᾶ 
Φλαμιάτου.  

(*) http://krufo-sxoleio.blogspot.gr/2014/10/blog-post_30.html. Ἐπιμέλ. ἡμετ. 

http://krufo-sxoleio.blogspot.gr/2014/10/blog-post_30.html
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1. Γράφει ὁ Ἀπόστολος Λουκᾶς: «χρηματίσαι τε πρῶτον ἐν Ἀντιοχείᾳ τοὺς 
μαθητὰς Χριστιανούς», δηλαδὴ «Ἐκεῖ δὲ εἰς τὴν Ἀντιοχείαν, διὰ πρώτη φοράν, 
ὠνομάσθησαν οἱ μαθηταὶ τοῦ Χριστοῦ, Χριστιανοὶ» (Πράξ. ια΄, 26).

2. Κατὰ τὸν Ἅγιο Βικέντιο τὸν ἐκ Λειρίνου: «Catholicum est,  quod semper, quod 
ubique et quod ab omnibus creditum est», δηλαδή: «Ὄντως καθολικὸν εἶναι ὅ,τι 
πάντοτε, πανταχοῦ καὶ ὑπὸ πάντων ἐπιστεύθη» (Commonitorium, κεφ. 2). Ὁ δὲ 
Μέγας Θεοδόσιος τὸ 380 ἐξέδωσε Διάταγμα σύμφωνα, μὲ τὸ ὁποῖο ὅσοι ἀποδέ-
χονται τὴν Πίστη τῆς Νικαίας (Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου) «καὶ μόνον οὗτοι νὰ 
ὀνομάζωνται καθολικοὶ χριστιανοὶ» (Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία, Φιλαρέτου Βα-
φείδου, τ. Α΄, Κων/πολη 1884, σελ. 219).

3. Ἐφημερ. «ΣΚΡΙΠ», 20-12-1928.
4. Ὁ ὅρος «γνήσιος» εἶναι ὅρος ποὺ ἀφορᾶ τὴν πίστη καὶ ὄχι τὸ πρόσωπο, καὶ 

ὡς τέτοιος πρέπει νὰ ἐκλαμβάνεται γιὰ νὰ μὴν ὑποκρύπτει ὑπερηφάνεια, ὅπως 
κατηγορήθηκε. ●Ἔτσι ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Παῦλος γράφει: «Τιμοθέῳ γνησίῳ 
τέκνῳ ἐν πίστει» (Τιμ. α΄ 2). ● Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος ἑρμηνεύει: «Εἰπὼν γὰρ τέ-
κνον, διὰ τοῦτο προσέθηκε ἐν πίστει, ὥστε δηλώσαι ὅτι γνήσιος ἦν καὶ ἐξ αὐτοῦ 
ἦν· οὐδὲν ἐνήλλακτο, κατὰ τὴν πίστιν τὸ ἐμφερὲς εἶχε» (Ρ. G. 62, 505). ● Στὰ 
Πρακτικὰ τῆς Ζ΄ Ἁγίας Οἰκουμενικῆς Συνόδου διαβάζουμε: «Καὶ  ὅστις  ταύτης 
τῆς ὁμολογήσεως ἔχεται, τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας ἐστὶ γνήσιος υἱός τε καὶ 
μέτοχος».


