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■ Ἡ Μεγάλη Ἀπειλή

Οἰκουμενισμός: 
ἡ νέα μεγάλη, ὕπουλη καὶ ἐπικίνδυνη αἵρεση* 

Πολλοὶ κοσμικοὶ καὶ ἄσχετοι περὶ τὴν Πίστη ἀγνοοῦν βασικὲς 
 ἀλήθειες τῆς Ὀρθόδοξης διδασκαλίας καὶ σχολιάζουν μὲ 

ἐπιπολαιότητα τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἐπικαιρότητα, γεγονὸς ποὺ 
ἀποκαλύπτει τὴν ἔλλειψη στοιχειώδους πληροφόρησης.

Εἶναι λοιπὸν ἑπόμενο καὶ στὸ θέμα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ νὰ ἔχουν 
ἀπόψεις, ποὺ μειώνουν τὴν λάμψη τῆς Μιᾶς Ἐκκλησίας μὲ τὸ νὰ 
τὴν ἐξισώνουν μὲ τὶς ἄλλες ἑτερόδοξες «ἐκκλησίες». 

Εὔκολα ἀποδέχονται ὅτι ὁ Οἰκουμενισμὸς εἶναι εὐλογία, γιατὶ 
θὰ ἑνώσει τοὺς Χριστιανούς. 

Γι᾿ αὐτοὺς ἀγάπη καὶ Οἰκουμενισμὸς ἔχουν στενότατη σχέση. 
Ἡ ἀγάπη εἶναι ἡ μητέρα καὶ ὁ Οἰκουμενισμὸς τὸ τέκνο! 

Τόση εἶναι ἡ πλάνη, ποὺ οἱ πρωτεργάτες τοῦ Οἰκουμενισμοῦ 
γίνονται δεκτοὶ μὲ ἐνθουσιασμὸ ἀπὸ τὴν κοσμικὴ ἐξουσία, δι-
ευκολύνονται στὶς δραστηριότητές τους καὶ προβάλλονται στὸ 
λαὸ ὡς σπουδαῖοι ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι ἐργάζονται γιὰ τὸ καλὸ τῆς 
κοινωνίας, ἀλλὰ καὶ τὴν προβολὴ τῆς Ὀρθοδοξίας! Ἐνῶ συμβαίνει 
ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετο.

Ἡ ἀγάπη στὴν περίπτωση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ εἶναι πρόσχημα. 
Στὴν πραγματικότητα δὲν ὑπάρχει. 

Ὁ ἀείμνηστος μητροπολίτης Φλωρίνης 
Αὐγουστῖνος Καντιώτης ἔλεγε σχετικά:

«Ὁ σατανᾶς, φθονῶν τὸ μεγαλεῖον τῆς 
Ὀρθοδοξίας, ἡ ὁποία παρέμεινε παρθένος 
ἁγνή, ἄμικτος ἀπὸ τὰ μιάσματα πλανῶν 
καὶ αἱρέσεων, ἐτεχνούργησε τὸ νέον τοῦ-

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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το σύστημα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Ὑπὸ τὸ
πρόσχημα τῆς ἀγάπης κρύπτεται ὁ Ἀπα-
τεών, ὁ ὁποῖος προτρέπει τοὺς Ὀρθοδό-
ξους νὰ ἀνοίξουν τὰς θύρας καὶ νὰ δε-
χθοῦν καὶ νὰ ἐναγκαλισθοῦν ὅλους τοὺς 
αἱρετικούς, καὶ τοὺς ἀλλόθρησκους ἀκό-
μη, καὶ νὰ γίνουν ὅλοι μία συναλοιφὴ» 
(«Ἐκκλησιαστικὸς στρουθοκαμηλισμός», 1973, σελ. 42).

* * *
Ὁ Οἰκουμενισμὸς εἶναι ἡ νέα μεγάλη αἵρεση, ἡ ὁποία εἶναι 

ὕπουλη καὶ ἐπικίνδυνη. Δὲν φαίνεται μὲ τὴν πρώτη ματιὰ ὅτι 
εἶναι αἵρεση, γιατὶ ἀποφεύγει νὰ διαστρεβλώνει δημοσίως τὴν 
διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας, κλονίζει ὅμως τὰ θεμέλιά Της μὲ τὶς 
«ἀθῶες» ἐκδηλώσεις του καὶ τὴν προκλητικὴ περιφρόνηση τῶν 
Ἱερῶν Κανόνων. 

Πρόκειται γιὰ σύστημα ποὺ ἐπιδιώκει νὰ πλήξει τὴν Ὀρθοδοξία 
καὶ νὰ τὴν ὑποβαθμίσει στὸ ἐπίπεδο τῶν  ἑτεροδόξων Παπικῶν 
καὶ Προτεσταντῶν καὶ νὰ γίνει τελικὰ μία ἀπὸ τὶς πολλὲς 
Χριστιανικὲς Ὁμολογίες, οἱ ὁποῖες στοὺς δύσκολους καιρούς μας 
πρέπει νὰ ἑνωθοῦν, γιὰ νὰ ἀποκτήσουν κοσμικὴ δύναμη καὶ νὰ 
διασωθοῦν!

Δηλαδή, νὰ ἀκολουθήσουν ὅλοι τὸ παράδειγμα τοῦ αἱρετικοῦ 
Πάπα, ὁ ὁποῖος εἶναι, ἐκτὸς ἀπὸ μοναδικὸς ἐκπρόσωπος τοῦ Θεοῦ 
ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ἀρχηγὸς κράτους! Ἤ ἀκριβέστερα νὰ ὑποταχθοῦν 
ὅλοι στὸν ἔμπειρο Πάπα, ποὺ διαθέτει δύναμη καὶ μπορεῖ ὅλους νὰ 
τοὺς προστατέψει!

* * *
Ὁ Οἰκουμενισμὸς εἶναι μεγάλη ἀπειλὴ γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία, γι᾿ 

αὐτὸ πρέπει νὰ ἐλέγχονται δημοσίως ὅσοι τὸν ὑπηρετοῦν, μήπως 
καὶ συνέλθουν καὶ σταματήσουν τὴν κατὰ κρημνῶν πορεία τους. 



(*) Ἐφημερ. «Ὀρθόδοξος Τύπος», ἀριθμ. φύλλου 2058/20.2.2015, σελ. 1. Τοῦ 
πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση. ● Ἐπιμέλ. ἡμετ. 


