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Προλογικὸ

Η ΙΔΕΑ γιὰ τὴν κυκλοφόρησι τοῦ βιβλίου αὐτοῦ, ἀποτε-
λουμένου ἀπὸ κείμενα ποὺ γράφθηκαν κατὰ τὰ τελευ-

ταῖα ἔτη (2009-2016), εἶχε συλληφθῆ ἐδῶ καὶ καιρό, ἀλλὰ 
ἔλαβε ὤθησι καὶ πραγματώθηκε πρόσφατα ἀπὸ πρακτικὴ 
περισσότερο ἀνάγκη. Κρίθηκε ἀπαραίτητο νὰ ὑπάρχουν σὲ 
ἕνα βιβλίο μαζὶ κάποια χαρακτηριστικὰ κείμενα ἰδιαίτερης 
σημασίας, γιὰ τὴν εὔκολη καὶ ἄμεση μελέτη καὶ χρῆσι τους, 
ὅπως καὶ τὴν ἀναδρομὴ καὶ παραπομπὴ σὲ αὐτά.
 Τὰ περισσότερα ἐκ τῶν κειμένων εἶχαν ἀναρτηθῆ στὸ 
διαδίκτυο καὶ κάποια εἶχαν δημοσιευθῆ σὲ περιοδικά, ἀλλὰ 
ὁ ἐντοπισμός τους καὶ ἡ μελέτη τους δὲν ἦταν εὐχερής.
 Γράφθηκαν ἀπὸ διαφορετικὲς αἰτίες, ἀλλὰ σχεδὸν πάν-
τοτε ὄχι μὲ πρωτοβουλία τοῦ γράφοντος, παρὰ μὲ ἀνάθεσι 
ἄλλων, μὲ σκοπὸ τὴν πνευματικὴ ὠφέλεια καὶ οἰκοδομή.
 Κάθε φορὰ ποὺ γινόταν τέτοια ἀνάθεσι, καταβαλλόταν 
ἀπὸ τὸν γράφοντα ὑπεύθυνη καὶ ἐργώδης προσπάθεια, μὲ 
ἐνδελεχῆ μελέτη, ἐπιμέλεια καὶ ἐπίσης πνευματικὴ ἐνόρα-
σι, ὡς καὶ ἐκζήτησι πατρικῶν εὐχῶν, ὥστε τὸ ἀποτέλεσμα 
νὰ εἶναι ὅσο τὸ δυνατὸν πιὸ πλῆρες καὶ ἱκανοποιητικό.   
 Τὰ κείμενα, εἴτε σύντομα εἴτε ἐκτενῆ, εἴτε ἁπλούστε-
ρα εἴτε συστηματικά, πραγματεύονται ἐνδιαφέροντα θέμα-
τα, τὰ ὁποῖα ἀπασχολοῦν τὴν Ἐκκλησία καὶ τὸ Ποίμνιο, 
ὅπως γιὰ τὴν Ἀγάπη, τὴν Ἀλήθεια, τὴν Ἐλευθερία, τὴν 
Ἑνότητα, τὸν Ἔλεγχο στὴν Ἐκκλησία, τὸ θεῖον Φῶς, τὴν 
Ἱεραποστολή, τὴν Μετάνοια, τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Φρόνημα, 
τὶς Ἱερὲς Εἰκόνες, τὴν Πολιτικὴ Ἐξουσία, τὴν Οἰκονομικὴ 
Κρίσι κ.ἄ., καὶ κομίζουν κατὰ τὴν ταπεινή μας γνώμη 
ἐκκλησιαστικὴ πρότασι ἐπ’ αὐτῶν.
 Κάποια κείμενα ἀσχολοῦνται ἐξειδικευμένα μὲ τὴν 
ἱστορία, κριτικὴ παρουσίασι, ἀλλὰ καὶ ἀναίρεσι τῆς συγ-
χρόνου Οἰκουμενικῆς Κινήσεως, ἐνῶ ἔμμεσες ἀναφορὲς 
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περὶ αὐτῆς γίνονται στὰ περισσότερα ἐξ αὐτῶν.
 Σὲ μερικὰ ἀπὸ τὰ κείμενα εἶναι πιθανὸν νὰ παρατηρη-
θοῦν ἐπαναλήψεις κάποιων θέσεων, ἀλλὰ τοῦτο εἶναι ἀνα-
πόφευκτο σὲ συλλογὴ διαφορετικῶν κειμένων ποὺ παρου-
σιάζονται ἀπὸ κοινοῦ.
 Ὁ γενικὸς τίτλος τοῦ βιβλίου εἶναι Μαρτυρία Πίστεως 
καὶ Ζωῆς, διότι ἡ Μαρτυρία τῆς Ὀρθοδοξίας σήμερα καὶ 
πάντοτε εἶναι Μαρτυρία Ἀγάπης, ἐφ’ ὅσον «ὁ Θεὸς ἀγάπη 
ἐστὶν» (Α΄ Ἰωάν. δ΄ 8· 16). Ἡ ὀρθὴ ἀντίληψις γιὰ τὴν Ἀγάπη, 
ἀποτελεῖ τὴν ὀρθὴ δόξα, δηλαδὴ γνώμη-ἀλήθεια, γιὰ τὸν 
Τριαδικὸ Θεό, ὁ Ὁποῖος εἶναι Ἀγάπη σὰν ἔκφρασι πληρό-
τητος καὶ ἀνιδιοτελοῦς κοινωνίας τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ 
καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἡ κίνησις παράλληλα τοῦ Θεοῦ 
πρὸς τὰ ἔξω, ὡς ἐλεύθερη ἐκδήλωσις τῆς κοινῆς Ἐνεργείας 
τῶν Προσώπων τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἔχει τὸν χαρακτῆρα τῆς 
ἀνιδιοτελοῦς προσφορᾶς καὶ κενώσεως1. Ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος 
τοῦ Πατρὸς ἐσαρκώθη ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας 
τῆς Παρθένου, ἐσταυρώθη, ἐτάφη καὶ ἀνέστη, καὶ μετὰ 
τὴν ἁγία Πεντηκοστὴ καλεῖ τοὺς ἀνθρώπους σὲ σωτηρία 
στὸ Σῶμα Αὐτοῦ, δηλαδὴ στὴν Ἐκκλησία, ποὺ ἀποτελεῖ τὸ 
Πλήρωμα τῆς θείας Ἀποκαλύψεως καὶ Ζωῆς, τὴν Κοινωνία 
Θεώσεως καὶ τὸ Ἐργαστήριο Ἁγιότητος.
 Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία διεφύλαξε μὲ θυσίες τὸν Θη-
σαυρό της καὶ μάλιστα ἔναντι τῆς παραφθορᾶς τῶν αἱρέ-
σεων. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ ἀγώνας κατὰ τῆς ἐκκλησιολογικῆς 
αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἐντάσσεται στὸ πλαίσιο 
αὐτῆς τῆς Μαρτυρίας, διότι ἡ νόθευσις ποὺ ἐπιφέρει δὲν 
ἀφορᾶ μόνον στὴν θεωρητικὴ διδασκαλία τῆς Πίστεως, 
ἀλλὰ στὴν ἴδια τὴν ζωή. Ὁ ἀγώνας Πίστεως εἶναι μαρτυρία 
ζωῆς, ἐφ’ ὅσον πλάνη στὴν θεολογία, συνεπάγεται πλάνη 
στὴν ζωή: «Μόνο μὲ βάση τὴν ὀρθόδοξη θεολογία μπορεῖ 

 1. Βλ. Γεωργίου Ἰ. Μαντζαρίδη, Ἡ Μαρτυρία τῆς Ὀρθοδοξίας στὸν 
σύγχρονο κόσμο, στὸ Ὀρθόδοξη Θεολογία καὶ Κοινωνικὴ Ζωή, ἐκδ. Π. 
Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 1989, σελ. 138. 
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νὰ διαμορφωθεῖ σωστὴ ἀντίληψη γιὰ τὸν ἄνθρωπο καὶ τὴ 
ζωή του μέσα στὸν κόσμο»2.
 Ἀκόμη, πρέπει νὰ σημειωθῆ ὅτι τὰ Ἀντι-οικουμενιστικὰ 
κείμενα τοῦ βιβλίου, ὅπως καὶ ἄλλα, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἐκκλη-
σιολογική τους σημασία, ἔχουν ἰδιαίτερη καὶ κάποτε λε-
πτομερῆ ἱστορικὴ ἀναφορὰ καὶ ἀνάλυσι, διότι μόνον μὲ 
καλὴ ἱστορικὴ γνῶσι καὶ ὀρθὸ ἱστορικὸ ὑπόβαθρο, γίνε-
ται κατανοητὴ ἡ ἐξέλιξις τῶν ἐκκλησιαστικῶν γεγονότων, 
τὸ νόημά τους καὶ οἱ ἐπιπτώσεις τους καὶ ἐξάγονται ὀρθὰ 
συμπεράσματα, ὥστε νὰ μὴ περιπίπτουμε σὲ λανθασμένες 
ἐκτιμήσεις καὶ πράξεις.
 Ἐλπίζουμε ἡ ταπεινή μας αὐτὴ συνεισφορά, παρὰ τὶς 
ἀτέλειές της, νὰ ἀποβῆ πρὸς ὄφελος τοῦ Πληρώματος τῆς 
Ἐκκλησίας, νὰ προβληματίση κάθε προσεκτικὸ μελετητὴ 
ποὺ εἶναι εὐαισθητοποιημένος στὰ ἐκκλησιαστικὰ θέματα 
καὶ προβλήματα, ἀλλὰ καὶ ἀγωνιᾶ γιὰ τὴν Ἐκκλησία, τὴν 
Ἀλήθεια καὶ τὴν Ζωή της, καὶ ἀγωνίζεται γιὰ τὴν σωτηρία.

† Γ.Κλ.
Νοέμβριος 2016    

Προλογικὸ

 2. Αὐτόθι, σελ. 147.





Ἀγαπῶ, ἄρα ὑπάρχω*
Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς·
Σεβαστοὶ Πατέρες καὶ Μητέρες·
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφές·

ΟΤΑΝ ὁ Ἅγιος Εὐθύμιος ὁ Μέγας ἐπρόκειτο νὰ ἐγκατα-
λείψη τὸν μάταιο τοῦτο κόσμο, στὰ μέσα τοῦ Ε΄ αἰ., στὴν 

Μονή του στὴν Παλαιστίνη, συγκέντρωσε τὴν Ἀδελφότητά 
του καὶ ἄφησε τὶς τελευταῖες του ἐντολές:
 «Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, ἐγὼ φεύγω ἀκολουθώντας τὸν 
δρόμο τῶν πατέρων μου. Σεῖς, ἄν μὲ ἀγαπᾶτε, φυλάξτε καλὰ 
τὶς ἐντολές μου αὐτές. Μὲ κάθε τρόπο ἀποκτῆστε τὴν εἰλι-
κρινῆ ἀγάπη, σὰν ἀρχὴ καὶ τέλος κάθε ἀγαθοῦ ἔργου. Γιατὶ 
ἡ ἀρετὴ αὐτὴ εἶναι σύνδεσμος τελειότητος. Γιατὶ ὅπως δὲν 
μποροῦμε νὰ φᾶμε ψωμὶ χωρὶς ἁλάτι, ἔτσι εἶναι ἀδύνατο νὰ 
κατορθώσουμε τὴν ἀρετὴ χωρὶς τὴν ἀγάπη. Γιατὶ κάθε ἀρετὴ 
ποὺ κατορθώνεται μὲ τὴν ἀγάπη καὶ τὴν ταπεινοφροσύνη, 
γίνεται σταθερὴ ἀπὸ τὴν πεῖρα καὶ τὸν χρόνο καὶ τὴν χάρι 
τοῦ Θεοῦ. Γιατὶ ἡ μὲν ταπεινοφροσύνη ὑψώνει τὸν ἄνθρωπο, 
ἡ δὲ ἀγάπη δὲν τὸν ἀφήνει νὰ πέση ἀπὸ τὸ πνευματικὸ αὐτὸ 
ὕψος. Τοῦτο μᾶς λέει καὶ ἡ Γραφή: “Ὁ ταπεινῶν ἑαυτὸν 
ὑψωθήσεται”· “ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει”. Μεγαλύτερη 
ὅμως ἀπὸ τὴν ταπεινοφροσύνη εἶναι ἡ ἀγάπη. Γιατὶ ἀπὸ τὴν 
ἀγάπη ποὺ εἶχε γιὰ μᾶς ὁ Θεὸς Λόγος ἐταπείνωσε τὸν ἑαυτό 
του κι᾿ ἔγινε ὅμοιος μ᾿ ἐμᾶς»1.
 Ὁ Ἅγιος Εὐθύμιος μποροῦσε βέβαια νὰ διακηρύξη σὰν 
τὸν Μέγα Ἀντώνιο, ὅτι δὲν φοβόταν τὸν Θεό, ἀλλὰ τὸν 

(*) Ὁμιλία στὴν Ἐκδήλωσι «Εὐχαριστήρια», Νοβοτὲλ Ἀθηνῶν, Κυ
ρια κή, 5/18.10.2009.

1. Κυρίλλου Σκυθοπολίτου, Βίος τοῦ Ἁγίου Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου, 
μετάφρ. Ἀρχιμ. Νικοδήμου Γιαννακοπούλου, Σειρὰ Ἄνθη τῆς Ἐρήμου, 3, 
ἔκδ. Εὐαγοῦς Ἱδρύματος Ὁσίου Ἰωάννου Ρώσου, Χαλκὶς 1972, σελ. 105-106.
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ἀγαποῦσε. Καὶ νὰ μᾶς φέρη σὲ συντονισμὸ μὲ τὴν προ-
τροπὴ τοῦ Μαθητοῦ τῆς Ἀγάπης, τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ 
Θεολόγου:
 «Ἀδελφοί, εἰ οὕτως ὁ Θεὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς, καὶ ἡμεῖς 
ὀφεί  λομεν ἀλλήλους ἀγαπᾶν» (Α΄ Ἰωάν. δ΄ 11).
 Ἆρά γε, μποροῦμε νὰ ζήσουμε σὰν Χριστιανοί, καὶ μάλι-
στα ὅσοι ἀπὸ ἐμᾶς ἀφιερωθήκαμε στὸν Θεό, σὰν Μοναχοί, 
χωρὶς ἀγάπη; Ἆρά γε, δικαιολογεῖ κάτι ἄλλο τὴν κλῆσι μας 
ὡς Χριστιανῶν, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἀγάπη;

Ἄν ὁ Χριστὸς ἀγάπησε «εἰς 
τέλος» (Ἰωάν. ιγ΄ 1), τελείως καὶ πλή-
ρως, καὶ συγχώρησε ἀκόμη καὶ 
τοὺς σταυρωτές Του, πῶς εἶναι 
δυνατὸν νὰ Τοῦ ὁμοιάσουμε καὶ 
νὰ εἰσέλθουμε στὴν Βασιλεία Του 
χωρὶς τὴν σφραγῖδα Του, χωρὶς τὸ 
ἔνδυμά Του, δηλαδὴ χωρὶς τὴν ἁγία 
καὶ ζωοποιὸ ἀγάπη;

Αὐτὰ καὶ ἄλλα ἐρωτήματα ἔχον-
τας κατὰ νοῦν ἡ εὐαίσθητη ψυχὴ 

τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου καὶ Πατρός μας κ. Κυπριανοῦ 
[† 2013], δὲν ἔπαυε νὰ μᾶς ὑποδεικνύη τὴν ἴδια σωτήρια 
καὶ ζωτικῆς σημασίας διδαχή. Τόνιζε πάντοτε, σὲ κάθε 
εὐκαιρία, ὅτι 
 «χωρὶς τὴν ἀγάπη δὲν μπορῶ νὰ ζήσω»· «νὰ ἔχετε ἀγάπη 
καὶ νὰ θυσιάζεσθε ὁ ἕνας γιὰ τὸν ἄλλον»· «ὅποιος δὲν ἔχει 
ἀγάπη, δὲν ἔχει τὸν Θεό»· «ὅπου δὲν ὑπάρχει ἀγάπη, ἐκεῖ 
δὲν ὑπάρχει ὁ Θεός»!...
 Ἡ δὲ ἐπιμονή του στὴν συνεχῆ Θ. Μετάληψι τῶν 
Ἀ χράντων Μυστηρίων εἶχε μίαν ἁπλῆ καὶ συνάμα πολὺ οὐ-
σι αστικὴ ἑρμηνεία:
 «Ἄν δὲν συμμετέχουμε συνεχῶς στὸ Μυστήριο τῆς Ἀγάπης, 
τῆς Ἑνότητος καὶ τῆς Συγχωρήσεως, ὁπωσδήποτε θὰ διαλυ-
θοῦμε»!...
 Κατόπιν τούτων, μᾶς ἔρχεται στὸν νοῦ ἡ θεόσοφη δι-
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δαχὴ τοῦ συντοπίτου τοῦ Σεβασμ. Πατρὸς ἡμῶν Ἁγίου 
Ἰσαποστόλου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ:
 «Φυσικόν μας εἶνε ν᾿ ἀγαπῶμεν τοὺς ἀδελφούς μας· 
διότι εἴμεθα μιᾶς φύσεως, ἔχομεν ἕνα Βάπτισμα, μίαν πίστιν, 
τὰ Ἄχραντα Μυστήρια μεταλαμβάνομεν, ἕνα Παράδεισον 
ἐλπίζομεν ν᾿ ἀπολαύσωμεν. Καλότυχος ἐκεῖνος ὁ ἄνθρω-
πος ποὺ ἀξιώθηκε καὶ ἔλαβεν εἰς τὴν καρδίαν του αὐτὰς τὰς 
δύο ἀγάπας, εἰς τὸν Θεὸν καὶ εἰς τὸν ἀδελφόν του... Χιλίας 
χιλιάδας καλὰ νὰ κάμνωμεν, ἀδελφοί μου, νηστείας, προσ
ευχάς, ἐλεημοσύνας, καὶ τὸ αἷμα μας νὰ χύσωμεν διὰ τὸν 
Χριστόν μας, καὶ δὲν ἔχωμεν αὐτὰς τὰς δύο ἀγάπας, ἀλλὰ 
ἔχωμεν τὸ μῖσος καὶ τὴν ἔχθραν εἰς τοὺς ἀδελφούς μας, ὅλα 
ἐκεῖνα τὰ καλὰ ὁποὺ ἐκάμαμεν εἶνε τοῦ διαβόλου καὶ εἰς 
τὴν κόλασιν πηγαίνομεν... Ναί, ἀδελφοί μου, διότι ἐκείνη ἡ 
ἔχθρα εἶναι τὸ φαρμάκι τοῦ διαβόλου»2.
 Τί ἄλλο μᾶς λέγει αὐτὴ ἡ χαριτωμένη διδαχή, παρὰ 
μᾶς ἐπαναλαμβάνει μὲ δύναμι καὶ ἁπλότητα ὅσα ἀθάνατα 
ἐξέθεσε ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Παῦλος γιὰ τὸ μεγαλεῖο τῆς 
Ἀγάπης στὸν ὑπέροχο Ὕμνο του γι᾿ αὐτήν;
 «Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγ
γέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἤ κύμβαλον 
ἀλαλάζον. Καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια 
πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, 
ὥστε ὄρη μεθιστάνειν (νὰ μεταθέτω), ἀγάπην δὲ μὴ ἔχων, 
οὐδέν εἰμι (δὲν εἶναι τίποτε χωρὶς τὴν ἀγάπη). Καὶ ἐὰν 
ψωμίσω (μοιράσω σὲ ἐλεημοσύνες) πάντα τὰ ὑπάρχοντά 
μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσωμαι, ἀγάπην 
δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι. Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρη-
στεύεται (εἶναι εὐμενής), ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ (δὲν εἶναι ζηλότυ-
πη), ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται (δὲν κομπάζει), οὐ φυσιοῦται 
(δὲν εἶναι ὑπερήφανη), οὐκ ἀσχημονεῖ (δὲν κάνει ἀσχημίες), 

Ἀγαπῶ, ἄρα ὑπάρχω

2. Ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Καντιώτου, Μητροπολίτου Φλω ρί-
νης, Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, Διδαχὴ Α΄, ἔκδ. Ι΄, «Ὁ Σταυρός», Ἀθῆναι 1988, 
σελ. 111-112.
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οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς (δὲν ζητεῖ τὸ συμφέρον της), οὐ παροξύνε-
ται (δὲν ἐρεθίζεται), οὐ λογίζεται τὸ κακόν, οὐ χαίρει ἐπὶ 
τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ· πάντα στέγει (ὅλα τὰ 
σκεπάζει), πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει· ἡ 
ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει» (Α΄ Κορ. ιγ΄ 1-8).
 Χωρὶς τὴν ἀγάπη, εἶναι ἀνώφελα ὅλα τὰ ἄλλα χαρίσματα. 
Αὐτὴ δίνει σὲ αὐτὰ ζωὴ καὶ ἀξία. Χωρὶς αὐτὴν οὐσιαστικὰ 
δὲν ὑφίστανται τὰ χαρίσματα. Τὸ ἴδιο καὶ ὁ φορέας τῶν χα-
ρισμάτων, ὁ ἄνθρωπος. Χωρὶς ἀγάπη, δὲν ζῆ ἀληθινά. Ἔχει 
ὄνομα ὅτι ζῆ, ἀλλὰ εἶναι νεκρὸς (πρβλ. Ἀποκαλ. γ΄ 1).
 Ὁ τίτλος τῆς Ὁμιλίας μας, «Ἀγαπῶ, ἄρα ὑπάρχω», 
εἶναι ἀπολύτως δικαιολογημένος πνευματικά. Τὸ σύνθη-
μα τῶν ὀρθολογιστῶν καὶ ρασιοναλιστῶν (λογικοκρατῶν), 
αὐτῶν ποὺ βασίζονται στὴν ἀπνευμάτιστη ψυχρὴ λογική, 
εἶναι τὸ γνωστὸ καρτεσιανὸ ἀξίωμα: «σκέπτομαι, ἄρα 
ὑπάρχω» (cogito ergo sum). Ἡ πνευματικὴ ἀρχὴ τῆς ὄντως 
ζωῆς στὸν ἄνθρωπο εἶναι ἄλλη: «Ἀγαπῶ, ἄρα ὑπάρχω»!...
 Ὅμως, γιὰ ποιάν ἀγάπη ὁμιλοῦμε;     

* * *
 Ὁ Ἁγιοτριαδικὸς Θεός μας, ὁ Πατήρ, ὁ Υἱὸς καὶ τὸ Ἅγιον 
Πνεῦμα, «ἀγάπη ἐστίν» (Α΄ Ἰωάν. δ΄ 8). Τὰ Τρία Πρόσωπα 
ἤ οἱ Τρεῖς Ὑποστάσεις τοῦ Ἑνὸς κατὰ τὴν Οὐσία καὶ Φύσι 
μόνου ἀληθινοῦ Θεοῦ ἀγαπῶνται μὲ διαπεραστικὸ καὶ πε-
ριχωρητικὸ ἔρωτα3. Ὁ Τριαδικὸς αὐτὸς Ἔρως δημιούργησε 
Ἀγγέλους καὶ Ἀνθρώπους, μὲ δύναμι ἀγάπης μέσα τους, 
δηλαδὴ μὲ ἔφεσι καὶ ἀπαθῆ ἔρωτα γιὰ τὸν Θεό4. Κατ᾿ αὐτὸ 
τὸν τρόπο ὑπῆρχε κοινωνία λογικῶν πλασμάτων καὶ Θεοῦ, 
ὥστε νὰ μεταδίδωνται θεῖα χαρίσματα καὶ θεία ζωὴ στὰ δη-
μιουργήματα.

3. Ἡγουμένης Εὐθυμίας Μοναχῆς, Ἡ Ἀναδημιουργία τοῦ Ἀν
θρώπου (Κατὰ τὴν Θεολογία τοῦ Ἁγίου Νικολάου Καβάσιλα), ἐκδ. 
Τῆνος, Ἀθήνα 2002, σελ. 43.

4. Αὐτόθι, σελ. 44. Πρβλ. Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ, Κεφάλαια 
Ἑκατὸν Πεντήκοντα..., § 40, Πατερικαὶ Ἐκδόσεις Γρηγόριος ὁ Παλα-
μᾶς, Θεσσαλονίκη 1994, σελ. 120-122.
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 Εἰδικῶς ὁ ἄνθρωπος δημιουργήθηκε κατ᾿ εἰκόνα καὶ 
ὁμοίωσιν Θεοῦ, καταστόλιστος μὲ θεῖες δωρεὲς καὶ ἔφε-
σι τελειώσεως, δηλαδὴ μετοχῆς θεοποιοῦ Ἐνεργείας καὶ 
Χάριτος, ἤτοι Θεώσεως5.
 Αὐτὸ θὰ γινόταν ἐλεύθερα, ὄχι ἀναγκαστικά. Φθόνῳ 
τοῦ διαβόλου, ὁ ἄνθρωπος ἀπατήθηκε καὶ ἐπέλεξε θελημα-
τικὰ τὴν παρακοὴ στὴν ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ, ποὺ τοῦ ἐπέφερε 
θάνατο, ἀπώλεια καὶ σκότος, δηλαδὴ ἀπουσία Θεοῦ καὶ 
ἀπουσία ἀληθινῆς ζωῆς, ἀγάπης καὶ φωτός.
 Ὁ Θεὸς εἶχε στολίσει τὸν ἄνθρωπο μὲ φυσικὴ ἤ ἔμφυ-
τη ἀγάπη, ὥστε νὰ ἀντεπεξέλθη καὶ μετὰ τὴν πτῶσι στὴν 
δύσκολη καὶ ταλαίπωρη πλέον «ἐν θανάτῳ» ζωή του. Ἡ φυ-
σικὴ ἀγάπη εἶναι ἡ ἐξ αἵματος ἀγάπη, δηλαδὴ ἡ ἀγάπη τῶν 
συζύγων μεταξύ τους καὶ πρὸς τὰ παιδιά τους, καὶ γενικὰ ἡ 
συγγενικὴ καὶ φυλετικὴ ἀγάπη. Ὁ ἄνθρωπος ὅμως μακρὰν 
τοῦ Θεοῦ δὲν δύναται νὰ παραμείνη οὔτε σὲ ἕνα ἀνεκτὸ 
καὶ ὑποφερτὸ ἐπίπεδο φυσικῆς ζωῆς, ἀλλὰ διαστρέφει 
πολὺ εὔκολα τὴν ἀγαπητική του δύναμι σὲ ἐμπαθῆ ἔρω-
τα ἁμαρτίας. Περὶ τούτου βεβαιώνει τόσο χαρακτηριστικὰ 
τὸ γνωστὸ τροπάριο τῆς Κασσιανῆς: «Οἴμοι, ὅτι νῦξ μοι 
ὑπάρχει, οἶστρος ἀκολασίας ζοφώδης τε καὶ ἀσέληνος ἔρως 
τῆς ἁμαρτίας».
 Ἀλλά, δόξα Χριστὲ Βασιλεῦ, τῇ περὶ ἡμᾶς Σου φρικτῇ 
Οἰκονομίᾳ! Ὁ καθαρὸς καὶ ἁγνὸς Ἔρωτας τοῦ Θεοῦ δὲν 
ἡσύχαζε! Ὁ ἄνθρωπος ἀπομακρύνθηκε, ὄχι ὁ Θεός! Ὁ 
Θεὸς ἀγάπησε ὅλους, τοὺς πάντες, καὶ αὐτοὺς ἀκόμη τοὺς 
περιφρονημένους, ποὺ ὅλοι τοὺς ἀποφεύγουν καὶ τοὺς 
ἀποστρέφονται6! Ὅλοι γι᾿ Αὐτὸν εἶναι ἀνυπολόγιστης 

5. Ἀρχιμανδρίτου Δαμασκηνοῦ, Ἡ ἐν Χριστῷ ὡραιοποίησις τῆς 
ζωῆς, στὸ Ὠδὴ ὑπὲρ τοῦ Ἀγαπητοῦ, ἐκδ. Εὐεργέτις, Ἱερὰ Ἀνδρώα 
Κοινοβιακὴ Μονὴ Ἁγίας Παρασκευῆς Μαζίου, Ἐν Μεγάροις 1998, 
σελ. 426.

6. Ἁγίου Συμεὼν τοῦ Νέου Θεολόγου, Ἀλφαβητικὰ Κεφάλαια, 
Κεφ. ΙΔ΄, ἔκδ. Ἱερᾶς Μονῆς Σταυρονικήτα, Ἅγιος Ὄρος 2005, σελ. 
198-200.

Ἀγαπῶ, ἄρα ὑπάρχω
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ἀξίας! Ὅλοι τοῦ εἶναι ὑπερπολύτιμοι! Καὶ ἔγινε Πατέρας, 
Ἀδελφὸς καὶ Φίλος μας, ἀπὸ ἀπερίγραπτη ἀγαθότητα καὶ 
ἄμετρη συγκατάβασι!...
 Γράφει ὁ ἱερὸς Νικόλαος Καβάσιλας ὅλος ἐξεστηκώς, 
γιὰ νὰ μᾶς μυήση στὴν ὑπέρλογη θεία Ἀγάπη:
 «Ὅπως ἀκριβῶς τὸ φίλτρο φέρει σ᾿ ἔκστασι τοὺς ἀνθρώ
πους ποὺ εἶναι ἐρωτευμένοι, ὅταν ὑπερβάλη καὶ γίνη ἰσχυρό
τερο ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ τὸ δέχονται, κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο ἐκένω-
σε τὸν Θεὸ ὁ ἔρως πρὸς τοὺς ἀνθρώπους. Πραγματικά, δὲν 
καλεῖ κοντά του τὸν δοῦλο ποὺ ἀγάπησε μένοντας στὸν τόπο 
του, ἀλλὰ τὸν ἀναζητεῖ ὁ ἴδιος κατερχόμενος, ὁ πλούσιος 
φθάνει στὸ καταγώγιο τοῦ πτωχοῦ, προσερχόμενος μόνος 
του μηνύει τὸν πόθο καὶ ζητεῖ ἀνταπόδοσι, ὅταν ἐκεῖνος 
ἀπαξιώση δὲν ἀπομακρύνεται, γιὰ τὴν προσβολὴ δὲν δυ-
σανασχετεῖ, ὅταν διώκεται κάθεται στὶς θύρες, γιὰ νὰ δείξη 
τὸν ἐραστὴ κάμνει τὰ πάντα, καὶ ὅταν πάσχη, ὑποφέρει καὶ 
ἀποθνήσκει»7. 
 «Οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον» (Ἰωάν. γ΄ 16), 
ἀναφωνεῖ ὁ Θεολόγος Εὐαγγελιστής! Τί ἦταν ὁ κόσμος ποὺ 
ἀγάπησε ὁ Θεός;
 «Ἀγνώμων καὶ ἀχάριστος. Ἐπαναστάτης καὶ ἀποστάτης. 
Ἀσεβὴς καὶ βλάσφημος. Διεφθαρμένος καὶ διεστραμμένος. 
Ἄθλιος καὶ τρισάθλιος. Κόσμος ἄκοσμος! Κόσμος ἄσχη-
μος, ἄξιος ἀποστροφῆς, βδελυγμίας καὶ καταστροφῆς. Καὶ 
ὅμως, ὁ Θεὸς ἀγάπησε ἕνα τέτοιο κόσμο. Ἐμεῖς ἀγαποῦμε 
πρόσωπα, τὰ ὁποῖα ἔχουν κἄτι τὸ θελκτικὸ καὶ ἑλκυστικό, 
στὰ ὁποῖα βρίσκουμε κἄποια ἀνταπόκρισι. Ὁ Θεὸς ἀγαπᾶ 
καὶ ἀναξίους καὶ καθάρματα! Ἐμεῖς ἀγαποῦμε μὲ ἰδιοτέλεια, 
ὁ Θεὸς ἀγαπᾷ ἀνιδιοτελῶς. Τίποτε δὲν ἀναγκάζει τὸ Θεὸ γιὰ 
ν᾿ ἀγαπᾶ, κανένα συμφέρον δὲν ἔχει ὁ Θεὸς γιὰ ν᾿ ἀγαπᾶ. Ὁ 
Θεὸς ἀγαπᾷ τελείως ἐλευθέρως καὶ τελείως ἀνιδιοτελῶς... 

7. Νικολάου Καβάσιλα, Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ Ζωῆς, Λόγος Ἕκτος, 
§ 7, Πατερικαὶ Ἐκδόσεις Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Θεσσαλονίκη 1979, 
σελ. 516.
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Ὁ Θεὸς εἶνε ὅλα τὰ καλά, προπάντων ὅμως εἶνε ἀγάπη... 
Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ εἶνε μυστήριο. Ἡ πεπερασμένη καὶ διε-
φθαρμένη ὕπαρξίς μας δὲν μπορεῖ νὰ τὴ συλλάβη»8.
 Ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, ὁ μόνος Φιλάνθρωπος, ἐπι-
τελεῖ λοιπὸν τὸ πιὸ μεγάλο θαῦμα τῆς Εὐσπλαγχνίας Του: 
Ἀπὸ ἀνέκφραστη Ἀγάπη γίνεται ἄνθρωπος ἐκ Πνεύματος 
Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου ὄχι μόνον γιὰ νὰ εὐερ-
γετήση, νὰ διδάξη καὶ νὰ θαυματουργήση, ἀλλὰ γιὰ νὰ 
σταυρωθῆ ὑπὲρ ἡμῶν, χάριν ἡμῶν! Κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ 
φαντασθῆ πόσο λυπήθηκε καὶ πόσο ἀγάπησε τὸ ἀνθρώπι-
νο γένος ὁ Θεάνθρωπος Χριστός! Διότι, δὲν ἀρκέσθηκε νὰ 
δίδη μύρια ἀγαθά, ἀλλὰ ἐπέλεξε νὰ πάθη μὲ τὸν πιὸ ἀτι-
μωτικὸ θάνατο. Νὰ ἀφεθῆ στὴν πιὸ σαδιστικὴ ἀγριότητα 
ποὺ ὑπῆρξε στὴν ἱστορία, στὰ χέρια τῶν πιὸ φθονερῶν καὶ 
αἱμοδιψῶν ἀνθρωπομόρφων τεράτων, γιὰ νὰ ἀναδεχθῆ τὴν 
ἁμαρτία μας καὶ νὰ τὴν ξεπλύνη μὲ τὸ Αἷμα Του, ἀλλὰ καὶ 
γιὰ νὰ μᾶς χαρίζη ἄφεσι καὶ νὰ μᾶς τρέφη μὲ τὸν ἴδιο τὸν 
Ἑαυτό Του! Ἰλιγγιᾶ ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου καὶ θέλγεται ἀπὸ 
εὐγνώμονα Χριστοαγάπη, ἄν βέβαια θέλη νὰ λέγεται καὶ νὰ 
παραμένη ἄνθρωπος...
 Ὁ Θεάνθρωπος μᾶς ἐξαγόρασε δίδοντας «τὴν ψυχὴν 
αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν» (Μάρκ. ι΄ 45). Ἀλλὰ ποῦ προσέ-
φερε ὁ Λυτρωτὴς τὸ Αἷμα Του; Πέρα ἀπὸ τὴν γνωστὴ 
ἀπάντησι τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Θεολόγου, ὅτι τὸ Αἷμα Του 
λαμβάνει ὁ Πατήρ, ἄν καὶ δὲν τὸ ζήτησε οὔτε τὸ χρειάζεται, 
χάριν ὅμως τῆς οἰκονομίας καὶ γιὰ νὰ ἁγιασθῆ ὁ ἄνθρωπος9, 
ὁ ἱερὸς Καβάσιλας μᾶς λέγει, ὅτι ὁ Χριστὸς τὶς πληγές Του, 
τὰ πάθη Του καὶ τὸ Αἷμα Του τὰ προσέφερε στὸν ἄνθρω-
πο! Ναί, στὸν ἄνθρωπο! Αὐτὸς εἶναι ὁ παραλήπτης τοῦ πο-
λυτίμου λύτρου τῆς ἐξαγορᾶς του, ὥστε μὲ τὸ ἀτίμητο αὐτὸ 

Ἀγαπῶ, ἄρα ὑπάρχω

8. Νικολάου Σωτηροπούλου, Τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Ἰωάννου, τ. Α΄, 
ἐκδ. «Ὁ Σταυρός», Ἀθῆναι 1996, σελ. 252-253.

9. Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, PG τ. 36, στλ. 653ΒC: Λόγος 
ΜΕ΄, Εἰς τὸ Ἅγιον Πάσχα, § ΚΒ΄.
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λύτρο νὰ ἐξαγορασθῆ πλέον ἡ θέλησίς του10. Γιὰ νὰ φυγα-
δευθῆ ἀπὸ αὐτὴν ἡ δαιμονικὴ ἐπενέργεια καὶ νὰ ἐπανέλθη 
ἡ φυσικὴ κατάστασι ἐλευθερίας της, δηλαδὴ ἀγάπης πρὸς 
τὸν Θεὸ καὶ τὸν πλησίον...   

Ὁ Χριστός μας σήκωσε τὰ πάθη 
ὅλης τῆς ἀνθρωπότητος καὶ κάθε ἀν-
θρώπου προσωπικά. Ἄς μὴ ἀναρω-
τᾶται κανεὶς ποῦ εἶναι ὁ Χριστὸς στὸν 
πόνο τῶν ἀνθρώπων καὶ γιατί νὰ συμ-
βαίνουν τόσα δεινὰ στὸν κόσμο. Ἐμεῖς 
τὰ ἐπιλέξαμε καὶ τὰ δημιουργοῦμε. 
Ὁ Κύριος τὰ ἁπαλύνει καὶ τὰ μετα-
μορφώνει. Καὶ ὅπως μᾶς βεβαιώνει ὁ 
Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής, Αὐτός, 
ὁ Χριστός, συνεχίζει νὰ δέχεται μὲ 

ἀγάπη ἐπάνω στὸν Ἑαυτό Του τὰ πάθη τοῦ καθενός μας 
καὶ ὥς τὸ τέλος τῆς ζωῆς αὐτῆς, ἀνάλογα πρὸς τὸ τί 
ὑποφέρει καθένας, θὰ ὑποφέρη πάντα καὶ Ἐκεῖνος μυ-
στικὰ ἀπὸ ἀγάπη11!... Ἔχουμε ἕναν τέτοιο Συμπάσχοντα 
Θεό, στὸν Ὁποῖον προξενοῦμε συνεχῶς πόνο ὄχι μόνο μὲ 
τὶς ἁμαρτίες μας, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν ἀσθενικότητα καὶ ἀδυ-
ναμία μας. Ἄς συγκλονιστοῦμε, ἄς ἀναλογισθοῦμε τὸ μέγε-
θος τῆς Ἀγάπης Του, ἄς ἐντραποῦμε, ἄς μετανοήσουμε, ἄς 
ὑπομένουμε, καὶ κυρίως ἄς μὴ Τοῦ καταλογίζουμε «ὀλι-
γωρία» καὶ «ἀπουσία» στὸν κόσμο μας καὶ στὴν ζωή 
μας!... Εἶναι κρῖμα, εἶναι ἀδικία, εἶναι φοβερὴ τυφλότητα 
καὶ ἀναισθησία!

* * *
 Ὁ Κύριος τῆς Ἀγάπης καὶ τοῦ Ἐλέους ὥρισε τὴν Ἀγάπη 
ὡς ἀνωτέρα ὅλων τῶν Ἐντολῶν:

10. Ἡγουμένης Εὐθυμίας Μοναχῆς, ἔνθ᾿ ἀνωτ., σελ. 53.
11. Ἁγίου Μαξίμου Ὁμολογητοῦ, Μυσταγωγία, Ἀνακεφαλαίωσις, 

§ 15, Πατερικαὶ Ἐκδόσεις Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Θεσσαλονίκη 1985, 
σελ. 156.
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 «Ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου 
καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου. Αὕτη ἐστὶ 
πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή. Δευτέρα δὲ ὁμοίᾳ αὐτῇ· ἀγαπήσεις 
τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. Ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς 
ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται» (Ματθ. κβ΄ 37-40).
 Τὴν ἀγάπη μας πρὸς τὸν Θεὸ ἀποδεικνύει ἡ τήρησις 
τῶν Ἐντολῶν Του. Διότι, ὡς γνωστόν, ὅποιον ἀγαποῦμε 
σὲ ἐκεῖνον καὶ δείχνουμε εὐχαρίστως ὑπακοή. Καὶ ἡ κυρία 
Ἐντολὴ εἶναι ἡ «καινή», ἡ καινούργια Ἐντολὴ τῆς πρὸς τὸν 
πλησίον ἀγάπης, ἡ ὁποία χαρακτηρίζεται ἀπὸ ἀνιδιοτέλεια 
καὶ αὐτοθυσία.
 «Καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. Ἐν 
τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην 
ἔχητε ἐν ἀλλήλοις» (Ἰωάν. ιγ΄ 34-35).
 Ὁ Χριστός μας εἶναι τὸ πρότυπο τῆς ἀγάπης. Δὲν δίδα-
ξε μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐπέδειξε τελεία ἀγάπη μέχρι θανάτου, 
θανάτου δὲ σταυροῦ.
 Ἀπαίτησε μάλιστα αὐτὸ ποὺ δὲν ξανακούσθηκε ποτὲ 
μέχρι τότε στὴν πεσμένη ἀνθρωπότητα, ἡ ὁποία δὲν μπο-
ροῦσε νὰ κρατήση καὶ νὰ ἐπιδείξη οὔτε τὴν φυσικὴ ἀγάπη. 
Ζήτησε τὴν ἀγάπη πρὸς αὐτοὺς τούτους τοὺς ἐχθρούς, τὴν 
συγχώρησι τῶν ἐχθρῶν, ἀλλὰ ἀκόμη -ἄν τὸ ἀπαιτήση ἡ 
περίστασι- καὶ τὸν θάνατον ὑπὲρ τῶν φίλων (Ματθ. ε΄ 43-
44, Λουκ. κγ΄ 34, Ἰωάν. ιε΄ 12-13).
 Ἡ ἀγάπη λοιπόν, σύμφωνα μὲ τὸν Ἅγιο Συμεὼν τὸν 
Νέο Θεολόγο, ἀπέκτησε δύο βαθμούς: πρῶτον, ἀγάπη 
τοῦ πλησίον ὅπως τὸν ἑαυτό μας, καὶ δεύτερον, ἀγάπη με-
γαλύτερη ἀπὸ τὸν ἑαυτό μας: ἀγάπη καὶ συγχώρησι τῶν 
ἐχθρῶν καὶ θυσία ὑπὲρ τῶν φίλων12.
 Ἔτσι ὁ ἄνθρωπος ἐξομοιώνεται μὲ τὸ Πρόσωπο τοῦ 
Χρι στοῦ, τῆς Σαρκωμένης Ἀγάπης, καὶ γίνεται γνήσιος 
κατὰ χάριν υἱὸς τοῦ Τελείου καὶ Οἰκτίρμονος Πατρός!
 Ἔτσι ὁ ἄνθρωπος γίνεται πνευματοφόρος καὶ περνᾶ ἐκ 
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12. Ἁγίου Συμεὼν τοῦ Νέου Θεολόγου, ἔνθ᾿ ἀνωτ., Κεφ. Η΄, σελ. 130.



22 Μαρτυρία Πίστεως καὶ Ζωῆς

θανάτου εἰς τὴν ζωὴν καὶ γνωρίζει ἐμπειρικά, ὅτι «ὁ μὴ 
ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν μένει ἐν τῷ θανάτῳ» (Α΄ Ἰωάν. γ΄ 14).
 Πῶς ὅμως θὰ περάσουμε ἀπὸ τὴν φυσικὴ ἀγάπη, ποὺ 
οὔτε καὶ αὐτὴν δὲν μποροῦμε νὰ κρατήσουμε εὔκολα, ἐφ᾿ 
ὅσον δὲν ἀγαποῦμε ἀκόμη καὶ αὐτοὺς ποὺ μᾶς ἀγαποῦν (!), 
στὴν προαιρετικὴ ἀγάπη, τὴν ὁποίαν ἀπαιτεῖ ὁ Κύριός μας; 
Πῶς θὰ μετατρέψουμε τὴν μεταπτωτική μας ἐμπαθῆ ἀγάπη 
σὲ ἁγία εὐαγγελικὴ ἀγάπη;
 Ὁ μακαριστὸς Γέροντας Σωφρόνιος Σαχάρωφ († 1993) 
ἀπαντᾶ περιεκτικὰ σὲ μία ἐπιστολή του πρὸς τὴν κατὰ 
σάρκα ἀδελφή του Μαρία ὡς ἑξῆς:
 «Οἱ ἄνθρωποι δὲν μποροῦν νὰ ἀγαπήσουν μὲ πραγμα-
τικὴ ἀγάπη τὸν Χριστό. Αὐτοί, σὰν τὰ ζῶα, ἀγαποῦν μόνο 
ἐκείνους ποὺ τοὺς πλησιάζουν μὲ τὰ ἴδια ζωώδη “αἰσθήμα-
τα”. Αὐτὴ λοιπὸν ἡ “ζωώδης” ἀγάπη ὑπαγορεύεται ἀπὸ τὴν 
προκαθορισμένη κοσμικὴ διαδικασία τῆς φυσικῆς ζωῆς. Ἡ 
ἀγάπη ὅμως τοῦ Χριστοῦ ἀγκαλιάζει ὅλο τὸν κόσμο σὲ ὅλες 
τὶς διαστάσεις του μέσα στὸν χῶρο καὶ τὸν χρόνο του, δηλαδὴ 
στοὺς αἰῶνες ποὺ πέρασαν καὶ σὲ αὐτοὺς ποὺ ἀκόμη ἔρχονται. 
Γιὰ τὴν ἀγάπη αὐτὴ εἶναι ἀπόλυτα ἀναγκαῖο νὰ νικήσουμε 
τὴν ὑπερηφάνεια ποὺ μᾶς ἐμποδίζει νὰ ἀγαποῦμε. Καὶ ὅταν 
ταπεινωνόμαστε, καταδικάζοντας τὸν ἑαυτό μας καὶ μόνο τὸν 
ἑαυτό μας, τότε δὲν ὑπάρχει σὲ μᾶς ἁμαρτία, καὶ μὲ τὸν τρόπο 
αὐτὸ παρέχεται ἡ δυνατότητα στὸ Ἅγιο Πνεῦμα νὰ ἐνεργήσει 
μέσα μας. Καὶ ἄν αὐτὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ἔρθει στὴν ψυχή, τότε 
ἡ νίκη ἐπάνω στὸν θάνατο γίνεται ὀφθαλμοφανέστερη ἀπὸ τὴν 
ὑλικὴ πραγματικότητα τοῦ φθαρτοῦ αὐτοῦ κόσμου. Τότε ὅλα 
ὅσα φαίνονται στὸν ἄνθρωποζῶο ἀδύνατα, ἀνόητα, ὀλέθρια 
κλπ., παρουσιάζονται ὡς τὸ ἀληθινὸ νόημα, ἡ σοφία, ἡ δικαι-
οσύνη, ὡς ἑνιαία αὐθεντικὴ ζωή, ἔξω ἀπὸ τὴ φθορά, ἀπὸ τὸ 
σκοτάδι, καὶ ἀπ᾿ ὅλα ἐκεῖνα τὰ κακά, μὲ τὰ ὁποῖα καταστρέφε-
ται ἡ ἀνθρωπότητα»13.

13. Ἀρχιμ. Σωφρονίου Σαχάρωφ, Γράμματα στὴ Ρωσία, Γράμμα 
47 (28.11.1972), Ἱερὰ Πατριαρχικὴ καὶ Σταυροπηγιακὴ Μονὴ Τιμίου 
Προδρόμου, Ἔσσεξ Ἀγγλίας, 2009, σελ. 218-219.
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 Ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστὸς μᾶς παρέχει ἄλλωστε τὰ 
Ἅγια Μυστήριά Του ὡς ἀπάντησι τοῦ πόθου μας καὶ τῆς 
μετανοίας μας, χαρίζοντάς μας ἴασι, νέα ζωὴ καὶ ἀγάπη. Ἡ 
ἀδυναμία μας νὰ προσερχώμαστε καὶ νὰ λαμβάνουμε θεῖες 
δωρεές, ἔγκειται στὴν ἀδυναμία ὑπερβάσεως τῶν κυρίων 
ἐμποδίων μας: στὸν ὀλέθριο πόθο ποὺ ἔχουμε, παράλληλα, 
γιὰ τὰ ὑλικὰ καὶ τὶς ἡδονές, ὡς καὶ στὴν ἔλλειψι μετανοίας 
μας. Κυρίως δὲ καὶ πρωτίστως στὴν φιλαυτία καὶ τὸν ἐγω-
ισμό μας.
 Ἄν δὲν ἐξέλθουμε ἀπὸ τὸν ἀσφυκτικὸ κλοιὸ τοῦ «ἐγώ» 
μας, ἄν δὲν συνηθίσουμε νὰ τιμοῦμε ὅλους τοὺς ἄλλους 
ἀνθρώπους, ἄν δὲν αὐτομεμφώμεθα συνεχῶς, ἄν δὲν 
βιάσουμε τὸν ἑαυτό μας σὲ ἔργα ἀγάπης, ἄν δὲν κάνουμε 
τὰ βάρη καὶ τὰ λάθη τῶν ἄλλων καὶ δικά μας, ἄν δὲν προσ-
ευχώμαστε γιὰ τὴν ἐλάφρυνσι τῶν πόνων τῶν ἄλλων, καὶ 
μὲ ἕνα λόγο ἄν δὲν ἀγαποῦμε, δὲν ἐγκρατευώμαστε καὶ δὲν 
προσευχώμαστε, πῶς θὰ ἐξανθίση μέσα μας ἡ Ἀγάπη ἐν 
Πνεύματι Ἁγίῳ;
 Ἄν δὲν ἀγαποῦμε τὸν κάθε ἀδελφό, ἄν ἀντιπαθοῦμε 
εὐχαρίστως ἔστω καὶ ἕναν ἀδελφό, τότε δὲν δυνάμεθα νὰ 
προσευχηθοῦμε καθαρὰ καὶ δὴ νοερά, καὶ δὲν μᾶς ὠφελεῖ 
οὔτε καὶ ἡ Θεία Κοινωνία. Πῶς δυνάμεθα μὲ διηρημένη 
καὶ διεσπασμένη καρδιὰ νὰ προσερχώμαστε στὸ ὑπέρτατο 
Μυστήριο τῆς Ἀγάπης καὶ τῆς Ἑνότητος;
 Γιὰ τὴν ἀποφυγὴ παρεξηγήσεως, τονίζουμε στὸ σημεῖο 
αὐτὸ ὅτι ὁμιλοῦμε γιὰ τὴν Ἀγάπη τῆς Ἀληθείας, ἡ ὁποία δὲν 
γνωρίζει συμβιβασμοὺς στὰ τῆς Πίστεως. Ὅπως ὑπάρχει 
ἡ νόθος καὶ ἐμπαθὴς ἀγάπη, ἔτσι ὑπάρχει καὶ ἡ ἀγαπο-
λογία, ποὺ ἐπικρατεῖ στὴν σύγχρονη Οἰκουμενικὴ Κίνησι, 
καὶ ἡ ὁποία ὁδηγεῖ στὴν πλάνη καὶ τὴν αἵρεσι. Ἡ ἀγάπη 
γιὰ τοὺς αἱρετικοὺς ὑπαγορεύει τὴν κλῆσι τῆς μετανοίας 
καὶ τῆς ἐπανόδου τους στὴν Ἀλήθεια καὶ τὴν Ἑνότητα τῆς 
Πίστεως, μέσα στὸ ἀληθινὰ ἀγαπητικὸ φρόνημα καὶ ἦθος 
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας.
 Ποιά ἄλλη δύναμι λοιπὸν -γιὰ νὰ ἐπανέλθουμε- ἐκτὸς 
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τῆς ἀγάπης θὰ μᾶς πείση νὰ ἀπαρνηθοῦμε τὴν ἄνεσι καὶ 
τὴν καλοπέρασί μας; Καὶ πῶς θὰ προχωρήσουμε μέχρι 
τὴν συγχώρησι τῶν ἐχθρῶν μας; Καὶ ὅμως, πρέπει νὰ 
τοὺς ἀγαπήσουμε ὄχι ἀπὸ περιφρονητικὸ οἶκτο, ἀλλὰ ἀπὸ 
εὐσπλαγχνία ἀγαπώσης καρδίας!
 Ὁ τιμώμενος ἀπόψε Σεβασμ. Γέροντάς μας, μᾶς δίδασκε 
ἐπιγραμματικὰ τὰ ἑξῆς ἐπὶ τοῦ προκειμένου:
 «Ἄν θέλης νὰ αἰσθανθῆς ἀνάπαυσι ψυχῆς καὶ χαρὰ ἀνέκ
φραστη, βρὲς τρόπο νὰ ἀνταποδώσης τὸ κακὸ ποὺ σοῦ ἔκανε 
ὁ ἐχθρός σου μὲ κάποιο μεγάλο καλό! “Ἐκδικήσου” μὲ εὐερ-
γεσία!»...

* * *
 Εἶναι γνωστὸ τὸ παράδειγμα τοῦ 
Ἁ γίου Διονυσίου Αἰγίνης τοῦ ἐν Ζα-
κύνθῳ († 17.12.1624), ὁ ὁποῖος συγ-
χώ ρησε ὁλο ψύχως τὸν φονιὰ τοῦ μο-
να δικοῦ καὶ πολυ αγαπητοῦ ἀδελφοῦ 
του, τοῦ ἄρχον τος Κωνσταντίνου. Καὶ 
εὐεργέτησε τὸν φονιὰ ὑλικῶς καὶ ἠθι-
κῶς: τὸν ἔσωσε ἀπὸ τὸν θάνατο, τὸν 
ὡδήγησε σὲ μετάνοια, τὸν ἐξωμολόγησε καὶ τοῦ ἔδωσε 
ἄφεσι, τὸν ἐφωδίασε μὲ τὰ ἀπαραίτητα καὶ τὸν φυγάδευσε 
ἀπὸ τὸ νησὶ μὲ τὶς ἅγιες εὐχές του!...
 Γι᾿ αὐτὸ καὶ θαυμάζεται ἕως σήμερα καὶ τὸ ἱερὸ Λείψανό 
του ἀκέραιο καὶ ἄθικτο ἀπὸ τὴν φθορὰ τοῦ χρόνου βροντο-
φωνάζει γιὰ τὴν νίκη τῆς ζωῆς ἐπὶ τοῦ θανάτου, τῆς ἀγάπης 
καὶ τῆς συγχωρήσεως ἐπὶ τοῦ μίσους καὶ τῆς ἐκδικήσεως!...
 Ἐπιτρέψατέ μου νὰ κλείσω μὲ τὴν ἀναφορὰ σὲ ἕνα σύγχρο-
νο συγκλονιστικὸ παράδειγμα ἀγάπης καὶ συγχωρήσεως.
 Ὁ Γέροντας Καλλίνικος Μουστίκος γεννήθηκε στὴν 
Σάμο τὸ 1914 καὶ ἐκοιμήθη μόλις πρὶν ἀπὸ μία δεκαετία, 
στὶς 18.5.1999 ἐδῶ στὴν Ἀθήνα. Ἦταν τὸ τέταρτο καὶ τε-
λευταῖο παιδὶ τῆς εὐσεβοῦς οἰκογενείας του καὶ ἔγινε καὶ 
αὐτός, ὅπως καὶ τὰ ἄλλα τρία μεγαλύτερα ἀδέλφια του, 
Ἱερομόναχος.
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 Τὸν Ἰούλιο τοῦ 1944, ἐνῶ ὁ π. Καλλίνικος ὑπηρε-
τοῦσε σὲ Ναὸ τῶν Ἀθηνῶν στὰ δύσκολα ἐκεῖνα χρόνια 
τῆς Κατοχῆς, ἔλαβε τὴν κατεπείγουσα εἴδησι νὰ σπεύση 
στὴν περιοχὴ τῆς Ἐδέσσης στὴν Μακεδονία, ὅπου ὑπη-
ρετοῦσε σὲ ἕνα χωριὸ κοντὰ στὴν λίμνη Ἄρνισα ὁ τρίτος 
ἀδελφός του, ὁ παπα-Δημήτρης. Ὅταν ἔφθασε, οἱ κάτοικοι 
τὸν ὑποδέχθηκαν σιωπηλοὶ καὶ ἐνῶ ἐρωτοῦσε ἀπορημένος 
καὶ ἀνήσυχος ποῦ εἶναι ὁ ἀδελφός του, τὸν ὡδήγησαν σὲ 
ἕνα ξέφωτο στὸ δάσος. Ἐκεῖ, ἀντίκρισε ἕνα θέαμα φρικια-
στικό: Ὁ ἱερέας ἀδελφός του, ὁ πολυαγαπημένος του παπα-
Δημήτρης, ἦταν κομματιασμένος μπροστά του! Ἀλλοῦ τὸ 
σῶμα, ἀλλοῦ ἡ κεφαλή, ἀλλοῦ τὰ χέρια!... Ὁ π. Καλλίνικος 
σάστισε, ἀναφώνησε, λιποθύμησε...
 Ἔμαθε, ὅτι ὁ ἀγαπημένος του ἀδελφὸς εἶχε πέσει θῦμα 
ἀθῶο ἄδικης καὶ ἄγριας σφαγῆς τοῦ Συμμοριτοπολέμου! 
Οἱ σφαγεῖς του ἦσαν Ἕλληνες ἀντάρτες...
 Ἔκτοτε, ἡ ὑγεία τοῦ π. Καλλινίκου κλονίσθηκε, ἡ σκηνὴ 
ποὺ ἀντίκρισε ποτὲ δὲν τὸν ἐγκατέλειψε, ὁ πόνος του ἦταν 
πάντοτε ἀβάστακτος καὶ συχνὰ ξεσποῦσε σὲ λυγμοὺς καὶ 
ψιθύριζε: 
 «Τὸ ἀδελφάκι μου, τί ἔκανε τὸ ἀδελφάκι μου; Δὲν ἔκα-
νε τίποτε! Ἄδικα τὸ κομμάτιασαν! Τέτοιο θάνατο!»... Καὶ 
συνέχιζε:
 «Καὶ νὰ τοὺς ἤξερα (τοὺς φονιάδες) καὶ νὰ ἐρχόντου-
σαν νὰ μὲ βροῦν, πάλι θὰ τοὺς συγχωροῦσα!»...
 Ἡ ζωὴ τοῦ π. Καλλινίκου κύλισε στὴν προσφορά, στὴν 
ἀγάπη, στὴν διακονία τοῦ πάσχοντος, στὴν ἐξομολόγησι, 
στὴν προσευχή. Καὶ ὁ Κύριός μας, γιὰ τὴν ἀγάπη καὶ τὴν 
ἀνεξικακία του, τὸν ἐστόλισε μὲ πλούσια χαρίσματα, τὰ 
ὁποῖα ὁ σεβαστὸς Γέρων ἀπέκρυπτε ἐπιμελῶς στὸ θησαυ-
ροφυλάκιο τῆς ἁγίας ταπεινώσεώς του.
 Βίωνε τὴν ἀγάπη καὶ ἐπέμενε στὴν ἀγάπη. Στὰ πολυ-
πληθῆ πνευματικά του τέκνα ἐπανελάμβανε συνήθως 
τὴν φράσι μιᾶς εὐχῆς ἐκ τῆς Εὐχαριστίας μετὰ τὴν Θείαν 
Μετάληψιν: «Εἰς ἀγάπην ἀνυπόκριτον»! Ὕστερα ἐρω-
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τοῦσε: «Ἔχουμε ἀγάπη ἀνυπόκριτο;», καὶ κουνοῦσε τὸ 
κεφάλι...
 Στὶς Συνάξεις τῶν πνευματικῶν του τέκνων, ἄρχιζε καὶ 
τελείωνε μὲ τὴν ἀγάπη: «Ἀγάπη! Ἔχετε ἀγάπη μεταξύ 
σας; Ἀγάπη ἔχετε; Σᾶς ἐρωτῶ!... Ἀγάπη καὶ Ὁμόνοια νὰ 
ἔχετε»!...
 Μιλοῦσε πάντοτε μὲ πόνο ψυχῆς καὶ δάκρυα στὰ μάτια: 
«Ἡ ἀγάπη εἶναι ἴδια σὲ ὅλους. Δὲν ξεχωρίζουμε κανέναν... 
Τὸν πλούσιο καὶ τὸν πτωχό, τὸν ἐχθρὸ καὶ τὸν φίλο, τὸν 
ἁμαρτωλὸ καὶ τὸν εὐσεβῆ. Ἡ ἀγάπη εἶναι ἴδια σὲ ὅλους. 
Ἴδια! Καταλάβατε;». Ὕστερα, συνέχιζε: «Νὰ λυπᾶσθε 
γιὰ τὴ λύπη ποὺ νιώθει ὁ ἀδελφός. Βεβαιῶστε τον γιὰ τὴν 
ἀγάπη σας».
 Στοὺς ἐγγάμους συμβούλευε: «Νὰ ἔχετε ἀγάπη. Γιατὶ 
ἐδῶ ποὺ ζοῦμε εἶναι δύσκολη ἡ ζωή». Σὲ γνωστό του 
ζεῦγος συμβούλευε: «Χρῆστο ν᾿ ἀγαπᾶς τὴν Κατερίνα. 
Κατερίνα ν᾿ ἀγαπᾶς τὸ Χρῆστο. Καὶ νὰ μὴ μαλώνετε... 
Προτοῦ ἔλθει ἡ νύχτα, νὰ μιλᾶτε μεταξύ σας. Γιὰ νὰ μὴ 
σᾶς βρεῖ ἡ ἄλλη μέρα μαλωμένους».
 Ἄλλοτε ἔβαζε «Κανόνα» στὴν Ἐξομολόγησι νὰ διαβά-
ζουν καθημερινῶς τὸν Ὕμνο τῆς Ἀγάπης τοῦ Ἁγίου Ἀποστό-
λου Παύλου, ἐπέμενε δὲ στὴν ἔμπρακτη ἔνδειξι ἀγάπης, 
στὴν ἐπιείκεια καὶ τὴν συγχωρητικότητα.
 Τῆς δὲ ἀγαπητικῆς φροντίδος του δὲν ἐξαιροῦνταν οὔτε 
τὰ ζῶα (γάτες), ἀλλὰ οὔτε καὶ αὐτὰ τὰ μυρμήγκια!...
 Ἡ ζωὴ τοῦ π. Καλλινίκου πέρασε μὲ τὴν ἐλπίδα τῆς 
Ἀναστάσεως, ἐνῶ μέσα του αἱμορροοῦσε ἡ πληγὴ τῆς 
Σταυρώσεως ἀπὸ τὸν πόνο γιὰ τὸν κατακρεουργημένο 
ἀδελφό του. Καὶ τελικὰ βίωσε τὴν Ἀνάστασι τῆς Ἀγάπης, 
σὰν φωτεινὸ καὶ ὁλάνθιστο στέφανο στὴν εὐώδη καὶ μαρ-
τυρικὴ πορεία του.
 Τὸν Νοέμβριο τοῦ 1994, ποὺ ὁ Γέροντας εἶχε ἤδη 
πατήσει τὰ ὀγδόντα του, πενήντα ἀκριβῶς χρόνια μετὰ τὸν 
σφαγιασμὸ τοῦ ἀδελφοῦ του, ἐπεφυλάχθη στὸν Γέροντα 
Καλλίνικο ἡ τιμὴ νὰ κερδίση τὴν καλὴν νίκην τῆς ζωῆς του 
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καὶ νὰ ὁμοιάση στὸν Ἅγιο Διονύσιο Ζακύνθου! Τί ἀκριβῶς 
συνέβη;
 Σύμφωνα μὲ μία πνευματική του θυγατέρα, τὰ πράγμα-
τα ἐξελίχθηκαν ὡς ἑξῆς:
 «Περίμενα ἔξω ἀπὸ τὴν πόρτα τοῦ Ἐξομολογητηρίου, γιὰ 
νὰ μπῶ μέσα. Ἄνοιξε ἡ πόρτα καὶ βγῆκαν δύο ἄνθρωποι. 
Ὁ ἕνας φοροῦσε ἕνα καπέλο (τραγιάσκα). Μπῆκα μέσα καὶ 
βρῆκα τὸν Γέροντα ἀναστατωμένο, κι ἔκλαιγε...
 Τοῦ εἶπα:  Πατέρα μου, τί σᾶς συμβαίνει; Δὲν αἰσθάνε-
σθε καλά;
 Ἡ συγκίνηση ἔπνιγε τὴ φωνή του. Δὲ μιλοῦσε.
 Ξαναμίλησα:  Νὰ σᾶς δώσω λίγο νερό; Τί σᾶς ἔκαναν 
αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι;
 - Ἐλευθερία, τώρα ἐξαντλήθηκα. Δὲν μπορῶ ἄλλο. Θὰ 
σταματήσω τὴν Ἐξομολόγηση. Εἶμαι μεγάλος... Εἶμαι 
κουρασμένος. Εἶμαι γεροντάκι...
  Τί συνέβη; Ἄν σᾶς κάνει καλό, πέστε μου αὐτὸ ποὺ σᾶς 
στεναχώρησε. Ποιοί ἦταν αὐτοὶ ποὺ ἔφυγαν; Τί σᾶς ἔκαναν;
 - Τοὺς συγχώρησα. Πάντα εὐχόμουν γι᾿ αὐτούς. Σήμερα 
ἦλθαν... Ἄχ!, κι ἔκλαιγε σὰν μικρὸ παιδί. Εἶχε ραγίσει ἡ καρ-
διά μου. Δὲν ἄντεχα νὰ βλέπω τὸν Παππούλη νὰ κλαίει ἔτσι. 
Φοβήθηκα ὅτι θὰ πάθει κάτι... Ἀφοῦ ἠρέμησε λίγο, μὲ ὕφος 
πονεμένο εἶπε:
 - Τοὺς περίμενα. Γνώρισα ποιοὶ εἶναι. Ἄχ τὸ ἀδελφάκι 
μου... ἄδικα..., καὶ ἄρχισε ξανὰ νὰ κλαίει. Τόλμησα μόνον 
νὰ ψελλίσω.  Ποιούς περιμένατε;
 - Τοὺς φονιάδες τοῦ ἀδικοσκοτωμένου ἀδελφοῦ μου!
  Τοὺς φονιάδες;
  Ναί. Τοὺς συγχώρησα. Τοὺς συγχώρησα... Καὶ ἐδῶ..., 
κι ἔδειξε τὸ ἐπιτραχήλιο ποὺ εἶχε φορεμένο στὸ λαιμό 
του!...»....
 Μία ἄλλη πνευματικὴ θυγατέρα τοῦ Γέροντα Καλλινίκου, 
ἡ ὁποία ἄκουσε τὴν διήγησι, προσέθεσε:
 «Θαύμασα τὴ συγχωρητικότητα τοῦ Γέροντα Καλλινίκου. 
Γιατὶ σήμερα δὲν ὑπάρχει συγχώρηση. Δὲ συγχωροῦμε τὸ 
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συνάνθρωπό μας, οὔτε γιὰ μιὰ κουβέντα του. Δὲν μπορῶ 
νὰ συγκρατήσω τὰ δάκρυά μου. Εἰλικρινά, ἔχω συγκλονι-
στεῖ!...»14.

* * *
 Ὁπωσδήποτε, ἔχουμε κι ἐμεῖς συγκλονιστῆ ἀπὸ τὸ 
ἐκπληκτικὸ αὐτὸ σύγχρονο παράδειγμα. Ἡ εὐθύνη ποὺ 
ἐναπόκειται ἐνώπιόν μας εἶναι μεγάλη. Ὁ Κύριός μας ἐρωτᾶ 
καὶ ἐμᾶς συνεχῶς μέσῳ τοῦ κάθε «ἐλαχίστου» ἀδελφοῦ, μὲ 
τὸν ὁποῖον ταυτίζεται: «Ἀγαπᾶς με; Φιλεῖς με; Συγχωρεῖς 
με;». Μᾶς ἐρωτᾶ καὶ μᾶς κρίνει! Ἄλλωστε ἡ στάσι μας 
ἀπέναντι στὴν Ἀγάπη δὲν θὰ μᾶς κρίνη ὁριστικὰ στὸ φο-
βερὸ Κριτήριο;...
 Δίνουμε καθημερινὲς ἐξετάσεις στὸ σχολεῖο τῆς ζωῆς, 
ποὺ εἶναι σχολεῖο σκληρῆς ἐφαρμογῆς ἔμπρακτης ἀγάπης 
καὶ συγχωρήσεως. Τὸ ἐρώτημα τοῦ Χριστοῦ μας εἶναι 
ἐπίμονο καὶ συνεχίζει νὰ ἀπευθύνεται σὲ ὅλους μας: «Μὲ 
ἀγαπᾶτε; Ἔχετε ἀγάπη μεταξύ σας;»...
 Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφές, ἄς φανοῦμε ἄξια τέκνα τοῦ 
Πνευματικοῦ μας πατρός, ὁ ὁποῖος ἦταν Πατέρας Ἀγάπης, 
καὶ ἄς ἀπαντήσουμε καὶ ἄς ἀπαντοῦμε καταφατικὰ στὰ 
ἀνωτέρω ἐρωτήματα, μὲ τὴν θετικὴ ἐπιμαρτυρία τῆς συ-
νειδήσεως καὶ τῶν ἔργων μας! Ἄς ζοῦμε καὶ ἄς ὑπάρχουμε 
ἀληθινά, δηλαδὴ ἀγαπητικά!
 Ἄς διαβοῦμε ἄφοβα καὶ σταθερὰ ἀπὸ τὴν γῆ μέχρι τὸν 
οὐρανὸ διὰ τῆς ἀγάπης, ποὺ «εἶναι ἡ μόνη γέφυρα ἐπάνω 
στὸν γκρεμὸ τοῦ θανάτου ἀπ᾿ αὐτὸν στὸν ἄλλο κόσμο, 
ἀπὸ τὴν πρόσκαιρη στὴν αἰώνια ζωή»15!...

14. Παναγιώτου Ἀγαλιώτου, Γέρων Καλλίνικος ὁ ᾿Εξομολογών, 
Ὁ τελευταῖος τῆς παλαιᾶς φρουρᾶς, Ἀθήνα 2006, σελ. 78-79, 87, 190, 
200, 262, 263, 264, 304, 318-319 (Μαρτυρία-Τεκμηρίωσι περὶ τῆς συγ-
χωρήσεως τοῦ Γέροντος Καλλινίκου πρὸς τοὺς φονιάδες τοῦ ἀδελφοῦ 
του), 392, 416.

15. Ἀρχιμ. Ἰουστίνου Πόποβιτς, Ἑρμηνεία τῶν Ἐπιστολῶν τοῦ 
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, ἐκδ. Ἐν πλῷ, Ἀθήνα 2006, σελ. 85.
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 Ἕνας Ἅγιος μᾶς προτρέπει ἀγαπητικά:
 «Γιὰ τὸ καλό μας, γιὰ τὴν εὐτυχία μας, ἄς δώσουμε 
τουλάχιστον μιὰ ὑπόσχεση, πὼς ἀπὸ σήμερα, ἀπὸ τώρα, ἀπὸ 
τούτη τὴ συγκεκριμένη στιγμὴ θ᾿ ἀγωνισθοῦμε πάνω ἀπ᾿ ὅλα 
ν᾿ ἀγαπήσουμε τὸ Θεὸ [καὶ τὸ συνάνθρωπο] καὶ νὰ τηροῦμε 
τὸ ἅγιο θέλημά Του»16!

  «Ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστί, καὶ ὁ μένων ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐν τῷ 
Θεῷ μένει, καὶ ὁ Θεὸς ἐν αὐτῷ»! Ἀμήν.

Ἀγαπῶ, ἄρα ὑπάρχω

16. Φιλοκαλία τῶν Ρώσων Νηπτικῶν, Γ΄, Ὁ Ἅγιος Γερμανὸς τῆς 
Ἀλάσκας, Ἀγάπη Θεοῦ, μετάφρ.-ἐπιμέλ. Π. Μπότση, Ἀθήνα 1995, σελ. 
101.



Ὁ Ἔλεγχος τῆς Πλάνης καὶ ἡ Ὁμολογία 
τῆς Ὀρθοδόξου Ἀληθείας

ἐν σχέσει πρὸς τὸν σύγχρονο Οἰκουμενισμὸ*

Θεοφιλέστατοι ᾿Αδελφοὶ ᾿Αρχιερεῖς·
Σεβαστοὶ Πατέρες καὶ Μητέρες·
᾿Αγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ᾿Αδελφοὶ καὶ ᾿Αδελφές·

ΜΕΡΟΣ Α´.

α1. ῞Ενα παράδειγμα: ῞Αγιος Νικόδημος καὶ Λατῖνοι

Ο ΑΓΙΟΣ Νικόδημος ὁ ῾Αγιορείτης, τοῦ ὁποίου τὴν ἐπέ-
τειο τῶν 200 ἐτῶν ἀπὸ τῆς ὁσιακῆς κοιμήσεώς του 

ἑωρτάσαμε πέρισυ († 14.7.1809), διεκρίνετο γιὰ τὴν βαθειά 
του γνῶσι σὲ θέματα ἱερῶν Κανόνων καὶ Δογμάτων, ἀλλὰ 
καὶ γιὰ τὴν ἀνυποχώρητη ὑπεράσπισι τῆς αὐθεντίας τῶν 
῾Αγίων Πατέρων καὶ τοῦ κύρους τῆς ἱερᾶς Παραδόσεως 
τῆς ᾿Ορθοδόξου Πίστεώς μας. ᾿Εκτὸς τοῦ πλήθους τῶν 
γραπτῶν του, τῶν στηλιτευτικῶν τῆς πλάνης καὶ τῆς 
αἱρέσεως, ἡ προφορικὴ ῾Αγιορειτικὴ Παράδοσις διασώζει 
καὶ ἕνα ἄγνωστο περιστατικὸ τοῦ Βίου του:
 Κάποτε, προσῆλθαν στὸ ῞Αγιον ῎Ορος Λατῖνοι ἀπε-
σταλμένοι, γιὰ Διάλογο ἐπὶ θεμάτων Πίστεως. ῾Η ῾Ιερὰ 
Κοινότης κάλεσε τότε τὸν ἀκουστὸ γιὰ τὴν ὁσιότητα 
καὶ ἐμβρίθειά του Μοναχὸ Νικόδημο, ὁ ὁποῖος ἐξ ὑπα-
κοῆς προσῆλθε ρακενδύτης καὶ ἀνεπιμέλητος. Οἱ ὑψηλοὶ 
ἐπισκέπτες δυσαρεστήθηκαν ἀπὸ τὴν ἀτημέλητη ἐμφάνισί 

(*) Εἰσήγησις στὸν ῾Εορτασμὸ τῆς Κυριακῆς τῆς ᾿Ορθοδοξίας 2010 
στὸ Πνευματικὸ Κέντρο «῾Ο Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου», Πατρῶν 12, 
στὸν Κολωνὸ ᾿Αθηνῶν. Τὸ κείμενο δημοσιεύεται στὴν πληρότητά του, 
βελτιωμένο καὶ ὑπομνηματισμένο.
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του, ἀλλὰ τοὺς ἐξήγησαν καθησυχαστικὰ ὅτι ὁ ῞Οσιος 
ζοῦσε ἀσκητικά, ἐν ἐρημίᾳ καὶ ἐσχάτῃ πενίᾳ, καὶ δὲν διέθετε 
καλύτερη ἀμφίεσι. ῞Οταν ὅμως ἄρχισε ἡ διαλογικὴ συζήτη-
σις, οἱ συνομιλητὲς Λατῖνοι διέκριναν μὲ ἔκπληξι, κάτω ἀπὸ 
τὰ ράκη, τὴν ἀπαστράπτουσα διάνοια καὶ τὴν ἀκαταγώνιστη 
διαλεκτική του δεινότητα. ῾Ο ῞Αγιος, χωρὶς ἰδιαίτερη δυ-
σκολία, διέλυσε τὶς αἱρετικὲς δοξασίες τῶν ἀντιπάλων του, 
μὲ σταθερότητα, ἠπιότητα, ἀποφασιστικότητα καὶ ἀνδρεία. 
Οἱ Παπικοὶ ἀναγκάσθηκαν νὰ σιωπήσουν ντροπιασμένοι καὶ 
νὰ τραποῦν εἰς ἄτακτον φυγήν, ἀφοῦ μάλιστα ἐβεβαιώθησαν 
ὅτι ὑπῆρχε πλῆθος ἀμέτρητο σὰν τὸν ῞Αγιο, καὶ ὅτι ὁ ῞Αγιος, 
ὅπως τοὺς εἶπε, ἦταν ὁ τελευταῖος ἀπὸ ὅλους!... ῾Ο ἔλεγχος 
τῆς Λατινικῆς πλάνης καὶ ἡ ὁμολογία τῆς ᾿Ορθοδόξου ἀλη-
θείας διέλαμψαν γιὰ ἄλλη μία φορά...

α2. ῾Ο ῎Ελεγχος ἐν τῇ ᾿Εκκλησίᾳ

 Στὴν ῾Αγία Γραφὴ καὶ μάλιστα στὴν Καινὴ Διαθήκη, 
ὑπάρχουν ἐπανειλημμένες προτροπὲς γιὰ ἔλεγχο τῶν πα-
ρεκκλίσεων ἀπὸ τὸν Νόμο καὶ τὸ Θέλημα τοῦ Θεοῦ1. 
῞Ομως, ἀπὸ ποιούς γίνεται ὁ ἔλεγχος καὶ πῶς γίνεται αὐτός; 
῾Ο ἔλεγχος ἀσκεῖται ἀπὸ κάθε μέλος τῆς ᾿Εκκλησίας, τὸ 
ὁποῖο διακρίνεται γιὰ τὴν εὐσυνειδησία του, τὴν ἔμπρα-
κτη ἐφαρμογὴ τῶν ᾿Εντολῶν τοῦ Θεοῦ, τὴν ἁγνότητα καὶ 
εἰλικρίνειά του, τὴν ἀντικειμενικότητα καὶ ἀπάθειά του. 
᾿Αποτελεῖ μάλιστα πρώτιστο καθῆκον τῶν Κληρικῶν τῆς 
᾿Εκκλησίας, αὐτῶν ποὺ ἐτέθησαν ὡς «σκοποί»2, οἱ ὁποῖοι 
ἐκτὸς ἀπὸ τὸ «ἔλεον»3 τῆς εὐσπλαγχνίας καὶ τῆς ἀγάπης, 
χρησιμοποιοῦν ὅταν χρειάζεται, μὲ διάκρισι καὶ φιλαν-
θρωπία, καὶ τὸν «οἶνον»3 τῆς στιφότητος καὶ αὐστηρότη-
τος. Οἱ δημοσίως μάλιστα παρεκτρεπόμενοι, δημοσίως 
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1. Βλ. ἐνδεικτικά: Ματθ. ιη´ 15· Α´ Τιμ. ε´ 20· Β´ Τιμ. δ´ 2· Τίτ. β´ 15.
2. ᾿Ιεζεκ. γ´ 16.
3. Βλ. Παραβολὴ τοῦ Καλοῦ Σαμαρείτου, Λουκ. ι´ 34.
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καὶ ἐλέγχονται. Γιὰ τὸν λόγο αὐτό, ὁ 
θαρραλέος καὶ ἀκατάβλητος ἀγωνιστὴς 
῞Αγιος ̓ Ιωάννης ὁ Χρυσόστομος πλήττει 
καὶ ἐλέγχει ἐκτρεπομένους κληρικούς, 
ἄρχοντας, πλουσίους, καὶ ἐν γένει ὅλους 
ὅσοι ἐκ τῶν πιστῶν ἁμαρτάνουν ἐξα-
κο λουθητικῶς καὶ ἀμετανοήτως. Ταὐ-
το χρόνως δέ, δὲν ἐπιτρέπει στοὺς λα-
ϊκοὺς νὰ κρίνουν καὶ νὰ ἐλέγχουν τοὺς 

Κληρικούς4 γιὰ προσωπικά τους πταίσματα. ᾿Ακόμη ὅμως 
καὶ ὁ αὐστηρὸς ἔλεγχος, πρέπει νὰ ἀσκῆται μὲ ἐπίγνωσι, 
πόνο καὶ ἀγάπη, χωρὶς φανατισμὸ καὶ ἐμπάθεια, καὶ νὰ 
ἀποβλέπη στὴν διόρθωσι τοῦ ἁμαρτάνοντος καὶ ὄχι 
στὴν πικρὴ δίκη καὶ καταδίκη του5.
 ῞Οπως καταλαβαίνουμε, ὁ ἔλεγχος δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ 
ἀσκῆται ἀπὸ ὅλους μὲ βιασύνη καὶ εὐκολία. ῞Οταν ὅμως 
πρόκειται γιὰ αἱρετικοὺς καὶ κακοδόξους, τότε τὰ πράγμα-
τα ἀλλάζουν. ῞Οσοι νοθεύουν τὴν σωτηριώδη διδασκαλία 
τῆς ᾿Εκκλησίας, ἀποτελοῦν τὸν μεγαλύτερο κίνδυνο γιὰ 
τοὺς πιστούς, ὡς ἐχθροὶ ὕπουλοι καὶ ἀρχικῶς ἐσωτερικοί. 
Οἱ ὀρθοφρονοῦντες πρέπει νὰ εἶναι «ἕτοιμοι ἀεὶ πρὸς ἀπο-
λογίαν παντὶ τῷ αἰτοῦντι περὶ τῆς ἐν ἡμῖν ἐλπίδος»6 καὶ νὰ 
ἐλέγχουν τοὺς ἀντιλέγοντας «τῇ ὑγιαινούσῃ διδασκαλίᾳ»7. 
Εἰδικῶς γιὰ τοὺς Κληρικοὺς αὐτὸ θεωρεῖται ἐπιτακτικὸ 
καθῆκον. ῾Η σιωπὴ εἶναι κατάκριτη, ἔνοχη καὶ φέρει 
βαρύτατη εὐθύνη. ῞Ενα ἀπὸ τὰ κύρια ἔργα τῶν Ποιμένων 
τῆς᾿Εκκλησίας εἶναι τὸ Ἀντι-αιρετικό8.

4. ᾿Αλ. Κορακίδη, ῾Ο ἔλεγχος ἐν τῇ ᾿Εκκλησίᾳ κατὰ τὴν ῾Αγίαν Γρα
φὴν καὶ κατὰ τὴν ἑρμηνείαν καὶ ἐφαρμογὴν αὐτῆς ὑπὸ τοῦ ἱ. Χρυσοστόμου, 
᾿Αθῆναι 1965, σ. 63-87.

5. PG 57, στλ. 308-310: ῾Υπόμνημα εἰς τὸν ῞Αγιον Ματθαῖον τὸν Εὐ
αγ γελιστήν,῾Ομιλία κγ´: «Μὴ κρίνετε, ἵνα μὴ κριθῆτε».

6. Α´ Πέτρ. γ´ 15.
7. Τίτ. α´ 10.
8. ᾿Αλ. Κορακίδη, ἔνθ᾿ ἀνωτ., σ. 87 ἑ.
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 Γι᾿ αὐτὸ ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος προτρέπει: «Μὴ σιγῶμεν, 
μηδὲ πραέως φέρωμεν» τὰ τῶν αἱρετικῶν, ἀλλὰ «μετὰ 
παρρησίας τὴν πίστιν ὁμολογῶμεν»9.
 ῞Ολοι εἴμεθα συνυπεύθυνοι γιὰ τὴν Πίστι τῆς ᾿Εκκλη-
σίας, σὲ ὅλους μας ὁ Θεὸς ἐμπιστεύθηκε τὸν θησαυρὸ τῆς 
᾿Αληθείας καὶ οὐδεὶς ἐξαιρεῖται ἀπὸ τὴν ἀποφασιστικὴ 
ὑπεράσπισι τῆς ᾿Ορθοδοξίας. Οὐδεὶς δύναται νὰ δηλώση 
ἀναρμοδιότητα, ἄγνοια καὶ ἀναξιότητα. ῞Οταν ὁ λόγος 
εἶναι περὶ Πίστεως, ὅπως τονίζει ἐκφραστικώτατα ὁ μέγας 
῾Ομολογητὴς ῞Αγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης, δὲν εἶναι δυ-
νατὸν νὰ προβάλλη κανεὶς τὴν δικαιολογία, καὶ ποιός εἶμαι 
ἐγώ; ῾Ιερεύς, ἄρχων, στρατιώτης, γεωργὸς ἤ πένης, καὶ ἄρα 
οὐδεὶς λόγος καὶ φροντίδα μοῦ ἁρμόζει ἐπὶ τοῦ προκειμένου! 
«Οὐά, οἱ λίθοι κράζουσι καὶ σὺ σιωπηλὸς καὶ ἄφρον-
τις;»10...
 Σὲ περίοδο αἱρετικοῦ σάλου, ὀφείλουν νὰ διαγωνίζων-
ται ὑπὲρ τῆς εὐσεβείας ὄχι μόνον ὅσοι προέχουν σὲ βαθμὸ 
καὶ σὲ γνῶσι, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ ὅσοι ἐπέχουν «τάξιν μαθη-
τοῦ»11!...
 Καὶ τὸ «μὴ κρίνετε, ἵνα μὴ κριθῆτε»12 τοῦ ἱεροῦ Εὐαγ-
γελίου πῶς συνδυάζεται μὲ τὰ ἀνωτέρω; θὰ μποροῦσε νὰ 
ἐρωτήση κάποιος. ῾Ο ἱερὸς Χρυσόστομος ἔχει ἕτοιμη τὴν 
ἀπάντησι: ἡ ἐντολὴ αὐτὴ τοῦ Κυρίου ἰσχύει ὅταν ὁ λόγος 
εἶναι «περὶ βίου, οὐ περὶ πίστεως»13! (ἀφορᾶ τὰ προσω-
πικὰ πταίσματα, ὄχι τὰ τῆς πίστεως).
 Πρέπει ἐδῶ νὰ τονισθῆ, ὅτι ὁ ἀντι-αιρετικὸς ἀγώνας 
στρέφεται κατὰ τοῦ ψεύδους καὶ τῆς πλάνης, ὄχι ἐναντίον 
τοῦ αἱρετικοῦ ὡς ἀνθρώπου. Καὶ πάλιν ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος 
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9. PG 50, στλ. 526: ῾Ομιλία ἐγκωμιαστικὴ εἰς τὸν ῞Αγιον Μάρτυρα 
Λουκιανόν, § γ´.

10. PG 99, στλ. 1321ΑΒ: II, ΠΑ´, Παντολέοντι Λογοθέτῃ.
11. PG 99, στλ. 1120ΑΒ: II, Β´, Μονάζουσιν.
12. Ματθ. ζ´ 1.
13. PG 63, στλ. 232: Εἰς τὴν πρὸς ῾Εβραίους ᾿Επιστολήν, ῾Ομιλία 

ΛΔ´, § α´.
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εἶναι σαφέστατος: «τῷ λόγῳ διώκω, οὐ τὸν αἱρετικόν, 
ἀλλὰ τὴν αἵρεσιν, οὐ τὸν ἄνθρωπον ἀποστρέφομαι, ἀλλὰ 
τὴν πλάνην μισῶ»14. «Τὰ αἱρετικὰ δόγματα, τὰ παρ᾿ ὧν 
παρελάβομεν, ἀναθεματίζειν χρή, καὶ τὰ ἀσεβῆ δόγμα-
τα ἐλέγχειν, πᾶσαν δὲ φειδὼ ἀνθρώπων ποιεῖσθαι, καὶ 
εὔχεσθε ὑπὲρ τῆς αὐτῶν σωτηρίας»15.
 Αὐτὴ εἶναι ἡ ὑγιὴς στάσις καὶ ἀντιμετώπισις αἱρέσεως 
καὶ αἱρετικῶν, χωρὶς ἴχνος μισαλλοδοξίας, φανατισμοῦ καὶ 
μισανθρωπίας. Οὐδεὶς ἐπιθυμεῖ τὸν θάνατο τοῦ ἁμαρτωλοῦ 
ἤ τὴν βίαιη σωματικὴ τιμωρία του! Αὐτὰ ἀποτελοῦσαν ἀπὸ 
παλαιά, καὶ ἀποτελοῦν δυστυχῶς ἀκόμη καὶ σήμερα, προσ-
φιλεῖς μεθόδους καὶ πρακτικὲς τῶν αἱρετικῶν καὶ φιλαιρε-
τικῶν κατὰ τῶν ἀγωνιστῶν ᾿Ορθοδόξων!...
 ᾿Επίσης, ὀφείλουμε νὰ τονίσουμε ὅτι σύμφωνα πρὸς τὴν 
᾿Αποστολικὴ καὶ Πατερικὴ ἀντίληψι, ἡ προσπάθεια με-
ταστροφῆς τοῦ ἀμετανοήτου αἱρετικοῦ παύει «μετὰ μίαν 
καὶ δευτέραν νουθεσίαν»16. ῎Αν διαγνωσθῆ ὅτι ὁ αἱρε-
τικὸς νοσεῖ ἀνίατα, παραιτούμεθα τῆς προσπαθείας γιὰ νὰ 
ἀποφύγουμε τὴν ἄκαρπη ἀπεραντολογία, ἐφ᾿ ὅσον πλέον 
αὐτὸς εἶναι «αὐτοκατάκριτος».
 Σὲ κάθε πάντως περίπτωσι, ἡ συζήτησι μὲ τοὺς ἑτε-
ροδόξους πρέπει νὰ γίνεται μὲ ἀφιλόνεικο πνεῦμα πραότη-
τος καὶ εἰρήνης καὶ νὰ συνοδεύεται ἀπὸ προσευχὴ καὶ ἔργα 
ἀγαθά17.
 ῾Ο ἔλεγχος ὑπὲρ τῆς ᾿Αληθείας εἶναι βέβαιον ὅτι ἐγείρει 
ἀντιδράσεις, ἰδίως μάλιστα ὅταν οἱ κακόδοξοι διαθέτουν 
τὰ κατὰ κόσμον μέσα καὶ τὴν ἰσχύν. ᾿Ενώπιον τοῦ ἐνδε-

14. PG 50, στλ. 701: Εἰς τὸν ῞Αγιον ῾Ιερομάρτυρα Φωκᾶν καὶ κατὰ 
Αἱρέσεων, § β´.

15. PG 48, στλ. 952: Περὶ τοῦ μὴ δεῖν ἀναθεματίζειν ζῶντας καὶ 
τεθνεώτας, § δ´.

16. Τίτ. γ´ 11.
17. π. Δημήτριος Μπαθρέλλος, Σχεδίασμα Δογματικῆς Θεολογίας μὲ 

βάση τὸ συγγραφικὸ ἔργο τοῦ ῾Αγίου Συμεὼν Θεσσαλονίκης (†1429), 
ἐκδ. ᾿Εν πλῷ, ᾿Αθήνα 2008, σ. 396.
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χομένου ἀκόμη καὶ τοῦ μαρτυρίου, ἀπαιτεῖται ἀκράδαντη 
πίστι στὴν δύναμι τῆς ᾿Αληθείας καὶ θυσιαστικὴ διάθεσι. 
Στὶς δυσκολίες, ὅταν τὰ ἀνθρώπινα μέσα δὲν τελεσφο-
ροῦν, προσφεύγουμε στὸν Θεὸ διὰ τῆς Προσευχῆς, ὥστε 
᾿Εκεῖνος νὰ ἐπενεργήση ὑπὲρ τῆς ᾿Εκκλησίας Του καὶ τῶν 
δούλων Του18.

α3. ῾Η ῾Ομολογία τῆς ᾿Αληθείας
 
 Κατὰ τὴν ἀντιμετώπισι τῶν αἱρέσεων, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν 
ἔλεγχο τῆς πλάνης καὶ τῆς κακοδοξίας, εἶναι ἀπαραίτητη καὶ 
ἡ καλὴ καὶ σωτήρια ῾Ομολογία τῆς ᾿Αληθείας τῆς Πίστεως. 
῎Αλλωστε, μόνον ἐν ῾Ομολογίᾳ δύναται νὰ ἀσκηθῆ ἀλη-
θινὸς ἔλεγχος.
 Σὲ καιρὸ «οἰκουμενικῆς ἀταξίας», ὅταν ἀκόμη καὶ 
οἱ ἡγέτες τῶν τοπικῶν ᾿Εκκλησιῶν δὲν ἐκφράζουν τὴν 
Πίστι τῆς ᾿Αληθείας, ἀλλὰ συμφωνοῦν μεταξύ τους στὴν 
κακοδοξία, τότε τὴν Καθολικότητα τῆς ᾿Εκκλησίας δι-
ασώζουν μόνον ὅσοι διακρατοῦν τὴν «ὀρθὴν καὶ σωτήρι-
ον῾Ομολογίαν». Γιὰ τὸν λόγο αὐτό, ὁ ῞Αγιος Μάξιμος ὁ 
῾Ομολογητὴς βεβαιώνει μὲ ἔμφασι ὅτι «πᾶς ἄνθρωπος 
ἁγιάζεται διὰ τῆς ἀκριβοῦς῾Ομολογίας τῆς Πίστεως»19.
 Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ὑπάρξη ἀποσιώπησις τῆς ῾Ομο-
λογίας τῆς᾿Αληθείας, προκειμένου νὰ ἐπιτευχθῆ ἡ εἰρήνη 
καὶ ἡ ὁμόνοια μὲ τοὺς πολλούς. ῞Οταν σὲ ἐγειρόμενα δογ-
ματικὰ θέματα τὸ ἀληθεῦον μέρος σιγήση ἀπὸ ἀδράνεια, 
δειλία ἤ ἀπειλή, τότε εἶναι καὶ αὐτὸ συνένοχο μὲ τὸ 
σφαλλόμενο. «῾Η σιγὴ τῶν λόγων, ἀναίρεσις τῶν λόγων 
ἐστί», διακηρύσσει ὁ ̔́ Αγιος Μάξιμος, διότι «ὁ μὴ λαλούμε-
νος λόγος, οὐδ᾿ ὅλως ἐστί»19. ῾Η ῾Ομολογία τῆς ᾿Αληθείας 

Ὁ Ἔλεγχος τῆς Πλάνης καὶ ἡ Ὁμολογία τῆς Ἀληθείας

18. ᾿Αλ. Κορακίδη, ἔνθ᾿ ἀνωτ., σ. 106-110.
19. PG 90, στλ. 165ΑΒ: Τόμος Β´ Τοῦ ἐν ῾Αγίοις Πατρὸς ἡμῶν καὶ 

῾Ομολογητοῦ Μαξίμου, Περὶ τῶν πραχθέντων ἐν τῇ πρώτῃ ᾿Εξορίᾳ, ἤτοι 
ἐν Βιζύῃ· τὰ παρὰ τοῦ Θεοδοσίου ἐπισκόπου Καισαρείας Βιθυνίας, καὶ 
αὐτοῦ διαλεχθέντα, § ΚΗ´.
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δὲν περιορίζεται μόνον ἐντὸς τῆς καρδιᾶς τοῦ ἀνθρώπου· 
πρέπει ὁπωσδήποτε καὶ νὰ ἐξωτερικεύεται: «Οὐ περιώρι-
σεν ὁ Θεὸς τῇ καρδίᾳ τὴν ὅλην σωτηρίαν, εἰπών· ὁ ὁμο-
λογῶν με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω αὐτὸν 
ἔμπροσθεν τοῦ Πατρός μου ἐν τοῖς οὐρανοῖς [Ματθ. ι´ 32]. 
Καὶ ὁ θεῖος ᾿Απόστολος διδάσκει λέγων· καρδία μὲν πι-
στεύεται εἰς δικαιοσύνην, στόματι δὲ ὁμολογεῖται εἰς σω-
τηρίαν [Ρωμ. ι´ 10]»20.
 Καὶ ἄν ἡ ῾Ομολογία λυπήση τοὺς περισσοτέρους ἀν-
θρώ πους; ῾Ο῞Αγιος Μάξιμος εἶναι καὶ πάλι ἀφοπλιστικός: 
«οὐ δύναμαι λυπῆσαι τὸν Θεὸν σιωπῶν, ἅπερ αὐτὸς 
λαλεῖσθαι καὶ ὁμολογεῖσθαι προσέταξεν»21. «῾Ο ἅγιος 
Μάξιμος οὐδέποτε συγκατετέθη εἰς τοιαύτην (θεωρουμένην 
ὡς) οἰκονομίαν· οἰκονομία εἰς βάρος τοῦ δόγματος τῆς ̓ Εκ-
κλησίας δὲν νοεῖται· μᾶλλον δὲ εἶναι καταδικαστέα»22.

α4. ῾Η ἐκκοπὴ τῶν Λατίνων
 
 Αὐτὴ ἡ ἀταλάντευτη στάσις διαπερνᾶ ὅλο τὸν ἔνδοξο καὶ 
ταυτόχρονα μαρτυρικὸ ἱστορικὸ βίο τῆς ἁγίας ᾿Ορθοδόξου 
᾿Εκκλησίας, ἡ ὁποία δοκιμάσθηκε, δοκιμάζεται καὶ θὰ δο-
κιμάζεται ἀπὸ τὶς αἱρέσεις, ὥστε νὰ γίνωνται φανεροὶ οἱ 
δόκιμοι23.
 ῞Οταν τὸ ἔτος 807-808 δύο Βενεδικτῖνοι Μοναχοὶ ἐκ τῆς 
Δύσεως ἔψαλαν στὰ ῾Ιεροσόλυμα τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως 
μὲ τὴν προσθήκη τοῦ Filioque, δηλαδὴ τὴν κακοδοξία ὅτι 
τὸ ῞Αγιον Πνεῦμα ἐκπορεύεται αἰωνίως ὄχι μόνον ἐκ τοῦ 

20. Αὐτόθι, στλ. 165A-C.
21. PG 90, στλ. 124Α-Β: ᾿Εξήγησις τῆς Κινήσεως γενομένης μεταξὺ 

τοῦ κυροῦ ᾿Αββᾶ Μαξίμου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ, καὶ τῶν ἀρχόντων ἐπὶ 
σεκρέτου, § Θ´.

22. Χαρ. Γ. Σωτηροπούλου, Θέματα δογματικῆς θεολογίας καὶ πνευ-
ματικῆς ζωῆς κατὰ τὴν διδασκαλίαν Μαξίμου τοῦ ̔ Ομολογητοῦ, ̓ Αθῆναι 
2003, σ. 20.

23. Βλ. Α´ Κορ. ια´ 19.
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Πατρός, ἀλλὰ καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ, τότε ἠγέρθησαν ἀμέσως 
ἀντιδράσεις ἐκ μέρους τῶν Μοναχῶν τῆς Μονῆς τοῦ ῾Αγίου 
Σάββα τοῦ ῾Ηγιασμένου. Οἱ ᾿Ορθόδοξοι Μοναχοὶ ἔσπευσαν 
νὰ χαρακτηρίσουν ὡς Αἱρετικοὺς τοὺς τολμήσαντας τὴν 
εἰσαγωγὴ τῆς ἀσεβοῦς προσθήκης. ῾Η ἐλεγκτικὴ καὶ ὁμο-
λογιακὴ αὐτὴ ἀντίδρασις εἶχε διττὸ ἀποτέλεσμα στὴν Δύσι: 
ἀφ᾿ ἑνὸς μὲν νὰ συγκληθῆ σύνοδος ὑπὲρ τοῦ Filioque ἀπὸ 
τὸν Βασιλέα τῶν Φράγκων Κάρολο τὸν Μέγα, ἀφ᾿ἑτέρου δὲ 
ὁ Πάπας Λέοντας ὁ Γ´ νὰ προβῆ ὀρθότατα σὲ καταδίκη τοῦ 
Filioque καὶ νὰ ἀναρτήση εἰς ἀνάμνησιν καὶ προφύλαξιν δύο 
ἀργυρὲς πλάκες στὸν Ναὸ τοῦ ῾Αγίου Πέτρου στὴν Ρώμη, 
οἱ ὁποῖες περιεῖχαν τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως ἀκαινοτόμητο, 
δηλαδὴ ἄνευ τῆς προσθήκης τοῦ Filioque24.
 Εἶναι γνωστὰ τὰ γεγονότα, τὰ ὁποῖα ὡδήγησαν στὴν 
σύγκλησι τῆς περιφήμου Μεγάλης Συνόδου τοῦ ἔτους 
879-880 στὴν Κωνσταντινούπολι, ἐπὶ Μ. Φωτίου, τῆς θε-
ωρουμένης καὶ ὡς Η´ Οἰκουμενικῆς ἀπὸ τὴν Συνείδησι 
τῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας. Κατ᾿ αὐτήν, ἡ Λατινικὴ κα-
κοδοξία τοῦ Filioque καταδικάσθηκε, ὡς ἐπίσης καὶ τὸ 
λεγόμενο Πρωτεῖο δικαιοδοσίας τοῦ Πάπα Ρώμης ἐφ᾿ ὅλης 
τῆς ᾿Εκκλησίας25.
 ῾Η ἔκπτωσις ὅμως τῶν Δυτικῶν, μὲ τὴν υἱοθέτησι τῶν 
ὡς ἄνω καταδικασθέντων κακοδοξιῶν ὑπὸ τῆς ᾿Αδιαιρέτου 
᾿Εκκλησίας, ὡλοκληρώθηκε τὸν ΙΑ´ αἰ. διὰ τῶν γνωστῶν 
ἀναθεματισμῶν. ῎Εκτοτε ἡ τοποθέτησις τῶν ᾿Ορθοδόξων 
ἔναντί τους, μετὰ μάλιστα καὶ τὰ τραγικὰ γεγονότα τῶν 
Σταυροφοριῶν, ἦταν σταθερή: ἐθεωροῦντο ἑτερόδοξοι καὶ 
αἱρετικοί.
 Οἱ ῾Αγιορεῖται Μοναχοὶ ἔγραφαν χαρακτηριστικὰ στὸν 

24.᾿Αρχιμ. Σπυρίδωνος Μπιλάλη, ῾Η Αἵρεσις τοῦ Filioque, τ. Α´, 
῾Ιστορικὴ καὶ Κριτικὴ θεώρησις τοῦ Filioque, ἐκδ. ᾿Ορθοδόξου Τύπου, 
᾿Αθῆναι 1972, σ. 119-120.

25. ̓ Αρχιμ. Σπυρίδωνος Μπιλάλη, ̓ Ορθοδοξία καὶ Παπισμός, τόμος 
Α´, Κριτικὴ τοῦ Παπισμοῦ, ἐκδ. ᾿Αδελφ. «Εὐνίκης», ᾿Αθῆναι 1988, σ. 
216-217.
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λατινόφρονα Αὐτοκράτορα Μιχαὴλ Η´ Παλαιολόγο κατὰ 
τὸ δεύτερο ἥμισυ τοῦ ΙΓ´ αἰ.: «Αὐτοὶ (οἱ Λατῖνοι)... δὲν 
ἄφησαν ἄθικτο καὶ ἀπαραχάρακτο κανένα ἀπὸ τὰ κυριώτε-
ρα σημεῖα τῆς Πίστεως. Γι᾿ αὐτό, ὄχι μόνο ἀποκόπτονται 
ἀπὸ τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ παραδίδονται καὶ στὸν σα-
τανᾶ κατὰ τὸ τοῦ ᾿Αποστόλου Παύλου: “Εἴ τις εὐαγγελίζε-
ται ὑμᾶς παρ᾿ ὅ παρελάβετε... ἀνάθεμα ἔστω” [Γαλ. α´ 8]... 
Πῶς εἶναι λοιπὸν νόμιμο... νὰ ἑνωθοῦμε μὲ ἐκείνους,... ἐφ᾿ 
ὅσον παραμένουν στὶς αἱρέσεις τους; ᾿Εὰν τὸ δεχθοῦμε 
αὐτό, ἀνατρέπουμε μὲ μιᾶς τὰ πάντα καὶ καταργοῦμε τὴν 
᾿Ορθοδοξία»26.
 ῾Ο ῾Ομολογητὴς ῞Αγιος Μελέτιος ὁ Γαλησιώτης, τοῦ 
ὁποίου οἱ Λατινόφρονες ἀπέκοψαν τὴν γλῶσσα, γράφει 
χαρακτηριστικὰ καὶ εὔρυθμα στὴν ᾿Αλφαβηταλφάβητό του: 
«... ὅτι κἄν λέγωσι τινὲς τῶν καθ᾿ ἡμᾶς ποιμένων/ ἐξ ἀμα-
θείας τῶν Γραφῶν ἤ καθ᾿ ἑτέρους τρόπους/ ὡς᾿Ιταλῶν 
τὰ σφάλματα βραχύτατα τυγχάνει,/ ὡς οὐκ εἰσὶν αἱρετι-
κοὶ μηδ᾿ ἀποκεκομμένοι/ τοῦ τῶν πιστῶν συστήματος 
ἔκ τινος τῶν῾Αγίων/ οὐδὲ τὸ τούτοις κοινωνεῖν σφάλμα 
ψυχῆς καὶ βλάβη,/ ψευδῶς φασι, κακῶς φασι, μακρὰν 
τῆς ἀληθείας.../ Πᾶς τῶν Πατέρων ὁ χορὸς αὐτοὺς κατα-
δικάζει,/ Αἱρετικοῖς συντάττεται καὶ σύμπας ὁ Λατίνοις/ 
συγκοινωνῶν μεμέρισται Χριστοῦ καὶ τῶν῾Αγίων»27.

α5. ῾Ο ῞Αγιος Συμεὼν Θεσσαλονίκης
περὶ τῆς Αἱρέσεως τῶν Λατίνων

 
Ἐπειδὴ ἄλλοτε εἴχαμε ἀσχοληθῆ μὲ τὴν στάσι τοῦ 

῾Αγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ ἔναντι τῶν Λατίνων28, στὴν 
παροῦσα Εἰσήγησί μας θὰ στραφοῦμε σὲ μία ἄλλη μεγάλη 

26. Βλ. Παναγιώτης Σημάτης, Εἶναι Αἵρεση ὁ Παπισμός; Τί λένε 
Οἰκουμενικὲς Σύνοδοι καὶ Πατέρες, περιοδ. «Θεοδρομία», Θ, τ. 2/ 
᾿Απρίλιος-᾿Ιούνιος 2007, σ. 267.

27. Αὐτόθι, σ. 268.
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Πατερικὴ μορφή, στὸν Παλαμικὸ καὶ 
῾Ησυχαστὴ Δογματικὸ-Λειτουργικὸ-
Μυ στα γωγικὸ Θεολόγο ῞Αγιο Συ-
μεὼν ᾿Αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης 
(† 1429), γιὰ νὰ παρακολουθήσουμε 
ἐπι  γραμματικὰ τὴν ὁδηγητικὴ τοπο-
θέτησί του ἔναντι τῆς Λατινικῆς 
Αἱρέσεως, ἀλλὰ καὶ ἔναντι τῶν Μονο-
θεϊστικῶν θρησκευμάτων τοῦ ᾿Ιου-
δαϊσμοῦ καὶ τοῦ ᾿Ισλαμισμοῦ.
 ῾Ο ῞Αγιος Συμεὼν πιστεύει ἀπόλυ-
τα, ὅτι ἡ ᾿Ορθόδοξη ᾿Εκκλησία «δι-
ασώζει, ἐκφράζει καὶ βιώνει τὴν ἀλήθεια 
τῆς ἀρχαίας ἀδιαίρετης᾿Εκκλησίας. Τὸ 
θεμελιῶδες κριτήριο ποὺ προσδιορίζει 

αὐτὴ τὴν ἀλήθεια εἶναι ἡ (῾Αγία) Γραφὴ καὶ οἱ ἀποφάσεις τῶν 
Οἰκουμενικῶν Συνόδων. Οἱ Σύνοδοι αὐτὲς συνέθεσαν καὶ 
ἐπικύρωσαν τὸ Σύμβολο, τὸ ὁποῖο ἡ Λατινικὴ ᾿Εκκλησία πα-
ραχάραξε προσθέτοντας τὸ Filioque»29.
 Καὶ ποιά ἦταν ἡ αἰτία ἐκτροπῆς τῶν Λατίνων; ῾Η ὑπε-
ρηφάνεια καὶ ἡ οἴησις, λέγει ἀνεπιφύλακτα ὁ ῞Αγιος 
Συμεών30. Οἱ Λατῖνοι ἐζήλευσαν τὴν θύραθεν (κοσμικὴ) 
σοφία καὶ θεώρησαν ὅτι εἶναι σοφώτεροι ἀπὸ τοὺς 
᾿Ανατολικοὺς ᾿Αδελφούς τους. ᾿Εδῶ ἔγκειται ἡ ρίζα ὅλων 
τῶν πτώσεων καὶ τῶν κακοδοξιῶν: πίστις καὶ ἐμπιστοσύνη 
στὴν ἀνθρώπινη γνῶσι, φυσίωσις, ἔλλειψις ταπεινώσεως 
καὶ ἀγάπης.
 Οἱ κακοδοξίες τῶν Παπικῶν συνοψίζονται κατὰ τὸν 
῞Αγιο Συμεὼν σὲ τρεῖς κύριες κατηγορίες: α) δογματικές, 
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28. Βλ. ῾Ιερομονάχου Κλήμεντος ῾Αγιοκυπριανίτου, ῾Η Αἵρεσις τοῦ 
Παπισμοῦ καὶ ἡ σύγχρονη Οἰκουμενιστικὴ Προσέγγισις ᾿Ορθοδόξων καὶ 
Παπικῶν, Κυρ.᾿Ορθοδοξίας 2003.

29. π. Δημήτριος Μπαθρέλλος, ἔνθ᾿ ἀνωτ., σ. 373.
30. PG 155, στλ. 89A-D: Διάλογος ἐν Χριστῷ κατὰ πασῶν τῶν 

Αἱρέσεων, ΙΖ´.
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β) λειτουργικές, καὶ γ) ἠθικές31.
 ● Στὶς δογματικὲς κακοδοξίες περιλαμβάνονται: τὸ 
Filio que καὶ ἡ αὐθαίρετη προσθήκη του στὸ Σύμβολο τῆς 
Πίστεως, τὸ Πρωτεῖο τοῦ Πάπα, τὸ λεγόμενο Καθαρτήριο 
Πῦρ, ἡ ἄρνησις διακρίσεως μεταξὺ Οὐσίας καὶ ᾿Ενεργειῶν 
στὸν Θεό, ὡς καὶ ἡ θεώρησις κτιστῶν ἐνεργειῶν στὸν Θεὸ 
γιὰ τὴν σχέσι του μὲ τὸν κόσμο καὶ τὸν ἄνθρωπο.
 ● Στὶς λειτουργικὲς κακοδοξίες περιλαμβάνονται: ἡ τέλε-
σις τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ὄχι διὰ τριῶν πλήρων 
καταδύσεων, ἀλλὰ διὰ ἐπιχύσεως, ἡ χωριστὴ τέλεσις τοῦ 
Χρίσματος, ἡ μὴ παροχὴ Θ. Κοινωνίας στὰ βρέφη, ἡ χρῆσις 
᾿Αζύμου ῎Αρτου στὴν Θ. Εὐχαριστία, ὁ Καθαγιασμὸς τῶν 
Δώρων στὴν Θ. Λειτουργία ὄχι διὰ ἐπικλήσεως τοῦ ῾Αγίου 
Πνεύματος, ἀλλὰ διὰ τῆς ἐκφωνήσεως καὶ μόνον τῶν 
᾿Ιδρυτικῶν λόγων τοῦ Κυρίου, ἡ μὴ μετάδοσις ῾Αγίου Αἵ-
ματος στοὺς πιστούς, ἡ χειροτονία διὰ Χρίσεως, ἡ παροχὴ 
Εὐχελαίου μόνον στοὺς ἑτοιμοθανάτους, ἡ διάσπασις τοῦ 
ἑνὸς Μοναχικοῦ Σχήματος σὲ πολλά, ἡ κατάλυσις τῆς νη-
στείας τῆς Τετάρτης καὶ Παρασκευῆς καὶ ἡ καθιέρωσις νη-
στείας τοῦ Σαββάτου, ἡ ἄδεια νὰ ὑπανδρεύωνται πατέρας 
καὶ υἱὸς μητέρα καὶ κόρη, ὡς ἐπίσης καὶ δύο ἀδελφοί, δύο 
ἀδελφές.
 ● Στὶς ἠθικὲς κακοδοξίες περιλαμβάνονται: ἡ ἀσύδοτη 
διάδοσις καὶ ἐπιτέλεσις τῆς πορνείας μεταξὺ τῶν κληρικῶν, 
μοναχῶν καὶ λαϊκῶν, τὴν ὁποίαν θεωροῦν σχεδὸν ἀκα-
τηγόρητη καὶ δὲν τὴν συμπεριλαμβάνουν στὰ κωλύματα 
τῆς ῾Ιερωσύνης, τὸ ξύρισμα τῶν γενείων τῶν κληρικῶν, ἡ 
βρῶσις πνικτῶν, ἡ καύχησις γιὰ εὐημερία καὶ κατὰ κόσμον 
πρόοδο καὶ κυριαρχία τους, ὡς δεῖγμα δῆθεν εὐνοίας τοῦ 
Θεοῦ γιὰ τὴν ὀρθότητα καὶ θεοσέβειά τους.
 ● ̓ Επίσης, στὶς ἱερὲς τέχνες τῆς ̓ Εκκλησίας (εἰκονογραφία, 
ἀρχιτεκτονική, μουσικὴ κλπ.) ἀνέπτυξαν ἄλλη ἄποψι καὶ πρα-
κτική, δηλαδὴ φυσιοκρατική, ἐγκόσμια καὶ ἀπνευμάτιστη.

31. π. Δημήτριος Μπαθρέλλος, ἔνθ᾿ ἀνωτ., σ. 375-377.
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α6. ῾Ο ῞Αγιος Συμεὼν Θεσσαλονίκης
περὶ τοῦ Πρωτείου τοῦ Πάπα

 ᾿Απὸ καθαρὰ πρακτικὴ ἄποψι, λόγῳ ἐλλείψεως χρόνου, 
θὰ ἑστιάσουμε τὴν προσοχή μας μόνον στὸ φλέγον θέμα, 
τότε καὶ σήμερα,τοῦ Πρωτείου τοῦ Πάπα.
 ῾Ο ῞Αγιος Συμεὼν διευκρινίζει, ὅτι «δὲν εἶναι ἀναγ-
καῖο νὰ ἀντιλέγουμε στὸν ἰσχυρισμὸ τῶν Λατίνων ὅτι ὁ 
᾿Επίσκοπος Ρώμης εἶναι πρῶτος,διότι αὐτὸ δὲν βλάπτει τὴν 
᾿Εκκλησία. ῎Ας μᾶς δείξουν μόνο ὅτι αὐτὸς ἀκολουθεῖ τὴν 
Πίστι τοῦ Πέτρου καὶ τῶν διαδόχων του καὶ τότε ἄς ἔχη 
ὅλα τὰ προνόμια τοῦ Πέτρου καὶ ἄς εἶναι πρῶτος καὶ κο-
ρυφὴ καὶ κεφαλὴ ὅλων καὶ ἀνώτερος (ἄκρος) ἀρχιερεύς»32. 
῎Αν ὁ Πάπας ἀσπαστῆ τὴν Πίστι τῶν ᾿Ορθοδόξων προ-
κατόχων του, «θὰ εἶναι ἀποστολικὸς ἀρχιερέας καὶ πρῶτος 
ἔναντι ὅλων τῶν ἄλλων καὶ θὰ ὑπαχθοῦμε σὲ αὐτόν... ῎Αν 
ὅμως δὲν εἶναι διάδοχος ἐκείνων τῶν ῾Αγίων στὴν πίστι, 
δὲν εἶναι οὔτε ὡς πρὸς τὸν θρόνο. Καὶ ὄχι μόνο δὲν εἶναι 
οὔτε ἀποστολικὸς οὔτε πρῶτος οὔτε πατέρας, ἀλλὰ εἶναι 
καὶ ἀντίθετος σὲ αὐτοὺς καὶ διαφθορέας καὶ ἐχθρὸς τῶν 
᾿Αποστόλων»33.
 ᾿Αντίθετα, ὁ ῞Αγιος Συμεὼν ἐπαινεῖ τὴν ᾿Εκκλησία τῆς 
Κωνσταντινουπόλεως, διότι οἱ Παραδόσεις της θεσπίστη-
καν ὄχι ἀπὸ ἕναν᾿Αρχιερέα, ἀλλὰ ἀπὸ Σύνοδο ᾿Αρχιερέων 
ἀπὸ ὅλο τὸν κόσμο. Αὐτὸ ἀποτελεῖ τὴν ὄντως ἀποστο-
λικὴ πρακτική, διότι οὔτε ὁ ᾿Απόστολος Πέτρος οὔτε 
κανεὶς ἄλλος ἀπεφάσιζε μόνος του, ὅπως φαίνεται καθαρὰ 
μέσα στὴν Καινὴ Διαθήκη, παρὰ ἀπὸ κοινοῦ μαζὶ μὲ τοὺς 
ἄλλους34. ῾Ο ῞Αγιος ἀρνεῖται ἐπίσης τὴν λατινικὴ ἀρχὴ ὅτι 
«ἡ πρώτη ἕδρα δὲν κρίνεται ὑπὸ οὐδενός», διότι ἀκόμη καὶ 
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32. PG 155, στλ. 120Β: Διάλογος ἐν Χριστῷ..., ΚΓ´ (ἀπόδοσις 
π.Δ.Μ.).

33. Αὐτόθι, στλ. 120CD.
34. π. Δημήτριος Μπαθρέλλος, ἔνθ᾿ ἀνωτ., σ. 410.
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ὁ Πατριάρχης κρίνεται «ὑπὸ τῆς μεγάλης Συνόδου»35. ῾Η 
ἀνωτάτη αὐθεντία στὴν ̓ Εκκλησία ἀνήκει στὴν Σύνοδο καὶ 
ἀκόμη καὶ ὁ Πατριάρχης ὑπόκειται εἰς αὐτήν.
 Τὸ δυτικὸ δόγμα τοῦ ᾿Αλαθήτου τοῦ Πάπα καὶ ὄχι 
ἁπλῶς τῆς Ρωμαϊκῆς ᾿Εκκλησίας, ἀποτελεῖ προϊὸν τοῦ 
Λατινικοῦ Μεσαίωνος καὶ ὄχι τῆς ᾿Αδιαιρέτου ᾿Εκκλησίας 
τῆς πρώτης χιλιετίας36. ῾Ο δὲ ῞Αγιος Συμεὼν βεβαιώνει μὲ 
ἔμφασι, ὅτι οἱ Πάπες ὄχι μόνον δὲν εἶναι ἀλάθητοι, ἀλλὰ 
μάλιστα εἶναι αἱρετικοί37.
 ῾Ο ῞Αγιος Συμεὼν λοιπόν, ὡς ἄριστος ἐκφραστὴς τῆς 
᾿Ορθοδοξίας, ἀποδέχεται ἕνα εἶδος Πρωτείου τοῦ Πάπα 
(ἐπ᾿ οὐδενὶ λόγῳ ᾿Αλάθητο!), ἑρμηνευμένο ὅμως μὲ 
βάσι τὴν ᾿Ορθόδοξη ᾿Εκκλησιολογία, δηλαδὴ ὄχι πρω-
τεῖο παγκοσμίου δικαιοδοσίας, οὔτε ὑπονομευτικὸ τῆς 
Συνοδικότητος τῆς ᾿Εκκλησίας38.
 ῾Ο ἔλεγχος καὶ ἡ ὁμολογία τοῦ ῾Αγίου Συμεὼν 
ἀποβλέπουν σὲ κάτι πολὺ μεγάλο καὶ ἱερό: στὴν Μετάνοια 
τῶν Λατίνων! ῎Αν οἱ Λατῖνοι, ὅπως ὁ Πέτρος, ὁ ὁποῖος 
ἀρνήθηκε τὸν Χριστὸ καὶ ἐπανόρθωσε τὴν ἄρνησί του, με-
τανοήσουν καὶ ἐπιστρέψουν στὴν ᾿Ορθόδοξη Πίστι, τότε 
καὶ μόνον θὰ καταστοῦν ἱκανοὶ νὰ στηρίξουν τοὺς ἀδελφούς 
τους, ὡς πρωτοκάθεδροι πλέον στὴν τιμὴ καὶ τὴν ἀγάπη39.
 Στὴν Πατερικὴ σκέψι δὲν ἐμφιλοχωρεῖ κανενὸς εἴδους 
οἰκουμενιστικὴ συγχώνευσι, κοινωνία ἤ οἰκονομία. ῾Η σω-
τηρία τῶν αἱρετικῶν ἔγκειται στὴν ἐν μετανοίᾳ ἐπιστροφή 
τους στὴν ᾿Αλήθεια τῆς ᾿Ορθοδοξίας, ἀπὸ ὅπου ἐξέπεσαν.

35. PG 155, στλ. 884D: ̓ Αποκρίσεις πρός τινας ἐρωτήσεις ̓ Αρχιερέως 
ἠρωτηκότος αὐτόν, ᾿Ερώτησις ΛΕ´.

36. π. Δημήτριος Μπαθρέλλος, ἔνθ᾿ ἀνωτ., σ. 411 (ὑποσημ.).
37. ῎Αλλωστε, ὡς γνωστόν, ἡ «Πέτρα» (Ματθ. ιστ´ 18), ἐπὶ τῆς 

ὁποίας οἰκοδομεῖται ἡ᾿Εκκλησία, εἶναι ἡ ῾Ομολογία τοῦ ᾿Αποστόλου 
Πέτρου καὶ ὄχι τὸ πρόσωπό του (βλ. PG 155, στλ. 133CD, 796D).

38. π. Δημήτριος Μπαθρέλλος, ἔνθ᾿ ἀνωτ., σ. 412.
39. Βλ. PG 155, στλ. 100C-D: Διάλογος ἐν Χριστῷ..., Κεφ. ΙΘ´: 

Κατὰ Λατίνων.
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α7. ῾Ο ῞Αγιος Συμεὼν Θεσσαλονίκης
περὶ ᾿Ιουδαϊσμοῦ καὶ ᾿Ισλαμισμοῦ

 
 Πῶς ὅμως ὁ ῞Αγιος Συμεών, ὡς αὐθεντικὸς ἐκφραστὴς 
τοῦ Πατερικοῦ πνεύματος τῆς ᾿Ορθοδοξίας, βλέπει τὰ δύο 
μονοθεϊστικὰ θρησκεύματα ᾿Ιουδαϊσμὸ καὶ ᾿Ισλαμισμό;
 ῾Ο ᾿Ιουδαϊσμὸς ἀπορρίπτει τὴν πίστι σὲ Τριαδικὸ 
Θεό, ἐνῶ ἡ Τριαδικότης τοῦ Θεοῦ προκηρύσσεται40, ἔστω 
καὶ κάπως συνεσκιασμένα41, στὴν Παλαιὰ Διαθήκη. Σὲ 
αὐτὴν προτυπώνονται τὰ Θαύματα, ἡ ᾿Αναμαρτησία καὶ 
τὸ Πάθος τοῦ Κυρίου μας ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ καὶ ὅλα 
ὅσα συμβαίνουν στὴν ἐποχὴ τῆς Χάριτος42. Στὴν ζωή, τὴν 
λατρεία καὶ στὰ Μυστήρια τῆς ᾿Εκκλησίας ὅλα γίνονται 
μὲ πνευματικὸ τρόπο, ἐπιτελοῦνται Θαύματα στὸ ῎Ονομα 
τοῦ Χριστοῦ γιὰ τὴν λύτρωσι τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ τὴν κυ-
ριαρχία τῆς ἁμαρτίας, τοῦ διαβόλου καὶ τοῦ θανάτου, καὶ 
ἀσκοῦνται οἱ ἀρετὲς ἀπὸ τοὺς πιστοὺς Χριστιανούς43.
 ῾Ο ῞Αγιος Συμεὼν διακρίνει τὸν ᾿Ιουδαϊσμὸ ἀπὸ τὴν 
Παλαιὰ Διαθήκη. Διότι αὐτὴ εἶναι ἡ Βίβλος τῆς ̓ Εκκλησίας 
καὶ παραπέμπει στὴν Καινὴ Διαθήκη, στὸ δόγμα τῆς ῾Αγίας 
Τριάδος, στὸν Κύριο ᾿Ιησοῦ Χριστὸ κλπ. ῾Ο ᾿Ιουδαϊσμὸς 
δὲν εἶναι ἡ θρησκεία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ἀλλὰ μία ψευ-
δοθρησκεία, ἡ ὁποία θεμελιώνεται στὴν ἐσφαλμένη ἑρμη-
νεία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης44.
 ῾Ως πρὸς τὸ ̓ Ισλάμ, ὁ ̔́ Αγιος Συμεὼν ἀσχολεῖται ἀρκετὰ 
ἐκτενῶς45. Περιγράφει τὸν Μωάμεθ, ὁ ὁποῖος θεωρεῖται ὡς 
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40. PG 155, στλ. 52C-57Α: Διάλογος ἐν Χριστῷ..., Κεφ. Θ´: Τὰ εὐαγγε-
λικὰ κατὰ Σαβελλίου. Ταῦτα δὲ κατὰ ̓ Ιουδαίων καὶ τῶν λοιπῶν ἀθέων ἐθνῶν.

41. PG 155, στλ. 793C-D: ̔ Ερμηνεία... εἰς τὸ... Θεῖον καὶ ̔ Ιερὸν Σύμβολον.
42. PG 155, στλ. 337ΑΒ: Κεφ. ΡΚΘ´: Περὶ τοῦ ῾Αγίου Ναοῦ καὶ τῆς 

τούτου Καθιερώσεως.
43. Συμεὼν Θεσσαλονίκης, ῎Εργα Θεολογικά, ᾿Επιστολὴ πρὸς 

Παῦλον, Κριτικὴ ῎Εκδοσις μετ᾿ Εἰσαγωγῆς ὑπὸ David Balfour, ἔκδ. 
ΠΙΠΜ, ᾿Ανάλεκτα Βλατάδων 34, Θεσσαλονίκη 1981, σ. 140-156.

44. π. Δημήτριος Μπαθρέλλος, ἔνθ᾿ ἀνωτ., σ. 338.
45. π. Δημήτριος Μπαθρέλλος, ἔνθ᾿ ἀνωτ., σ. 339 ἑ.
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ὁ μεγάλος προφήτης τοῦ ᾿Ισλάμ, μὲ τὰ μελανώτερα χρώμα-
τα. Τὸ ̓ Ισλὰμ ἀρνεῖται ἐπίσης τὸ δόγμα τῆς ̔ Αγίας Τριάδος. 
῾Η ἄρνησις τοῦ Υἱοῦ σημαίνει ἄρνησι τοῦ Πατρός, ἐνῶ 
ἡ ἄρνησις τῆς ῾Αγίας Τριάδος σημαίνει ἄρνησι τοῦ 
μόνου ἀληθινοῦ Θεοῦ. ῎Αλλωστε στὸ ᾿Ισλὰμ ὁ Κύριός 
μας ᾿Ιησοῦς Χριστὸς θεωρεῖται μὲν μεγάλος προφήτης, ὄχι 
ὅμως καὶ Θεός. Γιὰ τὸν λόγο αὐτό, οἱ ὀπαδοὶ τοῦ ᾿Ισλὰμ 
χαρακτηρίζονται ὡς ἄθεοι καὶ «ἐθνικοὶ» καὶ θεωροῦνται 
συγγενεῖς ὡς πρὸς τὴν ἀπιστία καὶ τὴν θεομαχία μὲ τοὺς᾿Ι-
ουδαίους46.
 ῾Ως πρὸς τὸ χονδροειδὲς γνωστὸ καὶ πρόχειρο ἐπιχείρη-
μα τῶν Μωαμεθανῶν ἐναντίον τοῦ Χριστιανισμοῦ, ὅτι ἐὰν 
ὁ Θεὸς ἔχη Υἱὸ θὰ πρέπει νὰ ἔχη καὶ γυναῖκα, ὁ ῞Αγιος 
ἀπαντᾶ ὅτι αὐτὸ δὲν ἰσχύει, διότι τόσο ὁ Πατέρας ὅσο καὶ ὁ 
Υἱὸς εἶναι ἄϋλοι καὶ ἀσώματοι47.
 ῾Ο ῞Αγιος κρίνει αὐστηρὰ καὶ τὴν ἰσλαμικὴ ἠθική, 
τὴν ὁποίαν ἀποκαλεῖ ἀνομία καὶ «ἀσελγείας πλήρωμα»48. 
᾿Επικρίνει τὴν πολυγαμία καὶ ἄλλες ἀσελγεῖς πράξεις καὶ 
ἀντιπαραθέτει ἔναντι τούτων τὴν παρθενία καὶ τὴν μο-
νογαμία τῶν Χριστιανῶν, ὡς ἀπόδειξι ἀνωτερότητος τοῦ 
Χριστιανισμοῦ. Θεωρεῖ δὲ ἰδιαίτερα ἀποτρόπαιο τὸ γε-
γονός, ὅτι τὸ ᾿Ισλὰμ φαντάζεται ἀκόμη καὶ τὸν παράδεισο 
ὡς τόπον ὅπου θὰ κυριαρχοῦν τὰ σαρκικὰ πάθη49.
 ᾿Επίσης, ἐπικρίνει τὴν ἐπιθετικὴ καὶ πολεμοχαρῆ τα-
κτικὴ τῶν ὀπαδῶν τοῦ ᾿Ισλὰμ καὶ τοὺς κατηγορεῖ γιὰ 
φόνους, ληστεῖες καὶ ἀπαγωγές, χωρὶς ἴχνος οἴκτου γιὰ τὰ 
θύματά τους ἤ ἀκόμη καὶ γιὰ τοὺς συγγενεῖς τους50. Δύο δὲ 
ἀπὸ τὰ ἀρνητικώτερα στοιχεῖα τοῦ ᾿Ισλάμ, κατὰ τὸν ῞Αγιο, 
εἶναι συναφῶς ἡ θεωρία τοῦ «ἱεροῦ πολέμου-τζιχάντ», ὡς 

46. PG 155, στλ. 80D: Διάλογος ἐν Χριστῷ..., Κεφ. ΙΔ´: Κατὰ ἐθνῶν.
47. Συμεὼν Θεσσαλονίκης, ῎Εργα Θεολογικά, ᾿Επιστολὴ στηρι-

κτική..., ἔνθ᾿ ἄνωτ., σ.116, §§ 78.
48. PG 155, στλ. 77D: Διάλογος ἐν Χριστῷ..., Κεφ. ΙΔ´: Κατὰ ἐθνῶν.
49. π. Δημήτριος Μπαθρέλλος, ἔνθ᾿ ἀνωτ., σ. 343.
50. π. Δημήτριος Μπαθρέλλος, ἔνθ᾿ ἀνωτ., σ. 344.
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καὶ ἡ ἐπικύρωσις τοῦ θεσμοῦ τῆς δουλείας.
 ῎Εναντι πάντων τούτων, οἱ πιστοὶ Χριστιανοὶ καλοῦνται 
ἀπὸ τὸν ῞Αγιο ὄχι μόνον σὲ διατήρησι πάσῃ θυσίᾳ τῆς 
Πίστεως καὶ ἀκράδαντη ἐμμονὴ εἰς αὐτήν, ἀλλὰ καὶ σὲ 
θαρραλέα ῾Ομολογία της ἕως καὶ αὐτῆς τῆς θυσίας καὶ τοῦ 
μαρτυρίου ἄν χρειασθῆ.

α8. Οἱ ἐμπειρίες στὰ ἄλλα θρησκεύματα
καὶ ἡ ἀξιολόγησίς τους

 
 ῾Ο ῞Αγιος Συμεὼν ἀσχολεῖται ἐπίσης καὶ μὲ τὸ ζήτη-
μα τῶν ἐμπειριῶν τῶν πιστῶν τῶν ἄλλων θρησκευμάτων. 
Αὐτές, ὄχι μόνον δὲν προσιδιάζουν στὶς ἀληθινὲς καὶ πραγ-
ματικὲς θεῖες ᾿Εμπειρίες στὸν Χριστιανισμό, ἀλλὰ καὶ 
ἀντιτίθενται σὲ αὐτές51. Δὲν ὑπάρχουν «κοινὲς ἐμπειρίες» 
Χριστιανισμοῦ καὶ ἄλλων θρησκειῶν. Στὸν ᾿Ισλαμισμὸ 
εἰδικῶς, ὁ Μωάμεθ ἦταν ὑποχείριο τῶν δαιμόνων, οἱ δὲ 
προσευχὲς ἐντὸς αὐτοῦ εἶναι μόλυσμα καὶ συνιστοῦν βλα-
σφημία, διότι στὴν πραγματικότητα, οἱ ὀπαδοί του «δὲν 
προσεύχονται, ἀλλὰ θεομαχοῦν»52. Μεταξὺ Χριστιανισμοῦ 
καὶ θρησκειῶν, ἀκόμη καὶ τῶν μονοθεϊστικῶν (᾿Ιουδαϊσμοῦ 
καὶ ᾿Ισλαμισμοῦ), χάσμα μέγα κεῖται, ἔστω καὶ ἄν δυνάμε-
θα νὰ ἐντοπίσουμε πιθανὰ θετικὰ στοιχεῖα σὲ αὐτές.
 Γιὰ τὸν λόγο τοῦτο, ἡ ἄποψις τοῦ Οἰκουμενιστοῦ ἀρχιε-
πισκόπου ̓ Αλβανίας κ. ̓ Αναστασίου (Γιαννουλάτου), ὡς καί 
τινων ἄλλων ὁμοϊδεατῶν του, ὅτι τὸ θέμα τῆς τοποθετήσε-
ως τοῦ Χριστιανισμοῦ ἔναντι τῶν ἄλλων θρησκειῶν εἶναι 
«ζήτημα θεολογούμενον», ἤ ὅτι «αἱ θρησκεῖαι ἀποτελοῦν συσ-
σωρευτὰς πείρας ζωῆς... φορτισμένους ἀπὸ ἀκτίνας τῆς θείας 
ἀληθείας, τοῦ ῾Ηλίου τῆς Δικαιοσύνης, καὶ πολλοὺς λαοὺς 
ἐβοήθησαν νὰ ἔχουν φῶς, ἔστω καὶ ἀνταυγείας φωτός, εἰς τὸν 
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51. π. Δημήτριος Μπαθρέλλος, ἔνθ᾿ ἀνωτ., σ. 347.
52. PG 155, στλ. 941C-D: ᾿Αποκρίσεις..., ᾿Ερώτησις ΟΘ´.
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δρόμον των»53, κρίνονται ὡς ἀντιπατερικὲς καὶ ἀντορθόδο-
ξες. Οἱ θρησκεῖες τοῦ κόσμου, ὅσο καὶ ἄν αὐτὸ ἠχῆ παράξε-
να στὶς ἡμέρες μας, εἶναι ἐκφράσεις καὶ μορφὲς «ἀθεΐας». 
᾿Ακόμη καὶ οἱ μονοθεϊστές, κατὰ τὸν ῞Αγιο Συμεών, οἱ 
ὁποῖοι ἀρνοῦνται τὸν Θεὸ ὡς ῾Αγία Τριάδα, εἶναι «ἐντελῶς 
ἄθεοι»54. Πράγματι, «ὁ μὴ πιστεύων εἰς τὸν Χριστόν, οὐ 
πιστεύει Θεῷ»55, κατὰ τὴν ἐπιγραμματικὴ ἔκφρασι τοῦ 
Αὐτοκράτορος᾿Ιωάννου Καντακουζηνοῦ.
 ῞Ολες ὅμως αὐτὲς οἱ δυσάρεστες διαπιστώσεις, δὲν 
πρέπει νὰ ὁδηγοῦν σὲ κανενὸς εἴδους μισανθρωπία, μι-
σαλλοδοξία ἤ ξενοφοβία.῾Ο ῞Αγιος Συμεὼν προτρέπει τὸ 
Ποίμνιό του εὐλαβῶς: «τοὺς δὲ ἀσεβεῖς (ἀλλοθρήσκους) νὰ 
τοὺς ταλανίζετε (νὰ τοὺς θρηνῆτε)· πρέπει βέβαια καὶ αὐτοὺς 
νὰ τοὺς ἐλεῆτε καὶ νὰ προσεύχεσθε στὸν Θεὸ γιὰ τὴν ἐπι-
στροφή τους· διότι ἔργο τῶν εὐσεβῶν εἶναι νὰ προσεύχων
ται ὑπὲρ αὐτῶν ποὺ τοὺς διώκουν καὶ τοὺς κατατρέχουν»56. 
Σὲ ἄλλη δὲ εὐκαιρία, τονίζει τὸ χρέος νὰ προσευχώμαστε 
γι᾿ αὐτοὺς καὶ νὰ τοὺς ἀντιμετωπίζουμε μὲ κατανόησι καὶ 
ἀγάπη57.

α9. Σύγχρονες ἀντιπατερικὲς
καὶ ἀντορθόδοξες ἐνέργειες

 
 Πόσο ὅμως ἀπέχει ἡ τοποθέτησι αὐτὴ ἀπὸ τὶς πολὺ 
πρόσφατες δηλώσεις καὶ ἐνέργειες τοῦ Οἰκουμενιστοῦ 
πατριάρχου Βαρθολομαίου ἔναντι τῶν ῾Εβραίων καὶ τῶν 
Μωαμεθανῶν!

53. π. Δημήτριος Μπαθρέλλος, ἔνθ᾿ ἀνωτ., σ. 348 (ὑποσημ. 61).
54. PG 155, στλ. 65C: Διάλογος ἐν Χριστῷ..., Κεφ. Ι´: Περὶ τοῦ 

Μονογενοῦς Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος.
55. PG 154, στλ. 516C: Κατὰ Μωαμεθανῶν, ᾿Απολογία ΙΙΙ, § η´.
56. Συμεὼν Θεσσαλονίκης, ῎Εργα Θεολογικά, ᾿Επιστολὴ στηρι-

κτική..., ἔνθ᾿ ἄνωτ., σ.131, § 20.
57. PG 155, στλ. 37Β: Διάλογος ἐν Χριστῷ..., Κεφ. Α´: Κατὰ ἀθέων 

καὶ ὅτι ἔστι Θεός.
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 Στὰ τέλη τοῦ περασμένου ᾿Οκτωβρίου, κατὰ τὴν ἐπίση-
μη ἐπίσκεψί του σὲ ἑβραϊκὴ συναγωγὴ τῆς Νέας ῾Υόρκης, 
ὁ κ. Βαρθολομαῖος ἔκλεισε τὴν ὁμιλία του ὡς ἑξῆς: «ἄς 
πιασθοῦμε ἀπὸ τὰ χέρια ὄχι μόνο γιὰ νὰ προσευχηθοῦμε, 
ἀλλὰ καὶ σὲ ἔνδειξη ἀλληλεγγύης. Τὸ χρωστᾶμε στὸ Θεό 
μας, στοὺς κοινοὺς Πατριάρχες μας ᾿Αβραάμ, ᾿Ισαὰκ καὶ 
᾿Ιακώβ, σὲ ὅλους ἐμᾶς καὶ στὸν κόσμο»58. Τὴν δὲ ἑπομένη, 
σὲ ὁμιλία του στὴν ἕδρα τῆς ἑταιρείας Coca Cola καὶ ἀπευ-
θυνόμενος στὸν Μουσουλμᾶνο Πρόεδρό της καὶ στὴν σύ-
ζυγό του, κατέκλεισε ὡς ἑξῆς: «῎Εχω ἕνα μικρὸ ἀναμνη-
στικό. Μικρὸ καὶ σπουδαῖο. ̓ Αναμνηστικὸ γιὰ τὴν Δάφνη καὶ 
τὸν Μουχτάρ. Αὐτὸ εἶναι τὸ ῞Αγιο Κοράνιο. Τὸ ἱερὸ βιβλίο 
τῶν μουσουλμάνων ἀδελφῶν μας»59.
 ᾿Επρόκειτο γιὰ ἁπλὲς κατ᾿ ἰδίαν φιλοφρονήσεις, ἤ γιὰ 
δημόσιες διακηρύξεις, ἐνώπιον τοῦ κόσμου παντός, οἱ 
ὁποῖες οὐδεμίαν ἀπολύτως σχέσιν ἔχουν μὲ τὴν ῾Αγιο-
πατερικὴ Πίστι καὶ Παράδοσι, ἀλλὰ καὶ εἶναι ἄντικρυς 
ἀντίθετες πρὸς Αὐτήν; ῎Οντως, τὸ χάσμα στὸ ὁποῖο κα-
ταπίπτουν οἱ αἱρετικοὶ Οἰκουμενισταὶ εἶναι ἀβυσσαλέο!

α10. Οἱ Λατῖνοι πιὸ ἐπικίνδυνοι
ἀπὸ τοὺς ᾿Αλλοθρήσκους!

 
 Τελικὰ ὅμως, γιὰ νὰ ἐπανέλθουμε στὸν ῞Αγιο Συμεών, 
πρέπει νὰ γνωρίζουμε, ὅτι οἱ θεωρούμενοι ὡς χριστιανοὶ 
«ἀδελφοὶ» Λατῖνοι, εἶναι πολὺ περισσότερο ἐπικίνδυ-
νοι ἀπὸ τοὺς «ἀθέους» ἀλλοθρήσκους. Καὶ τοῦτο, 
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58. Περιοδ. «Παρακαταθήκη», τ. 69/Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009, σ. 21.
59. Αὐτόθι. Τὰ δύο αὐτὰ συμβάντα κυκλοφοροῦν εὐρέως μα-

γνητοσκοπημένα στὸ Διαδίκτυο. Γιὰ τὴν εὐθύνη τῶν ἐξ ὀρθοδόξων 
Οἰκουμενιστῶν στὸν κατάκριτο ἐκτροχιασμὸ τῆς Διαχριστιανικῆς 
Οἰκουμενικῆς Κινήσεως πρὸς τὴν Διαθρησκειακὴ κατεύθυνσι, βλ. 
῾Ιερομονάχου Κλήμεντος ῾Αγιοκυπριανίτου, ῾Η συμβολὴ καὶ εὐθύνη 
τῶν ὀρθοδόξων Οἰκουμενιστῶν στὸ διαθρησκειακὸ ἄνοιγμα,᾿Αθήνα 
1999, σσ. 104.
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διότι παρέχουν τὴν ψευδαίσθησι ὅτι εὑρίσκονται πολὺ 
πλησίον μας, ὅτι ἀποτελοῦν μίαν ἄλλη νόμιμη ἐκδοχὴ 
τῆς Χριστιανικῆς Πίστεως, ἤ ἔστω μία διαφορετικὴ μέν, 
ὅμως παραπλήσια, ἰσόκυρη καὶ ἰσοδύναμη μὲ αὐτήν. ᾿Εξ 
αἰτίας τούτου, ὁ ῞Αγιος παρατηρεῖ ὀρθὰ ὅτι οἱ Λατῖνοι 
ἔχουν προξενήσει στὴν ᾿Εκκλησία τὴν μεγαλύτερη 
βλάβη ἀπὸ ὅσους ἐκινήθησαν ἐναντίον της60! ῾Ο λόγος 
τοῦ ῾Αγίου ἠχεῖ ἴσως ὀξὺς καὶ ἀκραῖος, ἀλλὰ ἔχει σο-
βαρὸ ᾿Εκκλησιολογικὸ καὶ Σωτηριολογικὸ βάρος. Διότι 
γνωρίζει καλὰ τὶ θέλουν καὶ σὲ τὶ ἀποσκοποῦν οἱ Λατῖνοι 
καὶ ἐπιθυμεῖ νὰ διαφυλάξη καὶ νὰ προστατεύση, ἀλλὰ καὶ 
νὰ προειδοποιήση τοὺς ᾿Ορθοδόξους, οἱ ὁποῖοι συνήθως 
εἶναι ἐνδοτικοὶ στὶς περιπτώσεις ποὺ εὑρίσκονται σὲ δυ-
σχερῆ ἐξωτερικὴ θέσι.
 Οἱ Λατῖνοι ἐμμένουν ἑκουσίως στὴν πλάνη τους, εἶναι 
ἀθεράπευτοι ὡς σύνολο, ὁ δὲ σκοπός τους εἶναι δεδομένος: 
ἀπέβλεπαν καὶ ἀποβλέπουν στὸν ἐξουνιτισμό μας. Παλαιὰ 
διὰ τῆς βίας καὶ τῆς ἀπάτης, τώρα δὲ διὰ μιᾶς ἰδιαιτέρως 
ἐξευγενισμένης ἀπάτης!...

ΜΕΡΟΣ Β´.

β1. Ἀπαρχὴ τοῦ Προτεσταντικοῦ Οἰκουμενισμοῦ

 ΠΡΙΝ ἀπὸ ἕναν ἀκριβῶς αἰῶνα, τὸ 1910, στὸ ᾿Ενδιμ-
βοῦργο τῆς Σκωτίας, ἐτέθησαν τὰ θεμέλια γιὰ τὴν ἔναρ-
ξι τῆς Οἰκουμενικῆς Κινήσεως, ἡ ὁποία ἐχαρακτήρισε τὸν 
ἀπελθόντα Κ´ αἰῶνα. ῾Ο ΙΘ´ αἰώνας ἦταν ὁ αἰώνας τῆς ἱε-
ραποστολικῆς ἀφυπνίσεως, κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ὁποίου 
ποικίλες Προτεσταντικὲς ὁμάδες, τὰ νόθα γεννήματα τοῦ 
ἐξω-εκκλησιαστικοῦ Παπισμοῦ, τὰ ὁποῖα προῆλθαν ἀπὸ 
τὴν Διαμαρτύρησι τοῦ ΙΣΤ´ αἰ., ἐξαπλώθηκαν σὲ πολλὰ 

60. PG 155, στλ. 100D: Διάλογος ἐν Χριστῷ..., Κεφ. ΙΘ´: Κατὰ 
Λατίνων.
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σημεῖα τῆς ὑφηλίου γιὰ τὸν ἐκχριστιανισμὸ τοῦ κόσμου. 
Προέκυψαν ὅμως πολλὰ προβλήματα, ἐξ αἰτίας τῆς πολυ-
διασπάσεως τοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ τοῦ ἱεραποστολικοῦ 
ἀνταγωνισμοῦ τῶν ὁμάδων αὐτῶν, μὲ συνακόλουθη ἔλλει-
ψι ἀξιοπιστίας τοῦ Εὐαγγελίου ποὺ ἐκήρυτταν.
 Ἔτσι, οἱ Προτεσταντικὲς ὁμάδες ἀνεγνώρισαν τὴν ἀνάγ-
κη εὑρέσεως τρόπων συνεργασίας μεταξύ τους καὶ ἀπο-
καταστάσεως τῆς ἑνότητός τους, τὴν ὁποίαν θεωροῦσαν 
ὡς ἀποκατάστασι τῆς ἑνότητος τῆς ᾿Εκκλησίας. ῾Η ἰδέα 
αὐτὴ ἐρρίφθη στὸ πρῶτο τοῦτο ῾Ιεραποστολικὸ Συνέδριο 
στὸ ᾿Ενδιμβοῦργο, ὅπου ὅμως ἀποφεύχθηκαν συζητήσεις 
ἐπὶ θεολογικῶν καὶ δογματικῶν διαφορῶν καὶ ἀπευθύνθη-
καν ἐκκλήσεις γιὰ «ἐπείγουσα χριστιανικὴ ἀποστολὴ» τοῦ 
«παγ κοσμίου εὐαγγελισμοῦ ὅλου τοῦ κόσμου»61.

β2. Εἴσοδος τῶν ᾿Ορθοδόξων στὸν Οἰκουμενισμὸ

 Στὶς διαβουλεύσεις τοῦ Προτεσταντικοῦ κόσμου, σὲ μία 
ἰδιαίτερα ταραγμένη ἱστορικὴ περίοδο μετὰ τὴν λῆξι τοῦ 
Α´ Παγκοσμίου Πολέμου, κάποιοι τολμητίαι ὀρθόδοξοι 
ἀντιπρόσωποι παρενέβησαν ἀποφασιστικὰ στὸ παγχριστια-
νικὸ σκηνικὸ μὲ μία πρωτοφανῆ κίνησι. Τὸ Πατριαρχεῖο 
Κωνσταντινουπόλεως ἐξέδωσε πρὸ 90ετίας, τὸν ̓ Ιανουάριο 
τοῦ 1920, ἕνα ἀμφιλεγόμενο Διάγγελμα, τὸ ὁποῖο ἀπὸ 
τὸν τίτλο του καὶ μόνον ἐπρόδιδε τὴν ἠχηρὰ ἀντορθόδο-
ξη ταυτότητά του: «Πρὸς τὰς ἁπανταχοῦ᾿Εκκλησίας τοῦ 
Χριστοῦ». Ζητοῦσε δὲ ἀπὸ τὶς λεγόμενες «᾿Εκκλησίες», 
τὶς ὁποῖες θεωροῦσε διακηρυκτικῶς καὶ ἄνευ ᾿Ορθοδόξου 
αἰτιολογήσεως, ὡς συγγενεῖς καὶ οἰκεῖες ἐν Χριστῷ καὶ 
συγκληρονόμους καὶ συσσώμους τῆς ἐπαγγελίας τοῦ Θεοῦ 
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61. Στυλιανὸς Τσομπανίδης, ῾Η ᾿Ορθόδοξη ᾿Εκκλησία καὶ τὸ Παγ
κόσμιο Συμβούλιο᾿Εκκλησιῶν. Μία «κοινωνία» ἀμοιβαίου ἐμπλουτι-
σμοῦ στὸ δρόμο τῶν ἀναζητήσεων, στὸ ̔ Ιστορία τῆς ̓ Ορθοδοξίας, τόμος 
8ος: ̔ Η ̓ Ορθοδοξία σὲ Διάλογο, ἐκδ. ROAD, ἄ.τ.χ. (πραγματικὴ κυκλο-
φορία: ᾿Αθήνα 2009), σ. 234.
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ἐν Χριστῷ, «νὰ ὑπερβοῦν τὸ πνεῦμα τῆς δυσπιστίας καὶ 
νὰ δείξουν τὴ δύναμη τῆς ἀγάπης, δημιουργώντας μιὰ 
“Κοινωνία τῶν ̓ Εκκλησιῶν” κατὰ τὸ πρότυπο τῆς “Κοινω
νίας τῶν ᾿Εθνῶν”»62. ᾿Επεσήμαινε δέ, ὅτι «παρὰ τὶς ὑφι-
στάμενες δογματικὲς διαφορές, εἶναι δυνατὸ νὰ ὑπάρξει 
προσέγγιση μεταξὺ τῶν ἐκκλησιῶν καὶ κοινωνία, ἰδίως σὲ 
κοινωνικοηθικὰ θέματα “εἰς παρασκευὴν καὶ διευκόλυνσιν 
τῆς πλήρους ποτέ, σὺν Θεῷ, καὶ εὐλογημένης ἑνώσεως”»62.
 Τὸ Πατριαρχεῖο, διὰ τοῦ τρόπου τούτου, σύμφωνα μὲ 
ἐπιφανὲς στέλεχος τοῦ Οἰκουμενισμοῦ (Visser’t Hooft) 
«διαμόρφωνε μιὰ σπουδαία ἀρχὴ ὅταν ἔλεγε ὅτι δὲν πρέπει 
νὰ ἀναβληθεῖ ἡ συνεργασία τῶν ἐκκλησιῶν σὲ πρακτικὰ 
θέματα, ὥσπου νὰ ἐπέλθει πλήρης δογματικὴ συμφωνία, 
ἀλλὰ ὅτι ἡ συνεργασία αὐτὴ θὰ προετοίμαζε τὸ δρόμο πρὸς 
μιὰ τέτοια ἐπανένωση. Αὐτὴ ἡ ἀρχὴ ἀποτέλεσε μιὰ ἀπὸ 
τὶς βασικὲς προϋποθέσεις τῆς οἰκουμενικῆς κίνησης»63.
 Οἱ ἐντελῶς ἀνεδαφικοὶ Οἰκουμενιστὲς στὸν χῶρο τῆς 
᾿Ορθοδοξίας, πίστευαν ὅτι τὸ Διάγγελμα αὐτὸ ἐξαπελύθη 
ἀπὸ τὴν συνειδητοποίησι τῆς ἀνάγκης «γιὰ μαρτυρία τῆς 
πίστεως καὶ τῆς ἀγάπης πρὸς τὸν κόσμο καὶ ποιμαντικῆς 
μέριμνας γιὰ τὶς ἀνάγκες τοῦ δεινοπαθοῦντος ἀνθρώπου»64. 
Καὶ πρὸς τοῦτο ἐτέθη μία νέα «ἀρχή» μὲ «εὐρύτητα ἀντίλη-
ψης», σὺν τοῖς ἄλλοις, ὥστε κατὰ Θυατείρων Γερμανὸν 
Στρηνόπουλον οἱ σχέσεις «μεταξὺ τῶν μελῶν μέσα σὲ κάθε 
ἐκκλησία», νὰ θεωροῦνται σχέσεις «μελῶν ἑνὸς καὶ τοῦ 
αὐτοῦ σώματος»65! Πῶς τώρα ἡ ᾿Ορθοδοξία, τὸ ῞Ενα καὶ 
Μοναδικὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, ἡ μόνη ᾿Αληθὴς ᾿Εκκλησία, 
διακηρύσσεται ἀπὸ τοὺς Οἰκουμενιστὰς ὡς ἕνα καὶ τὸ 
αὐτὸ «Σῶμα» μὲ τοὺς πολυειδεῖς αἱρετικούς, παραμένει γε-
γονὸς δυσεξήγητον ἤ ἀνεξήγητον. Δὲν παρέχεται ἐξήγησις 

62. Αὐτόθι, σ. 246.
63. Αὐτόθι, σ. 249.
64. Αὐτόθι, σ. 251.
65. Αὐτόθι, σ. 247.
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καὶ μάλιστα, ὅπως θὰ ἀνεμένετο, Παραδοσιακή, διότι δὲν 
ὑπάρχει τέτοια ἐξήγησις!...
 Δὲν θὰ ἦταν περιττὸ νὰ θυμίσουμε, ὅτι πρότασις τοῦ 
ἀντορθοδόξου αὐτοῦ Διαγγέλματος τοῦ 1920 ἦταν καὶ ἡ 
υἱοθέτησις «ἑνιαίου ἡμερολογίου» ὀρθοδόξων καὶ ἑτε-
ροδόξων, τοῦ λεγομένου «νέου» τοιούτου, γιὰ τὸν μεταξύ 
τους συνεορτασμό, ὡς καθοριστικὸ μέτρο προσεγγίσε-
ως ἀλλήλων. Εἶναι λοιπὸν τόσο ὁλοφάνερη ἡ αἰτιώδης 
σχέσις ῾Ημερολογιακῆς Καινοτομίας καὶ Αἱρέσεως τοῦ Οἰ
κου μενισμοῦ, ὥστε νὰ προξενῆ κατάπληξι ἡ μέχρι σήμε-
ρα ἀντιμετώπισί της, ἀκόμη καὶ ἀπὸ «ἐπαΐοντας» ἤ καὶ 
σφοδροὺς ᾿Αντι-οικουμενιστάς, ὡς ζητήματος ἐντελῶς 
ἀδιαφόρου πρὸς τὴν Πίστιν καὶ τὴν Παράδοσιν τῆς ᾿Ορθο-
δόξου᾿Εκκλησίας. Εἶναι δυνατὸν νὰ ἐξετασθῆ μετὰ τὸ 
1920 «῾Ημερολογιακὸ Ζήτημα» ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν 
Οἰκουμενικὴ Κίνησι; Εἶναι δυνατὸν νὰ ἐξετασθῆ τὸ 
ζήτημα τῆς ῾Ημερολογιακῆς Καινοτομίας ἔξω καὶ 
μακρὰν τοῦ ἱστορικοῦ καὶ πνευματικοῦ πλαισίου ἐμ-
φανίσεως καὶ ἐπιβολῆς της;
 Αὐτὴ ἡ ἐμφανὴς «νεομανία», ἡ ὁποία στηρίζεται σὲ 
διάτρυτους καὶ καινοφανεῖς «νεολογισμούς», βάσει τῆς 
ὁποίας χαράσσεται νέα πορεία, δεικνύει ἐναργέστατα τὴν 
βίαιη ρῆξι τῶν νεοφανῶν αἱρετικῶν Οἰκουμενιστῶν μὲ τὴν 
῾Αγιοπατερικὴ Παράδοσι τῆς ᾿Ορθοδοξίας. ῾Η Παράδοσις 
δὲν εἶναι βεβαίως «παρελθοντολογία», ἀλλὰ νεοποίη-
σις τῶν πάντων διὰ τῆς ἐμβαπτίσεως καὶ ἀνακαινίσεώς 
τους «τῇ ἅπαξ παραδοθείσῃ τοῖς ἁγίοις πίστει»66, ὅπως 
αὐτὴ ὁμολογεῖται καὶ βιώνεται ἀρχαιοπαραδότως στὴν 
᾿Ορθόδοξη ᾿Εκκλησία. ῾Ο Προτεσταντισμός, ὅπως ἄλλω-
στε καὶ ὁ πάτρωνάς του Παπισμός, γιὰ νὰ «ζήση» ἐν Χριστῷ 
καὶ ᾿Εκκλησίᾳ, πρέπει νὰ «πεθάνη». Νὰ μετανοήση, νὰ 
ἐπιστρέψη στὸν Πατρικὸ Οἶκο καὶ νὰ λάβη ὕπαρξι καὶ 
μορφὴ ἐν Θεῷ.
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66. ᾿Ιούδα, 3.
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 Αὐτὸ δὲν τὸ ἀντιλαμβάνονται ἀκόμη καὶ μέχρι σήμερα 
οἱ ὑποστηρικτὲς τοῦ παναιρετικοῦ Οἰκουμενισμοῦ. ᾿Αρ-
κοῦ σε γι᾿ αὐτοὺς ἡ ἁπλῆ «ἀναγνώρισις τῆς ὑπαρξιακῆς 
ταυτότητος τῶν ἄλλων ἐκκλησιῶν», ὥστε νὰ ἀποτελέση τὸ 
ἔναυσμα γιὰ τὴν συμμετοχὴ τῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας 
στὴν Οἰκουμενικὴ Κίνησι67. ᾿Αρκοῦσε ἡ «ἀναγνώριση ὅτι 
ὑπάρχει ἕνας ἐκκλησιολογικὸς πλουραλισμός», ὅπως καὶ 
«ἄλλες ἐκκλησίες» «παράλληλα καὶ ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν 
Μία ῾Αγία Καθολικὴ καὶ ᾿Αποστολικὴ ῾Εκκλησία», ὥστε 
νὰ ὁδηγηθῆ αὐτὴ σὲ «θέση ἐπαφῆς καὶ σχέσεων» μὲ αὐτές67.

β3. «Παγκόσμιο Συμβούλιο ᾿Εκκλησιῶν»
 
 Διὰ τοῦ τρόπου αὐτοῦ φθάσαμε στὴν ἵδρυσι τοῦ 
«Παγκοσμίου Συμβουλίου ̓ Εκκλησιῶν» (ΠΣΕ) τὸ 1948 στὸ 
῎Αμστερνταμ τῆς ῾Ολλανδίας: «Τὸ νεοϊδρυθὲν Συμβούλιο 
ἦταν κάτι τὸ καινοφανές», μᾶς πληροφορεῖ σύγχρονος ὑπε-
ρασπιστής του, «καὶ διέφερε ἀπὸ τὰ προγενέστερα οἰκουμε-
νικὰ σώματα στὸ ὅτι ἦταν νόμῳ καὶ πράξει ἕνα Συμβούλιο 
τῶν ᾿Εκκλησιῶν»68. ῾Η φύσις τοῦ Συμβουλίου ὡρίσθηκε 
ὡς «Κοινωνία᾿Εκκλησιῶν τοῦ Χριστοῦ», σύμφωνα καὶ μὲ 
τὴν πρότασι τοῦ Διαγγέλματος τοῦ 1920, ἔστω καὶ ἄνευ μυ-
στηριακῆς κοινωνίας68.
 Τὸ «ΠΣΕ» θεωρεῖται «ὅτι ὑπάρχει γιὰ νὰ ὑπηρετήσει ὡς 
σημεῖο καὶ ὄργανο τὴν ἀποστολὴ καὶ δράση τοῦ Θεοῦ στὸν 
κόσμο»69. ̔́ Ομως, ἀκόμη μέχρι καὶ σήμερα ὑπάρχει ἀσάφεια 
καὶ ἀσυμφωνία περὶ τοῦ τί ἀκριβῶς εἶναι τὸ Συμβούλιο 
αὐτό, περὶ τῆς ἐννοίας τῆς «φύσεως» καὶ τῆς«βάσεώς» του.
 Οἱ ἐξ ὀρθοδόξων Οἰκουμενισταὶ ἔχουν ὁμολογήσει τὴν 
ἀσυμβατότητα ᾿Ορθοδόξου αὐτοσυνειδησίας καὶ ἐπιδιω-

67. Στυλιανὸς Τσομπανίδης, ἔνθ᾿ ἀνωτ., σ. 310 (παραπομπὴ στὸν 
μητρ. ᾿Εφέσου Χρυσόστομο Κωνσταντινίδη).

68. Αὐτόθι, σ. 257.
69. Αὐτόθι, σ. 259.
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κομένων στόχων τοῦ «ΠΣΕ»70, ἐφ᾿ ὅσον ὁ βασικὸς τελικὰ 
στόχος του εἶναι ἡ ἀρχὴ «῾Ενότητα μέσα στὴν διαφορετικότη-
τα/ποικιλία» (Unity in Diversity). ῎Αλλωστε, οἱ προβλημα-
τισμοί τους περὶ τῶν προτεραιοτήτων τοῦ Συμβουλίου, τοῦ 
τρόπου λειτουργίας του, τῶν δραστηριοτήτων καὶ ἐργασιῶν 
του καὶ τοῦ ἐν γένει ἀλλοτρίου πνεύματος καὶ ἤθους του, 
εἶναι γνωστοί, παλαιοὶ καὶ διαρκεῖς. Πάρα ταῦτα, ἔχουν 
τόσο διαβρωθῆ ἐκκλησιολογικῶς ἀπὸ τὸν πολυχρόνιο συγ-
χρωτισμό τους μὲ τοὺς ἑτεροδόξους ἑταίρους τους, ὥστε νὰ 
δηλώνουν ὅτι «καμμία χριστιανικὴ ἐκκλησία δὲν μπορεῖ 
πλέον νὰ δράσει ἤ νὰ μιλήσει ἤ ἀκόμη καὶ νὰ σκεφτεῖ καὶ 
νὰ διαλεχθεῖ, τολμῶ ἐπίσης νὰ πῶ καὶ νὰ ἀποφασίσει, σὲ 
ἀπομόνωση»71, ἤ ὅτι πρέπει νὰ ἐγκαταλειφθῆ «τὸ σύνδρο-
μο τοῦ μοναδικοῦ δρόμου»72!...

β4. ῾Υπεράσπισις τοῦ «ΠΣΕ»
ἀπὸ τοὺς ἐξ ὀρθοδόξων Οἰκουμενιστὰς

 Εἶναι φανερό, ὅτι τὸ πρόβλημα δὲν ἔγκειται στοὺς οὕτως 
ἤ ἄλλως ἀνερμάτιστους ἑτεροδόξους ἑταίρους τοῦ «ΠΣΕ». 
Τὸ πρόβλημα ἔγκειται στοὺς θεωρουμένους ὡς ὀρθοδόξους 
ἑταίρους του.
 Πρὸ δύο ἐτῶν, σὲ ῾Ομιλία του στὴν Γενεύη γιὰ τὴν 
ἐπέτειο τῶν 60 ἐτῶν ἀπὸ τῆς ἱδρύσεως τοῦ Συμβουλίου, 
ὁ Οἰκουμενιστὴς πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἐξεθίασε τὸν 
«οἰκουμενικὸν ἀμπελῶνα» καὶ «τὸ οἰκουμενικὸν στερέω-
μα» τοῦ «ΠΣΕ». ᾿Εχαρακτήρισε αὐτὸ ὡς «γέφυραν» γιὰ 
τὴν σύνδεσι τῶν διηρημένων «ἐκκλησιῶν» καὶ ὡς «διεκ-
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70. ᾿Αναστασία Βασιλειάδου, ᾿Ορθοδοξία καὶ τὸ μέλλον τοῦ πολυμε-
ροῦς θεολογικοῦ διαλόγου, στὸ ῾Ιστορία τῆς ᾿Ορθοδοξίας, ἔνθ᾿ ἀνωτ., σ. 
373 (παραπομπὴ σὲ δήλωσι τοῦ π. ̓ Ιωάννου Μέγεντορφ, Λουβαὶν 1971).

71. Στυλιανὸς Τσομπανίδης, ἔνθ᾿ ἀνωτ., σ. 306 (παραπομπὴ στὸν 
μητρ. Περγάμου᾿Ιωάννη Ζηζιούλα).

72. Στυλιανὸς Τσομπανίδης, ἔνθ᾿ ἀνωτ., σ. 306 (παραπομπὴ στὸν 
καθηγητὴ ᾿Ιωάννη Πέτρου).
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κλησιαστικὸν ὀργανισμόν»· ἀνεφέρθη ἐκτεταμένως στὸ 
αἱρετικὸ Διάγγελμα τοῦ 1920 τῆς ἕδρας του γιὰ δημιουργία 
«Κοινωνίας ᾿Εκκλησιῶν»· παρεδέχθη ὅτι «ἡ ἀδελφικὴ 
αὕτη κοινωνία [τῶν ἐκκλησιῶν] παραμένει ἀναμφιβόλως 
μέχρι σήμερον ἡ πλέον ἀντιπροσωπευτικὴ θεσμικὴ ἔκφρα-
σις τῆς σχεδὸν ἑκατονταετοῦς [Οἰκουμενικῆς] Κινήσεως»· 
ἔθεσε ἐρωτήματα «διὰ τὴν ἐπαναδιακήρυξιν τοῦ ρόλου 
τοῦ Συμβουλίου... ὡς καὶ διὰ ἀνανέωσιν ἐμπιστοσύνης εἰς 
Αὐτό»· ἐβεβαίωσε ὅτι «αἱ ᾿Εκκλησίαι δίδουν μαρτυρίαν 
περὶ τοῦ Εὐαγγελίου ἐντὸς διαφορετικῶν πλαισίων» καὶ 
γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ οἱ ἀποκλίνουσες ἀπόψεις τους σὲ θέμα-
τα ἠθικῆς δὲν εἶναι ἀπαραίτητα ἀνυπέρβλητες (!)· τέλος 
δέ, ἐζήτησε τὴν μὴ ἀποθάρρυνσι ἀπὸ τὰ ἐμπόδια, τὰ ὁποῖα 
θέτουν «φραγμὸν εἰς τὴν πορείαν ἡμῶν»73.
 Στὴν δὲ «᾿Απάντησιν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου 
εἰς τὸ “῾Υπόμνημα περὶ τῆς συμμετοχῆς τῆς ᾿Ορθοδόξου 
᾿Εκκλησίας στὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο ᾿Εκκλησιῶν” τῆς 
῾Ιερᾶς Κοινότητος τοῦ ῾Αγίου ῎Ορους»74 τῆς 15.1.2009, πα-
ραδόξως ἀποσιωπᾶται πλήρως τὸ Διάγγελμα τοῦ 1920, περὶ 
τοῦ ὁποίου τόση πατριαρχικὴ καύχησις ἐγείρεται σὲ κάθε 
ἄλλη περίπτωσι, ὡσὰν νὰ μὴ ὑπῆρξε καὶ νὰ μὴ ἀποτέλεσε 
τὴν αἰτία συμμετοχῆς τῶν ὀρθοδόξων στὴν Οἰκουμενικὴ 
Κίνησι! ᾿Αντὶ δὲ νὰ παρασχεθῆ μία πειστικὴ ἀπολογία 
περὶ τοῦ ὅρου συμμετοχῆς τῶν ὀρθοδόξων στὸ «ΠΣΕ», 
παρατίθενται παλαιὰ καὶ πρόσφατα κείμενα ὀρθοδόξων 
διασκέψεων, δηλώσεων ἤ τοποθετήσεων μὲ θέσεις καὶ 
ἀντιρρήσεις ἔναντι τοῦ Συμβουλίου. Τὰ κείμενα ὅμως 
αὐτὰ ἐνώπιον τῆς ἰδίας τῆς πραγματικότητος συμμετοχῆς 

73. «῾Ομιλία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς ἑξη
κο στῆς ἐπετείου ἀπὸ τῆς ἱδρύσεως τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου ᾿Εκ
κλησιῶν, Καθεδρικὸς Ναὸς ῾Αγίου Πέτρου, Γενεύη, 17.2.2008», περιοδ. 
«Θεοδρομία», Ι, 1/᾿Ιανουάριος-Μάρτιος 2008, σ. 144-153.

74. Περιοδ. «Θεοδρομία», ΙΑ, 1/᾿Ιανουάριος-Μάρτιος 2009, σ. 63-
74. Τὸ «῾Υπόμνημα τῆς ῾Ιερᾶς Κοινότητος» βλ. περιοδ. «Θεοδρομία», 
Ι, 2/᾿Απρίλιος-᾿Ιούνιος 2008, σ. 207-272.
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στὸ «ΠΣΕ» καὶ τῶν ἀποτελεσμάτων αὐτῆς, καθίστανται ἤ 
ἁπλῶς θεωρητικὲς δηλώσεις-εὐχὲς ἐπιθυμητῆς-ἰδεατῆς κα-
ταστάσεως ἤ διαψεύδονται οἰκτρῶς. Πάρα ταῦτα, παρέχουν 
ἕνα ἰσχυρὸ ἄλλοθι στὶς περιπτώσεις ἀνάγκης ἀντιμετωπίσε-
ως ἐνδο-ορθοδόξου κριτικῆς. ᾿Επίσης, δηλώνεται ρητῶς, 
ὅτι ἡ μὴ συμμετοχὴ στὸ «ΠΣΕ» θεωρεῖται «ὑπόθεσις ἀδι-
ανόητος»! Τί ἀπήντησαν οἱ ῾Αγιορεῖται ἐνώπιον αὐτοῦ τοῦ 
ἀμετανοήτου ἐμπαιγμοῦ εἶναι ἄγνωστον...
 ᾿Επ᾿ αὐτῶν ἔχουμε νὰ καταθέσουμε ταπεινῶς τὰ ἑξῆς: 
Οἱ γνῶμες ὁποιουδήποτε πατριάρχου, ἐπισκόπου, κληρι-
κοῦ, θεολόγου καὶ παντὸς ἑτέρου ἐπὶ τῶν θεμάτων τούτων, 
τίθενται ὑπὸ τὸ δοκιμαστήριον τῆς῾Αγίας Γραφῆς, τῆς 
Πατερικῆς διδασκαλίας καὶ γενικώτερα τῶν Οἰκουμενικῶν 
Συνόδων. Καὶ δὲν γίνεται ἀποδεκτὴ καμμία ἀπολύτως νέα 
ἄποψις καὶ πρακτική, ἡ ὁποία δὲν στηρίζεται στὴν ἐκπε-
φρασμένη διδασκαλία τῶν ῾Αγίων Πατέρων ἤ ποὺ δὲν 
εὑρίσκεται τοὐλάχιστον ἐντὸς τοῦ πνεύματος καὶ τῶν 
ἀρχῶν τους. ῞Οπως συνοψίζει ἄριστα ὁ ῞Αγιος Μάξιμος ὁ 
῾Ομολογητής, λόγος ποὺ δὲν εἶναι Πατερικός, εἶναι αἱρε-
τικός75! ῾Υπὸ τὴν ἔννοιαν αὐτὴν οἱ νεόκοπες νεολογίες καὶ 
κενολογίες τῶν πατριαρχικῶν Οἰκουμενιστῶν, οἱ ὁποῖες 
μάλιστα ἴσως νὰ ἔλαβαν καὶ τὴν δῆθεν κάλυψι συγχρόνων 
πανορθοδόξων διασκέψεων, εἶναι ὅμως παντελῶς ἀνέρει-
στες Πατερικὰ καὶ Παραδοσιακά, ἐλέγχονται ὡς αἱρετικὲς 
καὶ οἱ ὑποστηρίζοντες αὐτὲς κηρύσσονται ὡς κακόδοξοι.

β5. Κριτικὴ περὶ τῆς δῆθεν
ὀρθοδόξου μαρτυρίας στὸ «ΠΣΕ»

 
 ᾿Απὸ ὅσα παραθέτουν διὰ μακρῶν οἱ ὑποστηρικταὶ 
τοῦ «ΠΣΕ» στὸν χῶρο τῆς ἐν Καινοτομίᾳ ὀρθοδοξίας, γιὰ 
νὰ ἀποδείξουν ὅτι οἱ ὀρθόδοξοι ἀντιπρόσωποι ἐντὸς τοῦ 
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75. Βλ. Χαραλάμπους Σωτηροπούλου, ἔνθ᾿ ἀνωτ., σ. 15-16, ὅπου 
καὶ οἱ παραπομπὲς σὲ κείμενα τοῦ ῾Αγίου Μαξίμου.
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Συμβουλίου ἔχουν οὐσιαστικὴ καὶ αἰσθητὴ μαρτυρία καὶ 
συνεισφορὰ στὴν λειτουργία του, καθὼς καὶ στὶς διαβου-
λεύσεις του, μὲ ἐμφανῆ ἐπηρεασμὸ θεολογικό, λειτουρ-
γικό, διακονικὸ κλπ. στὶς διάφορες ἑνότητές του, δυνάμεθα 
κριτικῶς νὰ παρατηρήσουμε τὰ ἑξῆς:
 ῎Οντως, ὑπάρχει μία διεργασία ἐντὸς τοῦ «ΠΣΕ», κάπο-
τε φιλότιμη, ἐργώδης καὶ κοπιώδης, γιὰ ἕναν ὀρθόδο-
ξο προσανατολισμὸ σὲ κάποιες περιοχές-πτυχές του. Οἱ 
προσπάθειες ὅμως αὐτὲς εἶναι μετέωρες καὶ ἀπέλπιδες 
ἔναντι αὐτῆς ταύτης τῆς πνευματικῆς πραγματικότητος τοῦ 
«ΠΣΕ», ὡς ᾿Οργάνου, καὶ τῶν ἑτεροδόξων μελῶν του.
 ᾿Εφ᾿ ὅσον δὲν ὑπάρχει κοινὴ πίστις καὶ τοῦτο δὲν πρό-
κειται νὰ ἐπιτευχθῆ θεσμικὰ ἐντὸς τοῦ Συμβουλίου, καὶ ἐφ᾿ 
ὅσον ἐπίσης δὲν ὑπάρχει [ἐπισήμως τουλάχιστον] κοινὴ 
εὐχαριστιακὴ/λειτουργικὴ ζωὴ καὶ δὲν εἶναι κατ᾿ οὐσίαν 
οἱ ἐξ ὀρθοδόξων Οἰκουμενισταὶ ὀντολογικὰ ἕνα πνευμα-
τικὸ Σῶμα μὲ τὸ Συμβούλιο καὶ μὲ τοὺς ἑτεροδόξους, ἡ 
ἐμβάθυνσις στὴν Καθολικότητα, Συνοδικότητα, Λειτουρ-
γία, Εὐχαριστία, Διακονία, Οἰκολογία κλπ. ἀπὸ κοινοῦ μαζί 
τους, γιὰ νὰ τοὺς προσφέρουν βοηθητικὸ ὑλικὸ πρὸς δι-
δαχή, ἐμπλουτισμὸ ἤ καὶ μικρὸ ἤ μεγάλο ἐπηρεασμό, εἶναι 
ἀθεμελίωτη καὶ καταδικασμένη σὲ ἀποτυχία. Διότι δημι-
ουργεῖ τὴν ψευδαίσθησι ὅτι γίνεται πρόοδος σὲ θεολογικὸ 
καὶ πρακτικὸ ἐπίπεδο, ἐνῶ τὸ «ΠΣΕ» δὲν ἀποτελεῖ ἐγγενῶς 
τὸ θεόθεν ἀποκαλυφθὲν καὶ δοθὲν πλαίσιο καλλιεργείας 
καὶ βιώσεως ὅλων τῶν ἀνωτέρω ᾿Ορθοδόξων ᾿Αρχῶν καὶ 
῞Ορων.
 ῞Ολα αὐτὰ προσφέρονται καὶ ἀπευθύνονται στοὺς ἑτε-
ροδόξους ὡς σύνολο, ἐν τῷ Συμβουλίῳ, καὶ ὄχι μεμο-
νωμένα ὡς ὁμολογίες ἤ πρόσωπα.῞Ομως τὸ Συμβούλιο, 
ἔστω καὶ ἄν θεωρητικὰ τὸ ἀπορρίπτη, τίθεται ὑπεράνω 
πάντων καὶ διαθέτει μία de facto δική του ἐκκλησιαστικὴ 
ὑπόστασι, ἔκφρασι καὶ δρᾶσι. ῾Οπότε, μία ὀρθόδοξη συνει-
σφορὰ σὲ ποιούς τελικὰ ἀπευθύνεται καὶ σὲ τί ἀποβλέπει; 
Στὸ Συμβούλιο ὡς σύνολο,τὸ ὁποῖο ὑποτίθεται ὅτι δὲν δι-
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αθέτει ὑπερεκκλησιαστικὸ χαρακτῆρα ἤ στὶς ἐπὶ μέρους 
ὁμολογίες καὶ στοὺς ὀπαδούς τους;
 ῞Ομως, καὶ συνολικῶς καὶ μεμονωμένως, ὑπάρχει ἁπλῶς 
μία διάθεσις πιθανοῦς ἐμπλουτισμοῦ ἀπὸ τοὺς ὀρθοδόξους, 
ἀλλὰ σαφῶς ὄχι μεταστροφῆς στὴν ᾿Ορθοδοξία, ὡς Πλή-
ρωμα ᾿Αληθείας, Πίστεως καὶ Ζωῆς. Τοῦτο ἔχει ὑπεραπο-
δειχθῆ ἐδῶ καὶ 60 ἔτη! Εἶναι λοιπὸν πιθανὸν νὰ ὑπάρχη 
ἀπὸ μέρους τοῦ «ΠΣΕ» ἤ τῶν ἑτεροδόξων μελῶν του μία 
ἐκλεκτικὴ υἱοθέτησις κάποιων ὄψεων ἤ μορφῶν τῆς 
᾿Αληθείας, οἱ ὁποῖες ὅμως δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἐπε-
νεργήσουν καὶ νὰ λειτουργήσουν ἀποκομμένες ἀπὸ τὸ 
ὀργανικὸ σύνολό τους, ἐντὸς ἀνθρωπογενῶν ὁρίων ἀνα-
μεμιγμένων μὲ τόσα λάθη καὶ ψεύδη!
 ᾿Ακόμη καὶ ἄν ὑποθετικῶς οἱ ἐξ ὀρθοδόξων Οἰκουμενι-
σταὶ δὲν ὑφίσταντο κανένα ἄλλο θλιβερὸ ἐπακόλουθο ἀπὸ 
τὴν μακροχρόνια συμμετοχή τους στὸ «ΠΣΕ», οὐσιαστικὰ 
ματαιοπονοῦν κοπιάζοντες σὲ ἀλλότριο χῶρο, στὸν «οἰκου-
μενικὸ ἀμπελῶνα» καὶ στὸ «οἰκουμενικὸ στερέωμα», ἐκτὸς 
ἴσως ἀπὸ τὴν πρόκλησι μιᾶς ἐπιφανειακῆς εὐφορίας χρι-
στιανικῆς ἀλληλεγγύης, συνδιακονίας, ἀλληλοβοηθείας, 
συμ προβληματισμοῦ, συμπροσευχῆς καὶ ἐν γένει «συλλει-
τουργίας». ῎Ηδη ὅμως ὅλα αὐτὰ συνιστοῦν τὴν αἵρεσι τῆς 
«κοινῆς διακονίας» καὶ τῆς συγκρητιστικῆς συνοδοιπορίας!
 Οἱ ἐξ ὀρθοδόξων Οἰκουμενισταὶ δεσμεύτηκαν ἀκρίτως 
σὲ μία ἀβέβαιη καὶ ρευστὴ περιπέτεια, γεμάτη καινοφανεῖς 
πειραματισμούς· καὶ τόσο αὐτὴ τοὺς περιέπλεξε, ὥστε νὰ μὴ 
διανοοῦνται τοὺς ἑαυτούς των ἄνευ αὐτῆς. Καὶ τοῦτο, διότι 
ἐξ ἀρχῆς ἔθεσαν ὡς βάσι τῆς προσπαθείας τους τὴν πίστι, ὅτι 
εἶναι «σύσσωμοι» (βλ. Διάγγελμα τοῦ 1920) μὲ ὅλο τὸ ἄθροι-
σμα τῶν ἑτεροδόξων καὶ ὅτι τὸ νὰ ἀνήκουν στὸ «ΠΣΕ» εἶναι 
«πλέον περιεκτικὸν» ἀπὸ τὸ νὰ ἀνήκουν στὴν ἐπὶ μέρους 
᾿Εκκλησία τους (βλ. «Δήλωσι Τορόντο» τοῦ 1950). ̔ Η ἄποψις 
ὅμως αὐτὴ καὶ αὐθαίρετη εἶναι, καὶ ἀθεμελίωτη εἶναι, καὶ προ-
δοτικὴ εἶναι, ἀλλὰ καὶ ἀδιέξοδη εἶναι. Διότι δὲν ἰσχύει πραγ-
ματικὰ καὶ ἐμπειρικά. Εἶναι ἕνα ψεῦδος!
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β6. Συνέχεια τῆς Κριτικῆς:
τὸ «ἅλας» γίνεται «ἄναλον»

 
 ῾Ο προβληματισμὸς ὅμως εἶναι βαθύτερος. Οἱ ἐξ ὀρθο-
δόξων Οἰκουμενισταὶ συμμετέχοντες στὸ ἔργο τοῦ «ΠΣΕ», 
ἐδήλωσαν ἐκτὸς τῶν ἄλλων ὅτι δὲν παρίστανται μὲ κρι-
τικὴ διάθεσι76, ἀλλὰ γιὰ νὰ βοηθήσουν τοὺς ἑταίρους των 
νὰ ἰδοῦν τὴν πλήρη ἀλήθεια, τὴν ὁποία οἱ ἴδιοι κατέχουν. 
᾿Εγείρονται ὅμως δύο σοβαρὰ προβλήματα:
 Πρῶτον, ὅτι οἱ ἴδιοι οἱ ἐξ ὀρθοδόξων Οἰκουμενισταὶ 
ἐκτί θεν ται σὲ ἐπηρεασμὸ ἐκ μέρους τῶν ἑτεροδόξων, ἐφ᾿ 
ὅσον ἡ σχέσι τους εἶναι ἀμφίδρομη. Οἱ ἑτερόδοξοι ἄλλω-
στε συνεχίζουν χωρὶς φραγμὸ τὴν νεωτεριστική τους πορεία 
καὶ ἀπομακρύνονται ἀκόμη περισσότερο καὶ ἀπὸ αὐτὴ τὴν 
κάπως παραδοσιακὴ μορφὴ πίστεως καὶ ἤθους, ποὺ ἴσως 
διακρατοῦσαν μέχρι πρό τινος. ῾Η δυναμικὴ τῆς ἀποστα-
τικῆς ἀλλοτριώσεώς τους εἶναι τόσο ραγδαία καὶ ἐμφανὴς 
(συγκρητιστικὴ ἀνάμειξις χριστιανισμοῦ μὲ πρωτογενεῖς 
μορφὲς πολιτισμοῦ καὶ θρησκείας, χρῆσις ἄφυλης γλώσσας, 
ἀνεξέλεγχτη εἰσδοχὴ νέων μελῶν, τριτοκοσμικὲς θεολογίες 
πολιτικοῦ περιεχομένου, φεμινισμός, γυναικεία ἱερωσύνη, 
ἐλαφρὰ ἠθική, ἐπευλόγησις σεξουαλικῶν ἰδιαιτεροτήτων 

76. Στυλιανὸς Τσομπανίδης, ἔνθ᾿ ἀνωτ., σ. 273-274. Βλ. ἐπίσης, σ. 
309: «Οἱ ὀρθόδοξοι πιστεύουν ὅτι συνιστοῦν τὴ μία ἀληθινὴ ἐκκλησία, 
ἀλλὰ δὲν προβάλλουν τὴν ᾿Ορθόδοξη ᾿Εκκλησία ὡς κριτὴ τῆς ἐκκλησι-
αστικότητας ἤ μὴ τῶν λοιπῶν χριστιανικῶν κοινοτήτων. Αὐτὸ ἐκφράζε-
ται μὲ τὴν παρακάτω ἀρχὴ τῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας: “Γνωρίζουμε 
ποῦ εἶναι ἡ᾿Εκκλησία, δὲν ἔχουμε ὅμως τὴν ἐξουσία νὰ ἐκφέρουμε 
κρίση καὶ νὰ ποῦμε ποῦ δὲν εἶναι ἡ ᾿Εκκλησία”».᾿Επίσης, ἡ ὀρθόδο-
ξη ἀντιπροσωπία στὴν Β´ Γενικὴ Συνέλευσι τοῦ «ΠΣΕ» στὸ ῎Εβανστον 
(1954) ἐδήλωσε χαρακτηριστικά: «Δὲν προτιθέμεθα νὰ κρίνουμε ἤ νὰ 
ἐπικρίνουμε ἄλλες ἐκκλησίες ἤ ἑτερόδοξες ὁμολογίες, ἀλλὰ ἤλθαμε νὰ 
τὶς βοηθήσουμε νὰ δοῦν τὴν ἀλήθεια, νὰ διαφωτίσουμε τὶς σκέψεις τους 
μὲ ἀδελφικὸ τρόπο, πληροφορώντας τες γιὰ τὴ διδασκαλία τῆς μίας, 
ἁγίας, καθολικῆς καὶ ἀποστολικῆς ᾿Εκκλησίας, τὴν ὁποίαν διαφύλαξε 
ἀναλλοίωτη ἡ ᾿Ορθόδοξη᾿Εκκλησία» (Αὐτόθι, σ. 310).
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καὶ διαστροφῶν, δικαιολόγησις ἤ ἀνοχὴ τῶν ἐκτρώσεων 
κλπ.) καὶ ἡ μεταφορὰ αὐτῆς τῆς ἀλλοτριώσεως ἐντὸς τοῦ 
«ΠΣΕ» εἶναι τόσο ἔντονη, ὥστε οἱ κατ’ ὄνομα ὀρθόδοξοι 
νὰ εὑρίσκωνται σὲ συνεχῆ ἐπιφυλακή, ἀμηχανία, διαμαρ-
τυρία καὶ ἀπογοήτευσι, διαπιστώνοντες ὅτι ἀκόμη καὶ ἡ θε-
ωρουμένη ὡς πενιχρὴ ἐπιτυχία τους σὲ κάποιους τομεῖς, νὰ 
ἐξανεμίζεται ἀπὸ τὴν πρακτικὴ τῶν ἑταίρων τους77.
 Καὶ στὸ σημεῖο αὐτὸ τίθεται ὀξέως τὸ δεύτερο πρόβλη-
μα. ̔ Η ̓ Εκκλησία ὡς «στῦλος καὶ ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας»78, 
δρᾶ στὸν κόσμο Εὐαγγελικὰ καὶ Λυτρωτικά, δηλαδὴ ὄχι 
μόνον ἀγαπητικά, ἀλλὰ καὶ ἐλεγχτικά, ὁμολογιακὰ καὶ κρι-
τικά, μὲ ἀποτέλεσμα ἤ νὰ μεταστρέφη ἤ νὰ διώκεται. ῾Η 
Προφητικὴ παρουσία καὶ δυναμική Της στὸν κόσμο, τὴν 
φέρει σὲ μία κατάστασι ἀσυμβατότητος καὶ ἀσυμβιβάστου 
μαζί του.῎Αν αὐτὸ ἀπωλεσθῆ, θὰ σημαίνη ὅτι ἡ ᾿Εκκλησία 
ἔχασε τὴν ποιότητα τῆς ἀποστολῆς Της καὶ ὅτι τὰ μέλη 
Της καὶ οἱ ἐκπρόσωποί Της ἐκκοσμικεύθηκαν. ̔ Επομένως, 
ἡ παρουσία τῶν ἐξ ὀρθοδόξων Οἰκουμενιστῶν ἐντὸς τοῦ 
«ΠΣΕ», κρινομένη ἀπὸ τὰ ἀποτελέσματά της, ἀποδεικνύει 
ὅτι ἡ θρυλλούμενη «μαρτυρία» της δὲν συνάδει μὲ τὴν ζωὴ 
καὶ ἀποστολή της.
 ῎Αλλωστε, ἐφ᾿ ὅσον ἡ φύσις τοῦ «ΠΣΕ» δὲν ἔχει ἀπο-
σαφηνισθῆ ἐπαρκῶς μέχρι σήμερα [ἀπὸ τὴν πλευρὰ τὴν 
ἰδική του], ἡ παρουσία καὶ ἡ δρᾶσις τῶν ὀρθοδόξων ἐντὸς 
αὐτοῦ εἶναι οὐσιαστικὰ ἀδιευκρίνιστη. ῾Υπάρχει σαφὴς 
ἀβεβαιότης περὶ τοῦ πῶς δύναται ἡ ᾿Ορθοδοξία νὰ φέρη εἰς 
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77. Βλ. πρόσφατη διαπίστωσι τοῦ Οἰκουμενιστοῦ πατριάρχου Μόσχας 
Κυρίλλου, ὅτι ἡ ἀνάδειξις στὴν ἡγεσία τῆς «Εὐαγγελικῆς ᾿Εκκλησίας 
τῆς Γερμανίας» μιᾶς γυναίκας «ἐπισκόπου», ἀπέδειξε περίτρανα ὅτι ὁ 
πεντηκονταετὴς διμερὴς διάλογος μεταξύ τους δὲν ἀπέφερε οὐσιαστικὰ 
ἀπολύτως τίποτε! («Primate of the Russian Orthodox Church: Many 
Protestant communities do not even try to really preach Christian values 
in secular society but rather prefer to adapt to its standards», 02-02-2010, 
http://www.mospat.ru/en/2010/02/02/news12461/).

78. Α´ Τιμ. γ΄ 15.
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πέρας τὴν σωτήρια ἀποστολή της ἐντὸς ἑνὸς Διομολογιακοῦ 
᾿Οργανισμοῦ, ὁ ὁποῖος δὲν εἶναι οὔτε κόσμος, οὔτε 
ἐκκλησία. Τὰ πενιχρὰ ἀποτελέσματα τῆς δῆθεν μαρτυρίας 
της στὸν κόσμο τῶν ἑτεροδόξων, δύναν ται ἆρά γε νὰ θεω-
ρηθοῦν ὡς ὄντως ἀποστολική, προφητικὴ καὶ χαρισμα-
τικὴ παρουσία καὶ δρᾶσις; Βεβαίως καὶ ὄχι! ῎Αν δὲ συνυ-
πολογισθῆ ἡ διάβρωσις αὐτῶν τῶν ἰδίων τῶν ἐξ ὀρθοδόξων 
Οἰκουμενιστῶν ἀπὸ τὸν μακροχρόνιο συγχρωτισμό τους 
μὲ τοὺς ἑτεροδόξους ἐντὸς ἑνὸς θεσμικοῦ πλαισίου λει-
τουργίας καὶ δράσεως, ποὺ κάθε ἄλλο παρὰ ἐγγυᾶται μία 
ἀνεμπόδιστη καὶ ἀδέσμευτη ᾿Εκκλησιαστικὴ δρᾶσι, τότε 
πρέπει νὰ παραδεχθοῦμε τὴν πικρὴ ἀλήθεια, ὅτι τὸ «ἅλας» 
ἔγινε «ἄναλον»79!... ῞Ομως, ἕως πότε;

β7. ῾Η Παπικὴ θεώρησις
τῆς ἑνότητος τῶν Χριστιανῶν

 
 ᾿Εν συνεχείᾳ, θὰ περάσουμε σὲ ἕνα ἄλλο μεγάλο 
κεφάλαιο τοῦ συγχρόνου Οἰκουμενισμοῦ. ῎Εχουμε ἤδη 
ἀναφερθῆ σὲ ἄλλη ῾Ομιλία μας80 στὸν διεξαγόμενο ἀπὸ 
τοῦ 1980 Διάλογο ᾿Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν καὶ μάλιστα 
στὴν Ι´ Συνάντησι τῆς Μικτῆς Θεολογικῆς ᾿Επιτροπῆς 
τοῦ Διαλόγου στὴν Ραβέννα τῆς ᾿Ιταλίας τὸν ᾿Οκτώβριο 
τοῦ 2007. ῾Υποστηρίξαμε βασίμως, ὅτι οἱ Λατῖνοι προ-
ωθοῦν προγραμματισμένα τὸ σχέδιο τοῦ «Ρωμαϊκοῦ 
Οἰκουμενισμοῦ» τους, γιὰ τὴν ἐπίτευξι ἑνώσεως οὐνιτικοῦ 
τύπου μὲ τοὺς ᾿Ορθοδόξους.
 ῾Η Β´ Βατικανὴ Σύνοδος καὶ ἡ ᾿Εγκύκλιος τοῦ προη-
γουμένου Πάπα᾿Ιωάννου Παύλου Β´ «῞Ινα πάντες ἕν ὦσιν» 

79. Μάρκ. θ´ 50.
80. ᾿Επισκόπου Γαρδικίου Κλήμεντος, ῾Ο Διάλογος μὲ τὸ Βατικανὸ 

καὶ οἱ ̓ Αντιπαπικὲς Δηλώσεις, Κυριακὴ τῆς ̓ Ορθοδοξίας 2008, στὸ περι-
οδ. «᾿Ορθόδοξος ̓́ Ενστασις καὶ Μαρτυρία», περ. Γ΄, ἀριθ. 2/᾿Απρίλιος-
᾿Ιούνιος 2008, σ. 17-39.
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διακηρύσσουν σαφῶς, ὅτι ἡ᾿Εκκλησία τοῦ Χριστοῦ, μία καὶ 
μοναδική, ἐνυπάρχει στὴν δική τους «Καθολικὴ ̓ Εκκλησία», 
μὲ τὴν ἔννοια ὅτι εἶναι παροῦσα καὶ φανερώνεται σὲ αὐτήν. 
Στὸ μέτρο δὲ ποὺ τὰ στοιχεῖα ἁγιότητος καὶ ἀληθείας 
εὑρίσκονται καὶ στὶς ἄλλες χριστιανικὲς κοινότητες, ἡ μο-
ναδικὴ ᾿Εκκλησία τοῦ Χριστοῦ κατέχει ἐντὸς αὐτῶν ἐνεργὸ 
παρουσία. ῾Η «νέα ἔννοια τῆς ᾿Εκκλησίας» κατὰ τοὺς 
Παπικοὺς συνίσταται ἀπὸ μία «Κοινωνία᾿Εκκλησιῶν», 
στὴν ὁποίαν ἀνήκουν κατὰ κάποιον τρόπο ὅλες οἱ «Χριστια-
νικὲς ᾿Εκκλησίες», οἱ δὲ σχέσεις μεταξύ τους προσδιορίζο-
νται ὡς σχέσεις «᾿Αδελφῶν ᾿Εκκλησιῶν». Αὐτὸ ἰσχύει 
ἰδίως γιὰ τὶς ᾿Ανατολικὲς ᾿Εκκλησίες καὶ μάλιστα τὴν 
᾿Ορθόδοξη. Αὐτὴ ἡ περισσότερη ἤ λιγότερη «κοινωνία τῶν 
᾿Εκκλησιῶν μεταξύ τους» τοὺς δίδει τὴν δυνατότητα νὰ 
βαδίσουν τὴν πορεία τῆς ἀναζητήσεως τῆς ἑνότητός τους, 
ἐνῶ ἡ ἰδέα τῆς «προσαρτήσεως», κατὰ τὸ παράδειγμα τῶν 
«Οὐνιτικῶν ̓ Εκκλησιῶν» φαίνεται νὰ ἐγκαταλείπεται, χωρὶς 
ὅμως νὰ καταργοῦνται οἱ «Οὐνιτικὲς ᾿Εκκλησίες», οἱ ὁποῖες 
καλοῦνται νὰ συνεχίσουν νὰ ὑπάρχουν ἐλεύθερα καὶ νὰ 
φροντίζουν γιὰ τὸ ποίμνιό τους81.
 ῾Η Οἰκουμενικὴ Κίνησις, κατὰ τοὺς Παπικοὺς πάντοτε, 
ἀποσκοπεῖ στὴν ἀπὸ κοινοῦ αὔξησι καὶ ἀνάπτυξι στὴν πίστι, 
ἐνῶ γίνεται λόγος γιὰ νόμιμη καὶ θεμιτὴ διαφορὰ μὴ ἀντίθε-
τη στὴν ἑνότητα τῆς ᾿Εκκλησίας82. Σπουδαία ἑρμηνευτικὴ 
ἀρχὴ γι᾿ αὐτοὺς εἶναι ἐκείνη τῆς διακρίσεως μεταξὺ παρα-
καταθήκης τῆς πίστεως καὶ τοῦ τρόπου μὲ τὸν ὁποῖο αὐτὴ 
ἀπαγγέλθηκε. ῾Η κατανόησις τῆς παρακαταθήκης τῆς πίστε-
ως ἐπιδέχεται, κατ᾿ αὐτούς, προόδου μὲ τὴν Χάρι τοῦ ῾Αγίου 
Πνεύματος. ῎Ετσι, διαφορετικὲς διατυπώσεις δὲν εἶναι 
ἀναγκαστικὰ ἀντιφατικές, ἀλλὰ συχνὰ συμπληρωμα-
τικές. Οἱ πολεμικὲς ὅμως διενέξεις μετέβαλαν σὲ ἀσυμβίβα-
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81. Γιάννης Σπιτέρης, ῾Η Καθολικὴ ᾿Εκκλησία καὶ οἱ ἄλλες Χρι
στιανικὲς ᾿Εκκλησίες, στὸ ῾Ο Καθολικισμός, ἐπιμ. Θεόδ. Κοντίδης, ἐκδ. 
῾Ελληνικὰ Γράμματα, ᾿Αθήνα 2000, σ. 245-247.

82. Αὐτόθι, σ. 248.
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στες ἀπόψεις ὅ,τι στὴν πρᾶξι ἦταν δύο ὄψεις ποὺ ἀπέβλε-
παν στὸ νὰ ἐξιχνιάσουν τὴν ἴδια πραγματικότητα, ἀλλὰ ἀπὸ 
διαφορετικὲς ὀπτικὲς γωνίες83. ῾Η οἰκουμενικὴ προσπάθεια 
ἀποβλέπει στὸν «ἐμπλουτισμὸ τῶν ᾿Εκκλησιῶν», διότι ἡ 
προοδευτικὴ ἀπομάκρυνσις «τὶς στέρησε ἀπὸ τὸν πλοῦτο 
τῶν ἀμοιβαίων δώρων καὶ βοηθημάτων»84.
 Στὸ πλαίσιο δὲ τοῦτο, τοποθετεῖται τὸ θέμα τοῦ λε-
γομένου Πρωτείου τοῦ ᾿Επισκόπου Ρώμης. Αὐτὸ ποὺ 
κατὰ τοὺς Λατίνους ὑπῆρξε αἰτία χωρισμοῦ, μπορεῖ πλέον 
νὰ ἀποτελέση τὸ «ἰδιαίτερο χάρισμα τὸ ὁποῖο ἡ Καθολικὴ 
᾿Εκκλησία προσφέρει στὶς ἄλλες ᾿Εκκλησίες: τὴν ὁ ρα-
τὴ διακονία τῆς ἑνότητος». Αὐτὴ ἡ διακονία ἀνταποκρί-
νεται, κατ᾿ αὐτούς, στὸ θέλημα τοῦ Χριστοῦ γιὰ τὴν 
δομὴ τῆς ᾿Εκκλησίας του. Γι᾿ αὐτό, δὲν δύνανται οἱ ἄλλες 
«᾿Εκκλησίες» νὰ ἀρνηθοῦν αὐτὴ τὴν πραγματικότητα, 
ἀλλὰ νὰ τὴν ἐξετάσουν ἀπὸ κοινοῦ κατὰ πόσον βασίζεται 
στὴν Καινὴ Διαθήκη ἤ ὅτι δὲν εὑρίσκεται τοὐλάχιστον σὲ 
ἀντίθεσι πρὸς αὐτήν. Οἱ Παπικοὶ τονίζουν μὲ ἔμφασι, ὅτι 
πρέπει νὰ γίνη «ἀντιληπτὸ ἀπὸ ὅλους, ὅτι δὲν πρόκειται 
γιὰ μιὰν αὐθαίρετη θέληση ἐξουσίας, ἀλλὰ γιὰ μιὰ βα-
θειὰ πεποίθηση πίστεως». Αὐτὴ ἡ διακονία ἔλαβε κατὰ 
τὴν διάρκεια τῶν αἰώνων διαφορετικὲς μορφὲς καὶ «μπο-
ρεῖ στὸ μέλλον νὰ λάβει μία νέα ὄψη ποὺ νὰ λαμβάνει ὑπ᾿ 
ὄψιν καὶ τὶς ἀπαιτήσεις, τὶς ἀξίες καὶ τὶς παραδόσεις τῶν 
ὑπολοίπων ᾿Εκκλησιῶν. Αὐτὸ ὅμως δὲ σημαίνει ὅτι ἡ 
Καθολικὴ ᾿Εκκλησία μπορεῖ νὰ ἀπαρνηθεῖ τὴν οὐσία 
τῆς διδασκαλίας τῆς Α´ καὶ Β´ Βατικανῆς Συνόδου»85!...

83. Αὐτόθι, σ. 249-250.
84. Αὐτόθι, σ. 250-251.
85. Αὐτόθι, σ. 251. Οἱ Παπικοὶ βεβαίως διατηροῦν ἀδιάσειστη 

τὴν αἱρετικὴ ἐμμονή τους περὶ τοῦ Πρωτείου, παρὰ τὰ Οἰκουμενικὰ 
ἀνοίγματα, ὅπως ἄλλωστε ἐκφράσθηκε αὐτὴ σχετικὰ πρόσφατα 
καὶ σὲ κείμενο περὶ τοῦ δόγματος τῆς ᾿Εκκλησίας (29.6.2007) τοῦ 
Πάπα Βενεδίκτου ΙΣΤ´. ᾿Εκεῖ ὁ Πάπας ἰσχυρίσθηκε ὅτι ἡ μία, ἁγία... 
᾿Εκκλησία τοῦ Συμβόλου «ὑφίσταται στὴν Καθολικὴ ᾿Εκκλησία, ἡ 
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β8. ῾Η  ἐξ ὀρθοδόξων Οἰκουμενιστικὴ
ἀνταπόκρισις στὸν Παπικὸ Οἰκουμενισμὸ

 ῎Αν ἐπιμείναμε στὴν ἔκθεσι τῶν Παπικῶν θέσεων, ἦταν 
γιὰ νὰ κατανοήσουμε καὶ νὰ ἀποδείξουμε, ὅτι ὁ σύγχρο-
νος Διάλογος ᾿Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν κινεῖται ξεκάθαρα 
ἐντὸς τοῦ πνεύματος καὶ τοῦ πλαισίου τῶν Παπικῶν θέσε-
ων καὶ ἐξελίσσεται πρὸς τὸν ἐπιθυμητὸ γι᾿ αὐτοὺς σκοπό. 
Παράλληλα, γιὰ νὰ καταδείξουμε ὅτι καμμία σχέσι δὲν ἔχει ὁ 
Διάλογος αὐτὸς μὲ τὴν Παραδοσιακὴ ῾Αγιοπατερικὴ θεώρησι 
καὶ στάσι τῆς ̓ Ορθοδοξίας, ὅπως τὴν παρακολουθήσαμε στὴν 
ἔκθεσι τῶν ἀπόψεων τοῦ ῾Αγίου Συμεὼν Θεσσαλονίκης.
 Γιὰ τὸν λόγο αὐτό, εἶναι ἀπόλυτα κατανοητὴ καὶ ἀνα-
μενόμενη ἡ πόλωσις, ἡ ὁποία παρατηρεῖται στὶς ἡμέρες μας, 
μεταξὺ ὑποστηρικτῶν καὶ πολεμίων τοῦ Διαλόγου τούτου.
 Οἱ Παπικοί, διακηρύσσουν ἀπερίφραστα σὲ κάθε εὐ-
καιρία, διὰ τοῦ Καρδιναλίου Κάσπερ, Συμπροέδρου τῆς 
᾿Επιτροπῆς Διαλόγου, ὅτι «πρέπει νὰ βρεθῆ ἕνας νέος 
τύπος πρωτείου γιὰ τὶς ὀρθόδοξες ᾿Εκκλησίες»86, ἤ ὅτι 
ἑνότητα σημαίνει διατήρησι τῆς διαφορετικότητος, ἐπανα
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ὁποία διοικεῖται ἀπὸ τὸν διάδοχο τοῦ Πέτρου καὶ τοὺς ᾿Επισκόπους 
σὲ κοινωνία μαζί του». Οἱ «᾿Ανατολικὲς ᾿Εκκλησίες» (᾿Ορθόδοξες), οἱ 
ὁποῖες δὲν εὑρίσκονται σὲ κοινωνία μὲ τὴν «Καθολικὴ ᾿Εκκλησία» «ἡ 
ὁρατὴ κεφαλὴ τῆς ὁποίας εἶναι ὁ᾿Επίσκοπος Ρώμης καὶ διάδοχος τοῦ 
Πέτρου», «στεροῦνται κάτι», εἶναι δηλαδὴ «ἐλλειμματικὲς» (βλ. π. Δημ. 
Μπαθρέλλος, ἔνθ᾿ ἀνωτ., σελ. 412-413, ὑποσημ. 212).῞Οπως φαίνε-
ται, κατὰ τοὺς Παπικούς, ὁ στόχος τοῦ Διαλόγου μὲ τοὺς ᾿Ορθοδόξους 
εἶναι νὰ καταστήση αὐτοὺς «μὴ ἐλλειμματικούς», διὰ τῆς ἀναγνωρίσε-
ως μιᾶς ἀποδεκτῆς γι᾿ αὐτοὺς μορφῆς Πρωτείου. ῾Υπ᾿ αὐτὴν τὴν ἔν-
νοιαν, ἔχει ὀρθὰ καταγγελθῆ ὁ Διάλογος ᾿Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν 
ὡς «Θέατρο τοῦ Παραλόγου» (ὁμότ. καθ. ᾿Ιωάννης Κορναράκης).

86. Βλ. ᾿Αρχιμ. ᾿Αθανασίου ᾿Αναστασίου, Καθηγουμένου τῆς ῾Ιερᾶς 
Μονῆς Μεγάλου Μετεώρου, ῾Η πορεία τοῦ οἰκουμενικοῦ διαλόγου μὲ 
βάση τὴν ὀρθόδοξη πατερικὴ διδασκαλία καὶ τὴν δογματικὴ ἐκκλησιολο-
γικὴ συνείδηση, στὸ ᾿Εν Συνειδήσει (ἔκτακτη ἔκδοση τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς 
Μεγάλου Μετεώρου), ῞Αγια Μετέωρα, ᾿Ιούνιος 2009, σ. 25.





64 Μαρτυρία Πίστεως καὶ Ζωῆς

σύστασι κοινωνίας, πνευματικὸ ἐμπλουτισμὸ καὶ ἀνταλλαγὴ 
θείων δωρημάτων87.
 Οἱ Οἰκουμενισταὶ ἐπίσης, στὸν χῶρο τῆς ἐν Καινοτομίᾳ 
ὀρθοδοξίας, διακηρύσσουν ἀπροκάλυπτα τὴν διευρυμένη 
οἰκουμενιστικὴ ἐκκλησιολογία τους, τὴν ἄμεσα συμβατὴ 
πρὸς τὶς Παπικὲς θεωρίες.
 ῾Ο Οἰκουμενιστὴς πατριάρχης Βαρθολομαῖος, σὲ ἕνα χα-
ρακτηριστικὸ κείμενό του, ἀπευθυνόμενος πρὸς παπικοὺς 
ἐπισκόπους στὴν Κωνσταντινούπολι πρὸ ἔτους, ἀναφέρθη-
κε στὶς «᾿Αδελφὲς ᾿Εκκλησίες» Παλαιᾶς καὶ Νέας Ρώμης, 
σὲ «ἀδελφοὺς ῾Ιεράρχες», σὲ «μοναδικὲς συναντήσεις» 
ὄχι ἁπλῶς «ἱστορικές, ἀλλὰ ἱερές, ἐφ᾿ ὅσον ἀποκαθι-
στοῦν θεραπευτικὰ τὴν διεσπασμένη ᾿Εκκλησία», σὲ 
«κοινὲς διακηρύξεις» ἐπὶ φλεγόντων ζητημάτων, τὶς 
ὁποῖες «τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ ἀπαιτεῖ... ἀπὸ ἡμᾶς τοὺς 
ἐπι σκόπους τῆς ᾿Εκκλησίας»88.
 ῾Ο πατριαρχικὸς λόγος, μὲ τὶς ἐντελῶς ἀντορθόδοξες 
νέες ἐκκλησιολογικὲς θεωρίες, εἶναι τόσο σαφὴς καὶ κα-
θαρός, ὥστε νὰ περιττεύη κάθε ἐπεξήγησις ἐπὶ τοῦ πραγ-
ματικοῦ νοήματός του!
 ῾Ο Βούλγαρος ἐπίσκοπος Κεντρικῆς Εὐρώπης Τύχων, 
ἐδήλωσε πρόσφατα ἐνώπιον τοῦ Πάπα Βενεδίκτου ΙΣΤ´ 
στὴν Ρώμη τὴν ἐπιθυμία του γιὰ ἑνότητα, κοινωνία καὶ συλ-
λειτουργία μὲ τοὺς Παπικούς. «῾Ο  κόσμος», εἶπε, «δὲν κα-
τανοεῖ τὶς διαιρέσεις καὶ τὶς συζητήσεις μας... ὁ θεολογικὸς 
διάλογος εἶναι βέβαια σημαντικός, ἀλλὰ δὲν πρέπει νὰ φο-

87. Αὐτόθι, σ. 26. Πρὸ ὀλίγων μόλις μηνῶν, τὸν περασμένο Νο-
έμ βριο, ὁ Καρδινάλιος Κάσπερ ἐδήλωσε χαρακτηριστικὰ κατὰ τὴν 
διάρκεια τοῦ ταξιδίου του στὴν Λευκορωσία: «Δὲν θέλουμε καὶ δὲν μπο-
ροῦμε νὰ διαγράψουμε τὶς διαφορές, ἀλλὰ γιὰ ἐμᾶς τοὺς Χριστιανούς, 
ἡ ἀγάπη εἶναι ἡ τελικὴ ἐντολὴ» (῾Ιστολόγιο «᾿Ακτῖνες», http://aktines.
blogpost.com/2009/11/walter-kasper_975.html).

88. «Greeting by His All Holiness Ecumenical Patriarch Bartho-
lomew to the Participants of the Roman Catholic Bishops’ Conference 
of Southeastern Europe» (7 March 2009), http://www.ec-patr.org/
docdisplay.php?lamg=gr&id=10438tla=gr&... 
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βούμεθα νὰ εἰποῦμε ὅτι πρέπει νὰ ἐξεύρουμε ὅσο τὸ δυνατὸν 
συντομώτερα τὸν τρόπο τῆς συνιερουργίας... ὁ Καθολικὸς 
δὲν θὰ γίνη᾿Ορθόδοξος οὔτε θὰ συμβῆ τὸ ἀντίθετο, ἀλλὰ 
πρέπει νὰ προσεγγίσουμε τὸ Θυσιαστήριο μαζί»89!...
 ῾Ο ἀρχιεπίσκοπος Βαρσοβίας καὶ Πολωνίας Σάββας 
δήλωσε πρὸ μηνὸς στὴν Γερμανία ἐνώπιον ἑτεροδόξων, ὅτι 
οἱ δογματικές μας διαφορὲς «εἶναι δῶρο τοῦ Θεοῦ γιὰ νὰ 
ἀνακαλύψουμε τὴν πολυμορφία τοῦ κόσμου»90!! ῞Οπως 
φαίνεται, ὁ Πολωνίας ξεπέρασε ἀκόμη καὶ τοὺς Παπικοὺς 
σὲ πρωτοτυπία καὶ ἐλευθεριότητα!...
 Τὸ Πατριαρχεῖο Μόσχας ἐξέδωσε πρὸ μηνῶν βιβλίο 
μὲ κείμενα τοῦ Πάπα Βενεδίκτου ΙΣΤ´, κάτι χωρὶς προη-
γούμενο στὴν ἱστορία, ἐνῶ ἐκδοτικὸς οἶκος τοῦ Βατικανοῦ 
ἑτοιμάζει εἰς ἀνταπόδοσιν ἔκδοσι βιβλίου μὲ κείμενα τοῦ 
πατριάρχου Μόσχας Κυρίλλου91.
 Σχετικὰ δὲ πρόσφατα, ὑψηλόβαθμοι ἀξιωματοῦχοι τοῦ 
Πατριαρχείου Μόσχας ἐπιβεβαίωσαν δημοσίως, ὅτι τὸ 
Πα τρι αρχεῖο τους -παρὰ τὴν διακοπὴ τῆς εὐχαριστιακῆς 
κοι νωνίας- θεωρεῖ τὸν Παπισμὸ ὡς πραγματικὴ καὶ ἔγκυ-
ρη «᾿Αδελφὴ ᾿Εκκλησία», μὲ μυστηριακὴ χάρι, καὶ πιστεύει 
ὅτι ἀνήκει ἀπὸ κοινοῦ μετὰ τῶν Λατίνων στὴν Μία, ῾Αγία, 
Καθολικὴ καὶ᾿Αποστολικὴ ᾿Εκκλησία τοῦ Χριστοῦ91α!...
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89. «Bulgarian Orthodox Leader Affirms Desire for Unity» 
(22.10.2009), http://www.zenit.org/article-27299?|=english.

90. Βλ. ῾Ιστολόγιον «᾿Ακτῖνες» (http://aktines.blogpost.com/2009/ 
12/blog-post_2683.html), καὶ περιοδ. «Παρακαταθήκη», τ. 69/Νοέμ-
βριος-Δεκέμβριος 2009,σ. 19.

91. «The Pope Is the First Among the Patriarchs»-news-http://nftu.
blogspot.com/2010/01/pope-is-first-among-patriarchs.

91α. Βλ. «The primacy: a help, not a weight - interview with 
Metropolitan Philaret of Minsk by Gianni Valente», περιοδ. «30 Days», 
September 2005, No 9/Anno XVIII (http://www.30giorni.it/us/articolo.
asp?id=9356). Καὶ «A member of the Holy Synod of the MP states 
that his Church recognizes Roman Catholic Mysteries», Vertograd, 
Newsletter No. 76, Wednesday, October 21, 2009. Τὴν δήλωσι περὶ 
ἀναγνωρίσεως τῶν μυστηρίων τῶν Παπικῶν ὑπὸ τοῦ Πατριαρχείου 
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 Εἰδήσεις στὸ ἴδιο μῆκος κύματος ἐκπέμπονται συχνὰ καὶ 
ἀπὸ ἄλλα μέρη τοῦ κόσμου: Ρουμανία, Σερβία, ̓ Αλεξάνδρεια, 
᾿Αντιόχεια, ᾿Ιταλία, Βέλγιο, Γερμανία, Η.Π.Α. κλπ.
 ῾Η σύμπλευσι μὲ τὴν Παπικὴ θεώρησι εἶναι ἀποκαλυ-
πτικὴ καὶ ἐντυπωσιακή! ῾Ο ἀντορθόδοξος φιλοπαπικὸς πα-
ροξυσμὸς ἔχει ἐκτιναχθῆ στὰ ὕψη!! ῞Ομως, τί συμβαίνει 
στὴν πατρίδα μας;

β9. ῾Η Ραβέννα διχάζει
 
 ῾Ο προκαθήμενος τῶν Νεοημερολογιτῶν στὴν Ἑλλάδα 
᾿Αθηνῶν ῾Ιερώνυμος, ἐδήλωσε σὲ παπικὴ ἐφημερίδα92 ὅτι τὸ 
ἀμφιλεγόμενο Κείμενο τῆς Ραβέννας, τὸ ὁποῖο ἐκφράζει οὐσι-
αστικὰ τὴν Παπικὴ ἐκκλησιολογικὴ θεώρησι περὶ ἑνότητος, 
ἀποτελεῖ «ἕνα θετικὸ βῆμα, τὸ ὁποῖο περιμένει τὴν συνέχεια 
του», ἐνῶ ἐβεβαίωσε ὅτι «οἱ ὅποιες μεμονωμένες ἀπόψεις 
ἤ ἀκραῖες ἀντιδράσεις δὲν ἐκφράζουν τὶς ἐπίσημες τοπο-
θετήσεις τῆς ᾿Εκκλησίας». ῾Ο κ. ῾Ιερώνυμος ἔσπευσε νὰ 
δια χω ρίση τὶς θέσεις τῆς διοικήσεως τῆς ἐκκλησίας του ἀπὸ 
τοὺς ἀντιδρῶντας, προλαμβάνοντας τὰ γεγονότα, τὴν στιγμὴ 
μά λιστα κατὰ τὴν ὁποία δὲν ὑπάρχει συνοδικὴ ἔγκρισις ὄχι 
μό νον γιὰ τὸ Κείμενο τῆς Ραβέννας, ἀλλὰ καὶ γιὰ κανένα 
Κείμενο τῆς Μικτῆς ᾿Επιτροπῆς τοῦ Διαλόγου!...
 Βέβαια, ὁ κ. ̔ Ιερώνυμος ἔσπευσε νὰ καθησυχάση τὴν 
κοι νὴ γνώμη ἐδῶ στὴν ῾Ελλάδα τὸ παρελθὸν ἔτος, μετὰ 
τὸν σάλο ποὺ προέκυψε ἀπὸ ἀπίστευτες δηλώσεις κληρι-
κοῦ τῆς ᾿Αρχιεπισκοπῆς ᾿Αθηνῶν στὴν Θεσσαλονίκη ἐπὶ 
τῆς ἑνώσεως ᾿Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν, ὅτι δὲν τὸν ἐξέ-

Μόσχας ἔκανε ὁ τότε ἀρχιεπ. ῾Ιλαρίων ᾿Αλφέγιεφ κατὰ τὴν διάρκεια 
τῆς ἐκπομπῆς «῾Η ᾿Εκκλησία καὶ ὁ Κόσμος» τοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ 
«Ρωσία» τὴν 17.10.2009 (http://vera.vesti.ru/doc.html?id=237432).

92. Βλ. ̓ Αρχιμ. ̓ Αθανασίου ̓ Αναστασίου, ἔνθ᾿ ἀνωτ., σ. 26 (Ave nire, 
15-4-2009). 
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φραζαν. Συγκεκριμένα, στὴν ᾿Επιστημονικὴ ῾Ημερίδα μὲ 
θέμα «῾Ο Θεολογικὸς Διάλογος μεταξὺ τῆς ᾿Ορθοδόξου καὶ 
Ρωμαιοκαθολικῆς᾿Εκκλησίας» στὴν Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ 
ΑΠΘ τὴν 20.5.2009, ὁ π. Παῦλος Κουμαριανὸς πρότει-
νε ἐρωτηματικῶς «μήπως (θὰ ἤτανε φρόνιμο) καὶ οἱ δύο 
᾿Εκκλησίες (νὰ) ἀναγνωρίσουν... ὅτι ἀποτελοῦν δύο κακῶς 
χωρισμένα κομμάτια τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ; Νὰ προ-
χωρούσαμε στὴν ἀποκατάσταση τῆς ἑνότητας καὶ νὰ συ-
νεχίζαμε τὸν διάλογο μετά. Θὰ ἦταν πιὸ γόνιμο. ῎Αλλωστε 
διαφορὲς ἔχουμε καὶ μεταξύ μας οἱ ᾿Ορθόδοξοι»93!
 ῞Ετερος Καθηγητὴς εἶπε, ὅτι «θὰ πρέπει νὰ ὑπερβοῦμε 
τοὺς Πατέρες, γιὰ νὰ προχωρήσουμε στὴν ἕνωση μὲ 
τοὺς Ρωμαιοκαθολικούς»94! ῾Η πρότασις-ὁμολογία αὐτή, 
δεικνύει τὸ μέγεθος τῆς βλασφημίας: Οἱ ̔́ Αγιοι Πατέρες, ὡς 
«ἐμπόδια», πρέπει νὰ ὑπερβαθοῦν! Διὰ τοῦ τρόπου ὅμως 
αὐτοῦ ἐλπίζεται νὰ ὑπάρξη «ἐπιτυχία»; ῞Οποιος χωρίζεται 
ἀπὸ τοὺς ῾Αγίους Πατέρες, χωρίζεται ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ τὴν 
᾿Εκκλησία Του, ὅσες δῆθεν ἐκκλησιαστικὲς ἑνώσεις καὶ ἄν 
ἐπιτύχη ἐδῶ στὴν γῆ.
 ῾Ο Καθηγητὴς τῆς Δογματικῆς Θεολογίας στὴν Θεολογικὴ 
Σχολὴ τοῦ ΑΠΘ κ. Δημήτριος Τσελεγγίδης ὠρθοτόμησε τὸν 
λόγον τῆς ᾿Αληθείας στὴν Οἰκουμενιστικὴ αὐτὴ ῾Ημερίδα. 
᾿Αναφερόμενος κριτικὰ στὸ Κείμενο τῆς Ραβέννας, ἐξήγαγε 
μεταξὺ ἄλλων καὶ τὰ ἑξῆς σημαντικὰ καὶ ἄκρως ἀποκαλυ-
πτικὰ καὶ ἐνδιαφέροντα συμπεράσματα:
 «Στὸ κοινὸ (αὐτὸ) Κείμενο ἡ ὀρθόδοξη ἐκκλησιολογία 
ἐπεκτείνεται καὶ ἐφαρμόζεται ἀνεπίτρεπτα καὶ στοὺς 
ἑτεροδόξους. Αὐτὸ γίνεται ἀπροϋπόθετα, χωρὶς δηλαδὴ νὰ 
λαμβάνονται ὑπ᾿ ὄψιν οἱ ὑφιστάμενες δογματικὲς διαφορές, 
πρᾶγμα ποὺ νομιμοποιεῖ ἐκκλησιολογικὰ τὴν ἑτεροδοξία 
καὶ τὴν ἐξισώνει μὲ τὴν ᾿Ορθοδοξία. ῾Ο ἐκκλησιολογικὸς 
αὐτὸς νεωτερισμὸς διαποτίζει ὅλο τὸ κοινὸ Κείμενο καὶ 
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93. Νικολάου Βασιλειάδη, ῾Ο Θεολογικὸς Διάλογος ᾿Ορθοδοξίας καὶ 
Πα πισμοῦ, περιοδ.«Θεοδρομία», ΙΑ, 3/᾿Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2009, σ. 408.

94. Αὐτόθι, σ. 409.
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ἐκβάλλει σὲ ἐπιμέρους ἐκκλησιολογικὲς παραδοξότητες, 
οἱ ὁποῖες ἀλλοιώνουν τὴν ἕως τώρα αὐτοσυνειδησία τῆς 
᾿Εκκλησίας... Τὸ κοινὸ Κείμενο φαίνεται νὰ προϋποθέτει 
σαφῶς ὅτι ᾿Ορθόδοξοι καὶ Ρωμαιοκαθολικοὶ ἀνήκουν 
στὴ “Μία ᾿Εκκλησία” καὶ ὅτι οἱ Ρωμαιοκαθολικοὶ 
ἔχουν κοινὴ μὲ μᾶς ἀποστολικὴ πίστη, παρὰ τὴν ταύτιση 
οὐσίας καὶ ἐνεργείας στὸ Θεό, παρὰ τὸ Filioque, παρὰ τὴν 
ἐσφαλμένη δογματικὴ διδασκαλία τους γιὰ τὸν κτιστὸ χα-
ρακτήρα τῆς ἄκτιστης καὶ θεοποιοῦ Χάριτος. ῞Ολα τὰ πα-
ραπάνω, στὰ ὁποῖα παραμένουν σταθερὰ μέχρι σήμερα οἱ 
Ρωμαιοκαθολικοί, ἀκυρώνουν στὴν πράξη τὸν χαρακτῆρα 
τῆς ᾿Εκκλησίας ὡς “κοινωνίας θεώσεως”, μὲ τὴν ὀντολο-
γικὴ σημασία τοῦ ὅρου, (τὴν) πραγματικὴ δηλαδὴ καὶ ὄχι 
συμβολικὴ μετοχὴ τοῦ ἀνθρώπου στὴ θεία ζωή... Τὸ ἐκκλη-
σιολογικοῦ χαρακτῆρα χάσμα ἀνάμεσα στὶς δύο πλευρὲς 
εἶναι πρὸς τὸ παρὸν ἀγεφύρωτο. Καὶ αὐτὸ ὀφείλεται στὴν 
ἐσφαλμένη μέθοδο τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου, στὴν 
υἱοθέτηση δηλαδὴ τοῦ “ἐπὶ ἴσοις ὅροις” διαλόγου μὲ πα-
ροῦσες τὶς διαφορὲς στὸ δόγμα... ̔ Η βάση τοῦ διαλόγου, θε-
ολογικῶς κρινόμενη, εἶναι, δυστυχῶς, τελείως ἐσφαλμένη. 
Καὶ τοῦτο, γιατὶ παραμερίστηκαν θεμελιώδεις βιβλικὲς 
καὶ πατερικὲς προδιαγραφὲς-προϋποθέσεις. Γι᾿ αὐτὸ 
καὶ ἡ οὐσιαστικὴ ἀποτυχία τοῦ πραγματικοῦ Θεολογικοῦ 
Διαλόγου εἶναι προδικασμένη... ᾿Απὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ 20οῦ 
αἰῶνα, μὲ τὴ γνωστὴ Πατριαρχικὴ ᾿Εγκύκλιο τοῦ 1920, 
ἄρχισε νὰ παραμερίζεται οὐσιαστικὰ ἡ σύσταση τοῦ ἁγίου 
Γρηγορίου Παλαμᾶ πρὸς τοὺς Ρωμαιοκαθολικοὺς καὶ 
νὰ υἱοθετοῦνται ἄλλες προϋποθέσεις γιὰ τὸ Θεολογικὸ 
Διάλογο μὲ τοὺς ἑτεροδόξους. ῎Ετσι, ἐγκαινιάσθηκε μιὰ 
ἄλλη μὴ Πατερικὴ πορεία, μὲ ἀναπόφευκτη συνέπεια 
τώρα “νὰ πηγαίνουμε ἀλλοῦ, χωρὶς (ἴσως) νὰ τὸ καταλα-
βαίνουμε”»95.

95. Δημητρίου Τσελεγγίδη, Καθηγητοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ, 
᾿Ορθόδοξοι προβληματισμοὶ μὲ ἀφορμὴ τὸ κείμενο τῆς Ραβέννας, στὸ 
᾿Εν Συνειδήσει, ἔνθ᾿ἀνωτ., σ. 110, 107.
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β10. ῾Ομολογία Πίστεως κατὰ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ
 
 Μέσα σὲ αὐτὸ τὸ κλῖμα ἐντάσεως, τὸ θέρος τοῦ 2009, 
ἀπὸ μία ἄτυπη «Σύναξη ᾿Ορθοδόξων κληρικῶν καὶ μο-
ναχῶν», στὴν ὁποία πρωταγωνιστικὸ ρόλο φαίνεται νὰ 
ἔχη ὁ Πρωτοπρ. π. Θεόδωρος Ζήσης, ὁ ὁποῖος διετέλε-
σε Καθηγητὴς Πατρολογίας στὴν Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ 
ΑΠΘ, ὡς καὶ σεβαστὸς καὶ ἀγαπητὸς διδάσκαλος πρὸ 
20ετίας στὴν ἐν λόγῳ Σχολὴ καὶ τοῦ γράφοντος, συντάχθη-
κε τὸ ὀλιγοσέλιδο κείμενο «῾Ομολογία Πίστεως κατὰ τοῦ 
Οἰκουμενισμοῦ»96.
 Τὸ περιεκτικὸ αὐτὸ κείμενο περιλαμβάνει ἐννέα μι-
κρὲς ἐσωτερικὲς παραγράφους καὶ κινεῖται ἐντὸς τῶν 
῾Αγιο πατερικῶν πλαισίων τῆς᾿Ορθοδόξου Πίστεως καὶ 
Παραδόσεως. Γιὰ τὸν λόγο αὐτό, ἔσπευσαν νὰ τὸ ὑπογράψουν 
Κληρικοί, Μοναχοί, Μοναχὲς καὶ Λαϊκοί, ἀνήκοντες στὶς 
λεγόμενες ἐπίσημες ̓ Εκκλησίες τοῦ χώρου τῆς Καινοτομίας, 
ἐφ᾿ ὅσον ἄλλωστε τὸ σκεπτικὸ τοῦ κειμένου ἀφορᾶ αὐτούς, 
τόσο ἀπὸ τὴν ῾Ελλάδα (καὶ τὸ ῞Αγιον ῎Ορος), ὅσο καὶ ἀπὸ 
τὴν Κύπρο καὶ τὸ ἐξωτερικό, μὲ ἀποτέλεσμα οἱ ὑπογράψαν-
τες μέχρι στιγμῆς (Φεβρ. 2010) νὰ ἔχουν φθάσει τὶς 19 χι-
λιάδες καὶ οἱ ὑπογραφὲς συνεχίζονται.
 Στὸν «Πρόλογό» της ἡ Συντακτικὴ ᾿Επιτροπὴ δια-
κηρύσσει, ὅτι προέβη στὴν σύνταξι τοῦ κειμένου «ὡς 
ἔκφρασι τῆς καλῆς ἀνησυχίας καὶ ἀγωνίας τους γιὰ ὅσα 
συμβαίνουν στὸν χῶρο τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ὁ ὁποῖος 
ὀρθῶς χαρακτηρίσθηκε ὡς παναίρεση, ὡς ἡ χειρότερη 
αἵρεση ὅλων τῶν ἐποχῶν». Μὲ τὸν τρόπο αὐτό, συντάξαν-
τες καὶ ὑπογράψαντες-ὑπογράφοντες «συμμετέχουν κατὰ 
χρέος στὴν διαμόρφωση τῆς ἐκκλησιαστικῆς συνειδήσεως 
γιὰ τὴν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ ἐλπίζουν ὅτι τὸ 
σῶμα τῶν ἐπισκόπων θὰ ἀναλάβει τὶς εὐθύνες του καὶ θὰ 
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96. Περιοδ. «Θεοδρομία», ΙΑ, 2/᾿Απρίλιος-᾿Ιούνιος 2009, σ. 176-
202 (μὲ παράθεσι ὀνομάτων ὑπογραψάντων τὴν «῾Ομολογία»). Τὸ 
κείμενο τῆς «῾Ομολογίας» κυκλοφορεῖ καὶ αὐτοτελῶς.
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προχωρήσει καὶ στὴν ἐπίσημη συνοδικὴ καταδίκη του».
 Στὴν παράγραφο περὶ Παπισμοῦ, ἀποκηρύσσονται οἱ πα-
λαιὲς καὶ νεώτερες πλάνες καὶ αἱρέσεις τῶν Λατίνων καὶ γίνε-
ται εἰδικὴ ἀναφορὰ στὴν αἱρετικὴ ἰδιότητα τοῦ Πάπα καὶ στὴν 
ἔλλειψι Χάριτος στὰ Μυστήρια τῶν Παπικῶν, μὲ παραπομπὲς 
μάλιστα σὲ κείμενα τοῦ ῾Αγίου Συμεὼν Θεσσαλονίκης.
 Στὴν παράγραφο περὶ τῆς κριτικῆς στάσεως τῆς ᾿Εκ-
κλησίας ἔναντι τῶν αἱρέσεων μέχρι τὶς ἀρχὲς τοῦ Κ´ αἰ., 
γίνεται ἰδιαίτερη μνεία στὴν καινοφανῆ πατριαρχικὴ 
᾿Εγκύκλιο τοῦ 1920, ἡ ὁποία ἀναγνώρισε τὶς αἱρέσεις ὡς 
«ἐκκλησίες». ᾿Εν συνεχείᾳ δέ, ἄνοιξε ὁ δρόμος γιὰ νὰ ἀνα-
πτυχθῆ στὸν χῶρο τῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας ἡ αἵρεσις 
τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. ῾Η κακοδοξία αὐτὴ «νομιμοποιεῖ ὅλες 
τὶς αἱρέσεις ὡς ἐκκλησίες καὶ προσβάλλει τὸ δόγμα τῆς 
Μιᾶς, ῾Αγίας, Καθολικῆς καὶ ᾿Αποστολικῆς ᾿Εκκλησίας. 
᾿Αναπτύχθηκε πλέον, διδάσκεται καὶ ἐπιβάλλεται ἀπὸ 
Πατριάρχες καὶ ἐπισκόπους νέο δόγμα περὶ ᾿Εκκλησίας, 
νέα ἐκκλησιολογία». Καὶ ἐπίσης, ὁμολογεῖται ὅτι «στε-
γασθήκαμε μέσα στὸ “Παγκόσμιο Συμβούλιο ̓ Εκκλησιῶν” 
καὶ οὐσιαστικὰ προδώσαμε -καὶ μόνο μὲ τὴν ἔνταξή μας- 
τὴν ἐκκλησιολογική μας αὐτοσυνειδησία».
 ᾿Εν συνεχείᾳ, στὴν ὀγδόη παράγραφο, οἱ δραστήριοι 
Οἰκουμενισταὶ στὸν χῶρο τῆς ὀρθοδοξίας, διακηρύσσεται 
ὅτι θέτουν τοὺς ἑαυτούς των «ἐκτὸς ᾿Εκκλησίας». Εἰδικῶς 
ἐπὶ τῆς ἐκφράσεως αὐτῆς, λόγῳ ποικίλου σχολιασμοῦ της, 
ἐγράφη σχετικὸ ἐκτενὲς κείμενο97 ἀπὸ μέλος προφανῶς τῆς 
Συντακτικῆς ᾿Επιτροπῆς τῆς «῾Ομολογίας».
 ᾿Εμεῖς, οἱ Χάριτι Θεοῦ ἀντιτασσόμενοι ἐξ ἀρχῆς στὸν 
Οἰκουμενισμὸ καὶ ἀκολουθοῦντες τὸ Πάτριο ῾Ημερολόγιο, 
χαίρουμε ἰδιαιτέρως γιὰ τὴν ἐλπιδοφόρα αὐτὴ ἐξέλιξι, ἡ 
ὁποία προέκυψε ἔστω καὶ κατόπιν μεγάλης καθυστερήσε-

97. Μελενικιώτη, Οἰ Οἰκουμενιστὲς θέτουν ὄντως ἑαυτοὺς ἐκτὸς 
᾿Εκ κλησίας – Διευκρινίσεις ἐπὶ τῆς «῾Ομολογίας Πίστεως κατὰ τοῦ 
Οἰ κου μενισμοῦ», περιοδ. «Θεοδρομία». ΙΑ, 3/᾿Ιούλιος-Σεπτέμβριος 
2009, σ. 373-392.
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ως. ᾿Επιβεβαίωσε, σὺν τοῖς ἄλλοις, τὸν ἀπὸ δεκαετιῶν τα-
πεινὸ ἀγώνα μας καὶ τὴν σταθερὴ καὶ συνεπῆ ῾Ομολογία 
μας. ᾿Εφ᾿ ὅσον ἀναγνωρίζεται ὑπὸ τοῦ κειμένου τῆς ἄρτι 
κυκλοφορηθείσης «῾Ομολογίας» ὅτι ἡ ̓ Εγκύκλιος τοῦ 1920 
ἀποτελεῖ τὴν αἰτία τῆς κηρύξεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ στὸν 
χῶρο τῆς ̓ Ορθοδοξίας, θεωροῦμε ὅτι ὑπάρχει καὶ ἡ ἐπίγνω-
σις ὅτι ἡ ἴδια αὐτὴ ᾿Εγκύκλιος ἀποτελεῖ καὶ τὴν γενεσιουργὸ 
αἰτία τῆς ἡμερολογιακῆς καινοτομίας, ὡς συμπτώματος 
ἐπιβολῆς τοῦ Οἰκουμενισμοῦ στὸν χῶρο τῆς ᾿Ορθοδοξίας· 
ὁπότε, ἐλπίζουμε βάσιμα καὶ εὐχόμαστε ἐγκάρδια οἱ ἐπ’ 
ἐσχάτων ᾿Αντι-οικουμενισταὶ ᾿Αδελφοί, στοὺς ὁποίους 
τείνουμε χεῖρα φιλίας, νὰ μὴ ἀποφύγουν τὴν προσέγγισί 
τους στὴν γνησία Ὀρθοδοξία.
 Κάποιες ἐκφράσεις ἀπὸ τοὺς Συντάκτας στὸν Πρόλογο 
τῆς «῾Ομολογίας» περὶ ἀποφυγῆς «σχισματικῶν τάσεων» 
καὶ περὶ ὑπαγωγῆς σὲ «κανονικὲς ἐκκλησιαστικὲς δικαι-
οδοσίες», ἄν δὲν ἐγράφησαν γιὰ λόγους προφανοῦς σκο-
πιμότητος, ἀλλὰ ἐκφράζουν βαθύτερη ἀποστροφὴ καὶ 
καταδίκη τῶν ᾿Ακαινοτομήτων Γνησίων ᾿Ορθοδόξων, δη-
λαδὴ ἡμῶν, τότε ἀμαυρώνουν τὴν μαρτυρία τους καὶ τοὺς 
καθιστοῦν δεσμίους μικροψυχίας καὶ προκαταλήψεως, 
πρᾶγμα τὸ ὁποῖον εἰλικρινὰ ἀπευχόμαστε!
 ῎Αλλωστε γνωρίζουν πολὺ καλῶς, ὅτι ῾Ομολογιακὸς 
᾿Αγώνας ἀφ’ ἑνὸς καὶ «ἐν γνώσει» εὐχαριστιακὴ κοινωνία 
μὲ τοὺς καταγγελλομένους κακοδόξους ἀρχιποιμένας 
ἀφ’ ἑτέρου, εἶναι σχῆμα ὀξύμωρον. Οἱ ῞Αγιοι Πατέρες 
δὲν ἀρκοῦνταν ἁπλῶς στὴν ὁμολογιακὴ καταγγελία τῶν 
οὐσιαστικὰ «ψευδοποιμένων» καὶ «ψευδοδιδασκάλων», 
συλλέγοντες μάλιστα ὑπογραφὲς κλήρου καὶ λαοῦ, ὥστε νὰ 
«πιέσουν» (;!) τοὺς ἐπισκόπους νὰ καταδικάσουν τὴν αἵρε-
σι! ̓ Απὸ τὴν στιγμὴ ποὺ διεπίστωναν μία κακοδοξία, διέκο-
πταν ἀμέσως τὴν κοινωνία μὲ τοὺς συγκεκριμένους φορεῖς 
της, ἄνευ ψευδοσυλλογισμῶν καὶ ψευδοδιλημμάτων περὶ 
τοῦ δυνητικοῦ ἤ μὴ χαρακτῆρος τῆς διακοπῆς ἤ περὶ «συν-
τεταγμένης» μόνον ᾿Αποτειχίσεως κλπ.
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β11. Τὰ μετὰ τὴν «῾Ομολογίαν»
 
 Τὴν «῾Ομολογία» ὑπέγραψαν καί τινες ἐπίσκοποι στὴν 
῾Ελλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικό, ὀλιγώτεροι τῆς δεκάδος, ἕνας 
μάλιστα ἐκ τῶν ὁποίων ὑπαναχώρησε καὶ ἀπέσυρε τὴν ὑπο-
γραφή του. Οἱ ἐπίσημες ἐκκλησιαστικὲς ἀρχὲς δὲν φάνη-
καν νὰ συγκινοῦνται καὶ μᾶλλον ἐνοχλήθηκαν.῾Ο μεγάλος 
δὲ ἀριθμὸς ὑπογραφῶν, ὡδήγησε σὲ σοβαρὴ ἀντίδρασι ἐκ 
μέρους τῶν Οἰκουμενιστῶν.
 Πρῶτος ἀντιδράσας κατὰ τῶν «νεο-ενισταμένων», 
ὅπως τοὺς ἀπεκάλεσε, ἦταν ὁ γνωστὸς βετερᾶνος τοῦ 
Οἰκουμενισμοῦ π. Γεώργιος Τσέτσης ἀπὸ τὴν Γενεύη, ὁ 
ὁποῖος σὲ δηκτικὸ κείμενό του98 χρησιμοποιεῖ τὸν συνήθη 
κατηγορητικὸ καὶ εἰρωνικό του τρόπο. ᾿Απαντήθηκε 
ὅμως καταλλήλως ἀπὸ ἀρκετοὺς ὑποστηρικτὰς τῆς 
«῾Ομολογίας»99.
 ῾Ο Οἰκουμενιστὴς πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἀπὸ 
μέρους του ἔσπευσε μέσῳ αὐστηρᾶς ἐπιστολῆς του πρὸς 
τὸν ᾿Αθηνῶν ῾Ιερώνυμο νὰ ἐπικρίνη τοὺς συντάξαντας καὶ 
ὑπογράψαντας τὴν «῾Ομολογίαν», ὡς ἐμφορουμένους ἀπὸ 
ζηλωτικὲς καὶ σχισματικὲς τάσεις καὶ ὡς περιφρονητὰς 
ὁμοφώνων πανορθοδόξων συνοδικῶν ἀποφάσεων περὶ τοῦ 

98. Μ. Πρωτ. Γεώργιος Τσέτσης, ᾿Ενισταμένων «῾Ομολογία Πί-
στεως», ἀναδημοσίευσι ἀπὸ τὸν ἠλεκτρονικὸ τύπο στὸ περιοδ. 
«Θεοδρομία», ΙΑ, 2/᾿Απρίλιος-᾿Ιούνιος 2009, σ. 223-227.

99. Μία σειρὰ ἀπαντητικῶν κειμένων ἐπὶ τῆς τοποθετήσεως τοῦ 
π.Γ.Τ. δημοσιεύεται στὸ αὐτὸ τεῦχος τῆς «Θεοδρομίας» (σ. 228-
274). Στὸ αὐτὸ ἐπίσης τεῦχος τῆς «Θεοδρομίας» δημοσιεύονται καὶ 
κείμενα, τὰ ὁποῖα ἐξηγοῦν γιατί ἀρνοῦνται νὰ προσυπογράψουν τὴν 
«῾Ομολογία». ῎Ετσι, ὁ κ. ᾿Ιωάννης Κορναράκης στὴν «᾿Επιστολή» του 
(σ. 280-284) θεωρεῖ μεταξὺ ἄλλων ὅτι ἡ «῾Ομολογία» ἀποτελεῖ «χαρ-
τοπόλεμο, γιὰ τὸ θεαθῆναι μόνον», καὶ ὁ «᾿Ορθόδοξος Χριστιανικὸς 
Σύλλογος ῞Αγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης» στὴν «᾿Επιστολή» του (σ. 
285), θεωρεῖ τὴν «῾Ομολογία» ὡς κείμενο «ὀρθόδοξο μέν, ἀλλὰ λίαν 
ἐπιεικῶς χαρακτηριζόμενο χλιαρό, ἐλλιπὲς καὶ ἀναποτελεσματικό».
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διαλόγου μετὰ τῶν ἑτεροδόξων100. ᾿Εζήτησε δὲ ἀπὸ τὸν κ. 
῾Ιερώνυμο νὰ λάβη τὰ ἐνδεδειγμένα μέτρα!
 ῾Ο πατριάρχης ὅμως, ἐπικαλούμενος ὁμόφωνες συν-
οδικὲς ἀποφάσεις, δὲν ἔλαβε ὑπ᾿ ὄψιν του τὴν γνωστὴ 
ἐκκλησιολογικὴ ἀρχὴ περὶ τοῦ ἄν καὶ πότε τὸ Πλήρωμα 
τῆς ᾿Εκκλησίας ἀπεφάνθη ἀποδεκτικῶς ἐπὶ τῶν ἀποφάσε-
ων αὐτῶν, καὶ περὶ τοῦ ἄν καὶ πότε ἡ ᾿Εκκλησιαστικὴ 
Συνείδησις ἐπικύρωσε τὰ ἀποφασισθέντα. Οἱ ὅποιες 
Συνοδικὲς ᾿Αποφάσεις ἐκφράζουν τὴν ᾿Αλήθεια καὶ τὴν 
Δικαιοσύνη καὶ ἄρα εἶναι ὑποχρεωτικὲς καὶ δεσμευτικές, 
στὸν βαθμὸ ποὺ ταυτίζονται μὲ τὴν ̓ Αλήθεια ποὺ ἐκπηγάζει 
ἀπὸ τὸ Πνεῦμα τῆς ᾿Αληθείας101. Γιὰ νὰ συμβαίνη αὐτό, 
θὰ πρέπει οἱ ἀποφασίζοντες ᾿Επίσκοποι νὰ εἶναι δέκτες τῆς 
Χάριτος. ῞Οσες συνοδικὲς ἀποφάσεις καινολογοῦν καὶ νε-
ωτερίζουν ἐμφανῶς, ἤ ἐπίσης ἄλλως ἐννοοῦνται καὶ ἄλλως 
ἐφαρμόζονται ἀπὸ τοὺς ἰδίους τοὺς ἐπισκόπους, αὐτὲς βε-
βαίως δὲν εἶναι ἀλάθητες καὶ δεσμευτικὲς καὶ δὲν ἀποτε-
λοῦν ἀκριβῆ καὶ ἀπλανῆ γνώμονα ἐκκλησιαστικῆς πορείας.
 ῾Η ἄμεσα ὑπεύθυνη γιὰ τὴν «῾Ομολογία» «Σύναξη 
Κληρικῶν καὶ Μοναχῶν» ἀπέστειλε ἐπίσης γράμμα πρὸς 
τὸν ̓ Αθηνῶν ̔ Ιερώνυμο102, ὅπου διευκρινίζει ὅτι ἡ ἀντίδρα-
σις στὸν Οἰκουμενισμὸ δὲν ἀμφισβητεῖ πανορθόδοξες 
ἀποφάσεις, ἄν καὶ αὐτὲς «δὲν ὑπερισχύουν τῶν ἀποφάσε-
ων τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων καὶ τῆς δογματικῆς διδα-
σκαλίας καὶ συνειδήσεως τῆς ᾿Εκκλησίας». ᾿Εξηγεῖται δέ, 
ὅτι ἡ ἀσκηθεῖσα κριτικὴ ἀφορᾶ στὴν «ἐφαρμογὴ καὶ τὴν 
ἀποδοχὴ στὴν πράξη τῆς παναιρέσεωςτοῦ Οἰκουμενισμοῦ».
 ᾿Εν συνεχείᾳ, ἀκολουθεῖ μία σειρὰ συντριπτικῶν ἐρω-
τημάτων πρὸς τὸν ἴδιο τὸν πατριάρχη, περὶ τοῦ ποιές συνο-
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100. Περιοδ. «Θεοδρομία», ΙΑ, 3/᾿Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2009, σ. 
330-334.

101. Νικόλαος Γ. Ξεξάκης, ᾿Ορθόδοξος Δογματικὴ, Τόμος Α´: 
Προλεγόμενα εἰς τὴν᾿Ορθόδοξον Δογματικήν, ἐκδ. ῎Εννοια, ᾿Αθῆναι 
2006, σ. 159-161.

102. Περιοδ. «Θεοδρομία», ΙΑ, 3/᾿Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2009, σ. 349.



74 Μαρτυρία Πίστεως καὶ Ζωῆς

δικὲς ἀποφάσεις ἐνέκριναν τὴν συμμετοχή του στὶς παπικὲς 
λειτουργίες στὸ Βατικανό, τὸν λειτουργικό του ἀσπασμὸ μὲ 
τὸν Πάπα στὸ Φανάρι, τὴν συμμετοχὴ σὲ συμπροσευχὲς καὶ 
λατρευτικὲς πράξεις τῶν ἑτεροδόξων, τὶς αἱρετικὲς θεωρίες 
τῶν «ἀδελφῶν ἐκκλησιῶν», τῶν «δύο πνευμόνων», τὴν 
ἀποδοχὴ τοῦ βαπτίσματος τῶν ἑτεροδόξων, τὸ Βατικανὸ 
ὡς ἐκκλησία καὶ τὸν Πάπα ὡς κανονικὸ ἐπίσκοπο καὶ συνυ-
πεύθυνο γιὰ τὴν διαποίμνασι τῶν χριστιανῶν... Τέλος, ἐπι-
σημαίνεται ὀρθὰ ἡ συνήθης διγλωσσία τῶν Οἰκουμενιστῶν 
κατὰ περίστασιν, ἐπίσης δὲ τονίζεται ὁ «κατεξευτελισμὸς» 
τῶν συνοδικῶν ἀποφάσεων στὸ θέμα τῆς Οὐνίας, διότι ἐνῶ 
αὐτὴ καταδικάσθηκε, ἡ καταδίκη παρακάμφθηκε, ἀκο-
λούθησε ἡ ἀναγνώρισίς της καὶ ἡ ἐκκλησιολογικὴ ἐξίσω-
σις ὀρθοδόξων-παπικῶν-οὐνιτῶν, ἐνῶ ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τοῦ 
Διαλόγου Οὐνῖτες συμμετεῖχαν σὲ αὐτὸν ὡς συνομιλητές.

β12. ᾿Εν ὄψει τῆς Συνελεύσεως
᾿Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν στὴν Κύπρο

 
 Οἱ ῾Αγιορεῖται (῾Ιεροκοινοτικὴ ᾿Επιτροπὴ ἐπὶ τῶν Δογ-
ματικῶν), ἐν ὄψει τῆς Συνελεύσεως τῆς Μικτῆς ᾿Επιτροπῆς 
Θεολογικοῦ Διαλόγου ̓ Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν στὴν Κύπρο, 
τὸν ᾿Οκτώβριο τοῦ 2009, συνέταξαν «Εἰσηγητικὴν ῎Εκθεσιν 
Περὶ τῆς Προοπτικῆς τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου ᾿Ορθοδόξων 
καὶ Ρωμαιοκαθολικῶν ὅσον ἀφορᾶ τὸν ρόλον τοῦ ̓ Επισκόπου 
Ρώμης κατὰ τὴν πρώτην χιλιετίαν»103.
 Σὲ αὐτὴν δηλώνουν ἀπερίφραστα, ὅτι «ὁ Διάλογος αὐτὸς 
ἔχει σχεδιασθῆ γιὰ νὰ ὁδηγήση σὲ μία οὐνιτικοῦ τύπου 
ἕνωσι τῶν᾿Ορθοδόξων καὶ τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν μὲ 
ἀναγνώρισι ἑνὸς εἴδους παπικοῦ πρωτείου χωρὶς ἄρσι 
τῶν δογματικῶν διαφορῶν, δηλαδὴ χωρὶς ὁ Παπισμὸς 
νὰ ἐγκαταλείψη τὶς αἱρετικές του διδασκαλίες».
 ᾿Εν ὄψει τῆς Συνελεύσεως στὴν Κύπρο, ἐπιστολὴ πρὸς 

103. Αὐτόθι, σ. 427-435.
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τὴν ῾Ιερὰ Σύνοδο τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος ἀπέστει-
λε καὶ ὁ Καθηγητὴς κ. Δημήτριος Τσελεγγίδης μὲ πολὺ 
σημαντικὸ καὶ ἀξιοπρόσεκτο προβληματισμό. Μεταξὺ 
ἄλλων, γράφει:
 «῾Η προγραμματισμένη θεολογικὴ συζήτηση γιὰ τὸ πρωτεῖο 
τοῦ ᾿Επισκόπου Ρώμης “εἰς μεγαλύτερον βάθος”,... εἶναι με-
θοδολογικῶς ἄκαιρη καὶ οὐσιαστικὰ πρωθύστερη. Καὶ τοῦτο, 
γιατί, σύμφωνα μὲ τὴν θεολογικὴ καὶ πατερικὴ δεοντολογία, 
θὰ πρέπει νὰ προηγηθεῖ ὁπωσδήποτε ἡ θεολογικὴ συζήτηση 
γιὰ τὴ θεμελιώδη διαφορά μας μὲ τοὺς Ρωμαιοκαθολικοὺς στὸ 
δόγμα καὶ εἰδικότερα στὸ Filioque, τὸ ἀλάθητο καὶ τὴν κτιστὴ 
θεία Χάρη, ποὺ ἐσφαλμένα ἐξακολουθοῦν νὰ ὑποστηρίζουν... 
Μόνον μετὰ τὴν ἀπόλυτη ταυτότητά μας στὸ δόγμα μπο-
ρεῖ νὰ ἀκολουθήσει συζήτηση γιὰ τὸν τρόπο διοικήσε-
ως τῆς ᾿Εκκλησίας. ῾Η διαφορὰ στὸ δόγμα... θέτει ἐκτὸς 
᾿Εκκλησίας τοὺς Ρωμαιοκαθολικούς»104.
 Τὸ περιεχόμενο τῆς ἐπιστολῆς αὐτῆς ἐνώχλησε τὸν Συμ-
πρόεδρο τῆς ᾿Επιτροπῆς Διαλόγου μητροπολίτη Περγάμου 
᾿Ιωάννη (Ζηζιούλα), ὁ ὁποῖος ἔσπευσε μὲ ἐπιστολή του «Πρὸς 
ὅλους τοὺς Μητροπολίτες»105 νὰ καταφύγη στὴν γνωστὴ 
μέθοδο παραπομπῆς σὲ ἀποφάσεις τῶν Προκαθημένων τῶν 
τοπικῶν ἐκκλησιῶν περὶ τῆς συνεχείας τοῦ Διαλόγου καὶ περὶ 
τῆς θεματολογίας του, δηλαδὴ τῆς ἐνασχολήσεώς του μὲ τὸ 
«Πρωτεῖο» τοῦ Πάπα, θέτων τὸ ἐρώτημα: «Θὰ ὑπακούωμεν 
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104. Αὐτόθι, σ. 410-412. Εἶναι χαρακτηριστικό, ὅτι ὁ ᾿Αντι-
οικουμενιστὴς ᾿Επίσκοπος Ράσκας καὶ Πριζρένης κ. ᾿Αρτέμιος θέτει 
τὸν ἴδιο προβληματισμό του σὲ ᾿Επιστολή του (19.5.2008) «Πρὸς τὴν 
Σύνοδον τῆς ῾Ιεραρχίας» τῆς Σερβικῆς ᾿Εκκλησίας: «Πῶς εἶναι δυνατὸ 
νὰ γίνει συζήτηση περὶ τῆς “θέσεως τοῦ ἐπισκόπου Ρώμης στὴν᾿Εκ-
κλησία”, ἀφοῦ ὁ “ἐπίσκοπος-πάπας” Ρώμης δὲν βρίσκεται στὴν 
᾿Εκκλησία ἀλλὰ στὴν αἵρεση, ἐκτὸς τῆς ᾿Εκκλησίας; ῾Ως ἀπαραίτη-
τη προϋπόθεση τῆς συζητήσεως περὶ τῆς θέσεώς του στὴν ᾿Εκκλησία, 
δὲν θὰ ἦτο ἡ ἐπιστροφή του στὴν ᾿Εκκλησία; Μὲ τὸ “Κείμενο τῆς 
Ραβέννας” δὲν προκαταλήφθηκε ἡ ἕνωση τῆς ᾿Ορθόδοξης καὶ τῆς 
Ρωμαιοκαθολικῆς ᾿Εκκλησίας;» (Αὐτόθι, σ. 421).

105. Αὐτόθι, σ. 442-444.
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εἰς τὰς συνοδικὰς ἀποφάσεις, ὡς πράττομεν ἡμεῖς βαλλόμενοι 
διὰ τοῦτο, ἤ εἰς τοὺς “ζηλωτὰς” τῆς ᾿Ορθοδοξίας;».
 ῾Ο δὲ κ. Τσελεγγίδης ἀπήντησε δεόντως106, ἐξηγῶν ὅτι 
ζητεῖ ἐπὶ τῆς μεθοδεύσεως τοῦ Διαλόγου νὰ ἐκφρασθῆ ἡ 
ἐκκλησία ὄντως Συνοδικῶς.
 Κατόπιν τόσου θορύβου, ἡ σύνοδος τῆς Νεοημερο λο-
γι τικῆς ἐκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος ἀσχολήθηκε στὶς ἀρχὲς 
τοῦ περασμένου ᾿Οκτωβρίου μὲ τὸ θέμα τοῦ Διαλόγου 
μὲ τοὺς Παπικοὺς καὶ μὲ τὴν «῾Ομολογία Πίστεως» τῶν 
ἀντιδρώντων, τὴν ὁποία ἐθεώρησε «ὡς ἐκ περισσοῦ», δη-
λαδὴ ἁπλῶς ἄκαιρη καὶ ἀχρείαστη107.
 Κατόπιν πάντων τούτων καὶ μέσα σὲ κλῖμα ἐντόνων 
ἀντιδράσεων ἀπὸ εὐαισθητοποιημένους κληρικοὺς καὶ λα-
ϊκούς, οἱ ὁποῖοι ἐξέφραζαν τὴν διαμαρτυρία τους δημοσίως 
καὶ μάλιστα κακοποιήθηκαν γιὰ τοῦτο, συνῆλθε στὴν 
Πάφο τῆς Κύπρου ἡ ΙΑ´ Συνάντησις τῆς Διεθνοῦς Μικτῆς 
᾿Επιτροπῆς τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου ᾿Ορθοδόξων καὶ 
Παπικῶν ἀπὸ 16 ἕως 23 ᾿Οκτωβρίου 2009. ῾Η ᾿Επιτροπὴ 
μελέτησε προσχέδιο κειμένου περὶ τοῦ θέματος: «῾Ο ρόλος 
τοῦ ᾿Επισκόπου Ρώμης ἐν τῇ κοινωνίᾳ τῆς ᾿Εκκλησίας κα
τὰ τὴν πρώτην Χιλιετίαν», τὸ ὁποῖο συνέταξε Μικτὴ Συν-
τακτικὴ ᾿Επιτροπὴ στὸν ῞Αγιο Νικόλαο Κρήτης τὸ 2008. 
Δὲν ὡλοκλήρωσε ὅμως τὶς ἐργασίες της καὶ ἀπεφάσισε τὴν 
συνέχισί τους σὲ προσεχῆ συνάντησι τῆς ῾Ολομελείας στὴν 
Βιέννη τῆς Αὐστρίας τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2010108.

β13. ᾿Επίλογος
 
 ᾿Απὸ τὴν μακρὰ αὐτὴ περιδιάβασι στὶς πιὸ πρόσφα-
τες ραγδαῖες ἐξελίξεις ἐπὶ τῶν θεμάτων Πίστεως, τὰ συμ-
περάσματα εἶναι ἀνάμικτα, εὐχάριστα καὶ δυσάρεστα.

106. Αὐτόθι, σ. 445-448.
107. Αὐτόθι, σ. 449-451.
108. Αὐτόθι, σ. 469-472.
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 ῾Η ἰδιαίτερα ζωηρὴ ἀφύπνισις τοῦ ᾿Ορθοδόξου ᾿Αντι-
οικουμενισμοῦ σὲ ἡμέρες μεγάλης ὄντως ἀδιαφορίας, 
σχετικότητος καὶ ἀποστασίας ἀπὸ τὴν Πίστι καὶ τὸ ῏Ηθος, 
ἡ ὁποία παρατηρεῖται στὴν πατρίδα μας καὶ σὲ ὅλο τὸν 
κόσμο, εἶναι γεγονὸς παρήγορο καὶ ἐλπιδοφόρο. ῾Η Χάρις 
τοῦ Θεοῦ ἐπενεργεῖ θαυμαστῶς, ὥστε νὰ ἐκκολάπτη καὶ νὰ 
ἀναδεικνύη νέους πιθανοὺς ῾Ομολογητάς. Προσευχόμαστε 
γιὰ τὴν ὁλοκλήρωσι τῆς ̔ Ομολογίας καὶ γιὰ τὴν προσέγγισι 
τῶν ὄντως ᾿Ορθοδόξων.
 ῎Αν ἡ ᾿Ορθοδοξία ἔχη κάτι νὰ προσφέρη στοὺς ἑτε-
ροδόξους καὶ γενικὰ στὴν κοινωνία τῆς παγκοσμιοποιήσε-
ως, δὲν εἶναι βέβαια ἀτέρμονες διάλογοι, διαχριστιανικοί, 
διαθρησκειακοὶ ἤ διαπολιτισμικοί, ἐντὸς μάλιστα λαν-
θασμένου πλαισίου, λανθασμένης προβληματικῆς, λαν-
θασμένης κατευθύνσεως καὶ ἀποτελεσμάτων. Οὔτε οἰκο-
λογικὲς δραστηριότητες ἐντὸς τοῦ ἰδίου θολοῦ σκηνικοῦ.
 Αὐτὸ ποὺ ἡ ᾿Ορθοδοξία ἔχει νὰ προσφέρη καὶ νὰ ἀπο-
καλύπτη τώρα καὶ πάντοτε εἶναι τὸ Φιλοκαλικὸ «πνεῦμα»: 
Τὴν ᾿Αγάπη τοῦ Κάλλους τοῦ Γλυκυτάτου Νυμφίου Χριστοῦ, 
τοῦ ᾿Αληθινοῦ ᾿Εραστοῦ τῆς ᾿Ανθρωπότητος καὶ κάθε 
ἀνθρώπου, ἀλλὰ καὶ ὅλης τῆς κτίσεως, ὁ ̔ Οποῖος ἀποκαθιστᾶ 
«πάντα ἄνθρωπον» στὸ ἀληθινό του Κάλλος κατ᾿ Εἰκόνα καὶ 
καθ᾿ ῾Ομοίωσίν Του. Μὲ μία μόνον προϋπόθεσι: Μετάνοια 
καὶ ἔνταξι στὸ ῞Ενα καὶ Μοναδικὸ Σῶμα Του, διότι ὁ Κύριος 
εἶναι ῞Ενας, Μία ἡ Πίστις Του καὶ ῞Ενα τὸ Βάπτισμα καὶ 
ἡ Μυστηριακὴ ῎Ακτιστη καὶ Μεταμορφωτικὴ Χάρις Του. 
᾿Εντὸς τοῦ ᾿Εκκλησιαστικοῦ Σώματος βιώνεται ἡ ἀλη-
θινὴ Κοινωνία μετὰ τοῦ Θεοῦ, μετὰ τῶν μελῶν καὶ μετὰ 
τῆς δημιουργίας, μὲ καθαρὰ ᾿Ασκητικό, Εὐχαριστιακὸ καὶ 
᾿Εσχατολικὸ προσανατολισμό. ῎Αν δὲν ἐπρόκειτο γιὰ τὴν 
μόνη ᾿Ελπίδα τοῦ κόσμου, οἱ ἀπ᾿ αἰῶνος ῞Αγιοι, Πατέρες καὶ 
Μητέρες τῆς ἁγίας ̓ Ορθοδόξου Πίστεώς μας, δὲν θὰ ἐκοπία-
ζαν ἕως θανάτου οὔτε θὰ ἔχυναν προθύμως τὸ αἷμα τους!
 ῾Η εὐθύνη μας, ὡς γνησίων ᾿Ορθοδόξων ἀγωνιζομένων 
γιὰ τὴν ῾Ενότητα τῆς Πίστεως καὶ τὴν Μαρτυρία τῆς ᾿Αλη-
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θείας, οὐσιαστικὰ δὲ γιὰ τὴν Θέωσι τοῦ ἀνθρώπου, εἶναι 
μεγίστη. ῎Ας τὴν μετουσιώσουμε σὲ προσευχή, ἐγρήγορ-
σι, σταθερότητα, ἱεραποστολικὴ δρᾶσι καὶ ἔμπρακτη δι-
ακονία, ὥστε νὰ ἀποδειχθοῦμε δοῦλοι ἀγαθοὶ καὶ πιστοί. 
῾Η πραγματικὴ οἰκουμενικὴ κλῆσις μας, ἡ Εὐαγγελικὴ καὶ 
᾿Ορθόδοξη, εἶναι νὰ ἤμαστε «῞Αγιοι» καὶ νὰ μεταδίδουμε 
«Φῶς» μὲ ὅλη μας τὴν ὕπαρξι καὶ μὲ κάθε λεπτομέρεια τῆς 
ζωῆς μας: «οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ἡμῶν ἔμπροσθεν τῶν 
ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσω-
σι τὸν Πατέρα ὑμῶν ἐν τοῖς οὐρανοῖς»109! Διὰ τοῦ τρόπου 
αὐτοῦ, θὰ ἀποτελοῦμε σημεῖα θείας παρουσίας στὸν κόσμο, 
προσκαλοῦντες τοὺς καλοπροαιρέτους στὴν ᾿Αλήθεια καὶ 
ἐλέγχοντες ταυτοχρόνωςτοὺς κακοπροαιρέτους καὶ πονη-
ρούς: «οὐ γὰρ πάντων ἡ πίστις»110!...
 Μία Πατερική, Παραδοσιακή, ῾Ομολογιακὴ καὶ Πνευ-
μα  τικὴ-῾Ιεραποστολικὴ πορεία καὶ μαρτυρία τῆς ᾿Ορθο-
δοξίας στὸν σύγχρονο παραπαίοντα κόσμο ἀποτελεῖ τὴν 
κατ᾿ ἐξοχὴν ἀναγκαία, πολύτιμη καὶ εὐεργετικὴ συνει-
σφορά της. ῾Η ἄρνησις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ δὲν καθιστᾶ 
Αὐτὴν ἕνα «γκέττο», ὅπως διατείνονται οἱ «κοσμοπολῖται» 
Οἰκουμενισταί, οὔτε τὴν θέτει στὸ περιθώριο τῆς ἱστορίας, 
σὲ ἀπομόνωσι, μειονεξία καὶ ἀδυναμία ἀντιμετωπίσεως τῆς 
σύγχρονης πραγματικότητος, ἀλλὰ ἀντιθέτως τὴν ἀποκα-
θαίρει ἀπὸ τὰ φθοροποιὰ «στοιχεῖα τοῦ κόσμου»111 καὶ τὴν 
ἀπεγκλωβίζει ἀπὸ τὴν ἐπήρεια τοῦ Πονηροῦ, ὥστε νὰ ἐπι-
τελέσῃ ἀνεμπόδιστα τὴν σωτήρια ἀποστολή Της!
 ῾Η ἐπὶ τοῦ παρόντος ἀμετανοησία τῶν Οἰκουμενιστῶν, 
οἱ ὁποῖοι μάλιστα σκληρύνουν τὴν στάσι τους ἐνώπιον 
τῶν ἀντιδράσεων γιὰ τὴν ἀποστατική τους πορεία, ἀποτε-
λεῖ αἰτία λύπης καὶ ὀδύνης. Εἴθε ὁ Κύριος νὰ τοὺς δώση 
μετάνοια καὶ ἀνάνηψι γιὰ νὰ κατανοήσουν καὶ βεβαί-

109. Ματθ. ιε´ 16.
110. Β´ Θεσ. γ´ 2.
111. Κολασ. β´ 8.
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ως νὰ ἐπιτελέσουν τὸ ἀληθινὸ χρέος τους ἔναντι Θεοῦ, 
᾿Εκκλησίας καὶ κόσμου!
 ῞Εως ὅτου συμβῆ αὐτό, ὁ διακριτικὸς ῎Ελεγχος τῆς πλά-
νης καὶ ἡ ῾Ομολογία τῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Αληθείας καὶ Ζωῆς 
ἄς μᾶς χαρακτηρίζουν σταθερὰ καὶ ὑπεύθυνα! ̔́ Οπως φαίνε-
ται, ὁ ἀγώνας θὰ εἶναι μακρὺς καὶ οἱ δοκιμασίες πολλὲς καὶ 
ἀπροσμέτρητες...
 Κλείνουμε μὲ μία ἐνισχυτικὴ προτροπὴ τοῦ ἀποψι-
νοῦ Διδασκάλου καὶ ῾Οδηγοῦ μας ῾Αγίου Συμεὼν Θεσ-
σαλονίκης, ὁ ὁποῖος ἀπευθύνεται ἐπικαίρως καὶ εἰς ἡμᾶς:
 «Φυλάξατε τὴν πίστιν καὶ ὑπὲρ αὐτῆς ἀγωνίσα-
σθε, ἵνα σὺν τῷ θείῳ καὶ ἡμεῖς Παύλῳ στεφανωθῆτε, 
λέγοντι· “τὸν ἀγῶνα τὸν καλὸν ἠγώνισμαι, τὸν δρόμον 
τετέλεκα, τὴν πίστιν τετήρηκα· λοιπόν, ἀπόκειταί μοι ὁ 
τῆς δικαιοσύνης στέφανος, ὅν ἀποδώσει μοι ὁ Κύριος ἐν 
ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὁ δίκαιος κριτής” [Β´ Τιμ. δ´ 7-8]· καὶ 
ἐπιφέρει, λέγων “οὐ μόνον δὲ ἐμοί, ἀλλὰ καὶ πᾶσι τοῖς 
ἠγαπηκόσι τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ”... ῞Ωστε οὐ μόνον 
Παῦλος, ἀλλὰ καὶ πάντες οἱ πιστεύσαντες εἰς Χριστὸν 
καὶ τηρήσαντες αὐτοῦ τὴν ὁμολογίαν καὶ πίστιν στεφα-
νωθήσονται. Διὸ παρακαλῶ, φυλάσσετε τὴν τῆς πίστε-
ως παρακαταθήκην»112!
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112. Συμεὼν Θεσσαλονίκης, ῎Εργα Θεολογικά, ᾿Επιστολὴ στηρι-
κτική, ἔνθ᾿ ἀνωτ., σ.115, § 5.



῾Η Σφαγὴ τῶν ῾Αγίων Νηπίων
ὑπὸ τοῦ ῾Ηρώδου*

Μία πνευματικὴ-ἡσυχαστικὴ προσέγγισις

Ο ΗΡΩΔΗΣ προσπάθησε νὰ θανατώση τὸν Σωτῆρα μας 
Χριστόν, ὁ ῾Οποῖος ὡς Βρέφος Αἰώνιον, ὡς Παιδίον 

Νέον, ἀποτελοῦσε ἀπειλὴ γιὰ τὸ διεφθαρμένο βασίλειό 
του. Νόμιζε, ὅτι θὰ ἔπαιρνε κάποια ἡμέρα τὴν ἐξουσία του, 
τὴν ὁποίαν ἐν τῇ ἀφροσύνῃ του θεωροῦσε ἄφθαρτη καὶ 
ἄτρωτη. Στὴν παράφορη προσπάθεια ἐξολοθρεύσεως τοῦ 
«ἐπιδόξου διεκδικητοῦ» τοῦ θρόνου του, ἔδωσε ἀπάνθρω-
πη ἐντολὴ γιὰ τὴν γενικὴ σφαγὴ τῶν νηπίων ἀπὸ διετοῦς 
καὶ κατωτέρω...

Τὰ πρῶτα θύματα τῆς νέας Πίστεως, οἱ Πρωτομάρτυρες 
Αὐτῆς, ἦσαν τὰ ἀθῶα, καθαρά, ἁγνὰ καὶ ἄκακα βρέφη, 
αὐτὰ ποὺ ἀγαποῦσε καὶ ἀγαπᾶ περισσότερο ἀπ᾿ ὅλους ὁ 
Κύριός μας καὶ ζητεῖ νὰ τὰ ὁμοιάσουμε, γιὰ νὰ εἰσέλθουμε 
στὴν αἰώνιο Βασιλεία Του

Κάθε ἕνας, ὁ ὁποῖος ἀκολουθεῖ αὐτὸ ἀκριβῶς τὸ πα-
ράγγελμα τοῦ Κυρίου μας καὶ ἐπιστρέφει στὴν παιδικὴ κα-
θαρότητα καὶ ἀθωότητα, μέσῳ τῆς καθαρτικῆς, ζωογόνου 
καὶ μεταμορφωτικῆς μετανοίας, ἀντιμετωπίζει ἀργὰ ἤ 
γρήγορα τὸν ̔ Ηρώδη ἤ τοὺς ̔ Ηρῶδες του, οἱ ὁποῖοι ἀρχίζουν 
νὰ τὸν καταδιώκουν, προκειμένου νὰ τὸν ἀναγκάσουν ἤ νὰ 
παύση νὰ ἀκολουθῆ τὸν Σωτῆρα Χριστὸ ἤ νὰ ἐξολοθρευθῆ 
καὶ θανατωθῆ.

῞Οταν ὁ ἄνθρωπος ἀναλαμβάνη τὸν ἀγῶνα καθάρσε-
ως διὰ τῆς μετανοίας, ἐπισύρει τὸν θανάσιμο φθόνο τῶν 
δαιμόνων καὶ τῶν ὀργάνων τους καὶ ὁπωσδήποτε θὰ κα-
ταδιωχθῆ. ῾Ο διάβολος καὶ οἱ ἄνθρωποι τοῦ διαβόλου δὲν 

(*) Περιοδ. «Ἅγιος Κυπριανός», ἀριθ. 359/ΝοέμβριοςΔεκέμβριος 
2010, σελ. 131132.
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ἐπιθυμοῦν καὶ δὲν ἀνέχονται ἐπ᾿ οὐδενὶ λόγῳ νὰ «συλ-
ληφθῆ» ἐντὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁ Νέος ᾿Αδάμ, τὸ Αἰώνιον 
Θεῖον Βρέφος, ὥστε νὰ ἀνατείλη καὶ πάλι στὴν γῆ ὁ 
Νοητὸς ῞Ηλιος τῆς Δικαιοσύνης, νὰ λάμψη καὶ πάλι ἡ 
μαρμαρυγὴ τῆς Δόξης τῶν ᾿Ακτίνων Του· προσπαθοῦν δὲ 
μὲ κάθε τρόπο νὰ ἐμποδίσουν καὶ νὰ ματαιώσουν μία νέα 
ἔλευσι τοῦ Χριστοῦ ἐντὸς τοῦ ἀνθρώπου, διότι αὐτὸ ἀπο-
τελεῖ μία ἐπαναλαμβανόμενη νίκη τοῦ Χριστοῦ, αὔξησι καὶ 
οἰκοδομὴ τῆς ᾿Εκκλησίας Του, μία νέα ἧττα τοῦ διαβόλου 
καὶ μία ὑποχώρησι καὶ διάλυσι τοῦ σκοταδιοῦ του καὶ τῆς 
κοσμικῆς κυριαρχίας/ἐξουσίας του.

῾Ο πονηρὸς ἐπιδιώκει μὲ κάθε τρόπο, ὥστε ὁ ἄνθρω-
πος ποὺ μετανοεῖ νὰ μὴ φθάση τουλάχιστον στὴν ἐπίγνωσι 
τῆς ᾿Αληθείας καὶ στὴν Κοινωνία τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος. 
Δηλαδή, νὰ μὴ ἀρχίση ὁ ἐν μετανοίᾳ ἄνθρωπος νὰ νήφη 
ἐπὶ τῶν λογισμῶν του καὶ νὰ τηρῆ καὶ φυλάσση τὸν νοῦν 
καὶ τὴν καρδίαν του, νὰ μὴ «μάθη» τὴν ἀδιάλειπτη Νοερὰ 
Προσευχή, νὰ μὴ ἀποδυθῆ στὸν ἀγῶνα τῆς πράξεως τῶν 
ἀρετῶν, νὰ μὴ προσέρχεται ἀξίως, μετὰ φόβου Θεοῦ, Πί-
στεως καὶ ᾿Αγάπης, στὴν Θεία Εὐχαριστία.

῎Αν ὁ ἄνθρωπος ἀμελήση, φοβηθῆ καὶ ἐπιστρέψη εἰς 
τὰ ὀπίσω, τότε ὁ ῾Ηρώδης, ἤτοι ὁ διάβολος, «κέρδισε». 
῎Αν ὅμως ὁ ἄνθρωπος προχωρήση, χάριτι Θεοῦ, σὲ ὅλα τὰ 
ἀνωτέρω καὶ ἀρχίση μέσῳ τῆς ἐν ὑπακοῇ καὶ ταπεινώσει 
συμμετοχῆς στὴν Θεία Εὐχαριστία νὰ δίδη τόπον ἐντὸς 
τοῦ ἐσπιλωμένου σώματός του καὶ τῆς φάτνης τῆς ἀλόγου 
ψυχῆς του στὸ Θεῖον Βρέφος, ὥστε ἡ Βασιλεία Του νὰ 
ἀρχίση νὰ ἀχνοφέγγη στὴν μέχρι τότε σκοτεινὴ ψυχή του, 
τότε ὁπωσδήποτε ὁ ̔ Ηρώδης ἤ οἱ ̔ Ηρῶδες θὰ ἐξαπολύσουν 
γενικὴ ἐπίθεσι, ὥστε νὰ ἀνακτήσουν τὸ «χαμένο ἔδαφος». 

Στὸ σημεῖο αὐτό, ἡ παραχώρησις ἀπὸ πλευρᾶς τοῦ 
ἀγωνιζομένου πιστοῦ ἀδείας ἱκανοποιήσεως σὲ ἔστω καὶ 
ἕνα «κοιμισμένο» πάθος του, ἀκόμη καὶ ἡ ἀπροσεξία στὶς 
αἰσθήσεις ὡς καὶ ἡ ἐμμονὴ σὲ ὅ,τιδήποτε ἐγωϊστικὸ καὶ 
ἐμπαθές, ἀποτελοῦν τὴν θύραν διελεύσεως καὶ εἰσόδου τῶν 
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ἐχθρῶν του ἐντός του, οἱ ὁποῖοι ἐπιποθοῦν θηριωδῶς νὰ 
εὕρουν τὸ Θεῖον Βρέφος γιὰ νὰ τὸ «κατασφάξουν»...

Τὸ Θεῖον Βρέφος ποτὲ δὲν παραμένει ἀφύλακτο, ἀλλὰ 
στὶς περιπτώσεις ἐπιδρομῆς καὶ λεηλασίας ἐντὸς τῆς ψυχῆς, 
ἀπὸ ἀμέλειά της, ἀπομακρύνεται ἀμέσως καὶ φεύγει εἰς 
γῆν Αἰγύπτου, ἤτοι εἰς ἄλλην ψυχήν, εἰς ἄλλον λαόν, πρὸς 
ἀνάπαυσιν καὶ περίθαλψίν Του.

῞Ομως, ὁ τοιοῦτος ἔρημος ἄνθρωπος παραδίδεται 
ἀ φύ λακτος στὴν διωκτικὴ μανία τῶν κακίστων ἐχθρῶν 
του, οἱ ὁποῖοι ἀρχίζουν τὸ ἔργο τῆς φρικτῆς «βρεφοκτο-
νίας». ῞Ολες οἱ ἀγαθὲς ἕξεις, οἱ ὁποῖες εἶχαν ἀρχίσει νὰ 
βλαστάνουν ἐντὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὴν Παρουσία τοῦ 
Θείου Βρέφους, οἱ ἀγαθοὶ λογισμοί, νεύσεις, νοήσεις, 
δυνάμεις, διαθέσεις κλπ., ὅλα πλέον ἐκτίθενται στὴν κατα-
στροφικὴ μανία τῶν διωκτικῶν δυνάμεων τοῦ σκότους καὶ 
τῆς πονηρίας, ποὺ ἐπιποθοῦν διακαῶς νὰ ἀπογυμνώσουν 
τὸν ἄνθρωπο, νὰ τὸν χειροτερεύσουν, νὰ τὸν καταστήσουν 
καὶ πάλι σπήλαιο ληστῶν!...

῾Η καταστροφικὴ αὐτὴ διαδικασία διαρκεῖ ὅσο ὁ ἄνθρω-
πος παραμένει ἀναποφάσιστος καὶ παραδομένος στὴν 
ἐπήρεια τοῦ πειρασμοῦ. Καταπαύει δὲ καὶ ἀναστέλλεται, 
στὸν βαθμὸ ποὺ ὁ ἀγωνιστὴς συνέρχεται καὶ ὀργανώνει τὴν 
ἄμυνά του, ἀντιμαχόμενος γενναίως καὶ καλῶν εἰς βοήθειαν 
τὸν δυνάμενον σώζειν. Αὐτόν, ποὺ ἄφησε τὰ θεῖα ῎Ιχνη Του, 
τοὺς θείους Χαρακτῆρες Του ἐντὸς τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου, 
κατὰ τὴν διάρκεια τῆς φωταυγοῦς Παρουσίας Του. ̔ Η γνήσια 
μετάνοια, ἐν ταπεινώσει, ἐνώπιον τοῦ Πνευ ματικοῦ πατρός, 
καταπαύει τὴν ὀργὴν καὶ κοπάζει τὴν θραῦ σιν...

Γι᾿ αὐτό, στὴν Θ. Λειτουργία, κατὰ τὸν Καθαγιασμό, 
παρακαλοῦμε τὰ Θεῖα Δῶρα νὰ μᾶς ἀποβοῦν εἰς «νῆψιν 
ψυχῆς». ῎Ανευ νηπτικῆς στάσεως καὶ διαθέσεως, μὲ συν-
θηκολογήσεις καὶ ὑποχωρήσεις στὰ πάθη, ἀκόμη καὶ στὰ 
παραμικρά, ἡ Θεία Κοινωνία δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ δράση 
εὐεργετικῶς ἐντὸς ἡμῶν, τὸ δὲ Θεῖον Βρέφος εἶναι ἀνάγκη 
νὰ ἔρχεται καὶ νὰ φεύγη.
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Γι᾿ αὐτὸ οἱ ῞Αγιοι Πατέρες τονίζουν πάρα πολὺ τὸ θέμα 
τῆς προετοιμασίας πρὸ τῆς Θείας Εὐχαριστίας, ἀλλὰ καὶ 
τῆς προσοχῆς καὶ ἐγρηγόρσεως μετὰ ἀπὸ Αὐτήν. Μᾶς 
προτρέπουν δὲ νὰ εἴμεθα πάντοτε σὲ τέτοια κατάστασι, 
ὥστε διὰ τῆς ἐργασίας τῶν ἐντολῶν, τῆς ἐπιτελέσεως τῶν 
ἀρετῶν, τῆς διαρκοῦς νήψεως καὶ δὴ τῆς ἀδιαλείπτου προσ-
ευχῆς, νὰ δυνάμεθα νὰ ἑλκύσουμε τὴν Θείαν Χάριν καὶ νὰ 
κρατήσουμε/βαστάξουμε Αὐτήν. Διαφορετικά, θὰ ἀντιμε-
τωπίζουμε ἐντὸς ἡμῶν ἐναλλασσόμενες τραυματικὲς κα-
ταστάσεις, οἱ ὁποῖες θὰ μᾶς βασανίζουν καὶ θὰ ἐμποδίζουν 
τὴν πνευματική μας σταθερότητα, πρόοδο καὶ ἀνάπτυξι.

Εἴθε μὲ τὴν καλὴ καὶ συνεχῆ μετάνοιά μας νὰ ἀνα-
παύουμε τὸ Θεῖον Βρέφος ἐντὸς ἡμῶν, νὰ χαιρώμεθα τὴν 
Παρουσία Του καὶ νὰ μεταμορφωνώμεθα κατὰ τὴν Εἰκόνα 
Αὐτοῦ, μὴ δίδοντες θύραν εἰσόδου στὸν ἐχθρὸν διάβολον, 
ὁ ὁποῖος σὰν ῾Ηρώδης ποθεῖ τὴν δίωξι τοῦ Χριστοῦ, τὴν 
βρεφοκτονία καὶ τὴν αἰώνιο καταστροφή μας!... ῎Ας μὴ 
ἀγνοοῦμε λοιπὸν τὰ «νοήματά» του, ἀλλὰ ἄς διατηροῦμε 
καὶ καλλιεργοῦμε «νοῦν Χριστοῦ»!

῾Η Σφαγὴ τῶν ῾Αγίων Νηπίων ὑπὸ τοῦ ῾Ηρώδου



Τὸ Φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας
καὶ τὸ Σκότος τοῦ Οἰκουμενισμοῦ*

Θεοφιλέστατοι ἅγιοι Ἀρχιερεῖς·
Σεβαστοὶ Πατέρες καὶ Μητέρες·
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφές·

Α΄. «Οὐδεμία κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος»  

Μὲ τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμ. Μητροπολίτου 
καὶ Πατρὸς ἡμῶν, κατ’ ἀνάθεσιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου 

μας, εἰσέρχομαι μὲ εὐλαβικὸ δέος στὸ Φῶς τῆς ἀχράντου 
Ὀρθοδοξίας μας, κατὰ τὴν ἡμέρα τοῦ λαμπροῦ θριάμβου 
Της ἔναντι τῶν αἱρέσεων. Τὸ Φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας μας δὲν 
εἶναι ἄλλο ἀπὸ τὸ Φῶς τοῦ Χριστοῦ μας, τὸ Ὁποῖον -ὅπως 
ἐκφωνοῦμε στὴν Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία- «φαί-
νει πᾶσι»! Ζητοῦμε δὲ εὐλαβικά, στοὺς Φωταγωγικοὺς 
ὕμνους, τὸν θεῖο φωτισμὸ ἀπὸ τὴν Πηγὴ τοῦ Φωτός: «Φῶς 
ὑπάρχων Χριστέ, φώτισόν με ἐν Σοί, πρεσβείαις τῆς 
Θεοτόκου καὶ σῶσόν με»1!   
 «Ὁ Θεὸς φῶς ἐστι καὶ σκοτία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν οὐδε-
μία»2! Εἶναι θεῖο Φῶς, ἀληθινὸ καὶ ἄκτιστο, Φῶς ἱλαρόν, 
Χάρις καὶ Ἀλήθεια, τὸ Ὁποῖο ἦλθε καὶ ἐπεφάνη ἐν Χριστῷ 
γιὰ νὰ μᾶς ἐνδύση τὴν πρώτην στολὴν τῆς ἀφθαρσίας. Εἶναι 
Φῶς Μεταμορφώσεως, Ἀναστάσεως καὶ Πεντηκοστῆς, 
Φῶς ἐσχατολογικὸ Ἀνεσπέρου Ζωῆς. Ἡ κοινωνία μετὰ τοῦ 
θείου Φωτὸς προϋποθέτει ὀφθαλμοὺς ἀνοικτοὺς Πίστεως 

(*) Εἰσήγησις στὸν Ἑορτασμὸ τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, 20.2/ 
4.3.2012 στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀχαρνῶν Ἀττικῆς. Τὸ κείμενο 
δημοσιεύεται στὴν πληρότητά του, ἐπηυξημένο καὶ ὑπομνηματισμένο.

1. Μ. Ὡρολόγιον, Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου, Φωταγωγικὰ κατ’ ἦχον, 
ἦχος πλ. δ΄.

2. Α΄ Ἰωάν. α΄ 24.
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καὶ Ἀρετῆς. Ἡ ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου δὲν πρέπει νὰ ἐπιμερί-
ζεται καὶ νὰ διχάζεται μεταξὺ Ἀληθείας καὶ πλάνης, μεταξὺ 
Ἀρετῆς καὶ ἁμαρτίας. Σὲ ἠθικὸ ἐπίπεδο δὲν δυνάμεθα νὰ 
ἐπιτελοῦμε ταυτόχρονα ἔργα φωτὸς καὶ ἔργα σκότους, οὔτε 
νὰ ὑπηρετοῦμε «δυσὶ κυρίοις»3. Σὲ ἐπίπεδο Πίστεως -ἀντι-
στοίχως- δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ γινώμεθα «ἑτεροζυγοῦντες»4, 
δηλαδὴ νὰ συνάπτουμε στενὸ σύνδεσμο μὲ τοὺς αἱρετι-
κούς, ἐννοεῖται βέβαια σὲ ἐκκλησιαστικὸ καὶ ὄχι κοινωνικὸ 
ἐπίπεδο. Ὁ καλόπιστος Διάλογος δὲν ἀπαγορεύεται, ἀλλὰ 
ἀπορρίπτεται ἡ σύγχυσις καὶ ἀνάμειξις.
 «Τίς δὲ κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος;»5, ἐρωτᾶ ὁ Ἅγιος 
Ἀπόστολος Παῦλος. Καὶ ὁ Ὁμολογητὴς Ἅγιος τοῦ Φωτὸς 
τῆς Ἀληθείας Θεόδωρος ὁ Στουδίτης ἀπαντᾶ ἀποφασιστι-
κά: «οὐδεμία γὰρ κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος»6!  
 Μέσα στὴν ἁγία Ὀρθοδοξία μας κατοικεῖ, προχέεται 
καὶ διαχέεται τὸ «θαυμαστὸν» Φῶς τοῦ Θεοῦ7, καὶ οἱ βα-
πτιζόμενοι-φωτιζόμενοι ἀληθῶς καὶ ὀρθοδόξως καθίσταν-
ται «φῶς τοῦ κόσμου»8, «υἱοὶ φωτός»9, καὶ περιπατοῦν ἐν 
ἀληθείᾳ καὶ ἀγάπῃ «ὡς τέκνα φωτός»10. Καὶ ὅταν πίπτουν 
οἱ ἴδιοι ἤ ὅταν προσκαλοῦν τοὺς ἄλλους στὸν κλῆρο τῶν 
Ἁγίων «ἐν τῷ φωτί»11, γνωρίζουν ὅτι δὲν ὑπάρχει ἄλλη 
ὁδός, εἰ μὴ μόνον ἡ Μετάνοια. «Ἡ γὰρ μετάνοια», βεβαι-
ώνει ὁ Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος τοῦ θείου Φωτός, 
«θύρα ἐστὶν ἐξάγουσα ἀπὸ τοῦ σκότους καὶ εἰσάγουσα 
εἰς τὸ φῶς. Ὁ οὖν πρὸς τὸ φῶς μὴ εἰσελθών, οὐ διῆλθε 

Τὸ Φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τὸ Σκότος τοῦ Οἰκουμενισμοῦ

3. Ματθ. στ΄ 24.
4. Β΄ Κορ. στ΄ 14.
5. Αὐτόθι.
6. PG τ. 99, στλ. 1597Β, Ἐπιστολὴ ρϞζ΄ (197): «Δωροθέῳ τέκνῳ».
7. Α΄ Πέτρ. β΄ 9.
8. Ματθ. ε΄ 14.
9. Λουκ. ιστ΄ 8, Ἰωάν. ιβ΄ 36.
10. Ἐφεσ. ε΄ 8, Α΄ Θεσ. ε΄ 5.
11. Κολασ. α΄ 12.
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τὴν θύραν τῆς μετανοίας καλῶς· εἰ γὰρ διῆλθεν, ἐγένετο 
ἄν ἐν φωτί»12!...
 Οἱ πιστοὶ καὶ φρόνιμοι δοῦλοι τοῦ Χριστοῦ διατηροῦν 
τὴν φλόγα τῆς Χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἀναμμένη 
στὶς ψυχές τους, ἐν ἀγάπῃ καὶ εὐχαριστίᾳ, ἀναμένουν δὲ 
τὸν Νυμφίο τῆς Ἐκκλησίας μὲ ἐγρήγορσι καὶ προσοχή. 
Αὐτὸ τὸ ἄϋλον καὶ θεῖον Πῦρ φωτίζει τὶς ψυχές, ἀλλὰ καὶ 
τὶς δοκιμάζει. Εἶναι ὄντως «ἀναστάσεως δύναμις καὶ ἀθα-
νασίας ἐνέργεια», κατὰ τὸν Ἅγιο Μακάριο τὸν Αἰγύπτιο13, 
ἀλλὰ ἐπίσης εἶναι καὶ «δαιμόνων φυγαδευτήριον καὶ ἁμαρ-
τίας ἀναιρετικόν». Τοὺς ὀρθοδόξως φωτιζομένους ἑλκύει, 
θάλπει καὶ ἐνισχύει, ἀλλὰ τοὺς ἀμετανοήτως αἰχμαλώτους 
στὴν «σκοτοποιΐαν»14 τῆς ἁμαρτίας, τῆς πλάνης καὶ τῆς 
αἱρέσεως, ἀποδοκιμάζει, καταισχύνει καὶ ἀποπέμπει!... 
 Τὴν νύκτα τοῦ Ἁγίου Πάσχα, μέσα στοὺς κατανυκτικὰ 
συσκοτισμένους Ναούς μας, ὀλίγο πρὶν ἀπὸ τὴν διακή-
ρυξι τῆς Ἀναστάσιμης ἰαχῆς «Χριστὸς Ἀνέστη· Ἀληθῶς 
Ἀνέστη!», ὁ λειτουργὸς ἐξέρχεται ἀπὸ τὸ Ἅγιον Βῆμα μὲ 
ἀναμμένη τὴν λαμπάδα του, γιὰ νὰ μεταδώση τὸ θεῖον Φῶς, 
ψάλλων μεγαλοπρεπῶς καὶ χαρμοσύνως: «Δεῦτε, λάβετε 
φῶς, ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου φωτὸς καὶ δοξάσατε Χριστόν, 
τὸν ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν»! Ἡ ἀνέκφραστη χαρὰ καὶ ἡ 
συγκίνησις διαπερνᾶ τότε ὅλη τὴν ὕπαρξι τῶν λατρευτῶν 
τῆς τοῦ Χριστοῦ ἐνδόξου Ἀναστάσεως! Καὶ ὅπως ὅλοι 
γνωρίζουμε, ὁ Νικητὴς τοῦ θανάτου καὶ Καθαιρέτης τοῦ 
ἅδου Κύριος καὶ Θεός μας ἤδη ἀπὸ τὴν μεσημβρία τοῦ 
Μεγάλου Σαββάτου ἐπιτελεῖ κατ’ ἔτος τὸ ὑπέρλαμπρο 

12. SC No 113 (Symeon le Nouveau Theologien, Catecheses 23-34, 
Tome III, Les Editions du Cerf, Paris, 1965), Κατήχησις ΚΗ΄, σελ. 138. 
Ἐπίσης, Ἅπαντα τῶν Ἁγίων Πατέρων, Συμεὼν τοῦ Νέου Θεολόγου, 3, 
ἐκδ. «Ὠφελίμου Βιβλίου», Ἀθῆναι 1977, σελ. 284.

13. PG τ. 34, στλ. 673D, Ὁμιλίαι Πνευματικαί, ΚΕ΄, § Ι΄.
14. Νικήτα Στηθάτου, Μυστικὰ Συγγράμματα: Θεωρία καὶ 

Σύνοδος Ἱερὰ εἰς τὴν Οὐράνιον καὶ τὴν Ἐκκλησιαστικὴν Ἱεραρχίαν, § 
30, ἔκδ. Παν. Χρήστου, Θεσσαλονίκη 1957, σελ. 75.
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Θαῦμα τῆς ἐμφανίσεως τοῦ Ἁγίου Φωτὸς στὸν Πανάγιο 
Τάφο, στὸν Πανίερο Ναὸ τῆς Ἀναστάσεως στὴν Ἁγία Πόλι 
Ἱερουσαλήμ! Ὅσοι ἔχουν παρευρεθῆ στὴν ἱερὰ Τελετή, 
γνωρίζουν ἐκ πείρας τὴν ἀπερίγραπτη κορύφωσι τῆς προσ-
ευχητικῆς προσμονῆς, ἀλλὰ καὶ τῆς ἐκπληρώσεως τοῦ θεί-
ου Μυστηρίου, τὸ ὁποῖο συγκλονίζει καὶ ἀλλοιώνει θαυ-
μαστῶς. Ἀποτελοῦσε ἀνέκαθεν ὄχι μόνο τὸν θρίαμβο τῆς 
Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας, ἀλλὰ καὶ τὸ καύχημα τῶν 
Ὀρθοδόξων καὶ τὴν δόξα τῆς Πίστεώς μας ἔναντι ἀπίστων, 
ἀλλοθρήσκων καὶ ἑτεροδόξων. Ὁ Κύριος δίδει τὸ Ἅγιον 
Φῶς στοὺς Ὀρθοδόξους, διότι αὐτοὶ καὶ μόνον διακρα-
τοῦν καὶ βλέπουν λειτουργικῶς καὶ πνευματικῶς τὸ Φῶς 
τὸ Ἀληθινόν, καὶ ὄχι στοὺς κακοδόξους, οἱ ὁποῖοι διέστρε-
ψαν τὴν Ἀλήθεια τῆς ἀποκαλυφθείσης καὶ παραδοθείσης 
Πίστεως καὶ ἐγκλωβίσθηκαν σὲ σκοτεινὲς καὶ ἀδιέξοδες 
ἀτραπούς...  
 Τοῦτο ὅμως οἱ αἱρετικοὶ Λατῖνοι δὲν φαίνεται νὰ ἔλαβαν 
ὑπ’ ὄψιν τους σοβαρῶς, ἀλλὰ ἔμαθαν ἐκ τῶν πραγμάτων νὰ 
μὴν ἐκπειράζουν τὸν Κύριον! Εὐχόμεθα εἰλικρινῶς νὰ τὸ 
μάθουν καὶ νὰ τὸ κατανοήσουν καὶ οἱ Οἰκουμενισταὶ τῆς 
σήμερον, ὥστε νὰ ἐξέλθουν ἀπὸ τὴν σκοτοδίνη τους καὶ νὰ 
ἐπανέλθουν ἐν μετανοίᾳ στὴν θεῖον Φῶς τῆς Ἀληθείας, γιὰ 
νὰ ἑορτάσουμε πράγματι μία νέα Νίκη τῆς Ὀρθοδοξίας!

Τὸ Φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τὸ Σκότος τοῦ Οἰκουμενισμοῦ
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Β΄. Τὸ Ἅγιον Φῶς δὲν βγῆκε μὲ τοὺς Λατίνους

 Εὑρισκόμεθα στὸν Ἰούνιο τοῦ ἔτους 1099, ὅταν ἀρκετὲς 
χιλιάδες Σταυροφόρων τοῦ Πάπα, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς 
πρώτης Σταυροφορίας τους γιὰ τὴν ἀπελευθέρωσι, ὅπως 
διετείνοντο, τῶν Ἁγίων Τόπων ἀπὸ τοὺς ἀπίστους ὀπαδοὺς 
τοῦ Ἰσλάμ, ἔφθασαν ἔξω ἀπὸ τὰ τείχη τῆς Ἱερουσαλήμ. 
Μετὰ δὲ 40 ἡμερῶν πολιορκία, στὶς 15 Ἰουλίου, εἰσῆλθαν 
ἐντὸς τῆς Ἁγίας Πόλεως καὶ ἐπιδόθηκαν σὲ ἄγρια σφαγὴ 
τῶν Μωαμεθανῶν, ὅσο δὲ γιὰ τοὺς Ἑβραίους, αὐτοὺς τοὺς 
ἔκαυσαν ζωντανοὺς μέσα στὴν Συναγωγή τους15. Ἀφοῦ πέ-
ρασαν τρεῖς ἡμέρες φρικτῆς αἱματοχυσίας, ὥστε τὸ αἷμα νὰ 
φθάνη μέχρι τοὺς χαλινοὺς τῶν ἀλόγων, οἱ Σταυροφόροι 
ἐνθυμήθηκαν νὰ ὑπάγουν στὸ Ναὸ τῆς Ἀναστάσεως -ὤ τῆς 
τραγικῆς εἰρωνίας!- γιὰ νὰ εὐχαριστήσουν τὸν Κύριο τῆς 
Ἀγάπης καὶ τῆς Φιλανθρωπίας γιὰ τὴν ἐπιτυχία τους! Τόσος 
ἦταν ὁ σκοτισμὸς καὶ τέτοια ἡ τύφλωσις τῶν ἀνθρώπων 
ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι ἄν καὶ ἔφεραν ἐπάνω τους τὸ ἔμβλημα 
τοῦ σταυροῦ, ἐπέβαλαν στοὺς πάντας τὸν ἀμείλικτο τρό-
μο τοῦ σπαθιοῦ! Στὴν πραγματικότητα ὅμως ἦσαν «ἐχθροὶ 
τοῦ σταυροῦ»16, ἄξεστοι εἰδωλολατρίζοντες ὀπαδοὶ αἱρετι-
κοῦ ἀνθρώπου, τοῦ ὑπερφίαλου Πάπα τῆς Ρώμης, ὁ ὁποῖος 
εἶχε ἐκτραπῆ καὶ ἐπιθυμοῦσε νὰ τοποθετήση τὸν θρόνο του 
«ὑπεράνω τῶν ἄστρων»17!...    

15. Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ 
Πάσης Ἑλλάδος, Ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων, ἐκδ. Π. Πουρ-
ναρᾶ, Θεσσαλονίκη 2010 («Ἀνατύπωση ἀπὸ τὴν ἔκδοση τοῦ 1970»), 
σελ. 415-416. Βλ. ἐπίσης ἐκτενὴ καὶ ἀναλυτικὴ παρουσίασι, ἀπολύτως 
τεκμηριωμένη, στὴν ἐξαιρετικὴ μελέτη τοῦ Χάρη Κ. Σκαρλακίδη, 
Ἅγιον ΦῶςΤὸ Θαῦμα τοῦ Μεγάλου Σαββάτου στὸν Τάφο τοῦ Χριστοῦ
Σαράντα Δύο Ἱστορικὲς Μαρτυρίες (9ος16ος αἰ.), ἐκδ. «Ἐλαία», 2010, 
σελ. 107-110.

16. Πρβλ. Φιλιπ. γ΄ 18.
17. Ἁγίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου, Ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Πατρὸς 

ἡμῶν Μάρκου Εὐγενικοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἐφέσου (Εἰς τοὺς Αἴνους, τρο-
πάριον γ΄), ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2010, σελ. 34. 
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 Οἱ νέοι αὐτοὶ στυγνοὶ κατακτηταὶ δὲν εἶχαν ἔλθει κατ’ 
οὐσίαν γιὰ νὰ ἐλευθερώσουν τοὺς Ἁγίους Τόπους καὶ νὰ 
τοὺς παραδώσουν στὴν ἀληθινὴ καὶ ἀνεμπόδιστη λατρεία 
τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ ἐπέδραμαν γιὰ νὰ ἐπιβάλουν τὴν θεομίση-
τη αἵρεσί τους ἐν Τόπῳ Ἁγίῳ. Ἔτσι, παρ’ ὅλον ὅτι ζοῦσε 
ὁ κανονικὸς Πατριάρχης τῶν Ἱεροσολύμων Συμεὼν ὁ Β΄, 
ὁ ὁποῖος ἦταν ἐξόριστος στὴν Κύπρο18, προέβησαν ὅλως 
ἀντικανονικῶς καὶ παρανόμως σὲ ἐκλογὴ καὶ τοποθέτησι 
Λατίνου ψευδοπατριάρχου Ἱεροσολύμων, τοῦ Ἀρνούλφου 
τοῦ Τσόκ, πρᾶγμα τὸ ὁποῖο προεξένησε ὄντως «σόκ»(!), 
διότι ὁ πολέμαρχος αὐτὸς τοῦ σταυροφορικοῦ στρατοῦ δὲν 
ἦταν οὔτε κἄν ὑποδιάκονος καὶ μάλιστα εἶχε τόσο ἄσωτο 
βίο, ὥστε νὰ ἄδωνται γι’ αὐτὸν χυδαῖα ἄσματα!...
 Ἡ δημόσια κατακραυγή, ἀνάγκασε τὴν διοίκησι τοῦ νε-
οσυστάτου τότε Λατινικοῦ Βασιλείου νὰ ἀντικαταστήση 
τὸν Ἀρνοῦλφο μὲ τὸν ἀφιχθέντα τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1099 
παπικὸ λεγᾶτο ἀρχιεπίσκοπο Πίζας τῆς Ἰταλίας Δαϊμβέρτο· 
αὐτὸς εἶχε ἀφιχθῆ στοὺς Ἁγίους Τόπους μὲ στόλο 120 πλοί-
ων, ἀφοῦ προηγουμένως πέρασε ἀπὸ τὰ Ἑπτάνησα καὶ προ-
εξένησε φρικτὲς λεηλασίες. Ὁ Δαϊμβέρτος, ὁ ὁποῖος στὴν 
πραγματικότητα ἐξελέγη διὰ «σιμωνιακῶν μέσων» καὶ 
ἔλαβε μάλιστα τὴν ἐπικύρωσι τοῦ Πάπα τῆς Ρώμης19, προ-
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18. Διάφοροι δυτικοὶ ἱστορικοὶ ὑποστηρίζουν τὸ ἀμάρτυρον, ὅτι ὁ 
Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Συμεὼν Β΄ ἀπεβίωσε δῆθεν τὸ 1099, ὀλίγο 
πρὶν ἀπὸ τὴν κατάληψι τῶν Ἱεροσολύμων ἀπὸ τοὺς Σταυροφόρους (βλ. 
Στῆβεν Ράνσιμαν, Δύση καὶ Ἀνατολὴ σὲ Σχίσμα, ἐκδ. «Ἐν πλῷ», Ἀθήνα 
2008, σελ. 129), προκειμένου νὰ δικαιολογηθῆ ἡ ἐκλογὴ Λατίνου ψευ-
δοπατριάρχου, ἀλλὰ τοῦτο εἶναι ἀναληθέστατο (βλ. τεκμηριωμένη ἀντί-
κρουσι στὸ Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, ἔνθ’ ἀνωτ. σελ. 417-418). 
Στὴν πραγματικότητα, ὁ Πατριάρχης Συμεὼν ἀπεβίωσε μόλις τὸ 1106. 
Τὸ ἀναφερόμενο ἐνταῦθα ἔργο τοῦ γνωστοῦ Βυζαντινολόγου Στῆβεν 
Ράνσιμαν, ἐκτὸς ἀπὸ κάποιες λανθασμένες ἀναφορὲς ἤ ἐκτιμήσεις ὡς 
πρὸς τὸ Λατινικὸ πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων, ἀποτελεῖ μία διεισδυτικὴ 
καὶ ἐνδιαφέρουσα παρουσίασι τῶν σχέσεων Ἀνατολῆς καὶ Δύσεως, 
ὅπως αὐτὲς διαμορφώθηκαν κατὰ τὴν περίοδο τῶν Σταυροφοριῶν. 

19. Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 418.
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έβη ἀμέσως σὲ περιοριστικὰ μέτρα κατὰ τῶν Ὀρθοδόξων 
φυλάκων τῶν Ἱερῶν Προσκυνημάτων20.   
 Ἔτσι, τὸ Μεγάλο Σάββατο τοῦ ἔτους 1100, ὁ Δαϊμβέρτος 
ἦταν ὁ πρῶτος Λατῖνος πατριάρχης Ἱεροσολύμων, ὁ ὁποῖος 
ἐτέθη ἐπὶ κεφαλῆς τῆς παραδοσιακῆς Τελετῆς τοῦ Ἁγίου 
Φωτός. Ὅμως τὸ Ἅγιον Φῶς γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἱστο-
ρία δὲν ἐνεφανίσθη, παρὰ τὸ ὅτι ἡ Τελετὴ παρατάθηκε ἐπὶ 
πολλὲς ὧρες. Ὁ λατινικὸς κλῆρος τότε προέτρεψε τοὺς 
Σταυροφόρους νὰ μετανοήσουν καὶ νὰ ἐξομολογηθοῦν τὰ 
ἐγκλήματά τους καὶ τελικά, ὅταν ἐνύκτωσε πλέον, ὅπως 
ἀναφέρει κάποιος ἱστορικός, τὸ Ἅγιον Φῶς ἐμφανίσθηκε. 
Τὸ δὲ ἑπόμενο ἔτος 1101, τὸ Ἅγιον Φῶς δὲν ἐμφανίσθηκε 
καθόλου ὅσο οἱ Λατῖνοι ἦσαν παρόντες21.
 Πρὶν ὅμως δοῦμε τί συνέβη τὸ 1101, θέλουμε νὰ τονίσου-
με ὅτι ἡ μὴ ἔλευσις τοῦ Ἁγίου Φωτὸς τὸ Μεγάλο Σάββατο 
τοῦ 1100 δὲν ὀφείλετο ἁπλῶς στὴν ἠθικὴ ἀναξιότητα τῶν 
Σταυροφόρων ἤ πάντως δὲν ὀφείλετο μόνον καὶ κυρίως 
εἰς αὐτήν. Διότι ἡ ἔλευσις τοῦ Ἁγίου Φωτός, ὅπως ἄλλω-
στε καὶ ἡ ἐπιτέλεσις κάθε Μυστηρίου καὶ Ἱεροπραξίας, δὲν 
ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν ἠθικὴ ποιότητα καὶ τὴν ἀξιότητα ἤ ἀνα-
ξιότητα τοῦ Λειτουργοῦ. Τὸ Μυστήριο ἀντικειμενικῶς θὰ 
τελεσθῆ, ἄλλο ὅτι ὁ ὑποκειμενικῶς ἀνάξιος λειτουργὸς θὰ 
κολασθῆ. Ἡ μὴ ἔλευσις τοῦ Φωτὸς ὠφείλετο κυρίως καὶ 
πρωτίστως στὴν ἔκπτωσι τῶν Παπικῶν ἀπὸ τὴν ὀρθὴ Πίστι. 
Τὸ ὅτι τὸ Ἅγιον Φῶς ἐμφανίσθηκε μόνον τὴν νύκτα, χωρὶς 
μάλιστα συγκεκριμένη περιγραφὴ ὡς πρὸς τὸ λατρευτικὸ 
πλαίσιο τῆς ἐμφανίσεως, τοῦτο ἐδείκνυε τὴν θεία συγκατά-
βασι τῆς Τριφαοῦς Θεότητος εἰς πίστωσιν τῆς λαμπροφόρου 
Ἀναστάσεως καὶ ὄχι εἰς ἐπικύρωσιν καὶ ἐπιβεβαίωσιν τῆς 
πίστεως τῶν Λατίνων κατακτητῶν. Τὸ πρόβλημα δὲν διωρ-
θώνετο μὲ τὴν ἐξομολόγησι τῶν ἁμαρτωλῶν Σταυροφόρων, 
ἀλλὰ μὲ τὴν μετάνοια τῶν αἱρετικῶν Λατίνων ἤ ἔστω μὲ τὴν 
ἀπομάκρυνσί τους ἀπὸ τὸν χῶρο τοῦ Θαύματος.

20. Στῆβεν Ράνσιμαν, ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 130.
21. Χάρη Κ. Σκαρλακίδη, ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 111-112.
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 Τὸ Μεγάλο Σάββατο λοιπὸν τοῦ 1101, ὅπως μᾶς περιγρά-
φουν ἀδιάψευστα ἑπτὰ μὴ Ὀρθόδοξοι χρονογράφοι (τέσσε-
ρις γάλλοι, ἕνας γερμανός, ἕνας ἄγγλος καὶ ἕνας ἀρμένιος)22, 
ὁ Λατινοπατριάρχης Δαϊμβέρτος, μὲ ἀναρίθμητο πλῆθος, 
προέστη καὶ πάλι τῆς σχετικῆς Τελετῆς γιὰ τὴν ἔλευσι καὶ 
ἁφὴ τοῦ Ἁγίου Φωτὸς στὸν Πανάγιο Τάφο. Ὅμως, ἡ ὥρα 
παρήρχετο καὶ ἡ εὐλογία τοῦ Οὐρανοῦ δὲν κατήρχετο. Οἱ 
Λατῖνοι τριπλασίασαν τὶς προσευχές τους, ἐνύκτωσε, καὶ τὸ 
Ἅγιον Φῶς δὲν ἐμφανίσθηκε, ὥστε νὰ καταλάβη τὶς ψυχές 
τους ὁ ζόφος τῆς ἀπελπισίας. Ὁ Πανάγιος Τάφος κλειδώθηκε 
καὶ τὴν ἑπομένη, τὸ πρωῒ τοῦ Πάσχα, ἀφοῦ ὁ Δαϊμβέρτος 
πέρασε ἀπὸ τὸν Πανάγιο Τάφο καὶ διεπίστωσε ὅτι τὸ Ἅγιον 
Φῶς δὲν ἦλθε, ἀπευθύνθηκε στὸν ἀπελπισμένο λαό, παρου-
σίᾳ καὶ τοῦ ἀπεσταλμένου τῆς Ρωμαϊκῆς Κουρίας καρδινα-
λίου Μαουρίτσιο τοῦ Πόρτο· στὸν λόγο του, προσπάθησε νὰ 
παρηγορήση τὸ ποίμνιό του μὲ τὴν ἀφελῆ δικαιολογία, ὅτι 
δὲν πρέπει νὰ θλίβωνται γιὰ τὴν μὴ ἐπιτέλεσι τοῦ θαύματος, 
ἀλλὰ ἀντίθετα νὰ χαίρωνται· διότι τὸ θαῦμα συνέβαινε ὅσο ἡ 
Ἁγία Πόλι ἦταν στὰ χέρια τῶν ἀπίστων, ἐνῶ τώρα ποὺ ἦταν 
στὰ χέρια τῶν Χριστιανῶν δὲν χρειαζόταν πλέον23!... Ἐν 
συνεχείᾳ δέ, ὁ Δαϊμβέρτος ἐτέθη ἐπὶ κεφαλῆς λιτανείας τῶν 
Λατίνων στὸ τέμενος τοῦ Θόλου τοῦ Βράχου, στὴν θέσι τοῦ 
παλαιοῦ Ναοῦ τοῦ Σολομῶντος, τὸ ὁποῖο εἶχαν μετατρέψει 
οἱ Σταυροφόροι σὲ χριστιανικὸ ναό.
 Τότε, πρὸ τοῦ κλειδωμένου Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ 
Παναγίου Τάφου, τὰ κλειδιὰ τοῦ ὁποίου κατεῖχε μόνον ὁ 
Δαϊμβέρτος, οἱ Ἕλληνες καὶ Σῦροι Ὀρθόδοξοι ἄρχισαν 
νὰ λιτανεύουν πέριξ Αὐτοῦ μὲ διάπυρες προσευχές, συ-
νοδευόμενες ἀπὸ θρήνους καὶ ὀλολυγμούς. Ἐνῶ ἐγίνετο 
αὐτό, ἕνας Σῦρος παρατήρησε ἀπὸ μία ὀπὴ ὅτι ἐντὸς τοῦ 
Παναγίου Τάφου ἄναψε θαυματουργικὰ μία κανδήλα καὶ 
τότε ὁ θρῆνος μετεβλήθη εἰς ἀλαλαγμοὺς χαρᾶς καὶ δο-
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22. Βλ. ἐκτενῆ ἀναφορὰ στὶς μαρτυρίες καὶ τῶν ὀκτὼ Χρονογράφων: 
Χάρη Κ. Σκαρλακίδη, ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 112-150.

23. Χάρη Κ. Σκαρλακίδη, ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 129-130.
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ξολογίας! Ἀμέσως ἔσπευσαν νὰ εἰδοποιήσουν τὸν Λατῖνο 
πατριάρχη γιὰ νὰ ἔλθη καὶ νὰ ἀνοίξη τὸν Πανάγιο Τάφο 
γιὰ τὴν ἁφή. Ἐν τῷ μεταξὺ ὅμως ὅλοι οἱ παρόντες ἔβλε-
παν μὲ θάμβος καὶ ἔκπληξι νὰ ἀνάβουν μόνες τους θαυμα-
τουργικὰ οἱ κανδῆλες, οἱ ὁποῖες ἐκρέμοντο ἔξω ἀπὸ τὸν 
Πανάγιο Τάφο, διαδοχικὰ ἡ μία μετὰ τὴν ἄλλη! Ἄναψαν 
16 κανδῆλες, ἤ κατ’ ἄλλους 50 ἤ κατ’ ἄλλους ὅλες24!...
 Τὸ θεῖο γεγονὸς ἐνέπλησε χαρᾶς καὶ ἐνθουσιασμοῦ τοὺς 
Ὀρθοδόξους καὶ κατήσχυνε τοὺς κακοδόξους, οἱ ὁποῖοι 
ἦλθαν μὲν καὶ προσπαθοῦσαν νὰ δείξουν τὴν ἱκανοποίησί 
τους, ἀλλὰ ἦταν ἐμφανὴς καὶ ἀδιαμφισβήτητη σὲ ὅλους ἡ 
κατάπτωσι τοῦ γοήτρου τους καὶ ἡ ἐντροπὴ τοῦ σαθροῦ κα-
θεστῶτος τους...
 Γιὰ τὸν λόγο τοῦτο, ἡ Λατινικὴ ἐξουσία ἔπαυσε ὀλίγους 
μῆνες ἀργότερα καὶ ἐξώρισε τὸν Δαϊμβέρτο, ὡς ὑπαίτιο 
δῆθεν τῆς ἀποτυχίας, καὶ ἐτοποθέτησε στὴν θέσι του τὸν 
Ἔβρεμαρ. Τὸ πιὸ σημαντικὸ ὅμως ἦταν, ὅτι οἱ Λατῖνοι ἔλα-
βαν σοβαρὰ «ὑπ’ ὄψιν τους τὸ μάθημα»25-πάθημα καὶ μὴ 
ἀνεχόμενοι καὶ ἀντέχοντες νέο δημόσιο ἐξευτελισμό, παρέ-
δωσαν τὰ κλειδιὰ τοῦ Παναγίου Τάφου στοὺς Ἕλληνες 
Ὀρθοδόξους καὶ ὥρισαν νὰ προΐσταται τῆς Τελετῆς τοῦ 
Ἁγίου Φωτὸς κατ’ ἔτος ὁ Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Λαύρας 
τοῦ Ἁγίου Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου, ὁ ὁποῖος ἦταν τὴν 
ἐποχὴ ἐκείνη καὶ ὁ Ἀντικαταστάτης τοῦ ἐξορίστου κανονι-
κοῦ Ὀρθοδόξου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων.

Γ΄. Ἀντιπαπικὴ παράδοσις στοὺς Ἁγίους Τόπους

 Ἕξι περίπου ἔτη ἀργότερα, τὸ 1107, ὁ Ρῶσος Ἡγούμενος 
Δανιήλ, ὁ ὁποῖος παρευρέθη στὴν Τελετὴ τοῦ Ἁγίου 
Φωτός, ἐβεβαίωσε ὅτι, ὅταν ἦλθε μεγαλοπρεπῶς τὸ Ἅγιον 

24. Χάρη Κ. Σκαρλακίδη, ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 131-132, Χρυσοστόμου 
Παπαδοπούλου, ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 426-427, Ἰωάννας Τσεκούρα, Τὸ 
Ἅγιον Φῶς στὰ Ἱεροσόλυμα, Λαμία 1987, σελ. 85-86.

25. Στῆβεν Ράνσιμαν, ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 152.
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Φῶς, ἄναψε θαυματουργικὰ τὶς κανδῆλες τῶν Ὀρθοδόξων 
Ἑλλήνων καὶ Ρώσων, οἱ ὁποῖες ἦσαν ἐπάνω στὴν πλάκα 
τοῦ Παναγίου Τάφου, ἀλλὰ ὄχι καὶ τὶς κανδῆλες τῶν Λα-
τίνων, οἱ ὁποῖες ἐκρέμοντο ἐπάνω ἤ ἔξω ἀπὸ Αὐτόν26!
 Οἱ Παπικοὶ μὴ ἀντέχοντες οὔτε ἀνεχόμενοι τὴν αἰσχύνη 
ἀπὸ τὴν θεία ἀποστροφή, ἀντὶ νὰ ἔλθουν «εἰς ἑαυτούς»27 
καὶ νὰ μετανοήσουν, γιὰ νὰ μὴ περιπατοῦν «ἐν τῇ σκοτίᾳ», 
ἀλλὰ νὰ ἔχουν «τὸ φῶς τῆς ζωῆς»28, ἐσκληρύνθησαν καὶ 
ἐσκοτίσθησαν τόσο πολύ, ὥστε διὰ τοῦ Πάπα Γρηγορίου 
τοῦ Θ΄ τὸ ἔτος 1238 νὰ ἀποκηρύξουν τὴν ἐγκυρότητα 
τοῦ θαύματος τοῦ Ἁγίου Φωτὸς καὶ νὰ ἀπαγορεύσουν 
αὐστηρῶς στὸ ποίμνιό τους νὰ συμμετέχη καὶ νὰ παρί-
σταται στὴν ἱερὰ Τελετή29!
 Λίγο ὅμως ἐνωρίτερα, ὁ ἴδιος ἐκεῖνος Πάπας προέβη σὲ 
κάτι ἐπίσης φοβερὸ καὶ βλάσφημο. Ὁ Αὐτοκράτορας τῆς 
Γερμανίας Φρειδερῖκος ὁ Β΄, ὁ ὁποῖος εἶχε ἡγηθῆ τῆς πέμ-
πτης Σταυροφορίας, κατώρθωσε διὰ συνθήκης τοῦ ἔτους 
1229 μὲ τὸν Σουλτᾶνο τῆς Αἰγύπτου Καμὴλ νὰ τοῦ πα-
ραχωρηθῆ ἡ Ἱερουσαλήμ, ὅπου στέφθηκε ἰδιοχείρως καὶ 
ἐπανέκαμψε εἰς τὰ ἴδια. Ὁ Πάπας ὅμως Γρηγόριος ὁ Θ΄, 
ὁ ὁποῖος ἦταν θανάσιμος ἐχθρὸς τοῦ Φρειδερίκου, τόσον 
ἐξεμάνη ἀπὸ ἐκεῖνο τὸ γεγονός, ὥστε ἐκσφενδόνισε τὴν 
φοβερὰ ποινὴ τῆς «ἀπαγορεύσεως» (inderdictum) ἐπὶ τῆς 
Ἁγίας Πόλεως Ἱερουσαλὴμ καὶ ἐπὶ τοῦ Παναγίου Τάφου! 
«Ὥστε καὶ μέχρι ἀφορισμοῦ τοῦ ἁγίου Τάφου ἔφθασεν 
ἡ παπικὴ ἀλαζονεία!»30, σημειώνει ἔκπληκτος ὁ ἐκκλησι-
αστικὸς ἱστορικός...  
 Ὡς ἀνεμένετο, στὴν Ἁγία Γῆ εἴχαμε τοὺς ἑπομένους 
αἰῶνες λαμπρὰ Ἀντιλατινικὴ Παράδοσι, ἐφ’ ὅσον ἄλλωστε 
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26. Χάρη Κ. Σκαρλακίδη, ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 155, Χρυσοστόμου 
Παπαδοπούλου, ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 428-429.

27. Πρβλ. Λουκ. ιε΄ 17.
28. Ἰωάν. η΄ 12.
29. Χάρη Κ. Σκαρλακίδη, ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 203.
30. Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 456.
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ἡ ἐπιθετικότης καὶ ἡ ἁρπακτικότης τῶν Παπικῶν ἦταν πάν-
τοτε αἰσθητὴ καὶ ἐπικίνδυνη.
 Ἔτσι, κατὰ τὴν ἐποχὴ μετὰ τὴν ψευδένωσι τῆς Λυῶνος 
τοῦ 1274, ἀξίζει ἰδιαιτέρας μνείας ἡ ὁμολογιακὴ στᾶσις 
τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων Γρηγορίου τοῦ Α΄. 
Ὁ Πατριάρχης τῆς Ἁγίας Πόλεως ἐξέδωσε τὸ ἔτος 1281 
Ἀντίρρησιν, συνταχθεῖσαν εἰς τὸ ὄνομά του ὑπὸ τοῦ ἐπι-
φανοῦς Ὀρθοδόξου Θεολόγου Γεωργίου Μοσχάμπαρος, 
μὲ ἐπιγραφή: «Κεφάλαια ἀντιρρητικὰ κατὰ τῶν τοῦ Βέκκου 
δογμάτων τε καὶ γραμμάτων»· εἰς αὐτὴν διελέγχονται «τὰ 
κίβδηλα καὶ διεφθορότα τῶν νῦν αἱρετιζόντων (Λατίνων 
καὶ Λατινοφρόνων) δόγματά τε καὶ γράμματα, ὅπως μὴ 
διὰ τοιούτων διεστραμμένων δογμάτων τε καὶ γραμ-
μάτων αἱ τῶν ἀκεραιοτέρων ἐξαπατῶνται ψυχαὶ καὶ 
πρὸς δυσσέβειαν παρασύρωνται»31. Τὸ δὲ ἑπόμενον μό-
λις ἔτος 1282 ὁ μὲν Λατινόφρων αὐτοκράτωρ Μιχαὴλ Η΄ ὁ 
Παλαιολόγος ἀπέθανε, ὁ δὲ αἱρετικὸς πατριάρχης Ἰωάννης 
Βέκκος καθαιρέθηκε καὶ ἡ ψευδένωσις καταδικάσθηκε. 
 Εἶναι δὲ ἄξιον ἀναφορᾶς καὶ τὸ γεγονὸς τῆς καταλύ-
σεως τοῦ Λατινικοῦ πατριαρχείου τῆς Ἱερουσαλήμ, τὸ 
ὁποῖο εἶχαν ἐγκαταστήσει μὲ τὴν παπικὴ βεβαίως ἔγκρισι 
οἱ Σταυροφόροι. Ὅταν οἱ Σαρακηνοὶ κατέλαβαν καὶ πάλι 
τοὺς Ἁγίους Τόπους, εἰσῆλθαν τὸν Μάϊο τοῦ ἔτους 1291 
στὴν Πτολεμαΐδα (Ἄκκρα) τῆς Παλαιστίνης καὶ οἱ ὀλίγοι 
Σταυροφόροι ποὺ ἀπέμειναν ἐκεῖ, μετὰ τοῦ Λατίνου πατρι-
άρχου Νικολάου, ὥρμησαν σὲ μία λέμβο στὴν θάλασσα γιὰ 
νὰ διασωθοῦν. Ὅμως, ἀπὸ τὴν βία τῶν ἐπιδόξων ἐπιβατῶν 
ἡ λέμβος ἀνετράπη καὶ ὁ Λατῖνος πατριάχης μαζὶ μὲ τοὺς 
λοιποὺς ἐπνίγη32!...
 Οἱ Σταυροφορίες ξεκίνησαν ὑποτίθεται μὲ ἀγαθὸ σκοπό, 
ὁ ὁποῖος ὅμως ἐπιτελέσθηκε μὲ βάρβαρο τρόπο καὶ ἔτσι ἀπέ-
βησαν μία πραγματικὴ μάστιγα γιὰ τὴν Ἀνατολὴ καὶ ἀπε-

31. Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 452-453.
32. Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 458.
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δείχθησαν «ἐπιζημιώταται» γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία 
καὶ γιὰ τὸ Γένος. Ὁ Σταυροφορικὸς πόλεμος, ὅπως σημει-
ώνει ὁ μέγας Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Δοσίθεος, «ἱερὸς 
ἐλέγετο, καθ’ ὅν τρόπον ἱερὰ νόσος λέγεται ἡ λέπρα!»33. 
Εἶναι βέβαιον ὅτι, ἄν ἐπικρατοῦσαν οἱ Σταυροφόροι θὰ εἶχε 
ἐξαφανισθῆ ἡ Ὀρθοδοξία στὴν κοιτίδα τοῦ Χριστιανισμοῦ!
 Ἡ Ἐκκλησία τῶν Ἱεροσολύμων στὰ δεινὰ ἐκεῖνα χρό-
νια, παρέμενε στὴν ἐμπροσθοφυλακὴ τοῦ ἀγῶνος ὑπὲρ τῆς 
Ὀρθοδοξίας. Ἔτσι, Σύνοδος στὰ Ἱεροσόλυμα τὸ ἔτος 1443, 
παρουσίᾳ τοῦ Πατριάρχου τῆς Ἁγίας Πόλεως Ἰωακείμ, τοῦ 
Ἀλεξανδρείας Φιλοθέου καὶ τοῦ Ἀντιοχείας Δωροθέου, 
κατεδίκασε τὴν προδοτικὴ ἑνωτικὴ Σύνοδο τῆς Φερράρας-
Φλωρεντίας τοῦ 1438-1439, στὴν ὁποίαν ὡς γνωστὸν ὁ 
Ἄτλας τῆς Ὀρθοδοξίας Ἅγιος Μᾶρκος Ἐφέσου ὁ Εὐγενικὸς 
ἀντιπροσώπευσε ἐπαξίως καὶ τοὺς τρεῖς ὡς ἄνω Ἀνατολικοὺς 
Θρόνους. Ἡ Σύνοδος τῶν Ἱεροσολύμων ἀπεκάλεσε τὰ δι-
αμειφθέντα στὴν Φερράρα-Φλωρεντία «μιαρά», διότι τὰ 
ἀποφασισθέντα ἦσαν ὑπὲρ τοῦ Παπισμοῦ, ἤτοι ἡ προσθή-
κη στὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως, τὰ ἄζυμα, τὸ μνημόσυνο τοῦ 
Πάπα καὶ ὅσα ἄλλα «παρὰ τοὺς Κανόνας» ἄθεσμα· ἐπί-
σης, ἡ Σύνοδος τῶν Ἱεροσολύμων ἐστράφη ἐναντίον τῶν 
προβληθέντων καὶ ἐπιβληθέντων ἀπὸ τὸν Λατινόφρονα 
πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Μητροφάνη «βεβήλων 
μητροπολιτιδίων» καὶ «μιαρῶν ἐπισκοπιδίων», γιὰ τὴν 
μετάδοσι τῆς ἀπάτης, τῆς φθορᾶς καὶ τῶν σκανδάλων· οἱ 
«φθορεῖς» ἐκεῖνοι ἐκρίθησαν «ἀργοὶ καὶ ἀνίεροι» ἀπὸ κάθε 
ἱεροπραξία καὶ ἐκκλησιαστικὴ κατάστασι «ἄχρις ἄν ἐξε-
τασθῇ ἡ εὐσέβεια κοινῶς τε καὶ οἰκουμενικῶς»· σὲ πε-
ρίπτωσι δὲ ἀντιστάσεώς τους, ἡ Σύνοδος ἔκρινε νὰ εἶναι 
«ἀφωρισμένοι καὶ κεχωρισμένοι καὶ ἠλλοτριωμένοι τῆς 
Ἁγίας Τριάδος»34.
 Ἕτερον Θαῦμα ἀποδοκιμασίας αἱρετικῶν εἴχαμε καὶ τὸ 
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33. Αὐτόθι.
34. Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 483-485.
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1579, ὅταν οἱ Ἀρμένιοι δωροδόκησαν τοὺς Ὀθωμανοὺς καὶ 
προσπάθησαν νὰ βγάλουν ἐκεῖνοι τὸ Ἅγιον Φῶς, ἐνῶ οἱ 
Ὀρθόδοξοι εἶχαν συγκεντρωθῆ στὴν αὐλὴ τοῦ Ναοῦ τῆς 
Ἀναστάσεως πρὸ τῆς Ἁγίας Πόρτας. Καὶ ἐνῶ οἱ Ἀρμένιοι 
ἐλιτάνευαν ἐντὸς τοῦ Ναοῦ γιὰ νὰ ἐπιτύχουν τοῦ ποθουμέ-
νου, οἱ Ὀρθόδοξοι μὲ τὸν τότε Πατριάρχη Σωφρόνιο τὸν 
Δ΄ ἔκλαιαν καὶ προσηύχοντο γιὰ τὴν ἐξ ὕψους παρηγορία. 
Καὶ τότε ἀκούσθηκε κρότος καὶ ἔπνευσε βιαία πνοὴ ἀνέ-
μου, σχίσθηκε δὲ ἡ μεσαία κολώνα τῆς ἀριστερᾶς φλιᾶς 
τῆς Ἁγίας Πόρτας καὶ ἀπὸ ἐκεῖ βγῆκε τὸ Ἅγιον Φῶς στοὺς 
Ὀρθοδόξους, θαῦμα τὸ ὁποῖο μαρτυρεῖται μέχρι σήμερον35!

 Στὴν σύντομη αὐτὴ ὁμολογιακὴ ἀνα-
φορά μας, θὰ ἦταν παράλειψις νὰ μὴ 
ἀναφερθοῦμε στὸν περίφημο καὶ ἡρω-
ϊκὸ Πατριάρχη Ἱεροσολύμων Δοσίθεο 
(1669-1707), ὁ ὁποῖος «διὰ τῆς θεολο-
γικῆς αὐτοῦ δράσεως παρίστατο “παντὸς 
τοῦ τῶν ὀρθοδόξων πληρώματος διδά-
σκαλος καὶ σοφὸς καθηγεμών”, ὑπερκεί-
μενος πάντων τῶν συγχρόνων αὐτοῦ εἰς 
εὐρυμάθειαν καὶ τὸν ἀπέραντον ζῆλον 
ὑπὲρ τῆς ὀρθοδοξίας, μετὰ ζεούσης εἰς 

τὸν Θεὸν πίστεως. Εἶχεν, οὕτως εἰπεῖν, εἰς χεῖρας αὐτοῦ τὴν 
διεύθυνσιν τῆς ζωῆς τῆς ὅλης Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας...», διό-
τι, σὺν τοῖς ἄλλοις, ἀόκνως «ἐπολέμει τὴν ἀπὸ μέρους τῶν 
λατίνων ἤ τῶν προτεσταντῶν ἐπίδρασιν καὶ ἠγωνίζετο 
ἵνα παραμείνῃ ἀλώβητος ἡ ὀρθοδοξία»36.
 Ὅταν, γιὰ παράδειγμα, τὸ ἔτος 1689 ἡ Ὀθωμανικὴ 
Αὐτοκρατορία ἀναγκάσθηκε γιὰ πολιτικοὺς λόγους, ὑπὸ 

35. Ἀνδρέου Παπαμωϋσέως Ζάκου, Μέγας Ὁδηγὸς τῶν ἐν τῇ 
Ἁ γίᾳ Γῇ Σεβασμίων Προσκυνημάτων τοῦ Χριστιανισμοῦ, Ἀστρομερίτης 
Κύπρου 1970, σελ. 283· Ἀρχιμ. Παντελεήμονος Δ. Πούλου, Εὐλαβικὸ 
Προσκύνημα στὴν Ἁγία Γῆ καὶ τὸ Θεοβάδιστο Ὄρος Σινᾶ, Ἀθῆναι 2008, 
σελ. 34· Ἰωάννας Τσεκούρα, ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 86-87.

36. Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 598-599.
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τὴν πίεσιν τῆς Αὐστρίας καὶ τῆς Γαλλίας, νὰ παραχωρήση 
σημαντικὸ μέρος τῶν Προσκυνημάτων στὸν Πανίερο Ναὸ 
τῆς Ἀναστάσεως στὰ Ἱεροσόλυμα καὶ ἐπίσης στὴν Βηθλεὲμ 
στοὺς Λατίνους, αὐτοὶ προέβησαν σὲ βανδαλισμοὺς καὶ ἱε-
ροσυλίες, ἀλλὰ καὶ διωγμοὺς εἰς βάρος τῶν Ὀρθοδόξων· 
διέδωσαν μάλιστα τὴν φήμη ὅτι ὁ ἐν Κωνσταντινουπόλει 
εὑρισκόμενος τότε Πατριάρχης Δοσίθεος ἀπαγχονίσθη-
κε, γιὰ νὰ τρομοκρατήσουν τοὺς Ὀρθοδόξους. Ὁ ἱερὸς 
Δοσίθεος στὸ ἄκουσμα ὅλων αὐτῶν τῶν τραγικῶν συμβάν-
των ἔσπευσε νὰ διαψεύση πρωτίστως τὴν κακόβουλη φήμη 
γιὰ τὸν δῆθεν ἀπαγχονισμό του καὶ ἔψεξε μὲ δριμύτητα τὴν 
φαιδρὰ ἄποψι τῶν Λατίνων, ὅτι  λόγῳ δῆθεν τῆς ὀρθότητος 
τῆς πίστεώς τους ἔλαβαν αὐτοὶ τὰ Προσκυνήματα! Ὁ ἱερὸς 
καὶ ὁμολογητὴς Δοσίθεος ἐπιβεβαίωσε ὅτι οἱ Λατῖνοι ἦσαν 
πάν τοτε «σχισματικοὶ καὶ τῶν αἱρετικῶν οἱ κορυφαῖοι» 
καὶ διεκήρυξε ἀνοικτὰ καὶ ἄφοβα: «τοὺς δὲ Λατίνους ἔχο-
μεν ὡς εἶχον οἱ πατέρες ἡμῶν ἐν παντὶ καιρῷ καὶ ἐν παντὶ 
προσώπῳ καὶ ἐν παντὶ τόπῳ αἱρετικοὺς καὶ ἀποβεβλημέ-
νους τῆς ἁγίας ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Παραφρονοῦσιν 
οἱ Λατῖνοι ὅτι νομίζουσι νὰ εἶναι ὀρθόδοξοι μὲ ἁρπαγὴν 
τοίχων τινῶν»37!...    
 Ἀξιοσημείωτη ἐπίσης εἶναι ἡ πληροφορία, ὅτι ὁ Πα-
τριάρχης Ἱεροσολύμων Παρθένιος συμμετεῖχε τὸ 1755 
σὲ Σύνοδο στὴν Κωνσταντινούπολι τῶν Ὀρθοδόξων 
Πατριαρχῶν Κωνσταντινουπόλεως, Ἀλεξανδρείας καὶ Ἱε-
ρο σολύμων (ὁ Ἀντιοχείας ἔλειπε γιὰ ἐράνους στὴν Ρωσία), 
ἡ ὁποία ἀπεφάσισε ὅτι οἱ Λατῖνοι καὶ οἱ λοιποὶ αἱρετικοὶ 
πρέπει νὰ βαπτίζωνται κανονικῶς καὶ ὀρθοδόξως, ὅταν 
προσέρχωνται στὴν Ὀρθοδοξία, θεωρούμενοι κατ’ ἀκρί-
βειαν ὡς «ἀνίεροι καὶ ἀβάπτιστοι»38. 
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37. Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 628-630.
38. Τὸ κείμενο τοῦ «Ὅρου», τὸ ὁποῖο ἐκδόθηκε τὸ 1756, βλ. στὸ 

ἔργο τοῦ Πρ. Γεωργίου Μεταλληνοῦ, «Ὁμολογῶ ἕν βάπτισμα...», 
Ἀθήνα 1983, σελ. 79-81.
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 Ὁ αὐτὸς Πατριάρχης Παρθένιος συμμετεῖχε ἐπίσης 
στὴν ἀπόκρουσι τοῦ ἐξαπλωθέντος τὴν ἐποχὴ ἐκείνη στὴν 
Συρία Οὐνιτισμοῦ, «βοηθήσας τὸν Πατριάρχην Ἀντιοχείας 
Σίλβεστρον καὶ καταδικάσας τοὺς παπίζοντας ἀντιπατριάρ-
χας Ἀντιοχείας»39. 
 Ἡ ἀναφορὰ στὸ ἀναστάσιμο Ἅγιον Φῶς τοῦ Παναγίου 
Τάφου καὶ στὴν ἀπόκρουσι τῶν Παπικῶν, οἱ ὁποῖοι στὴν 
αἱρετικὴ παραφροσύνη τους ἔφθασαν στὸ ἀπίστευτο καὶ 
βλάσφημο σημεῖο νὰ ἀπορρίψουν τὸ Θαῦμα, μᾶς ὁδηγεῖ 
ἀβίαστα στὴν σύνδεσι τοῦ θέματος καὶ μὲ τὴν ἑορτολο-
γικὴ ἐκτροπὴ τῶν Λατίνων. Ἡ ἀπομάκρυνσίς τους ἀπὸ 
τὸ Φωτουργὸ καὶ Ζωοποιὸ Ἅγιον Πνεῦμα, ἀπὸ τὸ Σῶμα 
τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ καὶ τὸν Ζωοδόχο καὶ Πανάγιο Τάφο 
τοῦ Κυρίου μας, ὡδήγησε αὐτοὺς σὲ νέο ὑπολογισμὸ τῆς 
Ἑορτῆς τοῦ Πάσχα, γιὰ τὴν ἐπίτευξι δῆθεν ἀστρονομικῆς 
ἀκριβείας, μὲ τὴν γνωστὴ Ἡμερολογιακὴ Μεταρρύθμισι-
Καινοτομία τους τοῦ ἔτους 1582 ἐπὶ τοῦ Πάπα Γρηγορίου 
τοῦ ΙΓ΄. Διὰ τοῦ τρόπου τούτου, μόνοι τους ἀπομακρύνθη-
καν καὶ αἰσθητῶς-ἑορτολογικῶς ἀπὸ τὴν Ἑορτὴ τοῦ Πάσχα 
καὶ τὸν ἡμερομηνιακὸ συνεορτασμὸ μὲ τοὺς Ὀρθοδόξους· 
ἔτσι αὐτο-εξωρίσθηκαν εἰς χώραν μακράν, καθήμενοι ἐν 
σκιᾷ θανάτου, μὴ ἐπιτρέποντες νὰ τοὺς ἐγγίση τὸ Φῶς τῆς 
Ἀναστάσεως, νὰ τοὺς ἐπιφαύση40 ὁ Ἀναστημένος Χριστὸς 
μὲ τὴν λαμπρότητα τῆς θείας Δόξης Του, ὥστε νὰ ἐγερθοῦν 
ἐξ ὕπνου αἱρέσεως καὶ ἀποστασίας. Ὅμως, γιὰ τὴν ἡρωικὴ 
καὶ σωτήρια πρᾶξι τῆς ἐγέρσεως ἀπαιτεῖται Μετάνοια καὶ 
Νεκρανάστασις, ὥστε νὰ γίνη «χαρὰ»41 ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ 
γῆς! Ἡ ἐμμονὴ στὴν αἵρεσι εἶναι ἁμαρτία: «Ὁ δὲ μὴ μετα-
νοῶν ἁμαρτάνει, διότι οὐ μετανοεῖ»42... 

39. Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 695.
40. Πρβλ. Ἐφεσ. ε΄ 14.
41. Λουκ. ιε΄ 7, 10.
42. Ἁγίου Συμεὼν Νέου Θεολόγου, Κατήχησις ΚΗ΄, ἔνθ’ ἀνωτ.
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Δ΄. Ἔκπτωσις ἀπὸ τὴν Ἀλήθεια
σημαίνει ἔκπτωσι ἀπὸ τὴν Χάρι

 Τὸ Ἅγιον Φῶς, τὸ ὁποῖο ἐμφανίζεται θαυματουργικὰ 
στὸν Πανάγιο Τάφο καὶ ἀνάβει τὶς κανδῆλες καὶ τὶς λαμ-
πάδες, διαχεόμενο στὸν ἱερὸ Χῶρο τὴν μεσημβρίαν τοῦ 
Μεγάλου Σαββάτου ἑκάστου ἔτους, ἔχει ὁπωσδήποτε πηγὴ 
προελεύσεως τὴν Ἄκτιστη Χάρι καὶ Ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ· 
ὅμως, ὡς αἰσθητὸ καὶ κτιστὸ ἀποτέλεσμα τῆς Χάριτος δὲν 
μποροῦμε νὰ τὸ ἀποκαλέσουμε Ἄκτιστο, ἔστω καὶ ἄν συ-
νοδεύεται ἀπὸ θαυμαστὰ πνευματικὰ φαινόμενα (δὲν καίει 
τὰ πρῶτα λεπτά, δὲν προκαλεῖ πυρκαϊά, προξενεῖ ψυχικὲς 
ἀλλοιώσεις κλπ.). Διότι, τὸ Ἄκτιστο Φῶς δὲν εἶναι κάτι 
αἰσθητὸ καὶ περιγραπτό, ἀλλὰ εἶναι νοητὸ καὶ ὑπὲρ νοῦν, 
δὲν ἔχει ἀρχή, τροπὴ καὶ τέλος, καταυγάζει τὸν νοῦ τοῦ 
ἀνθρώπου μὲ τὴν δύναμι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος43 καὶ ὡς ἐκ 

Τὸ Φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τὸ Σκότος τοῦ Οἰκουμενισμοῦ

43. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου 
Βλάχου, «Τὸ ἅγιον Φῶς καὶ ἡ μητέρα τῶν Ἐκκλησιῶν», ἐφημερ. 
«Ἐκκλησιαστικὴ Παρέμβαση», ἀριθ. 63/Ἀπρίλιος 2001. Περὶ τῆς 
μὴ αἰσθητῆς φύσεως τοῦ Ἀκτίστου Φωτὸς βλ. ἐνδεικτικὰ Ἰακώβου 
Ποταμιάνου, Τὸ Φῶς στὴ Βυζαντινὴ Ἐκκλησία, «University Studio 
Press», Θεσσαλονίκη 2000, σελ. 62, 70.

● Σύμφωνα μὲ τὸν Μέγα Θεολόγο τοῦ Ἀκτίστου Φωτὸς Ἅγιο 
Γρηγόριο Παλαμᾶ, ὅσα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν στὰ ὄντα δὲν εἶναι 
τῆς φύσεως, ὄχι ἀπὸ ἔλλειψι ἀλλὰ ἀπὸ ὑπεροχή, εἶναι ὅλα πνευματι-
κά, ἀλλὰ ὄχι ἄκτιστα: «Ἡ τοίνουν τοῦ Κυρίου Ἀνάστασις πνευματική 
ἐστιν, ὡς ὁ Χρυσόστομός φησι πατήρ, ἀλλ’ οὐκ ἄκτιστος ἡ ἀνάστασίς 
ἐστιν οὐδ’ αὐτὸ τὸ ἀναστᾶν· τοῦ γὰρ κτιστοῦ πεσόντος, ἀνάστασίς 
ἐστι, ταὐτὸ δ’ εἰπεῖν ἀνάκτησίς τε καὶ ἀνάπλασις. Τοιοῦτόν ἐστι καὶ 
ἡ καινὴ κτίστις καὶ ὁ νέος ἄνθρωπος καὶ ἡ καινὴ καὶ καθαρὰ καρ-
δία...». Κάθε τι «τὸ ἀπορρήτως ὑπὸ Θεοῦ τελούμενον πνευματικόν 
ἐστιν, ἀλλ’ οὐχὶ καὶ πᾶν ἄκτιστόν ἐστιν...». Τὰ «πνευματικὰ» ἐκδηλώ-
νονται «αἰσθητὰ» καὶ ὑποπίπτουν στὴν «αἰσθητικὴ δύναμι», ἡ ὁποία 
δὲν μπορεῖ νὰ ἀντιληφθῆ ὄχι μόνο τὰ ὑπεράνω τοῦ νοῦ, ἀλλὰ οὔτε τὰ 
ὑπεράνω τῆς αἰσθήσεως, δηλ. τὰ νοητά. «Τὰ δ’ ἄκτιστα, καὶ ὑπὲρ νοῦν 
ἐστι καὶ οἱ τούτοις συναπτόμενοι κρείττονί τινι καὶ ὑπεραιρούσῃ τὴν 
τοῦ νοῦ φύσιν συνάπτονται δυνάμει, κατὰ τὸν μέγαν Διονύσιον».
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τούτου ὑπέρκειται τῶν αἰσθήσεων καὶ τῆς διανοίας, «εἶναι 
ἄϋλον καὶ οὐδὲν αἰσθητὸν ἔχει»44. 
 Ἄν ὅμως οἱ Λατῖνοι δὲν ἀξιώθηκαν, οὔτε ἀξιώνονται τοῦ 
θαυμαστοῦ πνευματικοῦ Ἁγίου Φωτὸς τοῦ Παναγίου Τάφου, 
πολὺ περισσότεροι εἶναι καὶ παραμένουν μὲ τὴν θέλησί τους 
ἀμέτοχοι τοῦ Ἀκτίστου Φωτὸς τῆς Χάριτος. Διότι, ὁ φιλοσο-
φικὸς σχολαστικισμός τους δὲν συνδυάζεται οὔτε συμβιβάζε-
ται μὲ τὴν παραδοχὴ ὡς Ἀκτίστων τῶν Θείων Ἐνεργειῶν τῆς 
Τρισυποστάτου Θεότητος, οὐσιαστικὰ δὲ ἀπορρίπτουν τὴν 
δυνατότητα συνειδητῆς ἐπικοινωνίας μὲ τὸν Θεό45. Γι’ αὐτὸ 
καὶ ἔχουν διαμορφώσει διαφορετικὴ ἀντίληψι γιὰ τὸν ἔσχατο 
προορισμὸ τοῦ ἀνθρώπου, γιὰ τὴν ἰδέα τῆς μακαριότητός του 
καὶ γιὰ τὴν σωτηρία καὶ θέωσί του. Ἄν ὁ ἄνθρωπος δὲν κοι-
νωνεῖ πραγματικὰ μὲ τὸ αἰώνιο καὶ ὑπέρχρονο Φῶς τοῦ Θεοῦ, 
τὸ Ὁποῖον ἔλλαμψε στὴν θεία Μεταμόρφωσι καὶ δωρήθηκε 
στὴν πυρφόρο Πεντηκοστή, τότε παραμένει ὄντως ἀλύτρωτος 
στὴν κτιστὴ καὶ κλειστὴ ἐνδοκοσμικὴ πραγματικότητα· ἤ, θε-
ωρεῖ πλανερῶς ὅτι δύναται νὰ ἴδη, ἔστω καὶ μελλοντικά, τὴν 
ἐντελῶς ἀπρόσιτη καὶ ἀμέθεκτη Οὐσία τοῦ Θεοῦ! Οἱ ἀστο-
χίες καὶ ἑτεροδιδασκαλίες αὐτὲς συνιστοῦν βλασφημίες καὶ 
οἱ αἱρέσεις ἔχουν ἄμεση ἐπίπτωσι στὴν σωτηρία. Ἡ ἔκπτωσις 
ἀπὸ τὴν ὀρθὴ πίστι τῆς Ἐκκλησίας, ἡ διαστρέβλωσις τῆς ἀπο-
καλυφθείσης Ἀληθείας, ὁδηγεῖ σὲ ἔκπτωσι ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία 
καὶ τὴν ἁγιαστικὴ Θεία Χάρι46. Ὁ Παπισμὸς κατεστάθη 

(Βλ. Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, Ἅπαντα τὰ Ἔργα, ΕΠΕ τ. 6: «Πρὸς 
Ἀκίνδυνον Λόγος Ἀντιρρητικὸς Πέμπτος», Κεφ. ΚΓ΄, §§ 87, 88, 89, 
σελ. 252, 254, 256, Πατερικὲς Ἐκδόσεις «Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς» Ἐλ. 
Μερετάκη, «Τὸ Βυζάντιον», Θεσσαλονίκη 1987).

44. Vladimir Lossky, Ἡ μυστικὴ θεολογία τῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλη
σίας, ἔκδ. τετάρτη, Θεσσαλονίκη 1986, σελ. 264.

45. Βλ. ἐνδεικτικῶς: Ἀρχιμ. Γεωργίου Καψάνη, «Ὀρθόδοξος 
Πα ρά δοσις καὶ Παπισμός», ἐφημερ. «Ὀρθόδοξος Τύπος», ἀριθ. 332/ 
10.11.1978. 

46. Βλ. Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ, ΕΠΕ τ. 3, σελ. 608: «Ἀναίρεσις 
γράμματος Ἰγνατίου», § 3.
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νεκρὸν σῶμα καὶ οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ ἐκ τῶν Ὀρθοδόξων 
ἐγνώριζαν ἐμπειρικὰ ὅτι στοὺς ναούς του «δὲν ὑπῆρχε κά-
θοδος τοῦ πυρὸς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, δηλαδὴ ὅτι στὴν 
Λατινικὴ ἐκκλησία ὁ ἄρτος δὲν μεταβαλλόταν σὲ Σῶμα 
καὶ ὁ οἶνος σὲ Αἷμα»47 Χριστοῦ.
 Γιὰ νὰ γίνουμε περισσότερο πρακτικοί, ἄς ἀναφέρουμε 
δύο σχετικά, σχεδὸν σύγχρονα, παραδείγματα, τὰ ὁποῖα 
ἀποδεικνύουν τὴν πνευματικὴ νεκρότητα τῶν Λατίνων.
 Στὶς ἀρχὲς τοῦ 20οῦ αἰῶνος, συνέπεσε νὰ εὑρεθοῦν σὲ 
μία Ἑλληνικὴ Ὀρθόδοξη Μονὴ σὲ νῆσο τῶν Κυκλάδων ὁ 
Ὀρθόδοξος Μητροπολίτης μαζὶ μὲ τὸν Ρωμαιοκαθολικὸ 
ἐπίσκοπο τῆς περιοχῆς. Ἐνῶ δὲ ἐκάθηντο σὲ ἕναν ἐξώ-
στη τῆς Μονῆς, εἶδαν ἕναν Ἀδελφὸ Αὐτῆς νὰ μεταφέρη 
στὸν ὦμο του σάκκο μὲ κοπριὰ γιὰ τὸν κῆπο τῆς Μονῆς. 
Ὅταν ἔμαθε ὁ παπικὸς ἐπίσκοπος ὅτι ὁ μεταφορέας ἦταν 
Ἱερομόναχος τῆς Μονῆς ἐξέφρασε τὸν ἀποτροπιασμό του 
καὶ τὴν ἀπορία του πῶς θὰ ἦταν δυνατὸν κατόπιν αὐτῆς τῆς 
ρυπαρᾶς ἐργασίας ὁ Ἱερομόναχος αὐτὸς νὰ ἱερουργήση τὰ 
θεῖα Μυστήρια. Καὶ ἐνῶ ὁ Ὀρθόδοξος Ἀρχιερεὺς τὸν ἐβε-
βαίωνε ὅτι ἡ ἐργασία αὐτὴ δὲν ἐπέφερε στὸν Ἱερομόναχο 
κανένα ψυχικὸ ἤ σωματικὸ μολυσμό, ὁ Λατῖνος ἀντέλε-
γε. Τότε, ὁ Ὀρθόδοξος Ἀρχιερεὺς ἐρώτησε ἄν θὰ ἤθελε ὁ 
Λατῖνος νὰ δοκιμάσουν ποιός εἶναι εὐπρόσδεκτος ἐνώπιον 
τοῦ Θεοῦ, ὁ ἐργαζόμενος σὲ σκληρὴ καὶ ρυπαρὴ ἐργασία 
Ὀρθόδοξος Ἱερομόναχος ἤ ὁ καλλωπισμένος παπικὸς ἐπί-
σκοπος. Ἐκεῖνος δέχθηκε καὶ ὁ Ἀρχιερεὺς πρότεινε νὰ κα-
λέση τὸν Ἱερομόναχο καὶ ἀφοῦ πλυθῆ καλὰ νὰ τελέση τὴν 
Ἀκολουθία τοῦ μικροῦ Ἁγιασμοῦ, ἐν συνεχείᾳ δὲ νὰ τελέσῃ 
Ἁγιασμὸ καὶ ὁ Λατῖνος καὶ νὰ φυλαχθοῦν ἀμφότεροι σφρα-
γισμένοι, μετὰ δὲ τὴν πάροδο ἑνὸς ἔτους νὰ ἀποσφραγι-
σθοῦν, ὥστε νὰ φανῆ ποιὸς Ἁγιασμὸς θὰ εἶναι ὁ εὐλογηθεὶς 

Τὸ Φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τὸ Σκότος τοῦ Οἰκουμενισμοῦ

47. Ἐπισκόπου Βουδιμίου Δανιήλ, «Χωρὶς τὴν ἄρνησι τοῦ Οἰ
κου μενισμοῦ δὲν ὑπάρχει Ὀρθοδοξία...», ἐφημερ. «Ὀρθόδοξος Ἐνη-
μέρωσις», ἀριθ. 21-22/Ἰούλιος-Δεκέμβριος 1996, σελ. 75.
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καὶ ἄρα εὐπρόσδεκτος παρὰ Θεοῦ. Πράγματι, ἀφοῦ ἐπιτε-
λέσθηκαν οἱ Ἁγιασμοί, οἱ φιάλες ἐτέθησαν καλὰ σφρα-
γισμένες σὲ εἰδικὸ κιβώτιο. Μετὰ τὴν πάροδο τοῦ ἔτους, 
παρουσίᾳ τοῦ Ὀρθοδόξου Μητροπολίτου, τοῦ Ἡγουμένου 
τῆς Μονῆς μετὰ τῶν Ἀδελφῶν, ὡς καὶ τοῦ παπικοῦ ἐπισκό-
που μετὰ τῆς συνοδίας του, οἱ φιάλες ἀποσφραγίσθηκαν 
καὶ ἀνοίχθηκαν καὶ ὅλοι ἀντίκρυσαν πασιφανῶς τὸν μὲν 
Ἁγιασμὸ τοῦ Ὀρθοδόξου Ἱερομονάχου καθαρώτατο καὶ 
εὐωδιάζοντα, τοῦ δὲ Λατίνου ἐπισκόπου θολό, μαυρι-
σμένο καὶ μυρίζοντα σὰν λιμνάζον ὕδωρ48!...
 Σὲ ἄλλη περίπτωσι, ἕνας Ἱερέας ἐξήγησε μεταξὺ ἄλλων 
σὲ νεαρὸ ποὺ μετέβη στὸν Ἅγιο Γεράσιμο στὴν Κεφαλληνία 
καὶ εἶδε φοβερὰ σημεῖα μὲ δαιμονισμένους, οἱ ὁποῖοι ἀπε-
κάλυπταν τὰ κρυπτὰ ἁμαρτήματα ἄλλων προσκυνητῶν, 
ὅτι οἱ δαιμονισμένοι δὲν δύνανται νὰ ἀποκαλύψουν τίποτε 
σὲ ὅποιον ἔχει μετανοήσει γιὰ τὰ ἁμαρτήματά του καὶ ἔχει 
ἐξομολογηθῆ μὲ εἰλικρίνεια. Ἐκεῖ «μπλοκάρονται». Ὅμως, 
σὲ μία περίπτωσι, συνέχισε ὁ Ἱερεύς, εἶχε γνωρίσει δύο 
Ἰταλοὺς Ρωμαιοκαθολικούς, οἱ ὁποῖοι ὡμολόγησαν ὅτι ὅσα 
εἶχαν ἐξομολογηθῆ στὸν ἰδικό τους παπικὸ ἱερέα τοὺς τὰ 
ἀπεκάλυψε ἕνας δαιμονισμένος στὴν Ζάκυνθο. Καὶ τοῦτο, 
διότι στὴν οὐσία ἦσαν ἀνεξομολόγητοι! Ὁ δαιμονισμένος 
ἦταν Ἕλληνας, δὲν γνώριζε ἰταλικά, ἐν τούτοις ὅμως ἀπε-
κάλυψε στοὺς Ἰταλοὺς τὰ δῆθεν ἐξομολογημένα ἁμαρτή-
ματά τους σὲ ἄπταιστα ἰταλικά49!...    
 Θεωροῦμε, ὅτι οἱ ἀληθινὲς αὐτὲς μαρτυρίες ἐπιβεβαι-
ώνουν τὴν ἀνέκαθεν θεώρησι τῶν Ὀρθοδόξων περὶ τῆς 
ἐκπτώσεως τῶν Λατίνων ἀπὸ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ καὶ περὶ 
τοῦ ὅτι αὐτοὶ δὲν εἶναι καὶ δὲν ἀποτελοῦν Ἐκκλησίαν Θεοῦ.

48. Ἀρχιμανδρίτου Γαβριὴλ Διονυσιάτου, Καθηγουμένου, Ἁγιο
ρειτικὴ Μαρτυρία, ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη, ἄ.χ., σελ. 
185-186.

49. Βλ. κείμενο «Ἅγιος Γεράσιμος Κεφαλονιᾶς καὶ Δαιμονισμένοι» 
στὸ Ἱστολόγιο «Ὀρθόδοξος Κόσμος» (5.4.2008), τὸ ὁποῖο δημοσιεύε-
ται καὶ σὲ ἄλλα Ἱστολόγια στὸ Διαδίκτυο.
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 Ὅταν γιὰ παράδειγμα τὸν ΙΒ΄ αἰ. ὁ Πατριάρχης Ἀλεξαν-
δρείας Μᾶρκος ἐρώτησε τὸν ἐπιφανῆ Κανονολόγο Θεόδωρο 
Βαλσαμῶνα, Πατριάρχη Ἀντιοχείας, ἄν δύναται Ὀρθόδοξος 
Κληρικὸς «ἀκινδύνως» «νὰ μεταδώσῃ τῶν θείων ἁγιασμά-
των αὐτοῖς», δηλ. τοῖς αἱρετικοῖς, ἐκεῖνος ἀπήντησε ἀρνη-
τικά. Εἰδικῶς δὲ περὶ τῶν Λατίνων, οἱ ὁποῖοι ἐνεφανίζον-
το ὡς αἰχμάλωτοι τῶν Σαρακηνῶν σὲ Ὀρθοδόξους Ναοὺς 
ζητοῦντες νὰ κοινωνήσουν, ὁ Βαλσαμὼν ἐβεβαίωσε ὅτι ἡ 
Δυτικὴ ἐκκλησία ἀπεσχίσθη ἀπὸ χρόνων πολλῶν ἀπὸ τὴν 
πνευματικὴ κοινωνία μὲ τὸ ἄθροισμα τῶν τεσσάρων λοιπῶν 
Ὀρθοδόξων Πατριαρχῶν «καὶ ἀπεσχοινίσθη πρὸς ἔθη καὶ 
δόγματα τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν Ὀρθοδόξων 
ἀλλότρια», γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Πάπας διεγράφη ἀπὸ τὰ Δίπτυχα 
καὶ «οὐκ ὀφείλει γένος Λατινικὸν ἐκ χειρὸς ἱερατικῆς διὰ 
τῶν θείαν καὶ Ἀχράντων Μυστηρίων ἁγιάζεσθαι, εἰμὴ 
κατάθηται πρότερον ἀπέχεσθαι τῶν Λατινικῶν δογμά-
των τε καὶ συνηθειῶν, καὶ κατὰ Κανόνας κατηχηθῇ καὶ 
τοῖς ὀρθοδόξοις ἐξισωθῇ»50.
 Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης Πρωθιερέας τῆς Κροστάνδης στὴν 
Ρωσία ἔγραφε στὶς ἀρχὲς τοῦ 20οῦ αἰῶνος τὰ ἑξῆς, ἐκφρά-
ζων τὴν Ὀρθόδοξη πνευματικὴ ἀποτίμησι τοῦ Παπισμοῦ: 
 «Ἡ κοινωνία τῆς δυτικῆς ἐκκλησίας μὲ τὴν οὐράνια 
Ἐκκλησία εἶναι φτωχὴ καὶ ψυχρὴ καὶ δὲν ἔχει ζωή. Ἄλλο 
πρᾶγμα εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία -ἐδῶ ἡ κοινωνία 
εἶναι ζωντανή, σοφή, πλήρης, εἰλικρινής, μὲ εὐλάβεια. 
Ἐκεῖ παντοῦ εἶναι ὁ πάπας, ὅλοι τιμοῦν αὐτὸν καὶ ὄχι τοὺς 
ἁγίους, οἱ ἅγιοι τῆς Ἀνατολῆς καὶ τῆς Δύσης ἐκεῖ ὑποτι-
μοῦνται, εἶναι κρυμμένοι, ἔχουν πέσει σὲ λήθη, τὰ λείψανά 
τους δείχνουν πότε πότε στοὺς πιστοὺς ἀλλὰ πιὸ πολὺ στοὺς 
τουρίστες... Ἐκεῖ ὁ πάπας καθορίζει τὴν τύχη καὶ τῆς ἐπίγει-
ας καὶ τῆς οὐράνιας ἐκκλησίας, αὐτὸς διαχειρίζεται αὐθαί-

Τὸ Φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τὸ Σκότος τοῦ Οἰκουμενισμοῦ

50. Βλ. παράθεσι στὸ Ἀρχιμ. Ἱερωνύμου Ἰ. Κοτσώνη, Ἡ Κανονικὴ 
Ἄποψις περὶ τῆς Διακοινωνίας μετὰ τῶν Ἑτεροδόξων (Intercommunio), 
ἐκδ. «Ἡ Δαμασκός», ἐν Ἀθήναις 1957, σελ. 91-92.
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ρετα “τὸ περίσσευμα” ἀπὸ τὰ ἔργα καὶ τὴν χάρη τῶν ἁγίων, 
στέλνει τοὺς ἀνθρώπους στὸ καθαρτήριο καὶ τοὺς ἀπαλλάσ-
σει ἀπ’ αὐτὸ μὲ δική του ἀπόφαση, αὐτὸς ἐκδίδει συγχωρο-
χάρτια (ἔγγραφα μὲ τὰ ὁποῖα δίνεται ἄφεση ἁμαρτιῶν στοὺς 
πιστούς). Γελοῖα πράγματα, θὰ ἦταν πραγματικὰ γελοῖα ἄν 
δὲν ἦταν τόσο βλαβερὰ καὶ πικρά. Καὶ πῶς δὲν τὸ βλέπουν 
οἱ ἴδιοι οἱ πάπες, οἱ καρδινάλιοι καὶ ἄλλοι!... Ἡ πίστη τῶν 
καθολικῶν εἶναι ἐπιφανειακή. Ἐκεῖ ὅλα πουλιοῦνται καὶ ὅλα 
ἀγοράζονται, ἐκεῖ ὅλη τὴν ἐξουσία τὴν ἔχει ὁ πάπας καὶ ἡ 
σωτηρία τῶν καθολικῶν εἶναι στὰ χέρια του. Γι’ αὐτὸ καὶ 
οἱ καθολικοὶ δὲν ἔχουν σήμερα πραγματικοὺς ἀναγνωρισμέ-
νους ἁγίους, ἔχουν μόνο “πλαστούς”, αὐτοὺς ποὺ τοὺς ἔκανε 
ἁγίους ἡ αὐθαιρεσία τοῦ πάπα. Ἐνῶ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία 
εἶναι σὰν τὸν Κῆπο τῆς Ἐδέμ, γεμάτη ἁγίους»51.  
 Ἕτερος δὲ σεβαστὸς Κληρικός, Καθηγητὴς Ὀρθοδόξου 
Δογματικῆς Θεολογίας, βεβαιώνει ὅτι «ὁ Καθολικισμὸς 
δὲν διατήρησε πλήρως οὔτε τὴν ἀποστολικότητα οὔτε 
τὴν ἐν Χριστῷ ζωὴ καὶ ἁγιότητα»· «ἡ θεολογία τῶν 
Καθολικῶν θεωρεῖ τὴν Χάρι κτιστή, ὁπότε δὲν εἶναι 
ἐνέργεια ποὺ πηγάζει ἀπὸ τὸν Χριστό»52.
 Κατόπιν αὐτῶν, ἀναρωτιέται κανεὶς τί ἦταν ἐκεῖνο ποὺ 
ὤθησε τοὺς ἐξ ὀρθοδόξων Οἰκουμενιστὰς στὴν ἑτεροδο-
ξία, ὄχι γιὰ νὰ τὴν ὁδηγήσουν σὲ μετάνοια καὶ ἐπιστροφή, 
ἀλλὰ γιὰ νὰ τῆς ἀποδώσουν εὔσημα καὶ χάριτες, ποὺ οὔτε 
ἔχει, οὔτε τῆς ἀνήκουν, ἀλλὰ καὶ οὔτε δύναται νὰ διανοηθῆ 
καὶ νὰ ἐπιθυμήση! Γνωρίζουμε, ὅτι οἱ Οἰκουμενισταὶ ἔχουν 
ἕτοιμη τὴν ἀπάντησι· ὠθοῦνται ἀπὸ ἀγάπη, γιὰ τὴν ἕνω-
σι τῶν Χριστιανῶν! Ὅμως, ἄν ἡ ἀγάπη χωρισθῆ ἀπὸ τὴν 

51. Ἁγίου Ἰωάννου Κροστάνδης, Νουθεσίες Ἁγιοπνευματικὲς καὶ 
Παρακλητικὸς Κανών, ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2008, 
σελ. 157-158.

52. Θέσεις τοῦ Πρωτοπρ. π. Δημητρίου Στανιλοάε († 1993), στὸ 
Ἱερομ. Ἰωαννικίου Μπάλαν, Πνευματικοὶ Διάλογοι μὲ Ρουμάνους 
Πατέρες, ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 1986, σελ. 205, 
206, 208.
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Ἀλήθεια, ὅπως θὰ καταδείξουμε ἐν συνεχείᾳ ὅτι συμβαίνει 
καὶ ἐπικρατεῖ ἐξ ἀρχῆς στὸν σύγχρονο Οἰκουμενισμό, τότε 
εὑρισκόμεθα πρὸ μιᾶς πλάνης καὶ διαστροφῆς, ἡ ὁποία ἔχει 
διαδοθῆ ἐπικίνδυνα τόσο στὶς κεφαλές, ὅσο καὶ στὸ ἐν πολ-
λοῖς ἀδιάφορο ποίμνιο τῶν χλιαρῶν πιστῶν, οἱ ὁποῖοι ἀπο-
τελοῦν τὴν συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν τύποις χριστιανῶν 
σήμερον. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ καὶ οἱ ψευδοποιμένες ἀποχαλι-
νώνονται· διότι δὲν φοβοῦνται, ὅπως ἄλλοτε53, τὴν ἐξέγερ-
σι τοῦ ὄντως Ποιμνίου, τοῦ Φύλακος τῆς Ὀρθοδοξίας!...     

Ε΄. Οἰκουμενιστικὲς ἐξάρσεις

 Στὸν χῶρο τῶν στοχαστῶν τῆς Ὀρθοδοξίας διαμορφώ-
θηκαν, ἰδίως ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ περασμένου (20οῦ) αἰῶνος, 
μὴ ὀρθόδοξες θεωρίες ὡς πρὸς τὰ ὅρια τῆς Ἐκκλησίας 
τοῦ Χριστοῦ. Ἴσως ἐξ αἰτίας τῆς ποικιλίας ὡς πρὸς τὴν 
ἀποδοχὴ τῶν ἑτεροδόξων ποὺ οἱ τοπικὲς Ὀρθόδοξες 
Ἐκκλησίες ἐπεδείκνυαν, οἰκονομοῦσες τὶς περιστάσεις, 
πολλοὶ ἐκ τῶν ὀρθοδόξων διαμόρφωσαν τὴν σφαλερὴ ἀντί-
ληψι, ὅτι οἱ ἑτερόδοξοι ἔστω καὶ ἄν ἐκηρύχθησαν αἱρετικοὶ 
κατὰ τὸ παρελθὸν ὡς πρὸς τὴν Ἀποστολικὴ Πίστι καὶ τὴν 
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53. Εἶναι ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὸ τὸ ἑξῆς ἱστορικὸ περιστατικό: 
Ὅταν ἡ περὶ τὸν Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Γερμανὸ Β΄ (1222-
1240) Σύνοδος θέλησε πρὸς στιγμὴν νὰ φανῆ ἐπιεικὴς καὶ νὰ ἐπιτρέψη 
στὴν Κυπριακὴ Ἱεραρχία καὶ τὸν Κλῆρο, ποὺ διατελοῦσαν ὑπὸ στυγνὴ 
Λατινοκρατία, νὰ συμμορφωθῆ «κατ’ οἰκονομίαν» πρὸς προβαλλομέ-
νους ὅρους ἀπὸ τοὺς Παπικούς, οἱ ὁποῖοι ἦσαν ὑποχωρητικοὶ ἔναντι 
ἀξιώσεων ὑπαταγῆς, προκειμένου νὰ ὑπηρετηθοῦν οἱ πιστοὶ καὶ νὰ ἀπο-
τραποῦν ἀπειλούμενες συμφορές, προκλήθηκε μέγας σάλος· «Μόλις 
ἐγνώσθη ἡ λῆψις τῆς τοιαύτης ἀποφάσεως, ἐξωργισμένα πλήθη 
κληρικῶν, μοναχῶν καὶ λαϊκῶν εἰσώρμησαν εἰς τὴν αἴθουσαν τῆς 
συνεδριαζούσης Συνόδου καὶ ἀφοῦ ἐδήλωσαν εἰς τοὺς Συνοδικοὺς 
συνέδρους, ὅτι τὴν ὑποταγὴν ταύτην ἐθεώρουν πραγματικὴν ἀπάρ-
νησιν τῆς πατροπαραδότου πίστεως, ἀπήτησαν ἀπὸ τοῦ Πατριάρχου 
νὰ μεταβληθῇ ἡ συνοδικὴ ἀπόφασις, ὅπερ καὶ πράγματι ἐγένετο»! 
(Ἀρχιμ. Ἱερωνύμου Ἰ. Κοτσώνη, ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 75).    
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Ἀποστολικὴ Παράδοσι ἀπὸ Ἱερὲς Συνόδους, Οἰκουμενικὲς 
ἤ Πανορθοδόξους, ἐφ’ ὅσον ἀποδεικνύεται ὅτι διατηροῦν 
«ἀποστολικὴ διαδοχή», δηλ. ἀδιάσπαστη συνέχεια ὡς πρὸς 
τὶς ἐπισκοπικὲς χειροτονίες τους, ἔχουν καὶ αὐτοὶ ἀλη-
θινὰ καὶ ἔγκυρα Μυστήρια. Μεταξὺ τῶν ἐξ ὀρθοδόξων 
Οἰκουμενιστῶν, ἄλλοι περιορίζουν τὴν ὕπαρξι Μυστηρίων 
μόνον στοὺς Ρωμαιοκαθολικούς, ἄλλοι συμπεριλαμβάνουν 
κάθε ἑτερόδοξη Κοινότητα ποὺ διατήρησε ἤ διαμόρφωσε 
ἐπισκοπᾶτο, καὶ τέλος ἄλλοι προεκτείνουν τὴν μυστηρι-
ακὴ ἰσχὺ σὲ κάθε χριστιανικὴ συνάθροισι ἔστω καὶ ὑπο-
κειμενικῶς πιστευόντων. Οἱ πρῶτοι θεωροῦν ἐν μέρει ὅτι 
δὲν ἐπέστη ἀκόμη καιρὸς κοινωνίας μὲ τοὺς Λατίνους γιὰ 
«πειθαρχικοὺς» καὶ μόνον λόγους, οἱ δεύτεροι εἶναι ἕτοιμοι 
γιὰ κοινωνία μὲ κάθε ἑτερόδοξη Κοινότητα ποὺ διατηρεῖ 
ἱεραρχία καὶ ἀναμένουν ἁπλῶς τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἔγκρισι 
πρὸς τοῦτο, οἱ δὲ τελευταῖοι ἀνυπομονοῦν γιὰ κοινωνία μὲ 
ὅλους τοὺς Χριστιανούς54!...

54. Βλ. ἀναφορὰ στὸ πρὸ πεντηκονταετίας ἄρθρο τοῦ Σέρβου π. 
Δανιὴλ Κρίστιτς, ἔπειτα Ἐπισκόπου Βουδιμίου († 2002), «The Divine 
Fire and Manmade Steam», στὸ περιοδ. «The Faithful Steward», 
14/2003, p. 8. Στὸ ἐνδιαφέρον αὐτὸ κείμενο, ὁ συγγραφεὺς ἀναφέρεται 
καὶ στοὺς «αὐστηροὺς παραδοσιακοὺς» Ὀρθοδόξους, οἱ ὁποῖοι ταυ-
τίζουν τὰ «ὅρια» τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὰ χαρισματικὰ ὅρια τῆς Θείας 
Εὐχαριστίας. Δὲν ὑφίσταται Θεία Εὐχαριστία ἐκτὸς τῆς Ὀρθοδόξου 
Καθολικῆς Ἐκκλησίας. Οἱ Παραδοσιακοὶ διακρατοῦν δύο διαφορε-
τικὲς πρακτικὲς στὴν ἀποδοχὴ τῶν ἑτεροδόξων. Οἱ πλέον αὐστηροί, 
ἀκολουθοῦντες τὸν Ἅγιο Κυπριανὸ Καρχηδόνος, βαπτίζουν τοὺς προ-
σηλύτους (τοῦτο πράττουν κυρίως Ἕλληνες, ὅπως καὶ τὸ Ἅγιον Ὄρος), 
ἐνῶ ἄλλοι ἀρκοῦνται νὰ τοὺς χρίουν μὲ Ἅγιο Μῦρο, θεωροῦντες ὅτι 
δι’ αὐτοῦ τοῦ τρόπου γίνεται ἔγκυρο καὶ ἐνεργὸ τὸ ἐκτὸς Ἐκκλησίας 
βάπτισμά τους (τοῦτο πράττουν κυρίως οἱ Σλάβοι).

● Περὶ τῆς διαφορετικῆς πρακτικῆς ἀντιμετωπίσεως τῆς εἰσδοχῆς 
τῶν ἑτεροδόξων ἀπὸ μέρους τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως 
καὶ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας ἱστορικῶς, βλ. Ἀρχιμ. Ἱερωνύμου Ἰ. 
Κοτσώνη, ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 121-122. 

● Δηλώσεις καὶ ἐνέργειες πρωτοπόρων τοῦ Οἰκουμενισμοῦ στὸν 
χῶρο τῆς Ὀρθοδοξίας, οἱ ὁποῖοι ἔθεσαν τὶς βάσεις γιὰ τὴν περαιτέρω 
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 Ἡ οἰκουμενιστικὴ θεώρησις περὶ ὑπάρξεως ἐκκλησι-
αστικότητος καὶ μυστηρίων στὶς ἑτερόδοξες Κοινότητες 
τῶν πάσης φύσεως αἱρετικῶν, προγενεστέρων καὶ μετα-
γενεστέρων, κεῖται στὰ θεμέλια τῆς αἱρετικῆς Ἐγκυκλίου 
τῆς Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως τοῦ 1920 «Πρὸς τὰς 
ἁπανταχοῦ Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ»· ἡ Ἐγκύκλιος αὐτή, ὡς 
γνωστόν, ἀπετέλεσε τὸ κύριο ἔναυσμα καὶ τὴν κινητήρια 
δύναμι γιὰ τὴν θεσμοποίησι τοῦ Οἰκουμενισμοῦ μέσῳ τοῦ 
«Παγκοσμίου Συμβουλίου τῶν Ἐκκλησιῶν» καὶ γενικὰ γιὰ 
τὴν συμμετοχὴ τῶν ὀρθοδόξων στὶς ποικίλες ἐκφράσεις καὶ 
ἐκφάνσεις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.  
 Ἐμεῖς ἐδῶ θὰ ἀναφερθοῦμε ἐντελῶς ἐνδεικτικὰ στὰ 
τῆς συναντήσεως τοῦ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως 
Ἀθηναγόρου, τοῦ ὁποίου συμπληρώνονται 40 ἔτη ἀπὸ τὸν 
θάνατό του († 1972), μὲ τὸν Πάπα Ρώμης Παῦλο τὸν ΣΤ΄ 
στὴν Ἱερουσαλὴμ τὸ 1964. Ἡ συνάντησις ἐκείνη στὴν Ἁγία 
Πόλι, ὅπου -καθὼς διαπιστώσαμε ἀπὸ ὅσα ἐκθέσαμε- εἶχε 
ἐκφρασθῆ ἡ θεία ἀποστροφὴ στοὺς αἱρετικοὺς Λατίνους, 
ἀπετέλεσε τὴν ἀπαρχὴ γιὰ τὴν ἐκτύλιξι θλιβερᾶς συνεχεί-
ας, μὲ τὴν ἄρσι τῶν Ἀναθεμάτων τοῦ ἑπομένου ἔτους 1965 
καὶ τὴν διάνοιξι τῆς ὁδοῦ γιὰ τὸν ὀλισθηρὸ οἰκουμενιστικὸ 
κατήφορο ἰδίως ὅσον ἀφορᾶ τὶς σχέσεις μὲ τοὺς Λατίνους.
 Ἡ Ρώμη, διὰ τῆς Β΄ Βατικανῆς συνόδου, ἐξαπέλυσε ἀπὸ 
μέρους της τὴν «ἐπίθεσι ἀγάπης» τοῦ ἰδικοῦ της γνωστοῦ 
ὡς Ρωμαιοκεντρικοῦ Οἰκουμενισμοῦ, προκειμένου νὰ ἐπι-
τύχη μία νέα ἕνωσι οὐνιτικοῦ τύπου μὲ τοὺς ὀρθοδόξους. 
Ἡ συνάντησις τῶν Ἱεροσολύμων τοῦ 1964 ἀποφασίσθηκε 
ἀπὸ πλευρᾶς Παπικῶν κατόπιν ἐπιμόνου αἰτήσεως καὶ 
προσπαθειῶν τοῦ οὐνίτου πατριάρχου Μαξίμου τοῦ Δ΄55. 

Τὸ Φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τὸ Σκότος τοῦ Οἰκουμενισμοῦ

ἀνάπτυξι τῶν αἱρετικῶν Οἰκουμενιστικῶν «θεολογιῶν», ὡς τῆς «βα-
πτισματικῆς θεολογίας» ἤ τῆς «θεολογίας τῆς διευρυμένης ἐκκλησίας», 
βλ. στὴν ἐφημερ. «Ὀρθόδοξος Ἐνημέρωσις», ἀριθ. 26/Ὀκτώβριος-
Δεκέμβριος 1997, σελ. 103-104. 

55. Ἀρχιμ. Σπυρίδωνος Μπιλάλη, Ὀρθοδοξία καὶ Παπισμός, τ. Β΄, 
ἐκδ. «Ὀρθοδόξου Τύπου», Ἀθῆναι 1969, σελ. 343.
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Πρὶν ἀπὸ τὴν συνάντησι μὲ τὸν πατριάρχη Ἀθηναγόρα, ὁ 
Πάπας Παῦλος ΣΤ΄ εἶχε συνάντησι μὲ «τοὺς Καθολικοὺς 
(δηλ. Οὐνίτας) πατριάρχας καὶ ἀρχιερεῖς τῶν κατ’ 
Ἀνατολὰς [Οὐνιτικῶν] Ἐκκλησιῶν, πρὸς τοὺς ὁποίους 
ἐξεφώνησε βαρυσήμαντον λόγον, καλέσας αὐτοὺς νὰ 
παραμείνουν πιστοὶ εἰς τὰς παλαιφάτους παραδόσεις 
των καὶ τὰ λειτουργικὰ τυπικά των, δι’ ὧν λαμπρύνε-
ται ἡ καθ’ ὅλου τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία»56. «Ὑπὸ τοι-
αύτας συνθήκας ἐνεκαινίασε τὸν διάλογον τῆς ἀγάπης 
τὸ Βατικανὸν εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα»56! Τὰ τῆς συναντήσε-
ως μὲ τὸν Κωνσταντινουπόλεως διεξήχθησαν ἐντὸς ἑνὸς 
οἰκουμενιστικοῦ πλαισίου καὶ ἐτέθησαν οἱ βάσεις καὶ οἱ 
ἀρχὲς γιὰ τὰ περαιτέρω. Ὁ Πάπας Παῦλος ΣΤ΄, εἰλικρινὴς 
στὶς διαθέσεις του, δύο μόλις ἡμέρες μετὰ τὴν συνάντησι 
μὲ τὸν Ἀθηναγόρα, ὁμιλῶν στὴν Βηθλεέμ, ἐκάλεσε τοὺς 
«κεχωρισμένους ἀδελφούς», δηλ. τοὺς ὀρθοδόξους, νὰ 
ἐπανέλθουν στὴν Ρωμαιοκαθολικὴ ποίμνη57! Ὁ Πάπας 
ἐμφανίσθηκε ὡς «κάτοχος καὶ ἑρμηνευτὴς τῆς κληρονο-
μίας τοῦ Χριστοῦ», προβάλλων ὑπεράνω τῆς ἑνώσεως 
τὸ πρωτεῖο καὶ τὸ ἀλάθητό του58!
 Πάρα ταῦτα, οἱ οἰκουμενιστικῆς κατευθύνσεως χαρα-
κτηρίζουν τὸ γεγονὸς τῆς συναντήσεως ἐκείνης ὡς «κοσμο-
ϊστορικό»59, ἐνῶ πολλοὶ ἐκ τῶν ἐπισήμων ὀρθοδόξων ἐξανέ-
στησαν τότε καὶ ἐξέφρασαν ἔντονα τὴν ἀντίθεσί τους. Μία 
«Προκήρυξις» Ἁγιορειτῶν Ἡγουμένων καὶ Πατέρων τῆς 
ἐποχῆς ἐκείνης, γιὰ παράδειγμα, προβαίνει σὲ ἀποκήρυξι τοῦ 
φιλενωτισμοῦ, διακηρύσσει ἐμμονὴ στὰ παραδεδομένα καὶ 
ἀποκρούει τὴν οἰκουμενιστικοῦ τύπου «ἕνωσι»· καλεῖ ἐπὶ πλέ-
ον σὲ μετάνοια καὶ ἐπιστροφὴ στὴν Ὀρθοδοξία ὅσους αἱρε-

56. Αὐτόθι, σελ. 344.
57. Αὐτόθι, σελ. 345.
58. Αὐτόθι, σελ. 346.
59. Βλ. λῆμμα «Ἀθηναγόρας Α΄, Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης», 

στὴν «Μεγάλη Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ Ἐγκυκλοπαιδεία», τ. Α΄, 
«Στρατηγικὲς Ἐκδόσεις», Ἀθήνα, ἄ.χ. (2010), σελ. 388.
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τικοὺς τὸ ἐπιθυμοῦν καὶ περιέχει σαφῆ ἀπειλή: «Ποιοῦμεν 
ἔκκλησιν πρὸς τὸν Οἰκουμενικὸν ἡμῶν Πατριάρχην νὰ 
παύσῃ ἐξακολουθῶν τὰς φιλενωτικάς του ἐνεργείας, καθό-
σον ἐὰν συνεχίσῃ θ’ ἀποκηρύξωμεν καὶ αὐτόν»60!
 Τὸ Ὀρθόδοξο αἰσθητήριο ἐλειτούργησε ἐπί τινα καιρὸν 
καὶ ὅπως γνωρίζουμε ἀκόμη καὶ Ἀρχιερεῖς, ἐκτὸς τῶν 
Ἡγουμένων καὶ Μοναχῶν, εἶχαν προβῆ γιὰ κάποιο διάστημα 
χρόνου σὲ διακοπὴ τοῦ μνημοσύνου τοῦ πατριάρχου, ἀλλὰ 
ἐπανέκαμψαν στὴν «πειθαρχία», διότι ἐθεώρησαν, παραδό-
ξως, ὅτι μετὰ τὸν Ἀθηναγόρα ἔπνευσε νέος ἄνεμος ὀρθοδο-
ξίας στὴν Κωνσταντινούπολι καὶ ἐν γένει στὶς τοπικὲς ἐκκλη-
σίες, ἄν καὶ ἡ αἵρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἀπεθρασύνθη!...
 Ὁ πατριάρχης Ἀθηναγόρας προτίμησε, παρὰ τὶς ἀντι-
δράσεις, τὸ «νόμισμα τῆς ἀγάπης» καὶ ὄχι τῆς Ἀληθείας 
καὶ διεκήρυσσε ὅτι σκοπὸς τῶν Διαλόγων καὶ τῶν σχέσεων 
μὲ τοὺς ἑτεροδόξους καὶ ἰδίως μὲ τοὺς Παπικοὺς εἶναι «νὰ 
προπαρασκευάσουν ψυχολογικῶς τοὺς λαούς μας ὅτι 
πρόκειται γιὰ μιὰ Ἐκκλησία καὶ μιὰ θρησκεία»61!...    
 Τὸ ὅτι φθάσαμε τὸ 1993 στὸ Βελεμένδιο τοῦ Λιβάνου, 
ἐπὶ πατριάρχου πλέον Βαρθολομαίου, τοῦ πιστοῦ ἰχνηλά-
του τοῦ Ἀθηναγόρου, ὅπου ἐκηρύχθη ἐπισήμως στὰ πλαί-
σια τοῦ Ὀρθοδοξο-Παπικοῦ Διαλόγου, ὅτι ἀναγνωρίζονται 
ἀμφότεροι ὡς «Ἀδελφὲς Ἐκκλησίες» μὲ τὴν πλήρη ἔννοια 
τοῦ ὅρου, δὲν ἀποτελεῖ ἔκπληξι, ἀλλὰ ἦταν κάτι μᾶλλον 
ἀναμενόμενο. Παπικοὶ καὶ ὀρθόδοξοι Οἰκουμενισταὶ ἀνα-
γνωρίζουν ὅτι ὁμολογία ἀποστολικῆς πίστεως, μετοχὴ στὰ 
αὐτὰ μυστήρια καὶ κυρίως στὴν μία ἱερωσύνη καὶ τὴν ἀπο-
στολικὴ διαδοχὴ τῶν ἐπισκόπων, 
 «δὲν δύνανται νὰ θεωρηθοῦν ὡς ἀποκλειστικὴ ἰδιο-
κτησία μιᾶς τῶν ἡμετέρων Ἐκκλησιῶν. Εἶναι σαφὲς ὅτι 
ἐντὸς τοῦ πλαισίου τούτου ἀποκλείεται πᾶς ἀναβαπτι-

Τὸ Φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τὸ Σκότος τοῦ Οἰκουμενισμοῦ

60. Ἀρχιμανδρίτου Γαβριὴλ Διονυσιάτου, ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 161.
61. Ἀρχιμ. Ἀθανασίου Ἰ. Βασιλοπούλου, Ἀπὸ τὴν πορείαν τῆς ἀγά-

πης..., Ἀθῆναι 1968, σελ. 53α.



110 Μαρτυρία Πίστεως καὶ Ζωῆς

σμός»62!...
 Ἐπίσης, καταδίκη «τοῦ προσηλυτισμοῦ χριστιανῶν 
ἄλλων Χριστιανικῶν παραδόσεων» ἔγινε καὶ στὰ πλαίσια 
τοῦ «Παγκοσμίου Συμβουλίου τῶν Ἐκκλησιῶν»63, τὸ δὲ 
Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως ὑπέγραψε στὸ Φανάρι 
μὲ τοὺς Εὐαγγελικοὺς τῆς Γερμανίας τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 
2004 τὴν ἀπόρριψι τοῦ «ἀναβαπτισμοῦ», ἐφ’ ὅσον ἐξισώ-
νονται καὶ ἀναγνωρίζονται τὰ βαπτίσματα ἀμφοτέρων64.
 Τὰ ὅσα συμβαίνουν στὸν σύγχρονο Οἰκουμενισμό, ὀλί-
γα ἐκ τῶν ὁποίων θὰ ἀναφέρουμε, ἀποδεικνύουν ὅτι στὴν 
οὐσία καταλύθηκε ἡ διάκρισις ὀρθοδοξίας καὶ αἱρέσεως, 
τὰ ὅρια ἀληθείας καὶ ψεύδους, φωτὸς καὶ σκότους· ἡ δὲ 
πραγματικὴ ἐπιδίωξις δὲν εἶναι ἡ ἐπίτευξις τῆς ἑνώσεως, 
ἤ πολὺ περισσότερο ἡ δῆθεν μεταστροφὴ τῶν πλανωμέ-
νων στὴν Ὀρθοδοξία, ὅπως ὑποκριτικὰ ὑποστηρίζει ἐνί-
οτε ἐνώπιον «συντηρητικῶν» ἀκροατηρίων ὁ πατριάρχης 
Βαρθολομαῖος, διότι οἱ Οἰκουμενισταὶ πιστεύουν, ὅτι ἡ 
ἕνωσις μεταξύ τους ὑφίσταται, ὅτι «τὰ διαλεγόμενα 
μέρη εἶναι Ἀδελφὲς Ἐκκλησίες καὶ ὅτι μὲ τὶς διάφορες 
οἰκουμενιστικὲς ἐκδηλώσεις ἐκφράζουν τὴν ἑνότητά 
τους αὐτή»65...  

62. Ἐφημερ. «Καθολική», ἀριθ. 2705/20.7.1993, σελ. 3: «Ἡ Οὐνία, 
ὡς μέθοδος ἑνώσεως κατὰ τὸ παρελθόν, καὶ σημερινὴ ἀναζήτησις τῆς 
πλήρους κοινωνίας», § 13 (Τὸ ἐπίσημο κείμενο τῆς «Ζ΄ Ὁλομελείας τῆς 
Διεθνοῦς Μικτῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου», Βελεμένδιον 
Λιβάνου, 17-24.6.1993).

63. Βλ. παράθεσι στὸ κείμενο: Σύναξις Ὀρθοδόξων Κληρικῶν 
καὶ Μοναχῶν, «“Οὐκ ἐσμὲν τῶν Πατέρων σοφώτεροι”  Ἀναίρεση 
τῆς ἐπιχειρηματολογίας τοῦ Οἰκουμενισμοῦ μὲ ἀφορμὴ τὴν ὁμιλία τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου στὴ Μεγίστη Λαύρα», πε-
ριοδ. «Θεοδρομία», ἔτος ΙΓ΄, τεῦχος 4/Ὀκτώβριος-Δεκέμβριος 2011, 
σελ. 622 (ὑποσημ. 53).

64. Αὐτόθι, σελ. 623.
65. Ἀρχιμ. Κυπριανοῦ - Ἱερομ. Κλήμεντος Ἁγιοκυπριανιτῶν, 

Οἰκουμενικὴ Κίνησις καὶ Ὀρθόδοξος Ἀντιοικουμενισμὸς  Ἡ κρίσι-
μος ἀντιπαράθεσις ἑνὸς αἰῶνος (Συμβολὴ στὴν Ἀντι-οικουμενιστικὴ 
Θεολογία, 7), Ἀθήνα 2001, σελ. 53.
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 Μόλις τὸν περασμένο μῆνα Ἰανουάριο τοῦ νέου ἔτους 
2012, εἴχαμε μία ἔξαρσι τῶν οἰκουμενιστικῶν δραστηρι-
οτήτων, ἰδίως μάλιστα στὰ πλαίσια τῆς ἑβδομάδος προσ-
ευχῆς ὑπὲρ τῆς Χριστιανικῆς Ἑνότητος.
 Γιὰ τὴν ὑποδοχὴ τοῦ νέου ἔτους ὠργανώθηκε οἰκουμενι-
στικὴ τελετὴ σὲ παπικὸ ναὸ στὴν Κολωνία τῆς Γερμανίας, 
μὲ συμμετοχὴ βεβαίως καὶ ἐξ ὀρθοδόξων οἰκουμενιστῶν, ἡ 
ὁποία εἶχε τὸ χαρακτηριστικὸ σύνθημα: «ΜΑΖΙ. Μαρτυ-
ρία Χριστοῦ»66.
 Στὸ Ντουμπρόβνικ τῆς Κροατίας, ὁ ἐπίσκοπος Ἐρζεγο-
βίνης Γρηγόριος τοῦ Πατριαρχείου Σερβίας, πνευματικὸ 
τέκνο τοῦ ἐπισκόπου Ἀθανασίου Γιέβτιτς, ἔλαβε μέρος τὴν 
17η Ἰανουαρίου σὲ οἰκουμενιστικὴ τελετὴ σὲ παπικὸ ναὸ 
μὲ τὸν ρωμαιοκαθολικὸ ἐπίσκοπο καὶ τὸν κλῆρο του καὶ 
μεταξὺ ἄλλων ἐζήτησε συγγνώμην γιὰ τὰ δεινὰ τοῦ προ-
σφάτου πολέμου.
 Στὴν Σῦρο τῶν Κυκλάδων, ὁ παπικὸς ἐπίσκοπος Φραγ-
κῖσκος Παπαμανώλης προσεφώνησε ἐντὸς τοῦ μητροπολι-
τικοῦ ναοῦ τὸν τοπικὸ Νεοημερολογίτη ἐπίσκοπο Δωρόθεο 
γιὰ τὰ δεκάχρονα τῆς ἀρχιερωσύνης του τὴν 19η Ἰανουαρίου, 
τονίζων μεταξὺ ἄλλων καὶ τὰ ἑξῆς: «Ὁ λαὸς τῆς Σύρου σὲ 
ὑποδέχθηκε ἑνωμένος, χωρὶς καμιὰ διαχωριστικὴ γραμ-
μή, ἑνωμένος μὲ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, ἑνωμένος στὴ 
χαρά, ποὺ οἱ καμπάνες τῶν ναῶν μας, ὀρθοδόξων καὶ 
καθολικῶν, σὲ κοινὴ μελωδία, σκόρπιζαν στοὺς αἰθέ-
ρες ἀναγγέλλοντας τὴν ἄφιξή σου... Ἀγαπητὲ Ἀδελφέ... 
μποροῦμε νὰ συνεργαστοῦμε, μᾶλλον νὰ αὐξήσουμε τὴν 
συνεργασία μας, ἐν ἁρμονίᾳ, ἀγάπῃ καὶ εἰρήνῃ, μὲ γνώ-
μονα τὸν ἀμοιβαῖο σεβασμό, ὄχι μόνο πρὸς τὸ πρόσωπό 
μας, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὶς Ἐκκλησίες μας. Ἔχουμε εὐθύ-
νη γιὰ τὸ παρὸν καὶ γιὰ τὸ μέλλον τῶν Ἐκκλησιῶν μας. 

Τὸ Φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τὸ Σκότος τοῦ Οἰκουμενισμοῦ

66. Βλ. παρουσιάσεις αὐτοῦ καὶ τῶν ἐν συνεχείᾳ ἐνδεικτικῶς ἀνα-
φερομένων Οἰκουμενιστικῶν περιστατικῶν, μὲ ὀπτικο-ακουστικὸ ὑλι-
κό, κατὰ ἡμερομηνίαν παραθέσεως, στὸ ἐνδιαφέρον πνευματικῶς καὶ 
ἐνημερωτικῶς Ἱστολόγιο «Ἀκτῖνες» (http://aktines.blogspot.com/).
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Μποροῦμε νὰ συμβάλλουμε ὥστε νὰ φθάση πιὸ γρήγο-
ρα ἡ εὐλογημένη ἡμέρα τοῦ Κοινοῦ Ποτηρίου».
 Στὴν Θεσσαλονίκη, τὸ Σάββατο 21 Ἰανουαρίου, διορ-
γανώθηκε οἰκουμενιστικὴ βραδιὰ συμπροσευχῆς στὸν πα-
πι κὸ ναὸ τῆς «Ἀσπίλου Συλλήψεως» τῆς Θεοτόκου. Συμ-
μετεῖχαν Ρωμαιοκαθολικοί, ὀρθόδοξοι, Ἀρμένιοι, Ἀγγλι-
κανοὶ καὶ Εὐαγγελικοὶ ἐνῶ κεντρικὸς ὁμιλητὴς ἦταν ὁ 
ἐπί κουρος καθηγητὴς Καινῆς Διαθήκης τῆς Θεολογικῆς 
Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ Χαράλαμπος Ἀτματζίδης, ὁ ὁποῖος ἐδή-
λωσε σὲ τηλεοπτικὸ κανάλι τὰ ἑξῆς ἀποκαλυπτικὰ περὶ 
τῆς συναντήσεως: «Εἶναι μία συνήθεια, ἡ ὁποία γίνεται 
σχεδὸν κάθε χρόνο ἀπὸ ὅλους τοὺς χριστιανοὺς καὶ τὶς 
χριστιανικὲς κοινότητες τῆς Θεσσαλονίκης. Ὅλοι οἱ 
χριστιανοὶ ποὺ ἔχουν ἕνα κοινὸ “πιστεύω” στὸν Ἰησοῦ 
Χριστό, δηλ. ἐμεῖς οἱ ὀρθόδοξοι, οἱ Ρωμαιοκαθολικοί, 
οἱ Ἀρμένιοι, οἱ Εὐαγγελικοί, συγκεντρωνόμαστε γιὰ νὰ 
συμπροσευχηθοῦμε καὶ νὰ παρακαλέσουμε τὸν Θεό... Ὁ 
σκοπὸς αὐτῆς τῆς συμπροσευχῆς εἶναι νὰ θυμηθοῦμε τὶς 
ρίζες μας καὶ τὴν κοινή μας θρησκευτικὴ καταγωγή, ἡ 
ὁποία πολὺ παλιὰ μᾶς ἕνωνε ὅλους, ἐνῶ μετὰ ἀπὸ ἕνα 
χρονικὸ διάστημα μᾶς διέσπασε γιὰ λόγους, οἱ ὁποῖοι 
κατὰ τὴν γνώμη μας δὲν εἶναι καὶ τόσο πολὺ δικαιολο-
γημένοι. Αὐτή, ὅμως, ἡ προσπάθεια βασίζεται, ἐρείδε-
ται στὴν κοινὴ θέληση τῶν ἡγητόρων τῆς Ὀρθόδοξης 
Ἐκκλησίας, δηλ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου, 
τοῦ Πάπα τῆς Ρώμης, καθὼς ἐπίσης καὶ τῶν ἐπισκο-
πικῶν Ἐκκλησιῶν τῶν Εὐαγγελικῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν 
Ἀρμενίων, γιὰ μιὰ κοινὴ προσπάθεια νὰ βροῦμε κοινὰ 
σημεῖα ἐπαφῆς καὶ ἐπικοινωνίας».
 Οἰκουμενιστικὲς τελετές, συμπροσευχὲς καὶ δραστη-
ριότητες ἔγιναν μεταξὺ 19 καὶ 25 Ἰανουαρίου στὴν Ρώμη 
τῆς Ἰταλίας ὑπὸ τὴν ἡγεσία τοῦ Πάπα, στὴν Βουδαπέστη 
τῆς Οὑγγαρίας, στὶς Βρυξέλλες τοῦ Βελγίου, στοὺς Ἁγίους 
Τόπους, στὴν Μόσχα καὶ τὸ Νοβοσιμπὶσρκ τῆς Ρωσίας, 
στὸ Βουκουρέστι καὶ σὲ ἄλλες πόλεις τῆς Ρουμανίας καὶ 
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σὲ πολλὰ ἄλλα μέρη τοῦ κόσμου, σὲ κλῖμα καὶ πνεῦμα συγ-
κρητισμοῦ καὶ σχετικοποιήσεως.
 Στὸ δὲ Τρίερ τῆς Γερμανίας ἄρχισε τὴν Δευτέρα 30 
Ἰανουαρίου διεθνὲς οἰκουμενιστικὸ Φόρουμ μὲ συμπροσ-
ευχὴ καὶ ὁμιλίες γιὰ τὸν «ἄραφο Χιτῶνα τοῦ Χριστοῦ». 
Σὲ αὐτὸ ἔλαβαν μέρος ἀντιπρόσωποι τῶν Παπικῶν, τῶν 
Εὐαγγελικῶν, τοῦ «Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν», 
τῆς μητροπόλεως Γερμανίας ὑπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ 
Πατριαρχεῖο, τῶν Μεθοδιστῶν κ.ἄ. Στὰ πλαίσια μάλιστα 
τοῦ Φόρουμ αὐτοῦ, ὅπως ἐγράφη χαρακτηριστικά, «οἱ 
συμμετέχοντες ὑφαίνουν συμβολικὰ τὸν Χιτῶνα τοῦ 
Χριστοῦ»!...
 Στὴν οἰκουμενιστικὴ αὐτὴ παράκρουσι ἀξίζει νὰ ὑπο-
γραμμίσουμε καὶ τὴν νέα «παράδοσι», τὴν ὁποίαν καθι-
ερώνει τὸ Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως, τὸ ὁποῖο 
ἐνθρονίζει πλέον τοὺς νέους μητροπολίτες του στὸ ἐξω-
τερικό, ὅπου πιθανὸν δὲν διαθέτει μεγάλο καθεδρικὸ ναὸ 
τῆς δικαιοδοσίας του, ἐντὸς παπικῶν ναῶν! Αὐτὸ συνέ-
βη πρόσφατα τόσο στὴν ἐνθρόνισι στὴν Βουδαπέστη 
τῆς Οὑγγαρίας τοῦ νέου ἐξάρχου Οὑγγαρίας καὶ Μεσ-
ευρώπης μητροπολίτου Αὐστρίας Ἀρσενίου, ὅσο καὶ 
στὴν ἐνθρόνισι στὴν Σινγκαπούρη τοῦ νέου μητροπο-
λίτου Σινγκαπούρης Κωνσταντίνου, στὴν ὁποίαν μάλι-
στα παρίσταντο καὶ ἀρχιερεῖς τῆς Νεοημερολογιτικῆς 
ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
 Ἐπίσης, πρέπει νὰ ἀναφερθῆ καὶ ἡ οἰκουμενιστικὴ 
διάστασι τῆς φιλανθρωπικῆς διακονίας τῆς ἑταιρείας 
«Ἀ πο στολὴ» τῆς Καινοτόμου ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. 
Ἡ «Ἀποστολὴ» ἄρχισε νὰ συνεργάζεται ἐπίσημα πρό-
σφατα, γιὰ τὴν εὐώδοσι τῶν σκοπῶν της, τόσο μὲ τοὺς 
Ἀγγλικανούς, ὅσο καὶ μὲ τοὺς Παπικοὺς καὶ τὴν ἀντίστοιχη 
ὀργάνωσί τους «Caritas».

Τὸ Φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τὸ Σκότος τοῦ Οἰκουμενισμοῦ
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ΣΤ΄. Ἡ εὐθύνη τῶν Ὀρθοδόξων

 Ἐνώπιον τῆς θλιβερᾶς καὶ ἀποκαρδιωτικῆς αὐτῆς 
πραγ ματικότητος, ἡ ὁποία διαδραματίζεται στὰ πλαίσια 
τῆς ἐσχατολογικῆς «ἀποστασίας»67 γιὰ τὴν ἐπίτευξι τῆς 
Πανθρησκείας καὶ τὴν ἔλευσι τοῦ «ἀνόμου», ἤτοι τοῦ 
Ἀντιχρίστου, γιὰ τὴν τελικὴ δοκιμασία τῆς ἀνθρωπότητος, 
δὲν δυνάμεθα παρὰ νὰ ἐκφράσουμε τὴν λύπη καὶ τὴν ὀδύνη 
μας· ὄχι τόσο γιὰ τὴν δεινὴ οἰκονομικὴ κρίσι καὶ τὴν κοινω-
νικὴ ἐξαθλίωσι τῆς Πατρίδος μας, πράγματα ἐπίσης ἄκρως 
ἀνησυχητικά, ὅσο κυρίως γιὰ τὴν ἅλωσι τῶν λεγομένων 
ἐπισήμων ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καὶ τὴν συνεχιζομένη 
αἰχμαλωσία τῶν ψυχῶν, ἐξ αἰτίας τῶν ὑπερμαχούντων τῆς 
οἰκουμενιστικῆς αἱρέσεως, ὅπως ἔγραφε σχετικὰ ὁ Μέγας 
Βασίλειος γιὰ τὰ γεγονότα τῆς ἐποχῆς του: «Οὐ γὰρ οἰκο-
δομημάτων γηΐνων καταστροφήν, ἀλλ’ Ἐκκλησιῶν 
ἅλω σιν ὀδυρόμεθα· οὐδὲ δουλείαν σωματικήν, ἀλλ’ 
αἰχμαλωσίαν ψυχῶν καθ’ ἑκάστην ἡμέραν ἐνεργουμένην 
παρὰ τῶν ὑπερμαχούντων τῆς αἱρέσεως καθορῶμεν»68. 
 Θεωροῦμε, ὅτι αὐτὸ ποὺ προέχει σήμερα εἶναι ἡ δια-
φύλαξις, πάσῃ θυσίᾳ, τῆς Ὀρθοδόξου Ταυτότητός μας, ἡ 
ὁποία πλήττεται δεινῶς μέσα στὸν καταιγισμὸ τῆς συγχύ-
σεως ποὺ μᾶς περιβάλλει, ἀλλὰ καὶ ἡ ἀνάλογη εὐαισθη-
τοποίησις μὲ κάθε τρόπο ὅσο τὸ δυνατὸν περισσοτέρων 
ἀδελφῶν μας, γιὰ νὰ πράξουν ὀρθὰ καὶ θεάρεστα.
 Στοὺς ἐγκλωβισμένους Ἀδελφοὺς στὴν κατάκριτη κοι-
νωνία μὲ τοὺς Οἰκουμενιστάς, ὑπάρχει πάντοτε ἡ δυνατότης 
ἀποτινάξεως τοῦ «ζυγοῦ», διὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ὁμολογίας 
καὶ Ἀποτειχίσεως καὶ τῆς συγκαταλέξεως στὸν χῶρο τῆς 
Ἀληθείας τῆς γνησίας Ὀρθοδοξίας, μακριὰ ἀπὸ τὸ σκό-
τος καὶ τὸ ψεῦδος τῆς πλάνης. Ὅμως, ὀλίγοι βλέπουμε νὰ 
ἑλκύωνται ἀπὸ τὸ Φῶς τῆς Ἀληθείας· ὀλίγοι περιπατοῦν 

67. Β΄ Θεσσαλ. β΄ 3.
68. PG τ. 32, στλ. 463BC, Ἐπιστολὴ Ο΄ (70): «Ἀνεπίγραφος περὶ 

συνόδου».
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ἐν Ἀληθείᾳ, μακριὰ ἀπὸ τὴν πονηρία τῆς ἁμαρτίας καὶ τῆς 
ἀποστασίας. Ὅπως φαίνεται, διάφορες λανθασμένες ἐκτι-
μήσεις ἤ δεσμεύσεις καὶ ἐξαρτήσεις σκοτίζουν τὶς ψυχὲς 
καὶ ἀπωθοῦν τοὺς σωστικοὺς ἐλέγχους τῶν συνειδήσεων. 
Καὶ ὄχι μόνον τοῦτο, ἀλλὰ καὶ ἐπιστρατεύονται πονηρὲς 
προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις, προκειμένου οἱ συνειδήσεις νὰ 
ἐπαναπαύωνται καὶ νὰ ἀποκοιμίζωνται στὴν οὐνιτικοῦ τύ-
που οἰκουμενιστικὴ κοινωνία. Στοὺς συγχρόνους ὑπερα-
σπιστὰς τῆς Καινοτομίας καὶ ὑβριστὰς τῆς Ἀληθείας καὶ 
Ὁμολογίας, ἁρμόζουν οἱ σκληροὶ λόγοι τοῦ Κυρίου μας 
Ἰησοῦ Χριστοῦ: «Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι 
ὑποκριταί, ὅτι κλείετε τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν 
ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων· ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε, 
οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν»69.            
 Ὁ Μέγας Βασίλειος, γιὰ παράδειγμα, ἐπίστευε -ὅπως 
καὶ ὅλοι οἱ Ἅγιοι Πατέρες- ὅτι ἔχει ἄμεση σωτηριολογικὴ 
σημασία τὸ θέμα τῆς κοινωνίας μὲ αἱρετικούς, γι’ αὐτὸ καὶ 
ηὔχετο νὰ μὴν ἐκπέση ἐκ τῆς κοινωνίας μὲ τὸ τμῆμα ἐκεῖνο 
τῆς Ἐκκλησίας, τὸ ὁποῖο παραμένει ἐπὶ τῆς βάσεως «τῆς 
ὑγιοῦς καὶ ἀδιαστρόφου διδασκαλίας»70, διότι ἡ κοινω-
νία ἐν Ὀρθοδοξίᾳ κατατάσσει μὲ τὴν «μερίδα» τῶν δικαίων· 
ἀντίθετα, ἡ κοινωνία μὲ παραχαράκτας ἐν ὅλῳ ἤ ἐν μέρει τῆς 
Ὀρθοδόξου Ὁμολογίας, θέτει αὐτομάτως τοὺς κοινωνοῦντας 
ἐκτὸς τῆς κοινωνίας τῆς Ἐκκλησίας71. Γιὰ τὸν λόγο τοῦτο, 
ὁ Μέγας Βασίλειος καὶ ὡς Διάκονος ἀκόμη, τὸ ἔτος 361, 
«ἀπετειχίσθη» ἀπὸ τὸν χειροτονήσαντα αὐτὸν ἐπίσκοπο 
Καισαρείας Διάνιο, διότι ἐκεῖνος ἀπὸ ἀδυναμία χαρακτῆρος 
εἶχε ὑπογράψει τὴν μὴ Ὀρθόδοξη ὁμολογία πίστεως τῆς ἡμι-
αρειανικῆς συνόδου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ 36072. 

Τὸ Φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τὸ Σκότος τοῦ Οἰκουμενισμοῦ

69. Ματθ. κγ΄ 14.
70. PG τ. 32, στλ. 940Α, Ἐπιστολὴ ΣΝΑ΄ (251): «Τοῖς Εὐαισηνοῖς», § 4.
71. Βλ. ἄρθρο: «Ἀνεπίτρεπτος ἡ κοινωνία μὲ αἱρετικοὺς ἐπισκό-

πους», ἐφημερ. «Ὀρθόδοξος Ἐνημέρωσις», ἀριθ. 26/Ὀκτώβριος-
Δεκέμβριος 1997, σελ. 101.

72. Αὐτόθι (μὲ παραπομπή: PG τ. 32, στλ. 388-392, Ἐπιστολὴ ΝΑ΄ 
(51): «Βοσπορίῳ ἐπισκόπῳ»).
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 Τὸ ἐλπιδοφόρο εἶναι ὅτι ὀλίγοι εὐαίσθητοι καὶ ἐκλεκτοὶ 
δοῦλου τοῦ Θεοῦ, ἀψηφοῦντες τὶς δόλιες ἀπειλές, τὴν περι-
θωριοποίησι καὶ τὶς μάταιες «ἀσφάλειες» τοῦ κόσμου τού-
του, ἑλκύονται στὸ Φῶς τῆς Ἀληθείας ἀποτειχιζόμενοι κατὰ 
τὸ Πατερικὸ παράδειγμα καὶ τὴν Συνοδικὴ καὶ Κανονικὴ 
προσταγὴ ἀπὸ τὶς ἐπίσημες λεγόμενες Ἐκκλησίες, καὶ ἀπο-
φεύγοντες διὰ τοῦ τρόπου τούτου τὴν κοινωνία τῆς οἰκου-
μενιστικῆς αἱρέσεως.
 Κάποιοι, ὅπως οἱ πνευματικοί μας πρόγονοι ἐν τῇ Πίστει, 
ἔπραξαν τοῦτο παλαιότερα, ἐξ αἰτίας τῆς οἰκουμενιστικῆς 
ἐπιβολῆς τῆς ἡμερολογιακῆς Καινοτομίας (1924 ἑ.)· ἄλλοι, 
ὅπως οἱ πνευματικοί μας γεννήτορες ἐν Κυρίῳ, ἔπραξαν 
τοῦτο ἀργότερα ἐξ αἰτίας τῶν ὅλο καὶ περισσότερο τολ-
μηρῶν οἰκουμενιστικῶν ἀνοιγμάτων καὶ ὑπερβολῶν· ἄλλοι 
τὸ πράττουν σήμερον καὶ ἀρκετοὶ ἀκόμη ταλαντεύονται 
περὶ τοῦ σωτηρίου τούτου διαβήματος καὶ παραμένουν 
στὴν κατάκριτη κοινωνία μὲ τοὺς Οἰκουμενιστάς. Ἡ ἔξαρ-
σις πάντως τοῦ Ἀντι-οικουμενισμοῦ, ἡ ὁποία θορυβεῖ τοὺς 
ἐξάρχους τῆς αἱρέσεως καὶ τοὺς ποικίλους ὑπερασπιστὰς ἤ 
συναδέλφους τους, εἶναι γεγονὸς παρήγορο καὶ βεβαιωτι-
κό, ὅτι οἱ ἀγῶνες ἕως καὶ μαρτυρίου ἀκόμη πολλῶν δεκαε-
τιῶν δὲν ἔγιναν εἰς μάτην.
 Εἴθε ὁ Κύριος τῆς Ἐκκλησίας νὰ ἐνισχύση τὸ Ὁμο-
λογητικὸ Πλήρωμα πρὸς κατίσχυσιν τῆς θείας Ἀληθείας!
 Εἴθε νὰ συγκαταλεχθοῦμε μὲ τοὺς πιστοὺς καὶ φρονί-
μους δούλους τοῦ Θεοῦ στὴν Βασιλεία τοῦ Φωτὸς τῆς θεί-
ας Ἀγάπης, ἕνεκα -ἄν μή τι ἄλλο- τῆς ὑπομονῆς μας καὶ 
τῆς καλῆς προαιρέσεως μας γιὰ ἀγαθὰ ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ. Ἡ 
μεγαλειώδης ὅρασις τῆς Θείας Βασιλείας, τὴν ὁποίαν μᾶς 
περιγράφει ὁ Ἅγιος Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος 
στὴν Ἀποκάλυψι, ἄς μᾶς παρηγορεῖ στὶς ὅποιες θυσίες μας 
ὑπὲρ Πίστεως καὶ Ἀρετῆς: 
 «καὶ νὺξ οὐκ ἔσται ἐκεῖ, καὶ χρείαν οὐκ ἔχουσι (οἱ σε-
σωσμένοι) λύχνου καὶ φωτὸς ἡλίου, ὅτι Κύριος ὁ Θεὸς 
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φωτιεῖ αὐτούς, καὶ βασιλεύσουσιν εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν 
αἰώνων»73. Ἀμήν!

Τὸ Φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τὸ Σκότος τοῦ Οἰκουμενισμοῦ

73. Ἀποκαλ. κβ΄ 4.



Εὐλογία Ἀγάπης
ἀπὸ τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Παλαμᾶ

ΤΟ ἔργο καὶ ἡ διδασκαλία τοῦ μεγάλου Πατρὸς τῆς 
Ἐκκλησίας Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ ἀποτελεῖ, 

ὡς γνωστόν, μία δεύτερη νίκη τῆς Ὀρθοδοξίας, μετὰ τὸν 
λαμπρὸ ἑορτασμὸ τοῦ Θριάμβου τῆς Ὀρθοδοξίας τὴν 
Α΄ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν. Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Θεσ-
σα λονίκης διετύπωσε αὐθεντικὰ τὴν Πίστι, βασιζόμενος 
στὴν Πατερικὴ Παράδοσι καὶ ἐξέφρασε  μία ὄντως ζῶσα 
Θεολογία. Ἡ μαρτυρία του γιὰ τὴν πραγματικὴ θεϊκότη-
τα τῶν σωτηριωδῶν Ἀκτίστων Ἐνεργειῶν τοῦ Θεοῦ στὸν 
ἄνθρωπο ἔτυχε Συνοδικῆς ἐγκρίσεως καὶ Ἐκκλησιαστικῆς 
ἐπισφραγίσεως. Ὁ Ἅγιος Παλαμᾶς προέβη σὲ ἐξήγησι τῆς 
θεοπρεποῦς διακρίσεως Οὐσίας καὶ Ἐνεργειῶν στὸν Θεὸ 
καὶ ὑπερασπίσθηκε μὲ σθένος τὴν πραγματικότητα τῆς κοι-
νωνίας καὶ ἑνώσεως τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸν Θεό, δηλαδὴ τῆς 
Θεώσεως τοῦ ὅλου ἀνθρώπου.
 Πῶς θεοποιούμεθα; Μὲ τὴν νέκρωσι τοῦ «παλαιοῦ ἀνθρώ-
που» τῆς ἐμπαθείας καὶ τὴν ἐκζήτησι τῆς ἀληθινῆς κοινωνίας 
ἐν Χάριτι μὲ τὸν Θεὸ καὶ τὸν πλησίον· μὲ ἕνα λόγο, μὲ τὴν 
Ἀγάπη ὡς Χάρι Θεοῦ, ὡς δωρεὰ τοῦ Πνεύματος τῆς Ἀληθείας.
 Ὁ Ἡσυχασμός, ὡς μέθοδος θεραπείας τῆς προσωπικό-
τητος τοῦ ἀνθρώπου, τὸν ὁποῖον ἐπαγγέλθηκε ὁ Ἅγιος 
Γρηγόριος Παλαμᾶς, εἶναι γιὰ ὅλους, διότι ἅπαντες ἔχουν 
ἀνάγκη θεραπείας ἀπὸ τὸν ἀτομισμὸ καὶ τὴν ἐξωστρέ-
φεια, ὥστε νὰ ἐγκεντρισθοῦν ἀληθινὰ στὸ Μυστηριακὸ 
Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, νὰ χριστοποιηθοῦν καὶ νὰ σωθοῦν.

*  *  *
 Ο ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ Θεὸς μᾶς ἔπλασε ἀπὸ Ἀγάπη καὶ ἔθε-
σε στὴν «κατ’ εἰκόνα» Αὐτοῦ ψυχή μας δύναμι θεϊκῆς 
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Ἀγάπης καὶ Γνώσεως, ὥστε ὁ ἄνθρω-
πος νὰ ἔχη συνεχῆ μνήμη καὶ θεωρία 
Θεοῦ καὶ νὰ φλέγεται ἀπὸ τὴν Ἀγάπη 
Του, γιὰ νὰ ἑλκύη τὴν Χάρι Του καὶ νὰ 
ἔχη τὸ «καθ’ ὁμοίωσιν». Διὰ τοῦ τρό-
που τούτου ἡ ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου θὰ 
παρέμενε μὲ Ἀγάπη στὸν Θεὸ «ὑπὲρ 
ἑαυτήν», μὲ Ἀγάπη στὸν πλησίον «ὡς 
ἑαυτὴν» καὶ ἀληθινὴ Ἀγάπη τοῦ ἰδίου 
τοῦ ἑαυτοῦ της (Κεφάλαια Ἑκατὸν Πεντήκοντα Φυσικὰ καὶ 
Θεολογικὰ..., § 40).
 Ὅμως, δὲν ἐκπληρώσαμε τὴν ἀποστολή μας, οὔτε δι-
ατηρήσαμε τὰ δῶρα καὶ τὶς δυνατότητές μας, ἀλλὰ μὲ τὴν 
ἐπήρεια τῶν «ἀντιθέων» καὶ «λυμαντικῶν» καὶ «πολεμιωτά-
των» τοῦ γένους μας ἐχθρῶν δαιμόνων (Κεφάλαια..., § 27), 
«ἀποστατήσαμε» καὶ πράξαμε σὰν τοὺς μανιακούς, οἱ ὁποῖοι 
διασπαράττουν τὶς ἴδιες τους τὶς σάρκες, ἐφ’ ὅσον διασπαρά-
ξαμε «τὴν ἔμφυτον καλλονήν» μας (Κεφάλαια..., § 40).
 Παρακούσαμε τοῦ Θεοῦ καὶ βρήκαμε τὸν θάνατο, τὸν 
χωρισμὸ ἀπὸ τὴν θεία διαμονὴ καὶ τὴν γύμνωσι ἀπὸ τὰ 
ἐνδύματα τοῦ «ἀφθάρτου φωτὸς» (Πρὸς Ἀκίνδυνον Λόγος 
Ἀντιρρητικὸς Ἕκτος, Ι΄, § 28). Καὶ πλέον, μᾶς κατέλαβε νύ-
κτα καὶ μᾶς περιτύλιξε σκότος· τὸ «κατ’ εἰκόνα» ἀμαυρώ-
θηκε καὶ τὸ «καθ’ ὁμοίωσιν» ἀπωλέσθηκε!...

*  *  *
 Ο ΘΕΟΣ, διὰ τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου Του, μᾶς ἀνέπλα-
σε ἀπὸ Ἀγάπη καὶ μόνον καὶ μᾶς ἐπανέφερε στὴν ἄνωθεν 
ἀξία καὶ πλέον αὐτῆς! Κατῆλθε μέχρις ἡμῶν καὶ ὑπέμεινε 
Σταυρὸ καὶ Θάνατο καὶ ἔτσι λαφυραγώγησε τὸν Ἅδη καὶ 
ἔδειξε πάλι στὴν φύσι μας τὸ Φῶς τῆς Ἀθανάτου Ζωῆς, ὡς 
Φῶς Ἀναστάσεως (Ὁμιλία ΚΓ΄, § 3)!...
   Τὸ Φῶς αὐτὸ ἐνυπάρχει στὴν Ἐκκλησία, τὴν «Κοινωνία 
Θεώσεως», καὶ μᾶς παρέχεται δωρεάν, ὡς Χάρις Ἀληθείας 
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καὶ Ἀγάπης, διὰ τῶν Μυστηρίων καὶ τῶν Ἀρετῶν. Γιὰ τὴν 
οἰκείωσι αὐτῶν ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο χρειάζεται ἀγώνας, διότι 
ἀντιτάσσονται σφοδρῶς ἡ «φιλαμαρτήμων γνώμη», ἡ φι-
λαυτία καὶ ἡ ἐμπάθειά μας.
 Ἐπειδὴ πλασθήκαμε «κατ’ εἰκόνα τοῦ ἀγαθοῦ», μετὰ 
τὴν πτῶσι διατηρήσαμε μὲν ἄθικτη καὶ ἀκέραιη τὴν ἀγάπη 
πρὸς τὸν ἑαυτό μας καὶ τὴν ἐπιθυμία καὶ τὴν ἀνάγκη νὰ 
μᾶς ἀγαποῦν, ὅμως πλέον δυσκολευόμαστε πάρα πολὺ νὰ 
ἀγαποῦμε ἐμεῖς τοὺς ἄλλους θυσιαστικὰ καὶ διακονητικά, 
«ἀνιδιοτελῶς», λόγῳ τῆς φιλαυτίας καὶ τοῦ ἐγωϊσμοῦ μας 
(Ὁμιλία ΜΕ΄, § 5).
 Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός, ἡ Αὐτο-
αγάπη καὶ ἡ Αὐτο-αλήθεια, ἔδωσε τὴν Ἐντολὴ τῆς Ἀγάπης 
πρὸς τὸν Θεὸ καὶ πρὸς τὸν πλησίον ὡς τὴν ἀνώτερη ὅλων 
τῶν ἐντολῶν (βλ. Ματθ. κβ΄ 37-40) καὶ ὡς τὸ «Κεφάλαιόν» 
τους. Ὅλα ἐξαρτῶνται ἀπὸ Αὐτήν!
 Βεβαίως, ἡ Ἀγάπη ὑπάρχει σὲ μᾶς «φυσικῶς» καὶ 
«κτιστῶς», ὡς «ἀπήχημα» τῆς ἀρχικῆς μας πλάσεως, ἀλλ’ 
ἐὰν δὲν μεταμορφωθῆ χαρισματικά, εὔκολα ἀμαυρώνεται, 
χρησιμοποιεῖται ἐμπαθῶς καὶ ἀχρειώνεται. Ἔτσι, ἡ δύναμις 
τῆς ἀγάπης τῆς ψυχῆς ἐκπίπτει καὶ σκορπίζεται «πρὸς ἐπι-
θυμίαν βρωμάτων οὐκ ἀναγκαίων, πρὸς ἐπιθυμίαν σωμάτων 
οὐκ εὐσχημόνων, πρὸς ἐπιθυμίαν οὐκ εὐχρήστων χρημάτων, 
πρὸς ἐπιθυμίαν τῆς κενῆς καὶ ἀδόξου δόξης» (Ὁμιλία Γ΄, § 15).
 Ἔτσι, ὁ νοῦς «κατακερματίζεται» καὶ ἀφίσταται τοῦ 
Θεοῦ καὶ «μάχεται τοῖς πλησίον, μαίνεται κατὰ τῶν ὁμοφύ-
λων, ἀποθηριοῦται κατὰ τῶν μὴ συναινούντων ταῖς αὐτοῦ 
παραλόγοις ὀρέξεσι, καὶ ἀνθρωποκτόνος, φεῦ, ὁ ἄνθρω-
πος γίνεται, οὐ μόνον τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις ὁμοιωθείς, 
ἀλλὰ καὶ τοῖς ἑρπετοῖς καὶ ἰοβόλοις τῶν ζώων, σκορπίος, 
ὄφις, γέννημα ἐχιδνῶν γεγονώς, ὁ ἐν υἱοῖς Θεοῦ τεταγμένος» 
(Ὁμιλία Γ΄, § 16). 

*  *  *
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 ΠΩΣ θὰ καταστήσουμε τὸν νοῦ μας δεκτικὸ Χάριτος καὶ 
ἄρα Ἀγάπης; Χρειάζονται καὶ τὰ ἐξωτερικὰ ἔργα Ἀγάπης, 
ἀλλὰ κυρίως ἀπαιτεῖται ἐσωτερικὴ θεραπεία. Πρωτίστως, 
χρειάζεται ἀποκοπὴ τῶν ἁμαρτιῶν καὶ ἀπαλλαγὴ τῆς 
ψυχῆς ἀπὸ τὶς ἐμπαθεῖς προσκολλήσεις της, τήρησις τῶν 
Ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ μὲ φόβο καὶ βαθειὰ προσευχὴ μετα-
νοίας. Ἡ ἐπιμονὴ σὲ αὐτὰ φέρνει εἰρήνη καὶ καταλλαγὴ 
στὴν ψυχὴ καὶ ὁ φόβος μεταβάλλεται σταδιακὰ σὲ Ἀγάπη 
μέσα στὸν ἄνθρωπο· «τὸ τῆς εὐχῆς ὀδυνηρὸν» μετατρέπε-
ται σὲ «τερπνὸν» καὶ «ἀνατέλλει τὸ ἄνθος τοῦ φωτισμοῦ» 
καὶ καταυγάζει ἡ Χάρις τῆς Ἀγάπης (Λόγος ὑπὲρ τῶν ἱερῶς 
Ἡσυχαζόντων 1, 1, § 7).
 Ἄν πιστεύουμε ὀρθὰ καὶ γνωρίζουμε ὅτι χωρὶς τὸν Θεὸ 
δὲν δυνάμεθα νὰ κάνουμε τίποτε, ἄν μᾶς καταλάβη, βάσει 
τῶν ἀνωτέρω, ὁ θεῖος Ἔρως, τότε κάνουμε τροφὴ καὶ πνοή 
μας τὴν Εὐχή, ὥστε οἱ δωρεὲς νὰ σταθεροποιοῦνται καὶ 
αὐξάνουν, καὶ ἡ ἱερὰ εὐφροσύνη νὰ μᾶς περιθάλπη. Διὰ τοῦ 
τρόπου αὐτοῦ ἡ καρδιὰ καθαίρεται καὶ ὁ νοῦς φωτίζεται.
 Ἡ νοερὰ προσευχὴ εἶναι προσιτὴ σὲ ὅλους, γιὰ τὴν ἀκρί-
βεια στοὺς ὑπάκουους καὶ ὄχι στοὺς παρήκοους καὶ ὑπε-
ρήφανους. Ἡ Ἡσυχαστικὴ μέθοδος μὲ νῆψι καὶ προσοχὴ 
εἶναι ἀπαραίτητη γιὰ τὴν ἐπίτευξι τῆς Ἀγάπης καὶ τὴν ἕνω-
σι μὲ τὸν Θεό· μὲ τὴν ἐγκράτεια καθαίρεται τὸ σῶμα, μὲ 
τὴν ἀγάπη μεταποιοῦνται ὁ θυμὸς καὶ ἡ ἐπιθυμία σὲ ἀρετές, 
καὶ μὲ τὴν προσευχὴ ὁ ἐξαγνισμένος νοῦς παρίσταται ἐνώ-
πιον τοῦ Θεοῦ καὶ λαμβάνει ὅ,τι ἔχει ὑποσχεθῆ ὁ Κύριός 
μας γιὰ τοὺς καθαροὺς τῇ καρδίᾳ (Αὐτόθι 1, 2, § 2), δηλαδὴ 
κατοικεῖ καὶ ἐμφανίζεται ὡς Φῶς σὲ ὅσους Τὸν ἀγαποῦν 
καὶ τοὺς ἀγαπᾶ. Τὸ Φῶς αὐτὸ δὲν εἶναι αἰσθητὸ καὶ ὑλικό, 
ἀλλὰ προαιώνιο καὶ ἀτελεύτητο (Αὐτόθι 2, 1, § 29).
 Αὐτὸ τὸ Ἄκτιστο Φῶς προϋπέδειξε ὁ Κύριός μας στὸ Ὄρος 
Θαβὼρ κατὰ τὴν θεία Μεταμόρφωσι, ἡ δὲ φύσις Αὐτοῦ τοῦ 
Φωτὸς ἀπετέλεσε κατὰ κύριο λόγο τὸ ἀντικείμενο τοῦ Ἀντι
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αιρετικοῦ ἀγῶνος τοῦ Ἁγίου μας κατὰ τῶν βλασφημησάντων 
εἰς Αὐτό. Ὁ ἀγώνας τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου ἦταν ἀγώνας 
Ἀγάπης καὶ Ἀληθείας, γιὰ τὴν σωτηρία τῶν ψυχῶν ἀπὸ 
τὸ δηλητήριο τῆς Αἱρέσεως, γι’ αὐτὸ καὶ διεξήγετο δυνα-
μικῶς μέν, ἀλλ’ ἀπαθῶς, χωρὶς νὰ ἀφίσταται ἀπὸ τὸ ἐκκλη-
σιαστικὸ ἦθος τῆς εὐπρεπείας καὶ φιλανθρωπίας.
 Ὁ ἀπόρρητος φωτισμὸς μὲ τὸ θεῖο Φῶς σημαίνει μέθεξι 
τῆς θεοποιοῦ Ἐνεργείας καὶ Χάριτος καὶ ὄχι τῆς Οὐσίας 
τοῦ Θεοῦ, ἡ Ὁποία εἶναι ἀμέθεκτη ἀκόμη καὶ γιὰ τοὺς 
Ἁγίους Ἀγγέλους. Ἡ δὲ ὅρασις καὶ μετοχὴ Αὐτοῦ ἐπιτυγ-
χάνεται διὰ θείας Δυνάμεως καὶ Αἰσθήσεως τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος. Αὐτὴ ἡ θεοποιὸς Ἕνωσις δεικνύει τὸ ὑπερ-
βάλλον μέγεθος τῆς Ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπο· 
ὀνομάζεται «σύμφυσις» καὶ «ἀνάκρασις» καὶ συνάπτει 
Θεὸ καὶ ἄνθρωπο εἰς «Πνεῦμα ἕν» (Πρὸς Ἀκίνδυνον Λόγος 
Ἀντιρρητικὸς Ἕβδομος..., Θ΄, § 28-29). Αὐτὴ εἶναι ἡ ὄντως 
Ἀγάπη Θεοῦ πρὸς ἄνθρωπο καὶ ἀνθρώπου πρὸς Θεόν! Καὶ 
αὐτὸ εἶναι ποὺ συντελεῖται στὴν Θεία Εὐχαριστία, ὅπου 
ἐπὶ πλέον δὲν ἔχουμε μόνον συνάφεια καὶ ἕνωσι πνευμα-
τική, ἀλλὰ καὶ σωματική! Στὴν Θεία Κοινωνία ἔχουμε -μὲ 
πνευματικὴ ἔννοια- γαμήλια-ἐρωτικὴ ἕνωσι καὶ ἀνάκρασι 
Θεοῦ καὶ ἀνθρώπου εἰς «ἕν σῶμα» καὶ «ἕν πνεῦμα» (Ὁμιλία 
ΝΣΤ΄, § 10)!...

*  *  *
 ΠΟΙΑ εἶναι τὰ γνωρίσματα τῆς ὄντως Ἀγάπης;
 Πρῶτον, ὅταν κάποιος προσεύχεται καὶ χαίρεται ὁ νοῦς 
του στὴν μνήμη τοῦ Θεοῦ, χωρὶς νὰ διασπᾶται καὶ χωρὶς 
νὰ δυσανασχετῆ ἀπὸ πιθανὴ παράτασι τῆς προσευχῆς· καὶ 
δεύτερον, ὅταν κάποιος μὲ κατάνυξι καὶ γλυκειὰ ὀδύνη 
καρδιᾶς προσεύχεται ὅπως γιὰ τὸν ἑαυτό του, παρομοίως 
καὶ γιὰ κάθε ἄνθρωπο, γνωστὸ ἤ ἄγνωστο, φίλο ἤ ἐχθρό, 
λυπήσαντα αὐτὸν ἤ μὴ λυπήσαντα.
 Αὐτὰ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἐπιτευχθοῦν, χωρὶς τὴν ἐξά-
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σκησι τῶν φανερῶν – πρακτικῶν ἔργων Ἀγάπης: πρῶτον, 
τὴν ἐκκοπὴ τοῦ ἰδίου θελήματος, ὥστε νὰ ἐπιτευχθῆ τὸ θέ-
λημα τοῦ πλησίον -ὅταν φυσικὰ δὲν ὑπάρχη ἁμαρτία-, διότι 
χωρὶς αὐτὴ τὴν στάσι δὲν πρόκειται νὰ δείξουμε ὑπομονὴ 
σὲ ὅσα θὰ μᾶς ἐπιφέρη ὁ πλησίον· καὶ δεύτερον, τὴν ὑπο-
μονὴ μὲ γενναιότητα καὶ μακροθυμία ὅσων δυσχερῶν μᾶς 
συμβαίνουν ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους, διότι διαφορετικὰ δὲν 
πρόκειται νὰ προκόψουμε στὴν προσευχὴ ὑπὲρ τῶν ἐχθρῶν 
(Ὁμιλία ΜΔ΄, § 9).
 Εἶναι γνωστόν, ὅτι ἡ Ἀγάπη δοκιμάζεται στὶς θλίψεις 
τῶν πειρασμῶν καὶ χρειάζεται ὁπωσδήποτε ὑπομονὴ σὲ 
ὅσα δεινὰ μᾶς ἐπέρχονται παρὰ τὴν θέλησί μας, ὥστε καὶ 
οἱ ἑκούσιες πράξεις μας νὰ τύχουν τῆς θείας εὐλογίας (Πρὸς 
τὴν σεμνοτάτην ἐν Μοναζούσαις Ξένην..., § 45).
 Καὶ βέβαια, εἶναι ἀπαραίτητα τὰ ἔργα τῆς ἔμπρακτης 
Ἀγάπης, διότι ὅποιος δὲν ἔχει ἔργα Ἀγάπης καὶ Συμπαθείας, 
ὁμοιάζει μὲ τὶς «μωρὲς παρθένες» (βλ. Ματθ. κε΄ 1-13) μὲ τὶς 
σβησμένες λαμπάδες, χωρὶς τὸ Ἔλαιον τῆς Ἀγάπης. Ὅποιος 
δὲν ἔχει ἔργα Ἀγάπης, ὁμοιάζει ἐπίσης μὲ αὐτὸν ποὺ δὲν 
διαθέτει «ἔνδυμα γάμου» (βλ. Ματθ. κβ΄ 11-12), ὥστε νὰ μὴ 
δύναται νὰ παρακαθήση στὸ Δεῖπνο τῆς Βασιλείας, ἔστω 
καὶ ἄν εἶναι προσκεκλημένος (Ὁμιλία ΙΗ΄, § 15).
 Στὴν Μέλλουσα Κρίσι θὰ γίνη ἐξέτασις τῆς Κεφαλῆς 
ὅλων τῶν Ἀρετῶν, τῆς Ἀγάπης καὶ Εὐποιΐας, σὰν Ὀρο
φῆς στὸν οἰκοδόμημα τοῦ οἴκου τῶν Ἀρετῶν καὶ σὰν Ἐπι-
σφραγίσεως καὶ Ἐπιστέψεως αὐτῶν (Ὁμιλία Δ΄, § 14).
 Γι’ αὐτὸ ὁ φιλόθεος καὶ φιλάνθρωπος Ἅγιος, γεμᾶτος 
Ἀγάπη καὶ Συμπόνια, μᾶς προτρέπει:
 «Ἀγαπῶμεν οὖν ἀλλήλους καὶ ἀνεχώμεθα καὶ κηδώ-
μεθα ἀλλήλων, ἅτε μέλη ὑπάρχοντες ἀλλήλων· τὸ γὰρ 
σημεῖον τῆς ἡμῶν πρὸς Ἐκεῖνον μαθητείας, ὡς Αὐτὸς ὁ 
Κύριος εἶπεν, ἡ Ἀγάπη ἐστι καὶ ἡ πατρικὴ κληρονομία, ἥν 
ἡμῖν ἀφῆκε μεταβαίνων ἐκ τοῦ κόσμου τούτου, ἡ Ἀγάπη 
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ἐστι, καὶ ἡ τελευταία ἥν ἔδωκεν ἡμῖν εὐχὴ πρὸς τὸν 
οἰκεῖον Πατέρα ἀναβαίνων τὴν πρὸς ἀλλήλους Ἀγάπην 
ἡμῶν ἐπιστηρίζει» (Ὁμιλία ΙΕ΄, § 12).
 Καὶ κατακλείουμε μὲ τὴν παρόμοια σωτήρια καὶ προ-
τρεπτικὴ Παλαμικὴ «Εὐλογία Ἀγάπης»:
 «Ἀλλ’ ἡμεῖς Ἀγάπης ἔργα ἐπιδειξώμεθα εἰς τοὺς ἡμε-
τέρους ἐν Χριστῷ ἀδελφούς, ἐλεοῦντες τοὺς πενομένους, 
ἐπιστρέφοντες τοὺς πεπλανημένους, ἥν ἄν εἴποις πλάνην 
τε καὶ πενίαν, ἐκδικοῦντες (δικαιώνοντες) τοὺς ἀδικου-
μένους, ἐπιρρωννῦντες (ἐνισχύοντες) τοὺς ἐν ἀσθενείᾳ 
κατακειμένους, εἴτε διὰ τῶν αἰσθητῶν τοῦτο πάσχοντας 
ἐχθρῶν καὶ νοσημάτων, εἴτε διὰ τῶν ἀοράτων πονηρῶν 
πνευμάτων καὶ τῶν τῆς ἀτιμίας παθῶν, ἐπισκεπτόμενοι 
τοὺς ἐν φυλακῇ καθειργμένους, ἀλλὰ καὶ ἀνεχόμενοι τῶν 
εἰς ἡμᾶς πταιόντων, καὶ χαριζόμενοι ἀλλήλοις εἴ τις πρός 
τινα ἔχει μομφήν, ὡς καὶ ὁ Χριστὸς ἐχαρίσατο ἡμῖν· καὶ 
ἁπλῶς παντὶ τρόπῳ καὶ πᾶσιν ἔργοις τε καὶ λόγοις, οἷς 
ἔχομεν, ἐπιδειξώμεθα τὴν πρὸς ἀλλήλους Ἀγάπην, ἵνα 
καὶ τῆς παρὰ τοῦ Θεοῦ ἐπιτύχωμεν Ἀγάπης καὶ εὐλο-
γηθῶμεν παρ’ Αὐτοῦ καὶ κληρονομήσωμεν τὴν ἐπηγγελ-
μένην ἡμῖν καὶ δι’ ἡμᾶς ἡτοιμασμένην οὐράνιον καὶ αἰώ-
νιον Βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου. Ἧς γένοιτο πάν-
τας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν, χάριτι καὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ Κυρίου 
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, μεθ’ Οὗ τῷ Πατρὶ ἅμα τῷ Ἁγίῳ 
Πνεύματι τιμὴ καὶ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 
Ἀμήν»! (Ὁμιλία, Δ΄, § 26-27).

                    Β΄ Κυριακὴ Νηστειῶν 2012



Εἰκόνες καὶ Θαύματα*

1. Οἱ ἱερὲς Εἰκόνες εἶναι «ζωντανὲς»

ΚΑΤΑ τὸ ἔνδοξο Μαρτύριο τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Ἀνα-
στασίου στὴν Παραμυθιὰ τῆς Ἠπείρου († 18.11.1750), 

ὁ υἱὸς τοῦ Ἡγεμόνος τῆς περιοχῆς Ἀχμὲτ πασᾶ, τοῦ θανα-
τώσαντος τὸν Ἅγιο, ὀνόματι Μουσᾶς (Μωϋσῆς), ἐντυπω-
σιάσθηκε πάρα πολὺ ἀπὸ τὴν σταθερότητα τοῦ Μάρτυρος 
καὶ τὴν ἀταλάντευτη ὁμολογία του· γι’ αὐτὸ καὶ ἔσπευσε νὰ 
γνωρισθῆ καὶ νὰ συνομιλήση μαζί του, ἐνῶ ὁ Ἅγιος ἦταν 
στὴν φυλακή, νὰ κατηχηθῆ στὴν Χριστιανικὴ πίστι καὶ νὰ 
λάβη τὴν πρόρρησι, ὅταν ἐξέφρασε τὴν ἐπιθυμία νὰ γίνη 
Χριστιανός, ὅτι ὁ Θεὸς θὰ ἐξεπλήρωνε ἐν καιρῷ τὴν ἁγία 
ἐπιθυμία του.
 Πράγματι, μετὰ τὴν πάροδο ὀλίγου διαστήματος, ὅταν ὁ 
Μουσᾶς ἐστάλη ἀπὸ τὸν πατέρα του στὸν γάμο τοῦ υἱοῦ τῆς 
ἀδελφῆς του καὶ αὐτὸς πῆγε ἀπρόθυμα, συνέβη κάτι τὸ θαυ-
μαστό. Τὴν νύκτα, τὸν ξύπνησε ἅγιος Ἄγγελος, τὸν ἔβγαλε 
ἔξω ἀπὸ τὴν τουρκικὴ οἰκία καὶ τὸν ὡδήγησε σὲ κάποιον 
Ἀσκητή, μὲ τὴν προτροπὴ νὰ τὸν ἀκολουθήση γιὰ νὰ τύχη 
τοῦ ποθουμένου. Ὁ Μουσᾶς ἀκολούθησε τὸν μυστηριώδη 
Μοναχό, ὁ ὁποῖος φαινόταν νὰ γνωρίζη τὴν ὑπόθεσί του, 
χωρὶς νὰ ἔχουν συνομιλήση, καὶ βάδισαν σὲ τόπους ἐρήμους 
καὶ ἀβάτους, γιὰ νὰ ἀποφύγουν τοὺς Τούρκους. Ὅμως, ὁ 
Μουσᾶς ταλαιπωρήθηκε· σχίσθηκαν τὰ ροῦχα του, ὅπως καὶ 
τὰ πόδια του, καταπονήθηκε ἀπὸ τὴν κακουχία καὶ ἄρχισε νὰ 
πολεμῆται ἰσχυρὰ ἀπὸ λογισμοὺς συγχύσεως καὶ ἀπογνώσε-
ως, ὅτι δῆθεν κακῶς ἐγκατέλειψε τοὺς γονεῖς του, βαδίζον-
τας μὲ κάποιον ἄγνωστο πρὸς τὸ ἄγνωστο!

(*) Διάλεξις στὴν Ἔκθεσι Εἰκόνων στὸ Δημοτικὸ Ὠδεῖο Φυλῆς, Ἄνω 
Λιόσια Ἀττικῆς, Σάββατο, 16/29.12.2012.
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 Στὴν κατάστασι ἐκείνη τῆς ἀδημονίας διατελῶν, συνέβη 
νὰ διέρχωνται ἀπὸ ἕνα Ἐξωκκλήσι τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους, 
πλησίον κάποιου χωριοῦ. Ὁ ἄγνωστος Γέροντας, ὁ ὁποῖος 
δὲν ἔλεγε τίποτε, ἀλλὰ φαινόταν νὰ γνωρίζη τὸν πειρασμὸ 
ποὺ περνοῦσε ὁ νέος, τὸν προέτρεψε νὰ εἰσέλθη στὸ Ναΰδριο 
γιὰ νὰ προσκυνήση τὶς ἅγιες Εἰκόνες καὶ νὰ προσευχηθῆ. 
Ὁ Μουσᾶς πράγματι εἰσῆλθε στὸ Ναΰδριο, προσεκύνη-
σε τὶς ἱερὲς Εἰκόνες καὶ ἄρχισε νὰ παρακαλῆ τὸν Θεὸ καὶ 
τὴν Παναγία μας γιὰ βοήθεια στὸν πειρασμὸ καὶ τὴν θλῖψι 
του. Τότε, ἄκουσε ἔκπληκτος μία γλυκύτατη φωνὴ ἀπὸ τὴν 
Εἰκόνα τῆς Θεομήτορος, ποὺ τοῦ ἔλεγε:
  Μὴ λυπῆσαι, τέκνον, γιὰ τὰ μάταια ἀγαθὰ τῶν ἀσεβῶν 
ποὺ ἀπαρνήθηκες καὶ γιὰ τὶς θλίψεις ποὺ ὑπομένεις, δι-
ότι ὁ Υἱός μου καὶ Θεὸς ἔπαθε πολλὰ γιὰ σᾶς τοὺς ἀνθρώ-
πους. Μάλιστα, πρέπει νὰ χαίρης καὶ νὰ εὐφραίνεσαι, γιατὶ 
ἐξῆλθες ἀπὸ τὸ σκότος καὶ ἦλθες στὸ φῶς μὲ τὶς μεσιτεῖες τοῦ 
Μάρτυρος Ἀναστασίου καί, ἄν ὑπομείνης ἕως τέλους, μέλλεις 
νὰ ἀπολαύσης πολλὰ ἀγαθὰ στὴν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν!...
 Ἔπειτα, καθὼς ὁ Μουσᾶς προσκυνοῦσε τὴν Εἰκόνα 
τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ συγκλονισμένος, ἄκουσε καὶ ἀπὸ 
Ἐκεῖνον νὰ τοῦ λέγη τὰ ὅμοια καὶ νὰ τὸν ἐνθαρρύνη νὰ 
συνεχίση μὲ προθυμία τὸν δρόμο τῆς εὐσεβείας, ἀκολου-
θώντας τὸν Ἀσκητή.      
 Ἀκούγοντας ὁ Μουσᾶς τὶς οὐράνιες ἐκεῖνες φωνὲς μέσῳ 
τῶν ἱερῶν Εἰκόνων, πλημμύρισε μὲ τόση χαρὰ καὶ εὐφρο-
σύνη, ὥστε νὰ λησμονήση ὅλους τοὺς πειρασμοὺς καὶ 
νὰ ζητήση συγγνώμην ἀπὸ τὸν Πανάγαθο Κύριο καὶ τὴν 
Παναγία Μητέρα Του γιὰ τὴν πρόσκαιρη μικροψυχία του. 
Ἐξερχόμενος δὲ ἀπὸ τὸν Ναό, ἐρώτησε γεμᾶτος ἀπορία καὶ 
θαυμασμὸ τὸν Ἀσκητὴ ποὺ τὸν περίμενε ἔξω:  
  Πές μου, Γέροντα, αὐτὲς οἱ Εἰκόνες ἔτσι μιλοῦν πάντα ἤ 
μόνο τώρα μίλησαν γιὰ μένα;
  Ὄχι, τέκνο μου, τοῦ ἀποκρίθηκε ἐκεῖνος, δὲν μιλοῦν 
πάν τοτε, ἀλλὰ μόνο ὅταν εἶναι ἀνάγκη, ὅπως ἔγινε καὶ τώρα 
γιὰ χάρι σου, ὥστε νὰ λυθῆ ἐκείνη ἡ πικρὴ λύπη, ποὺ σὲ εἶχε 
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κυριεύσει1.
 Ὁ νέος δόξασε τὸν ἀληθινὸ Θεὸ καὶ 
ἀκολούθησε μὲ προθυμία τὴν πορεία 
του. Μετὰ κάποιο διάστημα βαπτίσθη-
κε Χριστιανὸς στὸν Ὀρθόδοξο Ναὸ τῆς 
Βενετίας, ἐν συνεχείᾳ ἐκάρη Μοναχὸς μὲ 
τὸ ὄνομα Δανιὴλ σὲ Μονὴ στὴν Κέρκυρα, 
διέμεινε γιὰ λίγο στὴν Κωνσταντινούπολι 
ποθῶν τὸ Μαρτύριο, καὶ τελικὰ ἐπέ-
στρεψε πάλι στὴν Κέρκυρα, ὅπου μὲ ὑπόδειξι τῆς Κυρίας 
Θεοτόκου βρῆκε παλαιὰ θαυματουργὴ Εἰκόνα Αὐτῆς σὲ 
μία μυρτιά, τὴν Ὁποίαν καὶ ὠνόμασε Μυρτιδιώτισσα· στὸν 
τόπο ἐκεῖνο ἔκτισε Ναὸ καὶ ἐσύστησε Μονή, ἐκεῖ ἡσύχασε, 
χειροτονηθεὶς μάλιστα καὶ Ἱερομόναχος, ἐκοιμήθη δὲ ἐν 
Κυρίῳ στὴν Κέρκυρα2.
 Στὸν Βίο ἑνὸς ἄλλου Νεομάρτυρος, τοῦ Ὁσιομάρτυρος 
Ἰγνατίου († 8.10.1814), διαβάζουμε μεταξὺ ἄλλων ὅτι, ὅταν 
προετοιμάζετο γιὰ τὸ Μαρτύριο στὴν Ἰβηριτικὴ Σκήτη 
τοῦ Τιμίου Προδρόμου στὸ Ἅγιον Ὄρος, ἔνιωσε κάποτε 
σφοδρὸ σαρκικὸ πόλεμο φιληδονίας. Μετὰ δὲ τὴν εὐχὴ καὶ 
στήριξι τοῦ Γέροντός του, μετέβη στὸν Ναὸ καὶ ὅπως λέ-
γει ὁ Συναξαριστής, «ἔλαβεν εἰς χεῖρας του τὴν Εἰκόνα τῆς 
Θεοτόκου, κατασπαζόμενος δὲ Αὐτὴν παρεκάλει μετὰ δακρύ-
ων νὰ τὸν βοηθήσῃ καὶ ἐλευθερώσῃ ἀπὸ τοιοῦτον πόλεμον καὶ 
τὴν ἐπιβουλὴν τοῦ διαβόλου. Ἦλθε δὲ εἰς αὐτὸν τότε διὰ τῆς 
Χάριτος τῆς Θεομήτορος εὐωδία τις ἄρρητος καὶ ἀπερίγραπτος, 
τὴν ὁποίαν δὲν ἠδύνατο νὰ ἐννοήσῃ πόθεν ἤρχετο, ἔκτοτε δὲ 

1. Βλ. Τὸ Ἀρχοντόπουλο τῆς Παραμυθιᾶς καὶ ὁ Ἅγιος Νεομάρτυς 
Ἀναστάσιος  Ἅγιοι ἐξ Ἀγαρηνῶν Α΄, ἔκδ. Σταυροπηγιακῆς καὶ Συνοδικῆς 
Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Συμεὼν τοῦ Νέου Θεολόγου, Κάλαμος Ἀττικῆς 
2005, σελ. 52-55· ἐπίσης, Ὁ Μέγας Συναξαριστὴς τῆς Ὀρθοδόξου 
Ἐκκλησίας, Τόμος ΙΑ΄, Μὴν Νοέμβριος, ἔκδ. ε΄, Ἀθῆναι 1998, σελ. 
537-538.

2. Βλ. Τὸ Ἀρχοντόπουλο..., ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 56-64, 91-92· Ὁ Μέγας 
Συναξαριστὴς..., ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 538-539.
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ἔλλειψεν ἀπ’ αὐτοῦ ὁ θανατηφόρος τῆς ψυχῆς πόλεμος»3.
 Ὅταν δὲ λίγο ἀργότερα ὁ Ἅγιος μετέβη πλέον γιὰ νὰ 
μαρτυρήση στὴν Κωνσταντινούπολι, προσευχήθηκε μία 
νύκτα στὴν οἰκία κάποιου εὐλαβοῦς ἐνώπιον μιᾶς θαυμα-
τουργοῦ Εἰκόνος τῆς Θεομήτορος, ἡ ὁποία ἐφυλάσσετο 
ἐκεῖ. Καὶ ἐνῶ ὁ Μάρτυς προσηύχετο μετὰ δακρύων νὰ δευ-
κολυνθῆ ἡ ὁδὸς τοῦ Μαρτυρίου του, «περὶ τὸ μεσονύκτιον 
ἔγινε κρότος καὶ ἐξαίφνης στέφανος λαμπρός, ἐξερχόμενος 
ἀπὸ τῆς σεβασμίας ἐκείνης Εἰκόνος τῆς Θεομήτορος, περιε-
κύκλωσε τὸν Ἰγνάτιον. Καὶ τοῦτο ἐγένετο τρίς, καθὼς διηγή-
θησαν ὅσοι παρετήρουν αὐτὸν κρυφίως»4!...

2. Προσωπικὴ Κατάθεσις  

 Πέραν αὐτῶν τῶν ἐντελῶς ἐνδεικτικῶν περιστατικῶν 
ἀπὸ τὰ βιβλία τῆς Ἐκκλησίας μας, ποὺ ἀποδεικνύουν τὴν 
θαυματουργικότητα τῶν ἱερῶν Εἰκόνων καὶ ποὺ ἀποδεχό-
μαστε μὲ πίστι, ὁ κάθε ἕνας ἀπὸ ἐμᾶς, τὸ κάθε τίμιο Μέλος 
τοῦ ἐνδόξου Σώματος τοῦ Χριστοῦ, πιστεύω ὅτι ἔχει νὰ 
μαρτυρήση καὶ νὰ βεβαιώση ἀπὸ τὴν προσωπική του πεῖρα 
τὴν μεγάλη αὐτὴ ἀλήθεια, ὅτι δηλαδὴ οἱ ἱερὲς Εἰκόνες εἶναι 
θαυματουργές.
 Σὰν προσωπική μου κατάθεσι, ἀναφέρω ἐνδεικτικὰ τὰ 
ἑξῆς:
 ● Δύο τουλάχιστον ἀρχαῖες Θεομητορικὲς Εἰκόνες σὲ 
Προσκυνήματα-Ναούς μας εὐωδιάζουν αἰσθητὰ καὶ ἀπο-
πνέουν ἐξαίσιο θεῖο ἄρωμα, ὡς δεῖγμα παλαιᾶς μυροβλυσί-
ας τους, καὶ κατὰ καιροὺς ἐκδηλώνουν θαυματουργίες.
 ● Γνωστὸς Ἱερέας μας, ὁ ὁποῖος ἐφημερεύει σὲ Ναό μας 
ἀφιερωμένο σὲ θαυματουργὴ Ἁγία, ἔχει ἐπανειλημμένα ἰδῆ 
τὴν θαυματουργὴ Εἰκόνα Αὐτῆς στὸν Ναὸ νὰ παραλλάσση 
τὴν μορφή της εἴτε πρὸς τὸ χαρίεν, γιὰ νὰ ἐκφράση εὐα-

3. Ὁ Μέγας Συναξαριστὴς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, Τόμος Ι΄, 
Μὴν Ὀκτώβριος, ἔκδ. στ΄, Ἀθῆναι 2000, σελ. 226.

4. Αὐτόθι, σελ. 227.
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ρέσκεια, εἴτε πρὸς τὸ αὐστηρὸν καὶ ὀξύ, γιὰ νὰ ἐκφράση 
ἀπαρέσκεια σὲ λάθη του.
 ● Γνωστή μας Ἡγουμένη σὲ Γυναικεῖο Μοναστήρι μας, 
βεβαιώνει ὅτι ἡ Εἰκόνα τῆς Ἁγίας τῆς Μονῆς Αὐτῆς, τὴν 
ὁποίαν εἶχε ἀπὸ παλαιὰ στὸ κελλί της, «ἔτριζε» καὶ «κτυ-
ποῦσε», ὅταν ἤθελε νὰ τῆς προξενήση αἰσθήματα μετανοί-
ας, σὲ περιπτώσεις μὴ καλῆς ψυχικῆς καταστάσεώς της.
 ● Εἴμεθα αὐτόπτες μάρτυρες μυροβλυσίας Εἰκόνος 
Ἁγίου, κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς Ἑορτῆς τοῦ Ναοῦ του στὸ ἐξω-
τερικό, μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία· ἡ ἱερὰ Εἰκόνα εἶχε ἁγιο-
γραφηθῆ στὴν Ἱερὰ Μονή μας καὶ τὸ εὐῶδες μῦρο ἐνεφα-
νίσθη στὴν δεξιὰ εὐλογοῦσα χεῖρα τοῦ Ἁγίου.
 ● Αἰσθανθήκαμε ἀπερίγραπτη χάρι 
καὶ αἰσθητὴ εὐωδία προσευχόμενοι 
κατὰ καιροὺς ἐνώπιον γνωστῶν θαυμα-
τουργῶν Εἰκόνων, ὅπως τῆς Παναγίας 
τοῦ Προυσοῦ, τῆς Μεγαλοσπηλιώτισσας, 
τῆς Τήνου κ.ἄ., ὡς καὶ ἐνώπιον τῆς θαυ-
ματουργοῦ Εἰκόνος τῆς Ἁγίας Εἰρήνης 
Χρυσοβαλάντου στὴν Μονή της στὴν Λυκόβρυσι καὶ σὲ 
Ἡσυχαστήριό Της στὸν Βατῶντα Εὐβοίας.
 ● Γνωστοί μας πιστοί, μᾶς διηγήθηκαν θαυμαστὲς ἐπεμ-
βάσεις καὶ ἐπισκιάσεις μέσῳ ἱερῶν Εἰκόνων στὴν Μονή 
μας τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς.
 ● Μία μικρὴ χάρτινη Εἰκονίτσα τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, 
τὴν ὁποίαν ἔχω στὸ κελλί μου στὸ Μοναστήρι, ἔπεσε κάποτε 
χωρὶς νὰ τὸ καταλάβω πίσω ἀπὸ τὸ μικρὸ κομοδίνο καὶ ἄρχι-
σε ἀπὸ ἐκεῖ νὰ «κτυπᾶ» ἐλαφρῶς, ἀλλὰ σταθερῶς, προκειμέ-
νου νὰ «ἀπεγκλωβισθῆ»! Ὅταν παραξενευμένος ἀναζήτησα 
τὴν αἰτία τοῦ ἀσυνήθιστου αὐτοῦ θορύβου, ἀνακάλυψα τὴν 
μικρὴ χάρτινη Εἰκόνα καὶ τὴν ἀνέσυρα μὲ εὐλάβεια, ἀμέσως 
δὲ ὁ χαρακτηριστικὸς «κτύπος» ἔπαυσε!...   
 Νομίζω ὅτι ἄν ἀποπειραθοῦμε νὰ καταγράψουμε ὅσες 
ἀφηγήσεις καὶ μαρτυρίες ἄλλων πληροφορηθήκαμε μὲ δι-
αφόρους τρόπους, γιὰ θαυματουργίες ἱερῶν Εἰκόνων, θὰ 

Εἰκόνες καὶ Θαύματα



130 Μαρτυρία Πίστεως καὶ Ζωῆς

χρειασθοῦμε πάρα πολὺ χρόνο καὶ πάλι δὲν θὰ ἐξαντλή-
σουμε τὸ θέμα... 
 Πῶς ὅμως ἐξηγεῖται ἡ θαυματουργία τῶν ἱερῶν Εἰκόνων; 
Καὶ εἶναι ὅλες οἱ Εἰκόνες θαυματουργὲς ἤ μόνον κάποιες 
ἀπὸ αὐτές;

3. Θεολογικὴ ἑρμηνεία
τῆς θαυματουργίας τῶν ἱερῶν Εἰκόνων

 Τὸ θαῦμα εἶναι συνυφασμένο μὲ τὴν ἴδια τὴν ὕπαρξι. 
Ὅλος ὁ κόσμος ἔχει τὴν ἀρχή του στὸ θαῦμα: «Αὐτὸς εἶπε 
καὶ ἐγεννήθησαν· Αὐτὸς ἐνετείλατο, καὶ ἐκτίσθησαν»5! Ἡ 
πλᾶσις τοῦ ἀνθρώπου ἦταν ἕνα μεγάλο θαῦμα τῆς Ἀγάπης 
τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ. Ἡ δὲ ἀνάπλασις τοῦ πεσόντος ἀνθρώ-
που εἶναι θαῦμα θαυμάτων. Ὅταν ὁ Πρωτότοκος εἰσῆλθεν 
εἰς τὴν οἰκουμένην6, τότε ἀπεκαλύφθη τὸ «ὕψιστο θαῦμα, τὸ 
ἀνώτατο ὑπὲρ φύσιν, ποὺ φανερώθηκε μέσα στὸ φυσικό»7. 
Γι’ αὐτὸ ὁ ἱερὸς Ὑμνογράφος ψάλλει: «Ὤ θαύματος καινοῦ, 
πάντων τῶν πάλαι θαυμάτων! Τίς γὰρ ἔγνω Μητέρα, ἄνευ 
ἀνδρὸς τετοκυῖαν, καὶ ἐν ἀγκάλαις φέρουσαν, τὸν ἅπασαν 
τὴν κτίσιν περιέχοντα;»8. Διότι, ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ γίνεται 
Υἱὸς Ἀνθρώπου, λαμβάνει σάρκα περιγραπτὴ ἀπὸ ἀλη-
θινὴ περιγραπτὴ Μητέρα, τὴν Πανάχραντο καὶ Ἀειπάρθενο 
Μαρία «ἐκ Πνεύματος Ἁγίου». Ἔτσι, ὁ Ἄναρχος ἄρχεται, 
ὁ Λόγος σαρκοῦται καὶ ὁ Ἄκτιστος Κτίστης τοῦ παντὸς 
προσλαμβάνει τὸ κτίσμα γιὰ νὰ τὸ θεώση.

5. Ψαλμ. ρμη΄ 5.
6. Πρβλ. Ἑβρ. α΄ 6.
7. Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς Ἐπισκόπου Ἀχρίδος, Ἑκατὸν 

Πέντε Κεφάλαια περὶ Θαυμάτων (Κεφ. 40), στὸ Ἐμπνευσμένα Κεί μενα 
Ὀρθοδόξου Πνευματικότητος, ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσα-
λονίκη 2007, σελ. 186.

8. Δοξαστικὸν Ἀποστίχων Μ. Ἑσπερινοῦ Σαββάτου, Ἦχος β΄, 
Παρακλητικὴ ἤτοι Ὀκτώηχος ἡ Μεγάλη, ἐκδ. οἶκος Βασιλείου Ρηγο-
πούλου, ἄ.χ., σελ. 191.



131

 Ἡ θεία Ἐνσάρκωσι, ὡς γνωστόν, ἀπο-
τελεῖ τὴν βάσι καὶ τὴν δικαιολόγησι τῆς 
Εἰκονογραφίας, ἡ ὁποία οὐσιαστικὰ ἀπει-
κονίζει τὸ θαῦμα: τὸν Κύριο καὶ Σωτῆρα 
μας Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ ὅλη τὴν θαυμαστὴ 
θεία Οἰκονομία Του· κατ’ ἐπέκτασιν δέ, 
τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο Μητέρα Του, τοὺς 
Ἀγγέλους Του, τοὺς Ἁγίους Του, ὅλη τὴν 
ἔνδοξη στρατιά Του!  
 Ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Ὁποῖος εἶναι ἡ «φυ-
σικὴ εἰκόνα» τοῦ Θεοῦ Πατρὸς ὡς πρὸς τὴν θεότητα, καὶ 
τῆς Παναγίας Μητέρας Του ὡς πρὸς τὴν ἀνθρωπότητα9, δύ-
ναται νὰ εἰκονογραφηθῆ καὶ διὰ «τεχνητῆς εἰκόνος», δη-
λαδὴ νὰ ἁγιογραφηθῆ. Ἡ τεχνιτὴ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ εἶναι 
βέβαια διαφορετικὴ κατὰ τὴν φύσι καὶ οὐσία ἀπὸ τὸ πρω-
τότυτό της, δηλαδὴ τὸν σαρκωμένο Λόγο τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ 
ταυτίζεται μὲ αὐτὸ ὡς πρὸς τὴν ὁμοίωσι καὶ ἔχουν μεταξύ 
τους, πρωτότυπο καὶ τεχνιτὴ Εἰκόνα, σύμφωνα μὲ τὸν Ἅγιο 
Θεόδωρο τὸν Στουδίτη, «ὑποστατικὴ ὁμοιότητα»10.
 Ἡ τεχνιτὴ Εἰκόνα εἶναι κάτοπτρο, τὸ ὁποῖο ἀντανακλᾶ 
τὸν χαρακτῆρα τοῦ Προσώπου τοῦ Χριστοῦ, ὅπως αὐτὸς 
ἐκφράσθηκε διὰ τῶν ἰδιωμάτων τῆς ἀνθρωπίνης φύσε-
ώς Του. Ἔτσι, ὑφίσταται ἕνας ἐσωτερικὸς σύνδεσμος, 
μία κοινωνία, μεταξὺ Εἰκόνος Χριστοῦ καὶ τοῦ ἰδίου τοῦ 
Χριστοῦ, ὥστε ἡ Εἰκόνα νὰ μὴ εἶναι ἁπλῶς μία ἀναπαρά-
στασι τῆς μορφῆς, μία προσωπογραφία, ἕνα πορτραῖτο ἤ 
ἕνα καλλιτεχνικὸ δημιούργημα, χωρὶς βέβαια νὰ ἀγνοῆται 
καὶ ἡ καλλιτεχνικὴ ἀξία Της.
 Τὸ ὄνομα «Χριστὸς» ἀποδίδεται καὶ στὸ πρωτότυπο 
καὶ στὴν τεχνιτὴ Εἰκόνα καὶ ἀποτελεῖ βασικὸ στοιχεῖο κοι-

9. Κωνσταντίνου Κορναράκη, Ἡ Θεολογία τῶν ἱερῶν Εἰκόνων κατὰ 
τὸν Ὅσιο Θεόδωρο τὸν Στουδίτη, ἐκδ. Ἐπέκταση, Κατερίνη 1998, σελ. 
203-204 (ὅπου καὶ οἱ σχετικὲς παραπομπὲς στὰ ἔργα τοῦ Ὁσίου).

10. Αὐτόθι, σελ. 207.
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νωνίας τους, ὅπως δέχθηκε ἡ Ζ΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος11. 
Ἄρα, τὸ ὄνομα προσδιορίζει τὴν ὑποστατικὴ ταυτότητα 
τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Εἰκόνος Του, ἄν καὶ ὀντολογικῶς δια-
φέρουν μεταξύ τους12, μὲ ἀποτέλεσμα στὴν τεχνητὴ Εἰκόνα 
τοῦ Χριστοῦ νὰ ὑπάρχη ὑποστατικῶς ὁ ἴδιος ὁ Χριστός. 
Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης ἀποφαίνεται 
ἐπιγραμματικῶς, ὅτι «παντὸς εἰκονιζομένου, οὐχ ἡ φύσις 
ἀλλ’ ἡ ὑπόστασις εἰκονίζεται»13.
 Πῶς νοεῖται ὅμως αὐτὴ ἡ πραγματικὴ ὑποστατικὴ πα-
ρουσία τοῦ ἀρχετύπου-πρωτοτύπου στὴν Εἰκόνα; 
 Νοεῖται ὡς παρουσία τῆς θεότητος στὴν Εἰκόνα, χωρὶς 
ὅμως ἡ θεότης νὰ εἰκονίζεται οὔτε νὰ εἶναι φυσικῶς ἑνω-
μένη μὲ τὴν Εἰκόνα14. Ἡ θεότης ὑπάρχει στὴν Εἰκόνα «σχε-
τικῶς» καὶ κατὰ χάριν καὶ νοεῖται ὡς ἁγιαστικὴ εὐλογία, 
ὥστε ἡ Εἰκόνα νὰ δέχεται ἐπιφοίτησι θείας Χάριτος καὶ 
Ἐνεργείας καὶ νὰ τὴν μεταδίδη ὡς εὐλογία ἁγιασμοῦ σὲ 
ὅλους ὅσοι τὴν προσεγγίζουν καὶ τιμοῦν μὲ πίστι καὶ κα-
θαρότητα15. Ἑπομένως, οἱ ἱερὲς Εἰκόνες ἀποτελοῦν σκεύη 
θείας Χάριτος καὶ δύνανται νὰ μεταδίδουν Αὐτήν, δηλαδὴ 
νὰ θαυματουργοῦν/«τερατουργοῦν», διότι ἐνέχουν τὴν 
μορφὴ καὶ τὸ εἶδος τοῦ ἀρχετύπουπρωτοτύπου τους καὶ 
ταυτίζονται μαζί του τόσο ὡς πρὸς τὴν τιμὴ καὶ προσκύνησι, 
ὅσο καὶ ὡς πρὸς τὸ ὄνομα16.

11. Αὐτόθι, σελ. 214 (Mansi τ. 13, στλ. 257D).
12. Κατὰ τὸν Ὅσιο Θεόδωρο, «ἡ εἰκὼν εἶναι πάντοτε ἀνομοία τοῦ 

πρωτοτύπου ὡς πρὸς τὴν οὐσίαν, εἶναι ὁμοία μὲ αὐτὸ ὡς πρὸς τὴν ὑπό-
στασιν καὶ τὸ ὄνομα. Εἰς τὰς εἰκόνας τοῦ Χριστοῦ παρίσταται ὄχι ἡ θεία 
ἤ ἡ ἀνθρωπίνη φύσις Του, ἀλλὰ ἡ ὑπόστασις τοῦ ἐνσαρκωμένου Λόγου» 
(Βλαδιμήρου Λόσκι, Ἡ Θέα τοῦ Θεοῦ, ἐκδ. Βασιλείου Ρηγοπούλου, 
Θεσσαλονίκη 1973, σελ. 181). Βλ. καὶ Κωνσταντίνου Κορναράκη, ἔνθ’ 
ἀνωτ., σελ. 227.

13. Ὁσίου Θεοδώρου Στουδίτου, Ἀντιρρητικὸς Γ΄, PG τ. 99, στλ. 405Β.
14. Κωνσταντίνου Κορναράκη, ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 234 (ὅπου καὶ οἱ 

παραπομπὲς στὴν Ζ΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο καὶ τὸν Ὅσιο Θεόδωρο).
15. Αὐτόθι, σελ. 235.
16. Αὐτόθι, σελ. 236-237.
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 Στὶς ἅγιες Εἰκόνες δηλαδή, ἀποτυπώνεται καὶ ἐνυπάρχει 
ἡ χαρισματικὴ παρουσία τῶν εἰκονιζομένων προσώπων, 
διὰ τῆς ἄνωθεν Ἐνεργείας, καὶ μὲ τὸν τρόπο τοῦτο μετέ-
χουν αὐτὲς στὴν Χάρι καὶ τὴν ἁγιότητα τῶν πρωτοτύ-
πων τους17. Ἡ δὲ χαρισματικὴ αὐτὴ παρουσία, ὡς προελέ-
χθη, δὲν εἶναι φυσική, ἀλλ’ «ἐνεργείᾳ», ὅπως διευκρινίζει 
ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός18. Οἱ ἅγιες Εἰκόνες, μᾶς 
βεβαιώνει ὁ ἴδιος Ἅγιος, εἶναι «Πνεύματος Ἁγίου πεπλη-
ρωμέναι»19 καὶ «θείας ἐνεργείας δοχεῖα»20.
 Καὶ αὐτὸ συμβαίνει μὲ ΟΛΕΣ τὶς ἱερὲς Εἰκόνες, ἐφ’ ὅσον 
ὅλες εἶναι φορεῖς Χάριτος καὶ θαυματουργικῆς ἐνεργεί-
ας τῶν εἰκονιζομένων πρωτοτύπων τους21. Γι’ αὐτὸ καὶ 
διαπιστώνεται ὑπευθύνως, ὅτι «κάθε κανονικὴ εἰκόνα 
ἐπειδὴ συνδέεται μὲ τὸ πρωτότυπόν της καὶ συνεπῶς φέ-
ρει τὴν Χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, εἶναι θαυματουργικὴ 
[ἀκόμη] καὶ ὅταν αὕτη δὲν ἐκδηλώνεται πάντοτε μὲ ἄμε-
σον καὶ φανερὸν τρόπον»22.
 Ὁπότε, ἡ ἀπόδοσις τιμῆς εἰς Αὐτὲς καὶ ἡ προσκύνησίς 
τους -ἡ ὁποία κατὰ τὸν κλασσικὸ ὁρισμὸ τοῦ Μ. Βασιλείου 
«ἐπὶ τὸ πρωτότυπον διαβαίνει»23- μεταδίδει χάριν καὶ ἁγια-
σμόν, γι’ αὐτὸ καὶ ἀπαιτεῖται προσέγγισις μὲ ἐπίγνωσι, πίστι 

17. Δημητρίου Τσελεγγίδη, Ἡ Θεολογία τῆς Εἰκόνας καὶ ἡ Ἀνθρω
πολογικὴ Σημασία της, Διατριβὴ ἐπὶ Διδακτορίᾳ, Θεσσαλονίκη 1984, 
σελ. 158.

18. Ἁγίου Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, Λόγος Πρῶτος Ἀπολογητικὸς 
Πρὸς τοὺς Διαβάλλοντας τὰς Ἁγίας Εἰκόνας, § ιθ΄, PG τ. 94, στλ. 1249D.

19. Αὐτόθι, § κ΄.
20. Ἁγίου Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, Λόγος Τρίτος Πρὸς τοὺς Δια

βάλλοντας τὰς Ἁγίας Εἰκόνας, § λδ΄, PG τ. 94, στλ. 1353.
21. Ἁγίου Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, Λόγος Πρῶτος Ἀπολογητικὸς 

Πρὸς τοὺς Διαβάλλοντας τὰς Ἁγίας Εἰκόνας, § κ΄, κα΄, PG τ. 94, στλ. 
1252. Βλ. ἐπίσης Μάρκου Σιώτου, Ἱστορία καὶ Θεολογία τῶν Ἱερῶν 
Εἰκόνων, ἐκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας, Ἀθῆναι 1990, σελ. 216.

22. Leonid Ouspensky, «Σκέψεις γιὰ τὸ μέλλον τῆς Εἰκονογραφίας», 
περιοδ. «Σύνορο», Νο 36/Χειμῶνας 1965, σελ. 87.

23. Περὶ Ἁγίου Πνεύματος, Κεφ. ΙΗ΄, § με΄, PG τ. 32, στλ. 149CD 
(ΒΕΠΕΣ, τ. 52, σελ. 269).
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καὶ καθαρότητα συνειδήσεως24, ἡ δὲ εὐλάβεια πρὸς αὐτὲς 
ἀποτελεῖ «ἀρραβῶνα σωτηρίας»25.
 Πρέπει βέβαια νὰ τονισθῆ, ὅτι οἱ ἅγιες Εἰκόνες δὲν ἀπο-
μονώνονται ἀπὸ τὰ πρωτότυπά τους, δὲν λατρεύονται σὰν 
θεοί, οὔτε ἐναποτίθεται εἰς Αὐτὲς ἡ ἐλπίδα τῆς σωτηρίας 
τοῦ πιστοῦ, ὅπως διευκρινίζει ἡ Ζ΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος26.
 Ἐν τούτοις, ἐφ’ ὅσον οἱ ἅγιες Εἰκόνες ἔχουν τόσο μεγάλη 
πνευματικὴ σημασία καὶ ἀξία, ἐντὸς τῶν Ὀρθοδόξων πλαι-
σίων, ἀποτελοῦν δηλαδὴ «θύρες» οὐρανίου πραγματικό-
τητος, ἀγωγοὺς Χάριτος, φορεῖς θείας Ζωῆς, δυνατότητες 
λυτρωτικοῦ προσευχητικοῦ διαλόγου, ἀνακαινιστικῆς σχέσε-
ως καὶ παροχῆς θείας Δωρεᾶς, εἶναι αὐτονόητη ἡ τιμητικὴ 
θέσις, ἀλλὰ καὶ ἡ ὑψηλὴ εὐθύνη τῶν Ἁγιογράφων, ἀνδρῶν 
καὶ γυναικῶν· ἐπιτελοῦν χαρισματικὴ ἐκκλησιαστικὴ ὑπη-
ρεσία καὶ διακονία καὶ κυριολεκτικὰ «δέονται» κατὰ τὴν 
ἱστόρησι τῶν εἰκονογραφικῶν τους ἔργων, τὰ ὁποῖα ἐνδύ-
ονται δύναμιν ἐξ ὕψους, θείαν Χάριν καὶ θαυματουργικὴν 
Ἄκτιστον Ἐνέργειαν!  
 Ἀλλὰ καὶ πόση προσοχὴ καὶ συναίσθησις ἀπαιτεῖται στὴν 
ἀνάρτησι, χρῆσι, μεταχείρησι, στάσι καὶ θεώρησι τῶν ἱερῶν 
Εἰκόνων ἀπὸ ὅλους μας, ἄν ἐπιθυμοῦμε τὴν θεία εὐλογία 
τους καὶ ὄχι τὴν ἀποστροφὴ καὶ ἀποδοκιμασία τους!

4. Οἱ θαυματουργὲς Εἰκόνες στὴν ἱστορία καὶ τὸ παρὸν

 Σημειώσαμε, ὅτι ὅλες οἱ ἱερὲς Εἰκόνες, ἐφ’ ὅσον φέρουν 
καὶ αἰσθητοποιοῦν ὀρθοδόξως τὴν Χάριν καὶ Ἐνέργειαν 
τῶν πρωτοτύπων τους, εἶναι θαυματουργές. Ὅμως, δὲν 
ἐκδηλώνουν ὅλες οἱ ἅγιες Εἰκόνες τὴν θαυματουργικότη-

24. Ἁγίου Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, Λόγος Τρίτος Πρὸς τοὺς 
Διαβάλλοντας τὰς Ἁγίας Εἰκόνας, § μα΄, PG τ. 94, στλ. 1356.

25. Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, Mansi τ. 12, στλ. 1090C· Βλ. καὶ 
Δημητρίου Τσελεγγίδη, ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 160.

26. Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, Mansi τ. 13, στλ. 225Α· Βλ. καὶ 
Δημητρίου Τσελεγγίδη, ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 161.
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τά τους, ἐνῶ κάποιες ἀπὸ αὐτὲς χαρακτηρίζονται εἰδικῶς 
καὶ καθιερώνονται ὡς «θαυματουργές», διότι ἐκδηλώνουν 
πολλὰ καὶ συνεχῆ θαύματα, ὅπως: ἰάσεις ἀσθενειῶν, θερα-
πεῖες δαιμονισμένων κλπ, ἤ ἐπιδεικνύουν θαυμαστὰ σημεῖα, 
ὅπως μυροβλυσία, ροὴ δακρύων ἤ αἵματος, εὐωδία, κίνη-
σι, κτῦπο, αὐτόματη μεταφορὰ ἀπὸ ἕνα σημεῖο σὲ ἄλλον 
τόπο κλπ. Ἄλλες, χαρακτηρίζονται ὡς «Ἀχειροποίητες», 
διότι σχηματίσθηκαν χωρὶς ἀνθρώπινη ἐπέμβασι, ἄλλες λυ-
τρώνουν ἀπὸ κινδύνους, ὅπως ἐπιδρομὲς ἐχθρῶν, ἐπιδημίες 
ἀσθενειῶν κλπ.
 Ἡ ἐπιτέλεσις θαύματος ἀποτελεῖ συνήθως ἀπάντησι τοῦ 
Θεοῦ στοὺς προσερχομένους στὴν Εἰκόνα μὲ πίστι. Ὁ Θεὸς 
εἶναι αὐτὸς ποὺ θαυματουργεῖ πάντοτε, εἴτε ἄμεσα, εἴτε 
ἔμμεσα διὰ κάποιου Ἁγίου27. 
 Ἡ θαυματουργία πάντως τῶν ἁγίων Εἰκόνων, ἀποτελεῖ 
συγκατάβασι τοῦ φιλανθρώπου Θεοῦ στὴν ἀδυναμία τῶν 
ἀνθρώπων καὶ ἀποβλέπει στὴν σταθεροποίησι τῆς Πίστεώς 
τους, ἀλλὰ καὶ στὴν φανέρωσι τῆς δυνάμεως τοῦ Θεοῦ28.
 Ἐπίσης, ἡ θαυματουργία μέσῳ τῶν ἱερῶν Εἰκόνων σχε-
τίζεται σὲ μεγάλο βαθμὸ καὶ μὲ τὴν «εὔνοια» ποὺ ἐπιδει-
κνύει ὁ Θεὸς ἤ γενικὰ τὸ εἰκονιζόμενο πρόσωπο (Θεοτόκος, 
Ἅγιος) στὴν προσφορὰ πίστεως καὶ εὐσεβείας αὐτοῦ, ὁ 
ὁποῖος ἀφιερώνει τὴν Εἰκόνα29.
 Ἡ εὐλογημένη ἐμπειρία θαυματουργίας τῶν ἱερῶν 
Εἰκόνων ἔχει καταγραφῆ ἀπὸ παλαιὰ στὴν Παράδοσι τῆς 
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας καὶ ἔχει γίνει δεκτὴ καὶ ἀπὸ τὴν 
Ζ΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο τῆς Νίκαιας τοῦ 787 καὶ ἀπὸ ὅλα 
τὰ πιστὰ τέκνα τῆς Ἐκκλησίας.

27. Ἁγίου Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, Λόγος Τρίτος Πρὸς τοὺς Δια
βάλλοντας τὰς Ἁγίας Εἰκόνας, § λγ΄, PG τ. 94, στλ. 1352D· Βλ. καὶ 
Δημητρίου Τσελεγγίδη, ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 165.

28. Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, Mansi τ. 13, στλ. 125BC· Βλ. καὶ 
Δημητρίου Τσελεγγίδη, ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 165.

29. Δημητρίου Τσελεγγίδη, ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 167 (ὅπου καὶ Πατερικὲς 
καὶ Συνοδικὲς παραπομπές).

Εἰκόνες καὶ Θαύματα



136 Μαρτυρία Πίστεως καὶ Ζωῆς

 Ὑπῆρξαν καὶ ὑπάρχουν βέβαια καὶ μεμονωμένα κρού-
σματα ἀγυρτείας, δηλαδὴ δημιουργίας ψευδῶν θαυματουρ-
γιῶν μέσῳ εἰκόνων γιὰ ἐκμεταλλευτικοὺς σκοπούς, ἀλλὰ 
αὐτὰ ψέγονται καὶ καταδικάζονται καὶ δὲν εἶναι δυνατὸν 
νὰ θέτουν σὲ ἀμφισβήτησι τὰ ὄντως ἀληθῆ καὶ βεβαιωμένα 
θαύματα τῶν ἁγίων Εἰκόνων.
 Γνωρίζουμε ἀπὸ τὴν ἱερὰ ἱστορία γιὰ τὰ θαύματα τῆς 
Ἀχειροποιήτου Εἰκόνος τοῦ «Ἁγίου Μανδηλίου», περὶ τῆς 
θεραπείας δι’ Αὐτοῦ τοῦ ἀνιάτου νοσήματος τοῦ Βασιλέως 
τῆς Μεσοποταμίας Ἀβγάρου καὶ τῆς ἀποκρούσεως τῆς 
πολιορκίας τῆς πρωτευούσης τοῦ κράτους Ἐδέσσης ἀπὸ 
τὸν Πέρση Ἡγεμόνα Χοσρόη τὸ 615, διὰ τῆς λιτανεύσεως 
Αὐτοῦ στὰ τείχη τῆς πόλεως30.  
 Ἐπίσης, παρόμοια ἀπόκρουσι πολιορκίας ἐπετεύχθη 
τὸ 626 διὰ τῆς Εἰκόνος τῆς Θεομήτορος, ὅταν ἡ Κων-
σταντινούπολις λυτρώθηκε ἀπὸ τοὺς Ἀβάρους31 καὶ κα-
θιερώθηκε ἔκτοτε ὁ γνωστὸς καὶ ἀγαπητὸς «Ἀκάθιστος 
Ὕμνος» τῆς Παναγίας μας, ὁ ὁποῖος ψάλλεται καὶ ἀπαγ-
γέλλεται μέχρι τῆς σήμερον.

 Ἀκόμη, ἡ Ἱερὰ Παράδοσις δέχεται 
τὸν Ἀπόστολο καὶ Εὐαγγελιστὴ Λουκᾶ 
ὡς Εἰκονογράφο ἱερῶν Εἰκόνων τοῦ 
Κυρίου καὶ τῆς Θεοτόκου καὶ δὲν 
ἔχουμε κανένα λόγο νὰ μὴ δεχώμαστε 
αὐτὴν ὡς σεβαστὴ καὶ ἔγκυρη32.
 Ἡ Εἰκονογραφία, ὡς ἱερὰ τέχνη τῆς 

Ἐκκλησίας μας καὶ ὡς Θεολογία Αὐτῆς διὰ χρωμάτων, εἶχε 
καθιερωθῆ ἔκτοτε καὶ γνώρισε ἰδιαίτερη ἀνάπτυξι ἰδίως 
μετὰ τὸν θρίαμβο τῶν ἱερῶν Εἰκόνων ἐπὶ τῆς φρικτῆς εἰκο-
νομαχίας, ἔφθασε δὲ στὸ ἀπόγαιό της μὲ ἔργα θαυμαστῶν 
Εἰκονογράφων, ἐν πολλοῖς ἀγνώστων ἤ πολὺ λίγο γνωστῶν, 
κατὰ τοὺς ἑπομένους αἰῶνες στὴν δεύτερη χιλιετία· ἡ δὲ 

30. Μάρκου Σιώτου, ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 203-204.
31. Αὐτόθι, σελ. 204.
32. Αὐτόθι, σελ. 81-86.
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παρατηρούμενη ἄνθισι τῆς Ὀρθοδόξου Εἰκονογραφίας στὶς 
ἡμέρες μας -μετὰ μάλιστα μία περίοδο ἀλλοτρίων ἐπιδρά-
σεων εἰς αὐτήν- τόσο σὲ θεωρητικὸ ὅσο καὶ σὲ πρακτικὸ 
ἐπίπεδο, δύναται νὰ θεωρηθῆ ὡς μία ἰδιαίτερη θεία εὐλογία 
καὶ εὔνοια καὶ ὀφείλεται εὐχαριστία καὶ δόξα στὸν Κύριο 
καὶ Θεό μας γιὰ τὴν Δωρεὰ αὐτὴ τῆς Χάριτός Του!

5. Οἱ Εἰκόνες τῆς Θεομήτορος
ὡς ἀποκορύφωμα θαυματουργίας

 Οἱ ἅγιες Εἰκόνες τῆς Παναγίας μας 
Κυρίας Θεοτόκου, ἀποτελοῦν πράγ-
ματι γιὰ ὅλους τοὺς Ὀρθοδόξους πι-
στούς, ἀλλὰ καὶ γιὰ ὅλο τὸν κόσμο, πηγὴ 
Μητρικῆς εὐλογίας, ἰάσεως καὶ εὐεργεσί-
ας, ἐφ’ ὅσον μάλιστα μετὰ τὴν Κοίμησι 
καὶ τὴν εἰς Οὐρανοὺς Μετάστασί Της δὲν 
ὑπάρχουν στὴν πονεμένη γῆ Λείψανά 
Της, ἐκτὸς τῆς Ἁγίας Ζώνης Της.
 Ἡ δύναμις τῆς Θεομητροπρεποῦς Χάριτός Της ἀκτινο-
βολεῖ διὰ τῶν ἱερῶν Εἰκόνων Της, οἱ ὁποῖες ἐκχέουν ἀφθο-
νοπάροχα τὸ θεῖον καὶ πλούσιον Ἔλεος.
 Οἱ θαυμαστὲς ἀποκαλύψεις θαυματουργῶν Εἰκονι-
σμά των Της εἶναι ἄπειρες, σὲ πάρα πολλὰ μέρη, τὰ Προ-
σκυνήματα ποὺ δημιουργήθηκαν ἐξ αἰτίας τούτων εἶναι 
ἀμέτρητα, οἱ δὲ θαυμαστὲς ἐπεμβάσεις καὶ ἐπενέργειές Της 
συγκλονιστικές!
 Νὰ ἀναφέρουμε μόνον τὶς θρυλικὲς Εἰκόνες Της στὸ 
Ἅγιον Ὄρος, ὅπως τῆς Πορταϊτίσσης, τοῦ Ἄξιόν Ἐστιν 
ἤ τῆς Γοργοϋπηκόου; Νὰ ἀπαριθμήσουμε τὰ θαυματουρ-
γικά Της Εἰκονίσματα στὴν Ἑλλάδα (Προυσοῦ, Μεγάλου 
Σπηλαίου, Τήνου, Μαλεβῆς κλπ.), στὴν Κύπρο, στὴν Μέση 
Ἀνατολή, στὰ Βαλκάνια, στὴν Ρωσία, στὴν Δύσι, στὴν 
Διασπορά; Ἔχουν γραφῆ περὶ τούτων Τόμοι ὁλόκληροι καὶ 
δὲν θὰ παύσουν νὰ γράφωνται, διότι ἡ Θεομητορικὴ Χάρις 
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Της εἶναι ἀστείρευτη καὶ ἡ Ἀγάπη Της γιὰ τὸν κόσμο ἀνεί-
πωτη, ἀπερινόητη καὶ ἀπροσμέτρητη! 
 Θὰ ἤθελα νὰ κλείσουμε μὲ δύο σχετικὰ σύγχρονα θαύ-
ματά Της, σχετιζόμενα ὄχι μὲ σωματικὲς θεραπεῖες ἀσθε-
νειῶν, ἀλλὰ μὲ ἐπενέργειες θαυμαστὲς παρηγορίας, ὑπο-
μονῆς καὶ ἐλπίδος.
 Γνωστὸς χαρισματικὸς Ἁγιορείτης Γέροντας στὴν 
Ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὄρους, πρὸ πεντηκονταετίας περίπου, 
διηγήθηκε σὲ Ὑποτακτικό του μία ἐκ τῶν θαυμαστῶν 
Θεομητορικῶν ἀντιλήψεων, ὅταν προσέφυγε ἔνδακρυς 
στὴν ἁγία Εἰκόνα Της στὸ Ναΰδριο τοῦ Κελλιοῦ του, παρα-
καλῶν νὰ τὸν λυτρώση ἀπὸ τὸ πλῆθος τῶν πειρασμῶν καὶ 
τῶν θλίψεων ποὺ ἀντιμετώπιζε:
 «Καὶ ὅπως βρισκόμουν συγκεντρωμένος καὶ κλαίων 
μπροστὰ στὴν Εἰκόνα Της, αἰσθάνθηκα ὅπως καὶ ἄλλοτε 
τὴν παρουσία τῆς ἀντιλήψεώς Της. Καὶ καθὼς ὁ χῶρος στὸ 
ἐσωτερικὸ τῆς Ἐκκλησίτσας ἐκείνης ἦταν στενός, βλέπω 
ἄστραφτε φῶς ἡ εἰκόνα Της καὶ μετὰ ἔλαβε διαστάσεις κα-
νονικὲς ἡ θεία Της μορφὴ καὶ δὲν ἦταν πλέον εἰκόνα, ἀλλὰ 
ζωντανή, ὁλόσωμη, ὑπέρφωτη, ἡλιόμορφη, μὲ τὴν πάντοτε 
διπλῆ Της ἰδιότητα: Μητροπαρθενική. Εἶδα δὲ ὁ ταπεινὸς 
τόσον, ὅσον ἐπέτρεπε ἡ θνητότης μου καὶ μὲ σεβασμὸν ἔκλι-
να πρὸς τὴν γῆν, μὴ μπορώντας ἄλλο νὰ ἀτενίσω, γιατὶ τὸ 
Πανάγιον Βρέφος Της ὁ γλυκύτατος Ἰησοῦς μας κρατού-
μενος στὴν ἀγκάλη Της ἄστραφτε ὑπὲρ τὸν ἥλιον, κατὰ τὸ 
θεοπρεπὲς μεγαλεῖο Του, ποὺ γέμισε τὴν εὐτέλειά μου μὲ τὴν 
ἀγάπη Του, ὥστε ἀγνοοῦσα ἐντελῶς τὸν ἑαυτό μου καὶ μόνον 
θαύμαζα.
 Τότε ἄκουσα τὴν μυρίπνοη λαλιά Της καὶ ὑπὲρ μέλι γλυκυ-
τάτη νὰ μοῦ λέγη:
  Δὲν σοῦ εἶπα νὰ ἔχης τὴν ἐλπίδα σου σὲ μένα; Γιατί ἀπο-
θαρρύνεσαι; Νά, πάρε τὸν Χριστόν!
 Καὶ ἅπλωσε τὴν μακαρία Της ἀγκάλη πρὸς ἐμὲ καὶ τὸ 
Πανάγιον Βρέφος μὲ πλησίασε, ὅσο ποὺ νὰ μπορῆ ἄνθρω-
πος νὰ τὸ φτάση! Μὴ τολμῶντας ἐγὼ ἀπὸ τὴν ἔκπληξί μου 
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καμμιὰ κίνησι, ἅπλωσε ὁ Πανάγαθος Ἰησοῦς μας τὸ χεράκι 
Του καὶ μὲ χάϊδεψε τρεῖς φορὲς στὸ μέτωπο καὶ στὸ κεφάλι! 
Καὶ γέμισε ἡ ψυχή μου ἀγάπην ἀμέτρητη καὶ φῶς, ποὺ δὲν 
μποροῦσα νὰ σταθῶ πλέον στὰ πόδια μου.
 Ἔπεσα κάτω καὶ μὲ πόθο καὶ δάκρυα φιλοῦσα τὸ μέρος, 
ὅπου στεκόταν ἡ πάντων Ἄνασσα, γιατὶ ἐπανῆλθε πάλι πίσω 
στὴν εἰκόνα Της καὶ ἄφησε σὲ μένα τὴν παρηγορία καὶ εὐω-
δία Της, γιατὶ εὐωδίαζε γιὰ πολὺ καιρὸ τὸ μέρος αὐτὸ ποὺ 
εἶχε πατήσει, ἐνθυμίζοντάς μου συνεχῶς τὴν μακαρίαν Της 
ὑπόσχεσι!»33.   

 Μιᾶς γυναικός, πρὶν ἀπὸ λίγα χρόνια, 
ἀρρώστησαν καὶ οἱ δύο κόρες της ἀπὸ 
μία σπάνια ἀσθένεια, ποὺ τὶς ἔφερε πα-
ράλυσι καὶ καταστροφὴ ζωτικῶν ὀργά-
νων. Μαζὶ μὲ τὸν σύζυγό της καὶ τὰ δυὸ 
παιδιὰ σὲ ἀναπηρικὰ καρότσια, πῆγαν νὰ 
λειτουργηθοῦν μία Κυριακὴ στὴν ἱστο-
ρικὴ Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Φανερωμένης 
στὸ Χιλιομόδι Κορινθίας, ὅπου ἡ ἐξαίσια 

θαυματουργὴ Θεομητορικὴ Εἰκόνα. Μετὰ τὸ πέρας τῆς 
Θ. Λειτουργίας, ὁ πατέρας πῆρε τὰ παιδιὰ στὸ αὐτοκίνη-
το, ἀλλὰ ἡ μητέρα γονάτισε μπροστὰ στὸ θαυματουργὸ 
Εἰκόνισμα τῆς Παναγίας, γιὰ νὰ προσευχηθῆ. Ἡ ὥρα περ-
νοῦσε καὶ ἀνήσυχος ὁ ἄνδρας της ζήτησε ἀπὸ τὶς Μοναχὲς 
νὰ καλέσουν τὴν γυναῖκα του γιὰ νὰ ἀναχωρήσουν.
 Μία Μοναχὴ τὴν πλησίασε καὶ τῆς πρότεινε νὰ σηκωθῆ 
γιὰ νὰ πάη στὰ παιδιά της ποὺ τὴν περίμεναν. Καὶ τότε ἡ 
γυναίκα συγκλονισμένη, ἀπεκάλυψε ὅτι εἶχε μία θεία ἐπί-
σκεψι. Ἐνῶ ἔκανε τὰ παράπονά της στὴν Παναγία μας, μὲ 
τὸ ἀμείλικτο ἐρώτημα «γιατί καὶ τὰ δυό μου παιδιά;», εἶδε 
τὴν Παναγία Φανερωμένη νὰ ἐξέρχεται ἀπὸ τὸ Εἰκόνισμά 
Της καὶ κινώντας τὴν ἄχραντη Κεφαλή Της τὴν ἄκουσε κα-
θαρὰ νὰ λέγη: «Τὸ δικό μου, γιατί;»!!!...

33. Βλ. Ἀρχιμ. Θεοφυλάκτου Μαρινάκη, Θαυματουργὲς Εἰκόνες τῆς 
Παναγίας στὸ Ἅγιον Ὄρος, ἔκδ. β΄, Θεσσαλονίκη 2001, σελ. 279-280.
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 Ἔκτοτε, ἡ γυναῖκα ἐκείνη οὐδέποτε εἶπε πλέον «για-
τί», ἀλλὰ σήκωσε καὶ προφανῶς σηκώνει ἀγόγγυστα τὸν 
σταυρὸ ποὺ τῆς χάρισε ὁ Κύριος34.

*  *  *
 Εἴθε, ἡ συναίσθησίς μας σχετικὰ μὲ τὶς δωρεὲς τῶν 
θείων Εἰκόνων νὰ ὡριμάζη, καὶ ἡ ἀγάπη μας γιὰ τὸν Θεό, 
τὴν Παναγία καὶ τοὺς Ἁγίους, μέσῳ τῶν θαυμαστῶν ἱερῶν 
Εἰκόνων Τους, νὰ καλλιεργῆται καὶ νὰ αὐξάνη, γιὰ τὴν 
πνευματική μας ὠφέλεια καὶ πρόοδο, καὶ τὴν βίωσι τοῦ 
θαύματος τῆς σωτηρίας μας ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ. Ἀμήν!  

34. Βλ. Ἱερὰ Πατριαρχικὴ Μονὴ Παναγίας Φανερωμένης Χιλιομοδίου 
(Κορινθίας), Χιλιομόδι 2010, σελ. 25-26.



Οἱ Θεσσαλονικεῖς Ἅγιοι Ἰσαπόστολοι
Κύριλλος καὶ Μεθόδιος
Κύρια Σημεῖα τοῦ Βίου τους

καὶ Μηνύματά τους στὸ Σήμερα

 1. Πρὶν ἀπὸ 1.150 χρόνια, τὸ ἔτος 
863, ἔφθασαν στὴν Μεγάλη Μοραβία 
(Τσεχία, Σλοβακία) οἱ ἀπεσταλμένοι 
ἀπὸ τὴν Βασιλεύουσα τῶν Πόλεων Ἱε-
ρα πόστολοι Ἀδελφοὶ Κωνσταντῖνος 
(Κύριλλος) καὶ Μεθόδιος. Ἐκεῖ, στὴν 
Κεντρικὴ Εὐρώπη, ἔγιναν εὐμενῶς δε-
κτοὶ ἀπὸ τὸν Ἡγεμόνα τοῦ ἰσχυροῦ 
τότε κράτους τῶν δυτικῶν Σλάβων 
Ραστισλάβο, ὁ ὁποῖος ἕνα ἔτος ἐνωρί-
τερα εἶχε στραφῆ στὴν Κωνσταντινούπολι γιὰ πνευματικὴ 
βοήθεια, ἀλλὰ καὶ γιὰ συμμαχία.
 Τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἀποτέλεσε τὴν ἀπαρχὴ γιὰ κοσμογο-
νικὲς ἀλλαγὲς στὴν ἱστορία τῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ τοῦ 
κόσμου ὁλοκλήρου. Τὸ κείμενό μας δὲ αὐτό, ἀποτελεῖ μία 
μικρὰ καὶ ταπεινὴ συνεισφορὰ στὸν ἐπετειακὸ ἑορτασμὸ 
τοῦ εὐαγγελισμοῦ τῶν Σλάβων, ὡς ἔκφρασι τιμῆς καὶ ἀγά-
πης στοὺς Ἁγίους Ἰσαποστόλους Κύριλλο καὶ Μεθόδιο καὶ 
ὡς προσπάθεια ἀνιχνεύσεως τοῦ διαχρονικοῦ μηνύματός 
τους στὸ σήμερα, ἐφ’ ὅσον μάλιστα αὐτὸ διαστρεβλώνεται 
ποικιλοτρόπως ἀπὸ κάποιους, πρὸς ἐξαγωγὴν λανθασμέ-
νων συμπερασμάτων, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ καθίσταται ἐπιτα-
κτικὴ ἡ ἀνάγκη ἀποκαταστάσεως τῆς Ἀληθείας.  
 2. Οἱ Ἅγιοι Ἀδελφοὶ Κωνσταντῖνος (Κύριλλος) καὶ 
Μιχαὴλ (Μεθόδιος), οἱ μέγιστοι αὐτοὶ ἥρωες τοῦ πνεύμα-
τος, οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν δόξα καὶ καύχημα Ὀρθοδοξίας 
καὶ Ἑλληνισμοῦ, γεννήθηκαν στὴν ἁγιοτόκο Θεσσαλονίκη 
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στὸ πρῶτο μισὸ τοῦ Θ΄ αἰῶνος. Μεγάλωσαν δὲ καὶ ἀνα-
τράφηκαν σὲ περιβάλλον εὐσεβείας, ἔλαβαν καλὴ παιδεία, 
ἦσαν ἔξοχοι φορεῖς πίστεως καὶ πολιτισμοῦ καὶ ἀπὸ μικροὶ 
ἦλθαν σὲ ἐπαφὴ καὶ ἐξέμαθαν τὸ σλαβικὸ ἰδίωμα, τὸ ὁποῖο 
-ὑφιστάμενο τότε σὲ προφορικὴ μόνον μορφὴ- ὡμιλεῖτο 
ἀπὸ τοὺς ἐποίκους Σλάβους τῆς Μακεδονίας.
 3. Ὁ Μιχαὴλ (Μεθόδιος) κατέστη ἐπὶ δεκαετίαν στρα-
τιωτικὸς διοικητὴς σὲ «σλαβικὴ ἀρχοντία» στὸν ἄνω 
Στρυμῶνα, καὶ ἐν συνεχείᾳ, στὰ 30 του χρόνια, τὸ ἔτος 845, 
ἀφιερώθηκε στὸν Μοναχισμὸ σὲ Μονὴ στὸν Ὄλυμπο τῆς 
Βιθυνίας, ἐφ’ ὅσον εἶχε πόθο πνευματικῆς τελειότητος, 
διατελῶν κυρίως ἐν προσευχῇ καὶ μελέτῃ. Ἡ ἰσχυρὰ προ-
σωπικότης του, μὲ τὰ διοικητικὰ χαρίσματα καὶ τὴν στρα-
τιωτικὴ πεῖρα, ἐνδύεται τὴν στολὴν τῆς θείας σοφίας καὶ 
ταπεινώσεως καὶ στὴν ψυχή του ἐπιζωγραφίζεται ἡ Εἰκόνα 
τοῦ Ἐπουρανίου (πρβλ. Α΄ Κορ. ιε΄ 49), ἤτοι τοῦ Παμβασιλέως 
Χριστοῦ ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ.
 4. Ὁ Κωνσταντῖνος (Κύριλλος), ἀρκετὰ νεώτερος στὴν 
ἡλικία, διακρινόταν γιὰ τὴν ἐξέχουσα ἀντιληπτικότητά 
του, ἡ ὁποία τὸν κατέστησε κάτοχο πλούσιας καὶ σπάνι-
ας παιδείας, ὁλοκληρωθείσης στὴν Βασιλεύουσα· ἦταν 
ἕνας πανεπιστήμων καὶ πολύγλωσσος, ἀνήκων στὸν κύκλο 
τοῦ περιφήμου διδασκάλου καὶ πνευματικοῦ ἀναγεννητοῦ 
Μεγάλου Φωτίου, τοῦ κατοπινοῦ ἐνδόξου Πατριάρχου 
Κωνσταντινουπόλεως. Ὁ Κωνσταντῖνος ἀπέρριψε ἀποφα-
σιστικὰ τὴν κοσμικὴ ζωὴ καὶ σταδιοδρομία καὶ ἐπιδόθη-
κε στὴν κατὰ Θεὸν τελείωσι, καθιερωθεὶς ὡς Φιλόσοφος 
ἄκρος ἔργῳ τε καὶ λόγῳ. Καὶ ἐνῶ ἐπιθυμοῦσε καὶ αὐτὸς τὴν 
ζωὴ τῆς ἀφιερώσεως, κατὰ τὸ παράδειγμα τοῦ νουνεχοῦς 
Ἀδελφοῦ του, ἀναγκάσθηκε νὰ ἀναλάβη πανεπιστημιακὴ 
ἕδρα καὶ ἐπίσης νὰ ἀναμιχθῆ ἐξ ἀνάγκης στὴν κρατικὴ δι-
πλωματία, γιὰ νὰ βοηθήση τὴν πατρίδα του, ἀλλὰ καὶ τοὺς 
συνανθρώπους του, ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότερο.
 5. Ἡ ἀποστολὴ τοῦ Κωνσταντίνου τοῦ Φιλοσόφου στὸ 
Χαλιφάτο τῆς Βαγδάτης τὸ 851, τὴν ὁποίαν ἔφερε εἰς αἴσι-
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ον πέρας σὲ ἡλικία μόλις 24 ἐτῶν, προκειμένου νὰ ἐξα-
σφαλίση ἀνακούφισι τῶν ὁμοπίστων Χριστιανῶν στὶς κα-
τακτημένες ἀπὸ τοὺς Ἄραβες Μωαμεθανοὺς περιοχὲς τῆς 
Αὐτοκρατορίας, ἀπέδειξε τὰ ἔξοχα χαρίσματά του, καὶ κυ-
ρίως τὸ μαρτυρικό του φρόνημα, τὴν ἀπολογητική του 
δεινότητα στὰ θέματα Πίστεως καὶ τὴν ἀπόλυτη ἐμπι-
στοσύνη του στὴν Θεία Πρόνοια.
 6. Ἤδη, ὁ Κωνσταντῖνος ὁ Φιλόσοφος μὲ τὸν Ἀδελφό 
του Μεθόδιο πλέον Μοναχό, ἐκπονοῦν καὶ καλλιεργοῦν 
εὐρύτερο σχέδιο γλωσσικῆς προσεγγίσεως τῶν Σλάβων, 
σύμφωνα καὶ μὲ τὴν ἐπιθυμία τῶν πολιτικῶν καὶ ἐκκλησι-
αστικῶν παραγόντων τῆς Αὐτοκρατορίας. Εἶναι γνωστόν, 
ὅτι αὐτὸ τὸ πρόγραμμα ἐξέφραζε τὴν μεγαλοσύνη τῶν 
Βυζαντινῶν, διότι δὲν ἀπέβλεπε στὴν ὁποιαδήποτε ἐκμε-
τάλλευσι καὶ κατάκτησι τῶν πρὸς ἱεραποστολικὴν διαφώ-
τισιν λαῶν, ὅπως ἐν προκειμένῳ τῶν Σλάβων, ἀλλὰ στὴν 
ὀργανική τους ἔνταξι στὴν Χριστιανικὴ Οἰκουμένη καὶ 
στὸν πολιτισμένο κόσμο, καὶ γενικὰ στὴν εὐεργετική τους 
ἀνάδειξι, ἐξύψωσι καὶ ἐξευγένισι. Οἱ ὑπολογίσιμες συμμα-
χίες, οἱ ὁποῖες προέκυπταν, καὶ τὰ διάφορα πολιτικὰ ὀφέλη, 
ὁπωσδήποτε συμβάδιζαν στὴν ἀνάληψι τέτοιου εἴδους προ-
σπαθειῶν, ἀλλὰ ἡ κινητήριος δύναμις ἦταν μία ἀπροσπέλα-
στη καὶ ἴσως ἀκατανόητη γιὰ τὰ σημερινὰ δεδομένα ἐκδή-
λωσι Χριστιανικῆς Φιλανθρωπίας καὶ Ἀνθρωπισμοῦ.
 7. Οἱ Ἅγιοι Ἀδελφοὶ Κωνσταντῖνος (Κύριλλος) καὶ 
Μεθόδιος εἶχαν δώσει τὰ πάντα στὴν ζωὴ αὐτή, γιὰ νὰ κερ-
δίσουν τὸν ἀτίμητον «θησαυρὸν» (Ματθ. ιγ΄ 44), τὸν γλυκύ-
τατον Χριστόν, καὶ τὸν «πολύτιμον μαργαρίτην» (Ματθ. ιγ΄ 
45-46), τὴν Βασιλεία Αὐτοῦ στὴν καρδιά τους. Ἦταν ὥρι-
μος καιρὸς πλέον νὰ ρίψουν τὴν «σαγήνην» τους, τὰ δίκτυα 
τους, στὴν θάλασσα τοῦ κόσμου τούτου, γιὰ νὰ προσελκύ-
σουν λαοὺς μακρινοὺς στὴν ἐπίγνωσι τῆς Ἀληθείας καὶ νὰ 
ἀναδείξουν ἀναριθμήτους «ἀξίους» ἀπὸ ἀναξίους, δικαιω-
μένους στὴν κρίσι τῆς θείας Εὐσπλαγχνίας.
 8. Τὸ 860, οἱ δύο Ἅγιοι Ἀδελφοὶ ἐστάλησαν στοὺς 
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Χαζάρους, λαὸ μεταξὺ Κασπίας καὶ Μαύρης Θάλασσας, 
γιὰ νὰ τοὺς βοηθήσουν στὴν ὀρθὴ ἐπιλογὴ τοῦ Χριστια-
νισμοῦ, ἐν ὄψει τῆς ἐπιρροῆς τους ἀπὸ Ἰουδαίους καὶ 
Μωα μεθανούς. Ἐκεῖ, στὸ Παλάτι τοῦ Χαγάνου, ὁ Ἅγιος 
Κωνσταντῖνος (Κύριλλος) ἐξέφρασε τὸν δανεισμένο ἀπὸ 
τὸν Ἅγιο Γρηγόριο Θεολόγο (βλ. Λόγο ΙΣΤ΄, § ΙΕ΄, PG 35, 953 
καὶ 956) πόθο του γιὰ ἀπόκτησι τῆς «προτέρας ἀξίας καὶ 
εὐγενείας» τοῦ κοινοῦ μας προπάτορος Ἀδάμ, τὴν ὁποίαν 
ἀπωλέσαμε ἐξ αἰτίας τῆς παρακοῆς μας καὶ καλούμεθα νὰ 
ἀνακτήσουμε ἐγκεντριζόμενοι στὴν Ἐκκλησία.
 Ἐκεῖ, ὅπως ἐνωρίτερα καὶ ἐνώπιον τῶν Σαρακηνῶν 
στὴν Βαγδάτη, ἀναπτύχθηκε μέσῳ διαλόγων ἡ πίστις στὴν 
Ἁγία Τριάδα, ἡ ὁποία διαχωρίζει πλήρως τὸν Χριστιανισμὸ 
ἀπὸ τὸν Ἰουδαϊκὸ καὶ Ἰσλαμικὸ Μονοθεϊσμό. Ὁ Ἅγιος 
Φιλόσοφος ἀπὸ τὸ Βυζάντιο χρησιμοποίησε τὸ προσφυὲς 
παράδειγμα, ὅτι δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ὑποστηρίζουμε ὅτι 
τιμοῦμε κάποιον ἄνθρωπο ὁλόκληρο, μὴ τιμῶντες ταυ-
τοχρόνως «τὸν λόγον του καὶ τὸ πνεῦμα του».
 Ἡ δὲ δυνατότης τῆς θείας Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Υἱοῦ 
καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ ἐκ Πνεύματος Ἁγίου ἦταν ἐφικτή, 
ἐφ’ ὅσον ὁ ἄνθρωπος, τὸ τιμιώτερο δημιούργημα τοῦ 
Τρι αδικοῦ Θεοῦ, πλάσθηκε «κατ’ Εἰκόνα» Αὐτοῦ, γιὰ νὰ 
ὑπάρχη ἡ δυνατότητα ἐνοικήσεως τοῦ Θεοῦ ἐντὸς αὐτοῦ. 
Ἐπιπρόσθετα, ὁ παλαιὸς Νόμος ἀπέβλεπε στὸν Μεσσία-
Χριστὸ καὶ πλέον καταργήθηκε χάριν τοῦ νέου Νόμου τῆς 
Χάριτος, γιὰ τὴν καθιέρωσι καὶ καθοδήγησι τοῦ νέου ἐκλε-
κτοῦ λαοῦ τῆς Ἐκκλησίας. Οἱ ἅγιες Εἰκόνες εἶναι ἀπαραί-
τητες, γιὰ τὴν διακήρυξι καὶ βεβαίωσι τῆς Σαρκώσεως τοῦ 
Θεοῦ Λόγου. 
 Ὅσο γιὰ τὸν Μωάμεθ, ἄν αὐτὸς εἶναι προφήτης τοῦ 
Θεοῦ, τότε δὲν θὰ πρέπει νὰ εἶναι Προφήτης ὁ Δανιήλ, ὁ 
ὁποῖος ὡς ἀληθέστατος καὶ ἀδιάψευστος προεφήτευσε ἐν 
Πνεύματι Ἁγίῳ, μὲ ἐξαιρετικὴ ἐνάργεια, γιὰ τὴν Πρώτη καὶ 
τὴν Δευτέρα Παρουσία τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
 Ἡ θεία αὐτὴ διδαχή, εἶχε θετικὰ ἀποτελέσματα μετα-
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στροφῶν στὸν Χριστιανισμὸ καὶ γενικὰ ἐκτιμήσεως καὶ σε-
βασμοῦ ἀπὸ τοὺς Χαζάρους, καὶ συνωδεύετο ἀπὸ Θαύματα.
 9. Θαυμαστὴ ἦταν καὶ ἡ ἀνεύρεσις τοῦ ἱεροῦ Λειψάνου 
τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Κλήμεντος Ἐπισκόπου Ρώμης, ὁ 
ὁποῖος εἶχε ἐξορισθῆ στὴν Χερσῶνα τὸ 100 περίπου μ.Χ. 
καὶ ἐτελειώθη διὰ πνιγμοῦ. Ἡ ἀνεύρεσις τοῦ Λειψάνου 
ἀπὸ τοὺς Ἁγίους κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἀποστολῆς στοὺς 
Χαζάρους, ἡ ὁποία τοὺς ἐνίσχυσε καὶ παρηγόρησε μεγά-
λως, ἦταν μέσα στὸ σχέδιο τῆς Θείας Πρόνοιας. Οἱ Ἅγιοι, 
στὴν ἱεραποστολή τους ἀργότερα μεταξὺ τῶν Σλάβων, θὰ 
μετέφεραν ἕνα ἁπτὸ σημεῖο καὶ δεῖγμα Ἀποστολικότητος, 
ἐν συνεχείᾳ δέ, κατὰ τὴν μετάβασί τους στὴν Ρώμη, σὲ μία 
δύσκολη ἐποχὴ τεταμένων σχέσεων Ἀνατολῆς καὶ Δύσεως, 
θὰ τύχαιναν εὐμενεστάτης μεταχειρήσεως καὶ ἀποδοχῆς 
τοῦ ἱεραποστολικοῦ τους ἔργου, ἐξ αἰτίας ἀκριβῶς τῆς με-
ταφορᾶς καὶ ἀποδόσεως στὸν Πάπα τοῦ μαρτυρικοῦ καὶ 
θαυματουργοῦ ἱεροῦ Λειψάνου τούτου.
 10. Μετὰ τὴν ἐπιστροφὴ τῶν Ἁγίων στὴν Βασιλεύουσα, 
τὸ ἔτος 861, καὶ μία σύντομη περίοδο προετοιμασίας καὶ 
πνευματικῆς διεργασίας καὶ δημιουργίας, ἔφθασε στὴν 
Κωνσταντινούπολι ἡ γνωστὴ ἔκκλησις τοῦ Ἡγεμόνος τῆς 
Μοραβίας Ραστισλάβου, γιὰ ἀποστολὴ διδασκάλων-φω-
τιστῶν στοὺς Σλάβους. Ὁ Χριστιανισμὸς εἶχε ἤδη κηρυχθῆ 
ἐκεῖ ἀπὸ Γερμανοφράγκους κληρικούς, ἀλλὰ πνευματικοὶ 
καὶ ἐθνικοὶ λόγοι ἐπέβαλαν τὴν στροφὴ πρὸς τὴν ἔνδο-
ξη Ρωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Ἡ 
ὥρα γιὰ ἀνάληψι κυρίας δράσεως εἶχε σημάνει. Οἱ Ἅγιοι 
Ἀδελφοὶ ἐκλήθησαν στὴν Ἱεραποστολὴ τῆς ζωῆς τους. Ἡ 
ὑπεύθυνη καὶ σοβαρὴ ἔναρξι τοῦ σπουδαίου αὐτοῦ ἔργου, 
ἀπαιτοῦσε ἐπινόησι σλαβικοῦ ἀλφαβήτου.
 Ἡ τέλεσις τῆς Θείας Λειτουργίας καὶ ἡ διδαχὴ στὴν 
γλῶσσα τοῦ λαοῦ, προϋπέθεταν μεταφράσεις τῶν ἱερῶν 
κειμένων στὰ σλαβικά. Τὰ κείμενα αὐτὰ θὰ ἀποτελοῦσαν 
τὴν βάσι, γιὰ τὴν ἀνάπτυξι γηγενοῦς σλαβικῆς φιλολογίας 
καὶ πολιτισμοῦ. Τὸ θαῦμα συντελέσθηκε μὲ τὴν ἐπινόησι 
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ἀπὸ τὸν Ἅγιο Κωνσταντῖνο (Κύριλλο) τοῦ γλαγολιτικοῦ 
ἀλφαβήτου, τὸ ὁποῖο ἐβασίζετο στὸ ἀντίστοιχο ἑλληνικὸ μὲ 
χρῆσι κάποιων μυστηριωδῶν χαρακτήρων. Οὐσιαστικά, ἡ 
διαδικασία αὐτὴ ἐπέφερε ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα γεγονότα 
στὴν παγκόσμια ἱστορία: τὴν εἴσοδο στὸν Χριστιανισμὸ 
καὶ τὸν Πολιτισμὸ τῶν Σλαβικῶν λαῶν!
 11. Οἱ Ἅγιοι Ἰσαπόστολοι μετέβησαν ἄοπλοι κατὰ κό-
σμον σὲ μία εἰρηνικὴ ἀποστολή, μὲ μόνα ἐφόδια τὴν ἀκρά-
δαντη πίστι τους, τὴν μεγάλη ἀγάπη καὶ τὸν ζῆλο τους, 
ὡς καὶ τὴν παράδοσί τους στὸ θεῖο θέλημα, προκειμένου 
νὰ ἀποτελέσουν ὄργανα τῆς θείας εὐδοκίας. Ἡ Χάρις τοῦ 
Παναγίου Πνεύματος, ἡ ὁποία ἐσκήνωνε μέσα τους, ἐδρό-
σιζε τὶς καρδιές τους σὰν πῦρ καθαρτικό, ἀλλὰ καὶ τοὺς 
ἐφώτιζε καὶ ἐνίσχυε ποικιλοτρόπως, ὥστε νὰ ὑπερβαίνουν 
κάθε ἐμπόδιο στὴν μετάδοσι τῆς θεογνωσίας στοὺς λαούς, 
ποὺ καρτεροῦσαν αὐτοὺς μὲ ἐλπίδες χρηστές.
 12. Στὴν Μοραβία, ὅπου ἀφίχθησαν τὸ Φθινόπωρο τοῦ 
863, ἔγιναν εὐμενῶς δεκτοὶ ἀπὸ τὸν διορατικὸ Ἡγεμόνα 
Ραστισλάβο καὶ ἐπεδόθησαν χωρὶς καθυστέρησι σὲ ἔργο 
εὐαγγελικό, κατηχητικό, διδακτικό, λειτουργικό, μεταφρα-
στικό, πολιτιστικό, φιλανθρωπικό, νομοθετικό, ἀνθρω-
πιστικό, κοινωνικὸ κλπ. Ἔδωσαν ἰδιαίτερη ἔμφασι στὴν 
ἐπιμόρφωσι μαθητῶν καὶ στὸν καταρτισμὸ συνεργατῶν, 
ὥστε νὰ ἐξασφαλίσουν τὴν ἑδραίωσι καὶ συνέχισι τοῦ ἱε-
ροῦ ἔργου.
 Οἱ Ἅγιοι Ἰσαπόστολοι, οἱ ὁποῖοι ζοῦσαν μὲ λιτότητα καὶ 
ἀσκητικότητα, ἔδωσαν ἰδιαίτερη σημασία στὴν ὀργάνω-
σι τῆς θείας Λατρείας καὶ μάλιστα στὴν τέλεσι τῆς Θείας 
Λειτουργίας, καὶ ἐνέπνευσαν τὴν ἀγάπη γι’ αὐτὴν στὸν 
λαό, μεταφράζοντες τὶς Ἀκολουθίες τοῦ Βυζαντινοῦ κατὰ 
βάσιν Τυπικοῦ. Ἡ μετάφρασις ἔγινε στὴν τοπικὴ καθομι-
λούμενη γλῶσσα, στὸ ἀλφάβητο ποὺ εἶχε εἰδικῶς ἐπινο-
ηθῆ ὡς γραπτὴ μορφὴ αὐτῆς, καὶ διὰ τοῦ τρόπου τούτου 
ἔδωσαν στὸν λαὸ τῶν Σλάβων ἔκφρασι, μίλησαν στὴν ψυχή 
του, κέρδισαν τὴν ἐμπιστοσύνη καὶ τὴν ἀγάπη του, διότι 
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πρῶτοι οἱ Ἅγιοι ἀγάπησαν κενωτικά, κατὰ τὸ παράδειγμα 
τοῦ θείου Λυτρωτοῦ, τοὺς Σλάβους Ἀδελφούς. Ἔδειξαν 
στὴν πρᾶξι τὸν Χριστιανισμὸ ὡς ἀγάπη, θυσία, εὐγένεια, 
ἀρετὴ καὶ ἐλευθερία. Ἐστόχευαν δὲ στὴν σύστασι μιᾶς 
ἀληθινῆς ἱεραποστολῆς: στὴν δημιουργία μιᾶς αὐθεν-
τικῆς τοπικῆς εὐχαριστιακῆς κοινότητος, μιᾶς γηγενοῦς 
Ἐκκλησίας, μὲ σεβασμὸ στὶς τοπικὲς ἰδιαιτερότητες, 
ὥστε ἡ λατρεία καὶ δοξολογία τοῦ Τρισαγίου Θεοῦ μας νὰ 
ἐπεκτείνεται καὶ διευρύνεται, καὶ τὰ «μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ» 
(Πράξ. β΄ 11) νὰ διαλαλοῦνται ποικιλογλώσσως, σὰν συνέχεια 
τοῦ Ἁγιοπνευματικοῦ Θαύματος τῆς ἁγίας Πεντηκοστῆς.
 Τὸ δὲ ἱερὸ Λείψανο τοῦ Ἁγίου Κλήμεντος Ρώμης, τὸ 
ὁποῖο οἱ Ἅγιοι ἔφεραν μαζί τους, συνέδεε τοὺς νεοφωτί-
στους Σλάβους Χριστιανούς, στὰ πλαίσια τῆς ἀληθινῆς 
Οἰκουμενικότητος, μὲ τὶς ἐκκλησιαστικὲς ἕδρες Ἀνατολῆς 
καὶ Δύσεως, καλλιεργώντας τὴν αἴσθησι τῆς γνήσιας 
Καθολικότητος τῆς ἁγίας Πίστεώς μας.
 13. Τὸ ἔργο τῶν Ἁγίων Ἰσαποστόλων δὲν ἦταν χωρὶς 
ἐμπόδια. Κάποιοι τοπικοὶ ἄρχοντες ἔβλεπαν καχύποπτα 
τὴν ἄνοδο τοῦ ἐπιπέδου τοῦ λαοῦ, οἱ δὲ παραγκωνισμέ-
νοι κληρικοὶ τῶν Γερμανοφράγκων κατεφέροντο κατὰ 
τῶν Ἀνατολικῶν Ἱεραποστόλων ὅτι δὲν ἦταν ἐπιτρεπτὴ ἡ 
χρῆσις τῆς σλαβικῆς γλώσσης στὴν Λατρεία, διότι μόνον 
τρεῖς δῆθεν ἱερὲς γλῶσσες ὑπάρχουν, τὰ ἑλληνικά, τὰ λα-
τινικὰ καὶ τὰ ἑβραϊκά! Ἐπίσης, οἱ κληρικοὶ αὐτοὶ διέδιδαν 
γελοῖες δεισιδαιμονίες, δὲν ἐμπόδιζαν εἰδωλολατρικὰ ἔθιμα 
καὶ δὲν ἀντιτάσσονταν στὴν ἠθικὴ ἔκλυσι πολλῶν, ἡ ὁποία 
ἔφθανε μέχρι καὶ αὐτῆς τῆς πολυγαμίας. 
 Οἱ Ἅγιοι Ἰσαπόστολοι ἀντέκρουσαν μὲ σθένος τὴν πο-
λεμικὴ τῶν Γερμανοφράγκων, μὲ κάθε δὲ τρόπο προσπά-
θησαν νὰ ἀνακόψουν τὴν ἠθικὴ ἔκπτωσι, ἡ ὁποία ἐμάστιζε 
τοὺς Σλάβους. Ἡ ἁγία Χριστιανικὴ Πίστις μας συμβαδίζει 
μὲ τὸ ἀνάλογο ἦθος καὶ ἐμπνέει καὶ ἀπαιτεῖ ὑψηλὸ ἐπίπε-
δο αὐτοκυριαρχίας, καταπολεμήσεως τῶν παθῶν καὶ τῶν 
σαρκικῶν ἐπιθυμιῶν, ὡς καὶ ἀγῶνα περιφρουρήσεως καὶ 
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καθάρσεως τῆς καρδίας. Ἀληθινὸς Χριστιανισμὸς καὶ λα-
γνεία δὲν συμβιβάζονται.
 Ἡ ρίζα τοῦ προβλήματος τῆς ἀρνητικῆς στάσεως, ἀλλὰ 
καὶ τῆς πολεμικῆς κατὰ τῶν Βυζαντινῶν Ἱεραποστόλων, ἀπὸ 
μέρους τῶν Γερμανοφράγκων, πρέπει νὰ ἐντοπισθῆ ἀλλοῦ: 
ἤδη ἀπὸ δεκαετίες ἐνωρίτερα, αὐτοί, χωρὶς βέβαια ἀκόμη 
τὴν ἔγκρισι καὶ συμφωνία τῆς Ρώμης, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἀσύ-
νετη ἀπόρριψι τῆς Ἁγίας Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, εἶχαν 
εἰσαγάγει αὐθαιρέτως καὶ ἀντικανονικῶς τὴν «υἱοπατερικὴν 
αἵρεσιν» στὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως, τὸ γωστὸ Filioque, ἤτοι 
τὴν διακήρυξι ὅτι τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἐκπορεύεται καὶ ἐκ τοῦ 
Υἱοῦ. Ὁπότε, ἡ συνεπὴς καὶ δυναμικὴ ἀντίδρασις τῶν 
Ἁγίων Ἰσαποστόλων Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου καὶ τῶν 
Ἁγίων Μαθητῶν τους στὴν αἵρεσι αὐτή, ἦταν ἡ κύρια 
αἰτία τοῦ ἀπηνοῦς καὶ ἐξοντωτικοῦ διωγμοῦ τους.
 14. Ἤδη εἶχαν παρέλθει 40 μῆνες ἀποδοτικῆς ἐργασί-
ας καὶ ἡ ἀνάγκη γιὰ χειροτονία Ἐπισκόπου καὶ Κληρικῶν 
ἦταν ἐμφανέστατη, ἄν θὰ ἔπρεπε ἡ νεο-ιδρυθεῖσα Τοπικὴ 
Ἐκκλησία στὴν Μοραβία νὰ ἀναπτυχθῆ καὶ προοδεύ-
ση. Ἔτσι, οἱ δύο Ἅγιοι Ἰσαπόστολοι μὲ πλῆθος μαθητῶν 
τους κατευθύνθηκαν τὸ 867 πρὸς νότον καὶ ἔφθασαν στὴν 
Βενετία. Νωρίτερα, διῆλθαν διὰ τῆς Παννονίας (Οὑγ-
γαρίας, Σλοβενίας), ὅπου ἔγιναν δεκτοὶ μὲ εὐμένεια ἀπὸ 
τὸν Ἡγεμόνα Κότσελ, ὁ ὁποῖος τοὺς παρέδωσε πολλοὺς 
μαθητές.
 Στὴν Βενετία, ἀνέμενε τοὺς Ἁγίους σφοδρὰ ἐπίθεσις ἀπὸ 
Λατίνους Κληρικούς, καὶ μάλιστα ἐπισκόπους, ὑποστη-
ρικτὲς τῆς «τριγλωσσίας». Ἡ ἀπολογία τους ἦταν ἄφοβη καὶ 
πειστική. Ὁ Θεὸς δίδει σὲ ὅλους ἀνεξαιρέτως βροχή, ἥλιο 
καὶ ἀέρα καὶ ἀπὸ ὅλους δέχεται ὕμνο καὶ εὐχαριστία στὴν 
γλῶσσα ἑκάστου. Δὲν ὑπάρχουν ἀνώτερες γλῶσσες, ὥστε οἱ 
λοιποὶ ἀλλόγλωσσοι νὰ εἶναι τυφλοὶ καὶ κωφοί. Κάθε λαὸς 
ἀνέκαθεν λατρεύει τὸν Θεὸ στὴν γλῶσσα του: «Ἄσατε τῷ 
Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ» (Ψαλμ. 95, 1), «αἰνεῖτε τὸν Κύριον πάντα τὰ 
ἔθνη, ἐπαινέσατε Αὐτὸν πάντες οἱ λαοί» (Ψαλμ. 116), «ἐν τῷ 
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ὀνόματί μου... γλώσσαις λαλήσουσι καιναῖς» (Μάρκ. ιστ΄ 17),  
«πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσηται ὅτι Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς 
εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός» (Φιλιπ. β΄ 11)!...
 15. Τότε ἦταν ποὺ κάλεσε τοὺς Ἰσαποστόλους στὴν 
Ρώμη ὁ Πάπας Νικόλαος, γιὰ ἀκρόασι καὶ ἀπολογία. Ἦταν 
μία δύσκολη ἐποχὴ συγκρούσεως Δύσεως - Ἀνατολῆς καὶ 
οἱ Ἅγιοι, ὡς Ἀνατολικοὶ στὴν Δύσι, θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι 
ἰδιαίτερα προσεκτικοί. Τελικά, ἔφθασαν στὴν Ρώμη τὸν 
Δεκέμβριο τοῦ 867, ἐνῶ ὁ δύστροπος Πάπας Νικόλαος εἶχε 
ἤδη ἀποβιώσει καὶ ὁ διάδοχός του Ἀδριανὸς Β΄ μόλις πλη-
ροφορήθηκε ὅτι κατέφθανε καὶ τὸ ἱερὸ Λείψανο τοῦ Ἁγίου 
Κλήμεντος Ρώμης, ἔσπευσε μὲ Κλῆρο καὶ λαὸ νὰ προϋ-
παντήση τοὺς ἐρχομένους μετὰ πάσης τιμῆς καὶ ἐνθουσια-
σμοῦ. Τὸ ἱερὸ Λείψανο, τὸ ὁποῖο θαυματούργησε, τοποθε-
τήθηκε στὴν Βασιλικὴ τοῦ Ἁγίου Κλήμεντος στὴν Ρώμη. 
Τὸ γεγονὸς τοῦτο βοήθησε τὰ μέγιστα στὴν ἐκπλήρωσι τῶν 
προσδοκιῶν τῶν Ἀνατολικῶν Ἱεραποστόλων.
 Ἡ χρῆσις τῆς σλαβικῆς γλώσσης στὴν θεία Λατρεία, 
ὅπως καὶ οἱ γενόμενες μεταφράσεις τῶν ἱερῶν κειμένων, 
ἐγκρίθηκαν πανηγυρικά. Θεῖες Λειτουργίες στὴν σλαβικὴ 
γλῶσσα ἐτελέσθησαν, ὅπως καὶ ἱερατικὲς χειροτονίες, καὶ 
μάλιστα τοῦ ἱεροῦ Μεθοδίου, τοῦ ἐκλεκτοῦ Μαθητοῦ τῶν 
Ἁγίων ἱεροῦ Κλήμεντος καὶ πολλῶν ἄλλων ἀπὸ τὴν μεγάλη 
συνοδία τους. Ὁ δὲ ἱερὸς Κωνσταντῖνος ὁ Φιλόσοφος, ὁ 
ὁποῖος ἐπρόκειτο κατὰ πᾶσαν πιθανότητα νὰ χειροτονηθῆ 
Ἐπίσκοπος γιὰ τὴν Μοραβία, ἀρρώστησε βαρειὰ πρὸς 
τὸ τέλος τοῦ ἔτους 868 καὶ προαισθανόμενος τὴν ἐπικεί-
μενη ἐκδημία του, ἐζήτησε νὰ λάβη τὸ Μοναχικὸ Σχῆμα. 
Μετωνομάσθηκε Κύριλλος, προσευχήθηκε συγκινητικά, 
προέτρεψε τὸν ἀδελφό του Μεθόδιο σὲ συνέχισι τοῦ σω-
τηρίου ἱεραποστολικοῦ ἔργου καὶ ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ στὶς 
14.2.869, σὲ ἡλικία μόλις 42 ἐτῶν! Τὸ ἱερὸ Λείψανό του, τὸ 
ὁποῖο ἐπίσης ἐθαυματούργησε, τιμήθηκε ὑπερβαλλόντως 
καὶ ἐτέθη ἐντὸς τῆς Βασιλικῆς τοῦ ἀγαπητοῦ Προστάτου 
του Ἁγίου Κλήμεντος στὴν Ρώμη.
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 16. Κατόπιν, ὁ ἱερὸς Μεθόδιος, ὁ ὁποῖος καίτοι μεγαλύ-
τερος στὴν ἡλικία παρέμενε μέχρι τῆς στιγμῆς ἐκείνης ὑπὸ 
τὴν σκιὰν τοῦ χαρισματικοῦ αὐταδέλφου του ἐπιδεικνύον-
τάς του ὑποδειγματικὴ ἀφοσίωσι καὶ ὑποταγή, ἀνέλαβε 
τὴν σκυτάλη τοῦ ἀγῶνος καὶ ἐπέδειξε τὰ ἔξοχα πνευμα-
τικὰ καὶ διοικητικὰ προσόντα του. Μετέβη μὲ τὴν συνοδία 
του πίσω στὴν Παννονία, ἀπὸ ὅπου ὅμως ἐστάλη καὶ πάλι 
στὴν Ρώμη, προκειμένου νὰ χειροτονηθῆ Ἀρχιερεύς, ὥστε 
νὰ διασφαλισθῆ ἡ Ἱεραποστολὴ στοὺς Σλάβους. Ὁ Πάπας 
Ἀδριανὸς Β΄ τὸν ἐχειροτόνησε πράγματι Ἐπίσκοπο Σιρμίου 
τὸ 870, στὸν θρόνο τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρονίκου, ὡς 
ὑπεύθυνο τῶν νεοφωτίστων Σλάβων, μὲ ἄδεια χρήσεως τῆς 
σλαβικῆς γλώσσης στὴν θεία Λατρεία καὶ στὸ κήρυγμα. Ὁ 
Πάπας τὸν ἔθετε ὑπὸ τὴν Δικαιοδοσία του προφανῶς μὲ τὴν 
συγκεντρωτικὴ ρωμαϊκὴ ἔννοια, ἀλλὰ ὁ ἱερὸς Μεθόδιος, 
μὴ παραγνωρίζων τὴν Κανονικὴ Τάξι, θεωροῦσε ἑαυτὸν ὡς 
ἔχοντα ἐκ τῶν πραγμάτων σχετικὴ ἐκκλησιαστικὴ αὐτοτέ-
λεια μὲ τὴν εὐρεῖα καὶ φιλελεύθερη βυζαντινὴ ἔννοια.
 17. Ὁ Ἱεράρχης πλέον Μεθόδιος μετέβη στὴν Παν-
νονία, ὅπου ἀποδύθηκε μετὰ ζήλου σὲ ἀποστολικὸ ἔργο, 
τὸ ὁποῖο συνάντησε τὴν κακεντρεχῆ ἀντίδρασι τῶν Γερ-
μανοφράγκων. Αὐτοί, παραβλέποντες τὴν Ἀποστολική του 
αὐθεντία καὶ ἐξουσία, ἡ ὁποία εἶχε καθιερωθῆ ἀπὸ τὴν ἴδια 
τὴν ὀρθόδοξη ἀκόμη τότε Ρώμη, προφασίσθηκαν ὅτι περι-
έπεσε δῆθεν σὲ ἐκκλησιαστικὴ εἰσπήδησι ἐντὸς τῶν ὁρίων 
τῆς ἰδικῆς τους δικαιοδοσίας καὶ σὲ μία ψευδοσύνοδο στὸ 
Ρέγκενσμπουργκ τῆς Γερμανίας τὸ ἴδιο ἐκεῖνο ἔτος (870), 
τὸν κατεδίκασαν σὲ φυλάκισι μὲ πρόθεσι νὰ τὸν φονεύ-
σουν. Ὁ Ἅγιος ἀντετάχθη στερρῶς σὲ αὐτὴ τὴν αὐθαιρε-
σία καὶ ἐξέφρασε τὴν μαρτυρικὴ ἑτοιμότητά του νὰ πάθη 
ὑπὲρ τῆς Ἀληθείας, ἀποδεικνύων ὅτι ἡ Χάρις τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος ἐνοικοῦσε στὴν ψυχή του καὶ τὸν πληροῦσε μὲ 
ἀνδρεία, ἀφοβία, εἰρήνη καὶ ὁμολογία. Διὰ τοῦ ἀναισχύν-
του αὐτοῦ διωγμοῦ καὶ τῆς ἀπροκαλύπτου αὐτῆς ἀδικίας, 
ὁ ἱερὸς Μεθόδιος ἐκτοπίσθηκε σὲ μία μονὴ-φυλακὴ στὴν 
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Σουαβία τῆς ΝΔ Βαυαρίας, ὅπου παρέμεινε ἔγκλειστος ὑπὸ 
ἄθλιες συνθῆκες ἐπὶ 2,5 χρόνια.    
  18. Ὁ Πάπας Ἀδριανὸς Β΄ δὲν ἔμαθε τίποτε γιὰ ὅλα 
αὐτά, ὁ δὲ διάδοχός του Πάπας Ἰωάννης Η΄ μόλις πληρο-
φορήθηκε τὰ συμβάντα, ἀντέδρασε δυναμικὰ καὶ ἐπέτυχε 
τὴν ἀπελευθέρωσι τοῦ ἱεροῦ Μεθοδίου μόλις τὸ 873, ὁπό-
τε ὁ Ἅγιος κατώρθωσε νὰ μεταβῆ στὴν Μοραβία μετὰ 6 
ὁλόκληρα χρόνια ἀπουσίας. Στὸ μεταξύ, ἐκεῖ ἐβασίλευε 
ὁ Σβιατοπλούκ, μοχθηρὸς ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος ἐνωρί-
τερα εἶχε ἀνατρέψει τὸν θεῖο καὶ εὐεργέτη του Ἡγεμόνα 
Ἅγιο Ραστισλάβο καὶ τὸν παρέδωσε στοὺς αἱμοδιψεῖς 
Γερμανοφράγκους, στὰ χέρια τῶν ὁποίων ἐμαρτύρησε 
ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως καὶ τοῦ Ἔθνους του τὸ 870, 
εἰσερχόμενος στὴν χορεία τῶν ἐκλεκτῶν τοῦ Θεοῦ.
 Ὁ Ἅγιος Μεθόδιος ἀπελευθερώθηκε μὲ τὴν παπικὴ πα-
ρέμβασι, μὲ τὴν ἐντολὴ νὰ μὴ χρησιμοποιῆ τὴν σλαβικὴ 
γλῶσσα στὴν θεία Λατρεία· αὐτὴ τὴν παράλογη ὅμως 
ἐντολὴ ὁ Ἅγιος τὴν ἀγνόησε ἐντελῶς, ὥστε νὰ ἀποδείξη 
πασιφανῶς πῶς ἐννοοῦσε τὴν ἀποστολή του καὶ τὴν κα-
νονικὴ ὑπαγωγὴ καὶ ἐξάρτησί του. Ἡ αὐθεντία τοῦ Πάπα 
τῆς Ρώμης δὲν γινόταν ἀποδεκτή, ὅταν δὲν ἦταν σύμ-
φωνη μὲ τὴν Ἀλήθεια καὶ τὴν Δικαιοσύνη καὶ ὅταν δὲν 
ὑπηρετοῦσε τὸ Θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ τὶς ἀνάγκες τοῦ 
Ποιμνίου. Ὁ ἱερὸς Μεθόδιος ἔναντι τῶν αὐθαιρεσιῶν 
Γερμανίας καὶ Ρώμης παρέμεινε σταθερὸς στὶς ἐπιταγὲς 
τῆς Ἀληθείας, τῆς συνειδήσεως καὶ τοῦ συμφέροντος τοῦ 
κατὰ Θεὸν Ποιμνίου του.
 19. Τὸ ἱεραποστολικὸ ἔργο τοῦ Ἁγίου Ἀρχιεπισκόπου 
Μοραβίας Μεθοδίου ἦταν ἀποδοτικό, παρὰ τὰ συνεχῆ ἐμπό-
δια. Ἀπέβλεπε στὸν εὐαγγελισμὸ τῶν σλαβικῶν φύ λων, ἀλλὰ 
καὶ στὴν ἠθικὴ ἀνόρθωσι τοῦ σλαβικοῦ Ποι μνίου. Τὸ ἔργο 
του ἐστολίζετο καὶ ἀπὸ θεῖες προρρήσεις, οἱ ὁποῖες ἐφανέ-
ρωναν τὴν χαρισματικότητά του. Ἔναντι δὲ τοῦ Ἡγεμόνος 
Σβιατοπλούκ, ὁ ὁποῖος ζοῦσε ἀσώτως, ἦταν ἐλεγ κτικός, ἐνῶ 
οἱ Γερμανοφράγκοι προκειμένου νὰ προσεταιρισθοῦν τὸν 
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Ἡγεμόνα, δὲν τὸν στενοχωροῦσαν. Τὸ ἀποτέλεσμα ἦταν, οἱ 
αἱρετικοὶ αὐτοὶ «τριγλωσσῖτες-πιλατιανοὶ» καὶ ὀπαδοὶ τῆς 
υἱοπατερικῆς αἱρέσεως τοῦ Filioque νὰ μὴ παύουν νὰ πα-
ρεμποδίζουν τὸ ἔργο τοῦ ἱεροῦ Μεθοδίου, κατηγοροῦντες 
αὐτὸν πρὸς πᾶσαν κατεύθυνσιν καὶ ἰδίως στὴν Ρώμη. 
 Ὁ Ἅγιος ἀναγκάσθηκε νὰ μεταβῆ στὴν Ρώμη τὸ 879 
καὶ ἀπολογήθηκε δικαιούμενος, ἀλλὰ ἡ Ρώμη παράλληλα 
ἐνίσχυε τοὺς κατηγόρους του καὶ ἐπεδείκνυε ἀστάθεια καὶ 
παλινωδία στὴν θέσι της ἔναντι τῶν πρακτικῶν τοῦ Ἁγίου, 
κάτι ποὺ τὸν στενοχωροῦσε, ἐκούραζε καὶ ἀπογοήτευε, 
χωρὶς ὅμως καὶ νὰ τὸν καταβάλλη. 
 20. Οἱ κατηγορίες συνεχίζοντο κατὰ τοῦ Ἁγίου Ἀρχι-
επισκόπου Μεθοδίου, ὅτι σὺν τοῖς ἄλλοις ἔχασε καὶ τὴν 
εὔνοια τοῦ Αὐτοκράτορος, ὁπότε ἀναγκάσθηκε νὰ μεταβῆ 
πλέον στὴν Κωνσταντινούπολι (881-882), ὅπου ἔγινε εὐφή-
μως δεκτὸς ἀπὸ τὸν Αὐτοκράτορα Βασίλειο τὸν Μακεδόνα 
καὶ τὸν Πατριάρχη Ἅγιο Φώτιο, πρὸς ἀλληλο-ενίσχυσιν καὶ 
ἀλληλο-οικοδομήν. Μὲ τὸν Μ. Φώτιο συνεζήτησαν καὶ τὸ 
θέμα συστηματικῆς-θεολογικῆς ἀντιμετωπίσεως τῆς αἱρέ-
σεως τοῦ Filioque, καταδικασθείσης δύο περίπου ἔτη ἐνω-
ρίτερα στὴν Μεγάλη –κατ’ οὐσίαν Η΄ Οἰκουμενικὴ- Σύνοδο 
τῆς Κωνσταντινουπόλεως (879-880), κάτι τὸ ὁποῖο ἔκανε 
τελικὰ ὁ Μέγας Φώτιος μὲ τὸ ἀξεπέραστο κλασσικὸ ἔργο 
του «Λόγος περὶ τῆς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος Μυσταγωγίας» 
(PG 102, 279-400).
 Ὁ ἱερὸς Μεθόδιος ἐπέστρεψε στὴν Μοραβία, μέσῳ Βουλ-
γαρίας, καὶ ὡλοκλήρωσε τὸ μεταφραστικό του ἔργο τῶν 
Βιβλίων τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, μετέφρασε καὶ ἄλλα ἔργα, 
ὅπως τὸν Νομοκάνονα, ἤ συνέγραψε ἀφ’ ἑαυτοῦ του, ἐπε-
ξέτεινε τὸ ἱεραποστολικό του ἔργο στὴν Βοημία, Πολωνία, 
ἴσως ἀκόμη καὶ μέχρι τὸ Κίεβο, ἀφώρισε τὸν κυριώτερο 
ἐκκλησιαστικὸ ἀντίπαλό του Βίχινγκ, ἐπίσκοπο Νίτρας, γιὰ 
τὶς ἀτέρμονες δολοπλοκίες του καὶ τὴν ἀμετανόητη αἱρετικὴ 
ἐμμονή του, ὅπως καὶ τὸν ἀσεβῆ Ἡγεμόνα Σβιατοπλούκ, 
ὥρισε διάδοχό του τὸν πλέον ἐπιφανῆ καὶ ἐμβριθῆ Μαθητή 
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του Γοράσδο, ὁ ὁποῖος ἐγνώριζε σλαβικά, λατινικὰ καὶ ἑλλη-
νικὰ καὶ εἶχε μᾶλλον προβιβασθῆ σὲ Ἐπίσκοπο, καὶ ἄρχισε 
νὰ ἑτοιμάζεται γιὰ τὸ ταξίδι τῆς αἰωνιότητος.
 Τὴν Κυριακὴ τῶν Βαΐων τοῦ 885 ἐλειτούργησε στὸν 
Καθεδρικὸ Ναὸ στὸ Βελεχρὰντ καὶ αἰσθάνθηκε ἀδιαθεσία. 
Τὴν Μ. Τετάρτη, στὶς 6 Ἀπριλίου, παρέδωσε τὴν ἁγία ψυχή 
του στὸν Κύριό μας ἐν μέσῳ τῶν Μαθητῶν του καὶ τοῦ ἀγα-
πητοῦ Ποιμνίου του. Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία του ἦταν πάνδη-
μος καὶ ἐψάλη στὰ σλαβικά, λατινικὰ καὶ ἑλληνικά. Ἐτάφη 
ἐντὸς τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ του, ἀλλὰ τὸ ἱερὸ Λείψανό του 
ἔχει ἀπωλεσθῆ καὶ δὲν εἶναι γνωστὸ ποῦ εὑρίσκεται.
 Ὁ Ἅγιος Μεθόδιος ἐστολίζετο μὲ φόβο Θεοῦ, καθα-
ρότητα σώματος καὶ ψυχῆς, θερμὴ προσευχή, ἁγνότητα, 
φιλανθρωπία, ἀγάπη, πόνο καὶ ὑπομονή· διακρινόταν γιὰ 
αὐστηρότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ ἐπιείκεια· εἶχε λόγον «δριμὺν 
καὶ ἤρεμον» -δριμὺν κατὰ τῶν ἐχθρῶν τῆς Ἀληθείας καὶ 
ἤρεμον πρὸς τοὺς ἀποδεχομένους τὸ θεῖον κήρυγμα. 
 21. Μετὰ τὴν κοίμησι τοῦ Ἁγίου Μεθοδίου, ἡ Ἱερα ποστολὴ 
στὴν Μοραβία δέχθηκε καίριο πλῆγμα. Τόσο ἡ ἄστοχη πα-
ρέμβασις τοῦ νέου Πάπα Στεφάνου Ε΄, ὁ ὁποῖος ἀπαγόρευ-
σε τὴν χρῆσι τῆς σλαβικῆς γλώσσης, ὅσο καὶ ἡ ἐπικράτη-
σις, ἐξ αἰτίας τῆς καλύψεως ἀπὸ τὸν ἀσεβῆ Σβιατοπλούκ, 
τοῦ Γερμανοφράγκου Βίχιγκ, εἶχαν ὡς ἀποτέλεσμα τὴν βι-
αία ἐκδίωξι τῆς Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς στοὺς Σλάβους 
καὶ τὸν ἀπηνῆ διωγμὸ τῶν Μαθητῶν τῶν Ἁγίων Κυρίλλου 
καὶ Μεθοδίου ἀπὸ τὴν Μοραβία. Διότι, οἱ Γερμανοφράγκοι 
ἐκτὸς τῆς ἀπαγορεύσεως τῆς χρήσεως τῆς σλαβικῆς γλώσ-
σης στὴν Λατρεία, εἰσήγαγαν ἀπροκάλυπτα τὸ αἱρετικὸ 
Filioque στὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως. Ὁ Ἐπίσκοπος Γοράσδος 
ἐκτοπίσθηκε, ἄλλοι Μαθηταὶ τῶν Ἁγίων ἐβασανίσθησαν καὶ 
ἕτεροι πωλήθηκαν ὡς δοῦλοι. Κάποιοι ἀπὸ αὐτοὺς ἐφυλα-
κίσθηκαν, ἀλλὰ διὰ σημείων καὶ θαυμάτων τελικὰ ἐλευθε-
ρώθηκαν καὶ ἐγκαταλείφθηκαν στὴν ἐρημία πρὸς εὕρεσιν 
τόπου καταφυγῆς. Οἱ ἐξόριστοι αὐτοὶ Ἅγιοι καὶ Ὁμολογητὲς 
τῆς Ἀληθείας, μὲ πλέον γνωστοὺς τοὺς Κλήμεντα, Ναοὺμ 
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καὶ Ἀγγελάριο, κατευθύνθηκαν νοτιώτερα καὶ ἐργάσθηκαν 
ἱεραποστολικὰ καὶ ἐκπολιτιστικὰ στὴν Βουλγαρία, τὴν νέα 
ἕδρα τῶν σλαβικῶν γραμμάτων.
 Ἐκεῖ, λόγῳ τῆς δυσκολίας τοῦ γλαγολιτικοῦ ἀλφαβή-
του, ἐπινοήθηκε πλέον τὸ λεγόμενο κυριλλικὸ καὶ ἄρχισε 
μία πνευματικὴ ἀναγέννησις, ἡ ὁποία ἐπέδρασε εὐεργετι-
κά, ἄμεσα ἤ ἔμμεσα, σὲ Σλοβένους, Μοραβούς, Κροάτες, 
Σέρβους, καὶ ἀργότερα Ρώσους, τὸ μεγαλύτερο καὶ πολυ-
πληθέστερο αὐτὸ σλαβικὸ φύλο.
 22. Οἱ Ἅγιοι Ὁμολογητὲς Μαθητὲς τῶν Ἰσαποστόλων 
Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου ἐκδιώχθηκαν ἀπὸ τὴν Μοραβία γιὰ 
τὴν ἀκράδαντη πιστότητά τους στοὺς Ἁγίους Διδασκάλους 
τους καὶ δι’ Αὐτῶν στὴν ἁγία Ὀρθόδοξη Ἁγιογραφική, 
Ἀποστολικὴ καὶ Πατερικὴ Πίστι καὶ Παράδοσι. 
 Ὡς πρὸς τὸ ἐπίμαχο θέμα τῆς «υἱοπατερικῆς αἱρέσε-
ως», ὡμολογοῦσαν ὅτι τὸ Ἅγιον Πνεῦμα ἐκπορεύεται 
ἐκ μόνου τοῦ Πατρός, ἀλλὰ χορηγεῖται στοὺς ἀξίους καὶ 
διὰ τοῦ Υἱοῦ· ἄλλο ὅμως ἡ ἐκπόρευσις καὶ ἄλλο ἡ χορή-
γησιςπέμψις· ἡ ἐκπόρευσις φανερώνει τὸ «πῶς εἶναι» τοῦ 
Πνεύματος, ὅπως καὶ ἡ γέννησις φανερώνει τὸ «πῶς εἶναι» 
τοῦ Υἱοῦ· ἡ χορήγησις ὅμως φανερώνει πλουτισμὸ καὶ διά-
δοσι. Γιὰ τοὺς Ὀρθοδόξους, μοναδικὴ ἀρχὴ καὶ αἰτία στὴν 
Ἁγία Τριάδα εἶναι ὁ Πατήρ, τοῦ Υἱοῦ ὡς Πατὴρ καὶ τοῦ 
Πνεύματος ὡς Προβολεύς· ὅπως καὶ ὁ ἕνας ἥλιος ἀποτελεῖ 
ἀρχὴ καὶ τῆς ἀκτῖνος καὶ τῆς ἐλλάμψεως καὶ θάλψεως· στὴν 
ἀκτῖνα συνυπάρχει ἡ λάμψις καὶ ἡ θάλψις, ὅπως στὸν Υἱὸ 
τὸ Πνεῦμα, καὶ τῆς ἀκτῖνος εἶναι ἡ λάμψις, ὅπως τὸ Πνεῦμα 
τοῦ Υἱοῦ· ἀμφότερα προέρχονται ἀπὸ μία ἀρχή, τὸν ἥλιο, 
καὶ ὅπως διὰ τῆς ἀκτῖνος δίδεται στὸν κόσμο ἡ λάμψις καὶ 
ἡ θάλψις, ἔτσι καὶ διὰ τοῦ Υἱοῦ χορηγεῖται τὸ Πνεῦμα τὸ 
Ἅγιον στὴν νοητὴ κτίσι. Ἡ Ὀρθόδοξος Ὁμολογία ἐπὶ τοῦ 
θέματος περιλαμβάνεται στὸ ἅγιο Εὐαγγέλιο (Ἰωάν. ιε΄ 26) 
καὶ διακηρύσσεται στὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως ἀπὸ τὴν Β΄ 
Οἰκουμενικὴ Σύνοδο. Ἄρα, οἱ ὀπαδοὶ τῆς «υἱοπατερικῆς 
αἱρέσεως» παραχαράσσουν τὸ Εὐαγγέλιο καὶ τὴν ἀπόφασι 
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τῆς Β΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ἡ δὲ ἀποκατάστασις τῆς 
ἑνότητος θὰ ἐπιτευχθῆ μόνον κατόπιν τῆς μετανοίας 
τῶν αἱρετικῶν καὶ τῆς ταυτίσεώς τους μὲ τὴν διδασκα-
λία τῆς Ἐκκλησίας. Ἕως ὅτου συμβῆ αὐτό, δὲν εἶναι 
δυνατὸν νὰ ὑπάρχη κανενὸς εἴδους ἐκκλησιαστικὴ κοι-
νωνία «φωτὶ πρὸς σκότος» (Β΄ Κορ. στ΄ 14). Ἡ διδασκαλία 
καὶ ἡ πρακτικὴ τῶν Ἁγίων εἶναι λαμπερὴ σὰν τὸν ἥλιο καὶ 
δὲν ἐπιδέχεται οὐδεμίαν παραποίησιν.
 23. Παρὰ τὸν διωγμὸ τῆς Ὀρθοδοξίας ἀπὸ τὴν ἀρχικὴ 
κοιτίδα τῆς Ἱεραποστολῆς τῶν Ἁγίων Κυρίλλου καὶ 
Μεθοδίου καὶ τῶν Μαθητῶν τους στὴν Μοραβία, ὁ σπό-
ρος τῆς Ἀληθείας ἔπεσε βαθειὰ στὰ σλαβικὰ ἔθνη καὶ 
ἀπέδωσε «καρπὸν ἑκατονταπλασίονα» (Λουκ. η΄ 8). Πραγ-
ματοποιήθηκε, σὺν Θεῷ, ἕνας ἆθλος, ἔστω καὶ χωρὶς 
ἄμεσα καὶ ἐντυπωσιακὰ ἀποτελέσματα, ἔστω καὶ μὲ συ-
νεχῆ ἐμπόδια καὶ μὲ φαινομενικὴ ἀποτυχία. Οἱ Ἅγιοι θεω-
ροῦνται ἐντελῶς δικαίως Ἐθνικοὶ Ἥρωες τῶν σλαβικῶν 
λαῶν γιὰ τὸ ἐκκλησιαστικὸ καὶ ἐκπολιτιστικὸ ἔργο τους. 
Συνεδύαζαν ἐπιτυχῶς καὶ ἁρμονικῶς Γνῶσι καὶ Ἀρετὴ καὶ 
εἶχαν μία θαυμαστὴ Χριστο-αίσθησι τῆς Ἑνότητος καὶ 
τῆς Καθολικότητος τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ Ἑνότητα συνδυ-
άζει ἐμπλουτιστικὰ ὅσα στοιχεῖα δὲν παραβλάπτουν τὴν 
Καθολικότητα, ἀλλὰ μᾶλλον τὴν ἐνισχύουν καὶ ἀναδεικνύ-
ουν. Διαρρηγνύεται ὅμως, ὅταν εἰσαχθοῦν στὴν Ἐκκλησία 
στοιχεῖα, τὰ ὁποῖα ἀντιπολεμοῦν τὴν Καθολικότητα καὶ 
τὴν καταστρέφουν. Στὴν πραγματικότητα βέβαια, οὔτε ἡ 
Ἑνότης οὔτε ἡ Καθολικότης παραβλάπτονται ὀντολογικά, 
ἀλλὰ δημιουργεῖται κρίσις στὴν Ἐκκλησία «εἰς πτῶσιν καὶ 
ἀνάστασιν πολλῶν» (Λουκ. β΄ 34).
 24. Οἱ Θεσσαλονικεῖς Ἅγιοι Ἱεραπόστολοι ποθοῦσαν 
τὴν ἀρχικὴ δόξα καὶ εὐγένεια τοῦ γένους μας, τὴν παραδεί-
σια κατάστασι, εἶχαν μεγάλο πόθο τελειότητος καὶ ἐγκα-
τέλειψαν τὰ πάντα γιὰ νὰ κερδίσουν τὸν Χριστό. Ἡ ἀγάπη 
καὶ ὁ ἔρωτάς τους γιὰ τὸν Νυμφίο τῶν ψυχῶν τοὺς ὥπλισε 
μὲ ἀρετὴ καὶ ὑπομονή, ὥστε νὰ ἐκπληρώνουν μὲ ὅσο τὸ 
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δυνατὸν καλύτερο τρόπο τὶς ἀποστολὲς ποὺ τοὺς ἀνέθεταν, 
μὲ τὰ πλέον θαυμαστὰ ἀποτελέσματα. Μᾶς διδάσκουν, ὅτι 
ἀποτελεσματικὴ Ἱεραποστολὴ δὲν ἐπιτελεῖται, ἄνευ τῆς συ-
νεχοῦς ἐσωτερικῆς καλλιεργείας καὶ καθάρσεως τῶν ἰδίων 
τῶν Ἱεραποστόλων. Ἀπεδείκνυαν δὲ τὴν πίστι μέσῳ τῆς 
συμμετοχῆς στὴν θεία Λατρεία καὶ τῆς ἐπιτελέσεως ἔργων 
ἀγαθῶν. Ἄν καὶ ποθοῦσαν τὴν κατὰ Θεὸν ἀμεριμνία καὶ 
ἡσυχία, γνώριζαν ὅτι ἡ θεία κλῆσις τους περιελάμβανε τὴν 
διακονία τῶν πολλῶν. Δὲν προέταξαν τὸ θέλημά τους, οὔτε 
τὸ συμφέρον τους, ἀλλὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ συμφέ-
ρον τῶν πολλῶν, «ἵνα σωθῶσι» (Α΄ Κορ. ι΄ 33).  
 25. Οἱ Ἅγιοι Θεσσαλονικεῖς Ἰσαπόστολοι Κύριλλος καὶ 
Μεθόδιος ἔδρασαν σὲ ἐποχὴ συγκρούσεως Παλαιᾶς καὶ 
Νέας Ρώμης, ἐξ αἰτίας τῆς ἀλαζονείας τῆς Παλαιᾶς, καὶ 
δραστηριοποιήθηκαν ὡς ἀπεσταλμένοι τῆς Ἀνατολῆς σὲ 
μία περιοχή, ἡ ὁποία ἀνῆκε γεωγραφικῶς/δικαιοδοσιακῶς 
στὴν Δύσι. Ἐργάσθηκαν ὅμως κατὰ τέτοιον τρόπο, μὲ σοφία 
καὶ φρόνησι πνευματική, ὥστε νὰ ἀναδειχθοῦν στὴν κρίσι-
μη ἐκείνη ἐποχή, κατὰ τὴν ὁποίαν δὲν ἐπῆλθε ἀκόμη ὁ ὁρι-
στικὸς χωρισμός, σὲ παράγοντες εὐσταθείας καὶ ἑνότητος. 
Ἐκ Νέας Ρώμης ὡρμόμενοι καὶ φωτίσαντες τοὺς Σλάβους, 
καθαίροντες τὸ τοπίο ἀπὸ τὶς Γερμανοφραγκικὲς πλάνες 
καὶ δωρήσαντες στὴν Παλαιὰ Ρώμη τὸ ἱερὸ Λείψανο τοῦ 
Ἁγίου Κλήμεντος, ἀποτέλεσαν ζῶσες ὑπενθυμίσεις, ὅτι 
τὸ ἔργο τῶν Θρόνων ἦταν ὁ Εὐαγγελισμὸς τοῦ κόσμου 
ἐν τῇ ἑνότητι τοῦ Πνεύματος καὶ ἡ πιστὴ τήρησις τῶν 
ἀείποτε παραδεδομένων μὲ φρόνημα μαρτυρικό, καὶ ὄχι 
ἡ ἐξουσιαστικότης, ἡ ὑφαρπαγή, ἡ ἐριστικότης καὶ ἡ δι-
αίρεσις.
 26. Ὁ Ἅγιος Κύριλλος τελικὰ ἄφησε καὶ τὸ ἰδικό του 
πλέον ἱερὸ Λείψανο στὴν ὀρθόδοξη ἀκόμη Ρώμη, ἀπὸ 
ὅπου ἔλαβαν τὴν ἀρχιερωσύνη καὶ τὴν ἱερωσύνη ὁ Ἅγιος 
Μεθόδιος καὶ οἱ ἱεροὶ Μαθητές τους. Ὅμως, ἐν συνε-
χείᾳ, αὐτοὶ ἐδεινοπάθησαν στὰ χέρια τῶν ἤδη αἱρετικῶν 
Γερμανοφράγκων, τοὺς ὁποίους εὐθαρσῶς κατήγγειλαν 
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καὶ κατεδίκασαν. Ἡ ἀνδρεία καὶ θαρραλέα πρᾶξις τους 
ἐντὸς τοῦ ἐδάφους τοῦ Δυτικοῦ Πατριαρχείου τῆς ἑνωμέ-
νης ἀκόμη Χριστιανοσύνης, εἶχε προφητικὴ σημασία: ἄν 
ἡ Ρώμη δὲν ἀνεχαίτιζε ἐγκαίρως καὶ ἀποφασιστικῶς 
τοὺς αἱρετίζοντας Γερμανοφράγκους, θὰ ἐξέπιπτε καὶ ἡ 
ἴδια στὴν αἵρεσι, ὅπως δυστυχῶς συνέβη ὁριστικῶς ὄχι 
πολὺ ἀργότερα. Οἱ Ἅγιοι λοιπὸν ἀποτέλεσαν μία ἀπὸ τὶς 
ὕστατες ἀπόπειρες προστασίας καὶ προφυλάξεως τῆς 
Ρώμης ἀπὸ τὴν διαγραφόμενη ἔκπτωσι, τοὺς ὁποίους 
ἡ Θεία Πρόνοια ἐχρησιμοποίησε γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτό, 
ὥστε οἱ Παπικοὶ νὰ εἶναι γιὰ ἕναν ἐπὶ πλέον ἰσχυρὸ λόγο 
ἀναπολόγητοι.
 27. Ὅσοι ἐντάσσουν σήμερα τοὺς Ἁγίους Ἰσαποστόλους 
Κύριλλο καὶ Μεθόδιο καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς στοὺς οἰκουμε-
νιστικοὺς ἑνωτικοὺς σκοπούς τους, λησμονοῦν ἠθελημένα 
ὅλα τὰ ἀνωτέρω. Ὅμως, ἐπαναλαμβάνουμε ὅτι οἱ Ἅγιοι 
εἶναι τόσο ἑνωτικοί, ὅσο εἶναι προσκολλημένοι στὴν 
Καθολικότητα τῆς Πίστεως καὶ τῆς Ἀληθείας· ὅ,τι δὲν 
βλάπτει τὴν Ἀλήθεια καὶ δὲν ἐμποδίζει τὸν φωτισμὸ καὶ 
τὴν σωτηρία τῶν ἀνθρώπων, γίνεται δεκτὸ ἤ ἔστω ἀνε-
κτό· τοπικὲς ἰδιομορφίες, λατρευτικὰ τυπικὰ ἤ συνήθει-
ες, οἱ ὁποῖες συνιστοῦν μὲν διαφορά, ἀλλὰ δὲν πλήττουν 
τὸν κοινὸ θησαυρὸ τῆς Πίστεως καὶ τὴν κοινὴ δωρεὰ 
τῆς Ἀγάπης, δὲν ἀποτελοῦν γιὰ τοὺς Ἁγίους μας αἰτίες 
διασπάσεως τῆς ἑνότητος· ὅπου ὅμως ἡ Πίστις διασα-
λεύεται καὶ ἡ οἰκονόμησις τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων 
ἐμποδίζεται, τότε ἐπέρχεται ἡ ἄμεσος ἀντίδρασις καὶ 
ὁμολογητικὴ ἀντίκρουσις κατὰ παντὸς τολμητίου ἐκκλη-
σιαστικοῦ ἤ πολιτικοῦ, ἐπισκόπου ἤ ἄρχοντος, ἀλλὰ καὶ 
αὐτοῦ τοῦ ἰδίου τοῦ Πάπα. Διότι, οὔτε αὐτὸς ὁ Πάπας εἶναι 
δυνατὸν νὰ «δεσμεύη» τοὺς Ἁγίους, ὅταν δὲν ὀρθοτομῆ, ἀλλὰ 
ὑποχωρεῖ καὶ περιπίπτει σὲ παλινωδίες. Ἄρα ὁ Πάπας, στὴν 
συνείδησι τῶν Ἁγίων, δὲν εἶναι ἀλάθητος οὔτε ὑπεράνω τῆς 
Ἐκκλησίας, οὔτε πάλι εἶναι δυνατὸν ἡ ἐπίκλησις τοῦ Θεσμοῦ 
νὰ ὑπερισχύση τῆς Χάριτος, ἤ τὸ χειρότερο νὰ φιμώση Αὐτήν.
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 28. Ἑπομένως, οἱ Ἅγιοι Ἰσαπόστολοι δὲν προσφέρονται 
γιὰ οἰκουμενιστικὴ «χρῆσι» καὶ ἐκμετάλλευσι. Ἡ Ἐκκλησία 
τῆς Παλαιᾶς Ρώμης μετὰ τὸν ΙΑ΄ αἰ., ἐπρόδωσε καὶ ἀπεμ-
πόλησε ἐπισήμως πλέον τὴν μαρτυρία καὶ ἀποστολὴ τῶν 
Ἁγίων. Ἄν δὲν ἐπανορθώση ἐν μετανοίᾳ τὰ ἀτοπήματά 
της στὴν Πίστι καὶ τὴν Δικαιοσύνη, θὰ ἐξακολουθήση 
νὰ ἀφίσταται τῆς κληρονομίας καὶ εὐλογίας Αὐτῶν, 
ἔστω καὶ ἄν τοὺς θεωρῆ ὡς «Προστάτες τῆς Εὐρώπης». 
Οἱ δὲ ἐξ ὀρθοδόξων Οἰκουμενισταί, μὲ ἡγήτορας τοὺς προ-
ϊσταμένους τῆς Νέας Ρώμης, δὲν ἐπιτρέπεται νὰ προβάλ-
λουν τοὺς Ἁγίους ὡς πρότυπα οἰκουμενιστικῆς στάσεως 
καὶ δράσεως, ὡς δῆθεν «κρίκους», γιὰ διευκόλυνσι τῆς 
ἑνώσεως μὲ τοὺς Παπικούς, διότι τοῦτο ἀποτελεῖ κατά-
φωρη προσβολὴ τῶν Ἁγίων καὶ εὐθεῖα διαστροφὴ τῆς 
ἀνεκτίμητης Παρακαταθήκης τους.
 29. Οἱ Διάλογοι ἐπίσης, τοὺς ὁποίους οἱ Ἅγιοι διεξή-
γαγαν, εἴτε μὲ ὀπαδοὺς ἄλλων θρησκειῶν εἴτε μὲ ὀπαδοὺς 
αἱρέσεων, δὲν ἔχουν ἀπὸ κάθε ἄποψι καμμία ἀπολύτως 
σχέσι μὲ τοὺς σημερινοὺς διαθρησκευτικοὺς καὶ διαχρι-
στιανικοὺς διαλόγους στὰ πλαίσια τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. 
Οἱ διάλογοί τους ἦσαν γεμᾶτοι σφρῖγος, δύναμι καὶ αὐθεν-
τία, φιλανθρωπία, ἀλλὰ καὶ ζῆλο, ὥστε νὰ ἐκθέτουν τὴν πί-
στι, νὰ τὴν ὑπερασπίζωνται, νὰ ἀπολογοῦνται ὑπὲρ αὐτῆς, 
νὰ τὴν ὁμολογοῦν καὶ νὰ εἶναι ἕτοιμοι νὰ μαρτυρήσουν 
ὑπὲρ αὐτῆς. Οἱ Ἅγιοι ἐξέθεταν τὴν πίστι Ἀποστολικο-
πατερικῶς καὶ ἀνέμεναν τὰ θετικὰ ἤ ἀρνητικὰ ἀποτελέ-
σματα, μὲ ἀνοικτότητα βεβαίως καὶ εὐρύτητα πνεύματος, 
ὑπολογίζοντες καὶ ἐπαφιέμενοι στὴν θεία εὐλογία καὶ στὴν 
καλὴ διάθεσι τῶν ἀκουόντων· δὲν συζητοῦσαν γιὰ νὰ συζη-
τοῦν, νὰ συγκρίνουν καὶ νὰ συμβιβάζουν τὰ πράγματα πρὸς 
ἐξαγωγὴν κοινῶν συμφωνιῶν· δὲν διεπραγματεύοντο, ἀλλὰ 
ὡμολογοῦσαν καὶ μαρτυροῦσαν τὴν Ἀλήθεια. 
 Οἱ ἀτέρμονες ἀκαδημαϊκοὶ ἤ ἄλλοι σύγχρονοι διάλογοι, οἱ 
ὁποῖοι διεξάγονται ὑπὸ ἐντελῶς διαφορετικὲς συνθῆκες καὶ 
διαφορετικὴ στοχοθεσία, ἐντὸς τῆς θεσμοποιημένης οἰ κου-
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μενικῆς κινήσεως, πρὸς ἄμβλυνσιν τῶν διαφορῶν καὶ ἐπί-
τευξιν ἐγκοσμιοκρατικῶν σκοπῶν, δὲν δύνανται ἐπ’ οὐδενὶ 
λόγῳ νὰ συγκριθοῦν ἤ σχετισθοῦν μὲ αὐτοὺς τῶν Ἁγίων. Ἄς 
μὴ γίνεται λοιπὸν ἀπὸ τοὺς συγχρόνους ἐπίκλησις ἤ καὶ σύγ-
κρισις μεγεθῶν διαφόρων καὶ ἀσχέτων μεταξύ τους.      
 30. Ἀλλά, οἱ Ἅγιοι Ἰσαπόστολοι δὲν προσφέρονται 
οὔτε καὶ γιὰ τὴν ὁποιαδήποτε ἐθνικιστικὴ χρησιμοποί-
ησι καὶ ἐκμετάλλευσι ἀπὸ μακρινοὺς ἀπογόνους τῶν 
λαῶν, ποὺ μὲ ἀγάπη καὶ θυσιαστικότητα εὐαγγέλισαν 
καὶ ἐκπολίτισαν. Ὅσες τέτοιες ἀπόπειρες ἔγιναν στὸ πα-
ρελθόν, ἐπιχρισμένες μάλιστα μὲ δῆθεν ἐπιστημονικοφά-
νεια, κατερρίφθησαν μὲ εὐκολία καὶ ἀπεκαλύφθησαν ὄπι-
σθεν αὐτῶν ἀνευλαβεῖς καὶ ἀνέντιμες σκοπιμότητες. Οἱ 
Ἅγιοι ἀνήκουν στὴν ὅλη Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ὡς γνήσια 
τέκνα τῆς Βυζαντίδος, Μητέρας ἐν πολλοῖς τέκνοις εὐφραι-
νομένης. Ἀγωνίσθηκαν γιὰ τὴν ἐκκλησιοποίησι διὰ τῆς 
εἰσόδου στὴν μία Ποίμνη τοῦ Χριστοῦ καὶ ἄλλων λογικῶν 
Προβάτων, ὥστε νὰ λάβουν τὸ «εὖ εἶναι» καὶ νὰ ἀναγεννη-
θοῦν ἐν Πνεύματι. Εἶναι φορεῖς τοῦ μεγαλόπνοου καὶ φι-
λάνθρωπου ρωμαίϊκου Χριστιανικοῦ Ὀρθοδόξου πνεύ-
ματος, καὶ δὲν ἐξυπηρέτησαν οὔτε ἐξυπηρετοῦν στενόμυα-
λες ἀνθρώπινες πολιτικὲς ἤ ὑστερόβουλους καὶ ἰδιοτελεῖς 
ἀνθρώπινους ὑπολογισμούς. Ἀφιερώθηκαν στὸν ἀγῶνα 
γιὰ τὴν δόξα τοῦ Θεοῦ, τὴν οἰκοδομὴ τῆς Ἐκκλησίας, τὸν 
ἐκπολιτισμὸ καὶ τὴν ἐξύψωσι τῶν ἀνθρώπων, γιὰ νὰ κατα-
σταθοῦν «οὐρανοπολῖτες», χωρὶς διακρίσεις φυλετικὲς καὶ 
γλωσσικές, ἀλλὰ μὲ γνώμονα τὴν Ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ καὶ 
τὴν ὠφέλεια τῶν ψυχῶν.
 Τὸ μήνυμά τους εἶναι ἰδιαίτερα ἐπίκαιρο καὶ ἔγκυρο καὶ 
σήμερα, ὁπότε ἐξ αἰτίας τῆς διαδόσεως τῆς αἱρέσεως τοῦ 
Οἰκουμενισμοῦ στὸν ὀρθόδοξο χῶρο, ὑπάρχει μία ἔκπτω-
σις πίστεως καὶ μία μεγάλη ἀνάγκη ἀνακαλύψεως τῆς γνη-
σίας Ὀρθοδόξου ταυτότητός μας, ὥστε νὰ ἀποτραπῆ ἡ πε-
ραιτέρω ἐξάπλωσις τῆς αἱρέσεως καὶ νὰ ἐπιτευχθῆ μάλιστα 
ἡ ὁριστικὴ καταδίκη της.
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 Ἡ ζῶσα κληρονομία τῶν πρὸ ἡμῶν Πνευματικῶν 
Πατέρων καὶ Διδασκάλων μας εἶναι γιὰ μᾶς πρόσκλησις 
ζωτική, ὥστε νὰ ἀνταποκριθοῦμε δεόντως ὅπου ἡ Χάρις 
τοῦ Θεοῦ μᾶς διανοίγει «θύραν Πίστεως», ἀκόμη καὶ 
στὴν εὐλογημένη γῆ τῆς πρώην Μεγάλης Μοραβίας. Τὸ 
ἔργο τῶν Ἁγίων χρειάζεται προβολὴ καὶ συνέχισι ἐκεῖ 
ἀκριβῶς ὅπου καὶ ἄρχισε!
 Ἡ προσευχὴ τῶν Ἁγίων Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου δεικνύ-
ει τὴν ἐσωτερικὴ ποιότητα, εὐαισθησία καὶ ἀκρίβειά τους 
καὶ τὸν Ἁγιοπνευματικὸ πλοῦτο τῶν ψυχῶν τους, ἀποτελεῖ 
δὲ καὶ τὴν ἰδική μας καταληκτήριο εὐχή:
 «Αὔξησον, Κύριε, τὴν Ἐκκλησίαν Σου, συνάγαγε πάν-
τας ἐν ὁμονοίᾳ καὶ δημιούργησον ἐκλεκτὸν λαὸν ὁμογνω-
μοῦντα μετὰ τῆς ἀληθοῦς Σου πίστεως καὶ ὁμολογοῦντα 
ταύτην ὀρθῶς». Ἀμήν!

Ἰούνιος 2013  
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Οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι Πέτρος καὶ Παῦλος
ἔναντι τῆς εἰδωλολατρικῆς Ἐξουσίας*

 Α. Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ὡς «καινὴ κτίσις»1, ὡς «σῶμα 
Χριστοῦ»2, πιστὴ στὴν παγκόσμια καὶ αἰώνια ἀποστολή της 
καὶ στὸν θεανθρώπινο χαρακτήρα της, διέστειλε ἐξ ἀρχῆς 
τὸν ἑαυτό της ἀπὸ τὸ ρωμαϊκὸ-κρατικὸ πνεῦμα3. Ἦταν καὶ 
ἔμεινε μία καθαρὰ πνευματικὴ-θρησκευτικὴ ὀντότης καὶ 
ὄχι πολιτικὸ κίνημα.
 Ὅμως, ὤφειλε στὴν ἱστορικὴ παρουσία της νὰ ἐνσωμα-
τώνεται εἰρηνικὰ στὸν κοινωνικό της περίγυρο, μὲ σκοπὸ 
νὰ τὸν μεταμορφώση καὶ καθαγιάση. Ἦταν διασκορπισμέ-
νη σὲ ἕναν κόσμο, τὸν ὁποῖο ἐκαλεῖτο νὰ «ἐκκλησιοποι-
ήση», ἐντὸς μιᾶς παγκοσμίου Αὐτοκρατορίας. Ἡ κοσμικὴ 
αὐτὴ Ἐξουσία ἦταν ἔναντί της ἄλλοτε ἀδιάφορη, ἄλλοτε 
–πρᾶγμα συνηθέστερο- ἐχθρική, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ δημι-
ουργοῦνται προβλήματα ὡς πρὸς τὴν διαμόρφωσι τῶν σχέ-
σεών της μὲ τὶς ἐξουσιαστικὲς δομὲς καὶ δυνάμεις τοῦ περι-
βάλλοντος κόσμου.
 Ὁ καθορισμὸς τῶν σχέσεων τῶν Μελῶν τῆς Ἐκκλησίας 
μὲ τὴν εἰδωλολατρικὴ Πολιτεία ἦταν ἕνα λεπτὸ καὶ δύσκο-
λο θέμα, ἐπὶ τοῦ ὁποίου οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι ἔπρεπε νὰ δι-
ατυπώσουν, ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ, κάποιες γενικὲς ἀρχὲς θεω-
ρήσεως καὶ συμπεριφορᾶς.
 Οἱ σχέσεις Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας δυνάμεθα νὰ 

(*) Εἰσήγησις στὴν Κληρικολαϊκὴ Σύναξι Γ΄ («Ἐκκλησία καὶ Πο
λιτικὴ») τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς, Ζεφύριον Ἀττικῆς, 
Πέμπτη 15/28.11.2013.

1. Βλ. Γαλάτ. στ΄ 15, Β΄ Κορ. ε΄ 17.
2. Βλ. Ἐφεσ. α΄ 23, Κολασ. α΄ 18.
3. Βλ. Πρωτ. Γεωργίου Μεταλληνοῦ, «Ἐκκλησία καὶ Πολιτεία» 

στὴν ὀρθόδοξη παράδοση, στὸ Ἡ Ἐκκλησία μέσα στὸν κόσμο, ἔκδ. β΄, 
«Ἀποστολικὴ Διακονία», Ἀθήνα 1999, σελ. 44-45.



162 Μαρτυρία Πίστεως καὶ Ζωῆς

εἰποῦμε, ὅτι ἦταν τυπικές, βασισμένες στὸν γνωστὸ ἐπι-
γραμματικὸ λόγο τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ στὸ ἅγιο 
Εὐαγγέλιο: «ἀπόδοτε οὖν τὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ 
Θεοῦ τῷ Θεῷ»4. Τί ἐσήμαινε ὁ λόγος αὐτός;
 Ὁ Κύριός μας, σὲ αὐτοὺς οἱ ὁποῖοι τοῦ ἀπηύθυναν τὸ 
ἐρώτημα ἄν πρέπει νὰ καταβάλλουν φόρο στὸν Καίσαρα ἤ 
ὄχι, μὲ σκοπὸ νὰ τὸν παγιδεύσουν, ἔδωσε μία ἀποστομω-
τικὴ ἀπάντησι θείας σοφίας καὶ ἐμπνεύσεως, διαχρονικῆς 
ἀξίας καὶ σημασίας.
 Προέτρεψε σὲ ἀπόδοσι ἀπὸ τοὺς ὑπηκόους πρὸς τὸν 
ἑκάστοτε ἐξουσιαστὴ μόνον αὐτοῦ ποὺ τοῦ ἀνήκει, δηλαδὴ 
στὴν καταβολὴ φόρου καὶ γενικὰ στὴν πιστὴ τήρησι καὶ 
ἐκπλήρωσι τῶν ὑποχρεώσεων πρὸς τὴν ἑκάστοτε πολιτικὴ 
ἀρχή, χωρὶς νὰ παραβλάπτεται ἡ εὐσέβεια5· παράλληλα, 
ἐτόνισε τὴν ὑποχρέωσι προσφορᾶς στὸν Θεὸ ὅσων ἀνήκουν 
εἰς Αὐτόν, δηλαδὴ ἀπόλυτη πίστι, ὑπακοὴ καὶ λατρεία. Οἱ 
ὑποχρεώσεις τῶν ὑπηκόων ἔναντι τῆς Πολιτείας δὲν εὑρί-
σκονται κατ’ ἀνάγκην σὲ ἀντίθεσι πρὸς τὰ λατρευτικὰ κα-
θήκοντά τους ἔναντι τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ· οἱ ὑποχρεώσεις 
πρὸς τὴν Πολιτεία καὶ τὰ καθήκοντα πρὸς τὸν Θεὸ πρέπει 
νὰ συνδυάζωνται5, οἱ δὲ δύο αὐτὲς σαφῶς διακεκριμένες 
μεταξύ τους σφαῖρες, Πολιτεία καὶ Ἐκκλησία, δὲν εἶναι 
κατ’ ἀνάγκην ἀσυμβίβαστες. Διότι, ἡ ἐξουσία τοῦ Καίσαρος, 
χωρὶς νὰ ἐξαγιάζεται, θεωρεῖται ὄχι ἀντίθετη, ἀλλὰ σύμφω-
νη μὲ τὴν παραχωρηθεῖσα ἀπὸ Θεοῦ τάξι τῶν ἀνθρωπίνων 
πραγμάτων6.

4. Ματθ. κβ΄ 21, Μάρκ. ιβ΄ 17, Λουκ. κ΄ 25.
5. «Σὺ δὲ ὅταν ἀκούσῃς, Ἀπόδος τὰ τοῦ Καίσαρος Καίσαρι, ἐκεῖνα 

γίνωσκε λέγειν αὐτὸν μόνον, τὰ μηδὲν τὴν εὐσέβειαν παραβλάπτοντα» 
(Ἱ. Χρυσοστόμου, PG τ. 58, στλ. 656/Εἰς τὸ Κατὰ Ματθαῖον, Ὁμιλία 
Ο΄, § β΄). Ὀλίγο δὲ ἀνωτέρω, γράφει ὁ Ἱερὸς Πατήρ: «Ἔξεστι γὰρ καὶ 
ἀνθρώποις τὰ αὐτῶν πληροῦν, καὶ Θεῷ διδόναι τὰ τῷ Θεῷ παρ’ ἡμῶν 
ὀφειλόμενα» (αὐτόθι).

6. Βλ. Ἀρχιμ. Ἀντωνίου Γ. Κόμπου [κατόπιν μητρ. Σισανίου καὶ 
Σιατίστης, † 2005], Θρησκευτικὴ καὶ Κοσμικὴ Ἐξουσία κατὰ τὴν Καινὴν 
Διαθήκην, ἐναίσιμος ἐπὶ διδακτορίᾳ διατριβή, Ἀθῆναι 1969, σελ. 78-81.     
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 Βεβαίως στὴν πρᾶξι, ὅταν ὑπάρχουν καλοὶ καὶ εὐσυνεί-
δητοι Ἄρχοντες, ἡ προτροπὴ τοῦ Κυρίου εὑρίσκει εὔκολη 
ἐφαρμογή. Ὅταν ὅμως ὑπάρχουν καταχρήσεις ἐξουσίας 
καὶ ἀνοικτὴ καταφορὰ ἔναντι τοῦ θείου Νόμου ἀπὸ μέρους 
κακῶν Ἀρχόντων, καὶ γενικὰ ὅταν ἡ κοσμικὴ Ἐξουσία 
ἀντιστρατεύεται καὶ αὐθαδιάζη ἔναντι τοῦ Θεοῦ, τότε ἀνα-
πόφευκτα ἐπέρχεται σύγκρουσις, ἡ ὁποία ἐκδηλώνεται ἀπὸ 
μέρους τῆς Ἐκκλησίας ἔναντι τῆς Πολιτείας εἴτε ὡς παθη-
τικὴ ἀντίστασις, εἴτε ὡς ἀπροκάλυπτη ἀπείθεια, προκειμέ-
νου νὰ μὴ ἀθετηθῆ καὶ καταπατηθῆ ἡ θεία Ἐντολή7.
 Δὲν πρέπει νὰ λησμονῆται, ὅτι ὁ Κύριός μας εἶπε ἐπίσης, 
ὅτι «οὐκ ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην, ἀλλὰ μάχαιραν»8, τὸ ὁποῖο 
στὴν περίπτωσί μας σημαίνει ὅτι, ὅταν ἡ Πολιτεία ἀπαιτῆ τὰ 
ἀνήκοντα στὸν Θεό, τότε δὲν ἐπιτρέπεται ἡ εἰρηνικὴ συμ-
φωνία ὑποταγῆς στὴν παράνομη αὐτὴ ἀξίωσι. Ἡ Πολιτεία 
δὲν εἶναι θεσμὸς ὁριστικὸς καὶ θεῖος, ὥστε νὰ δύναται νὰ 
τεθῆ ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ἐπιπέδου πρὸς τὴν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, 
ἀλλὰ εἶναι μία πραγματικότητα προσωρινή9, μὲ ἀποστολὴ 
σχετικὴ καὶ ὄχι ἀπόλυτη, ἐφ’ ὅσον ἀποβλέπει στὴν διαχείρι-
σι τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων τῆς ἐφήμερης αὐτῆς ζωῆς.       

*  *  *
 Β. ΕΧΟΝΤΕΣ ὑπ’ ὄψιν τὰ ἀνωτέ-
ρω, δυνάμεθα νὰ παρακολουθήσουμε 
εὐχερέστερα τὴν λύσι, τὴν ὁποίαν ἔδω-
σαν οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι καὶ μάλιστα οἱ 
Πρωτοκορυφαῖοι Πέτρος καὶ Παῦλος, 
στὸ θέμα τοῦ καθορισμοῦ τῶν σχέ-
σεων Ἐκκλησίας καὶ εἰδωλολατρικῆς 
Ἐξουσίας, ἀλλὰ καὶ νὰ κατανοήσουμε 
ὀρθὰ τὸ νόημά της.
 Πρέπει νὰ σημειώσουμε ἐκ προοι-
μίου, ὅτι ἡ αὐτοκρατορικὴ καὶ πολυ-

7. Αὐτόθι, σελ. 81-82.
8. Ματθ. ι΄ 34.
9. Βλ. Ἀρχιμ. Ἀντωνίου Γ. Κόμπου, ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 88.

Οἱ Ἀπόστολοι Πέτρος καὶ Παῦλος ἔναντι τῆς Ἐξουσίας
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θεϊστικὴ Ρωμαϊκὴ Ἐξουσία ἐπεδείκνυε γενικὰ ἀνοχὴ στὰ 
διάφορα θρησκεύματα καὶ μία ἰδιότυπη ἀνεξιθρησκία. 
Ἐντυπωσίαζε δὲ τοὺς ὑπηκόους της μὲ τὴν ὀργανωτικὴ δομή 
της καὶ τὴν ἔμφασί της στὴν ἀνάπτυξι τοῦ Δικαίου, ἀλλὰ καὶ 
μὲ τὴν ἐξασφάλισι -διὰ τῆς γνωστῆς Pax Romana, εἰρηνικοῦ 
καὶ ἀδιατάρακτου βίου στοὺς λαοὺς ὑπὸ τὴν κυριαρχία της. 
Τοῦτο ἐθεωρεῖτο παράγων σταθερότητος, ἀλλὰ καὶ ἐμπόδιο 
ἀποκαλύψεως τοῦ μυστηρίου τῆς ἀνομίας9α.
 Ὅμως, ἡ Ρωμαϊκὴ Ἐξουσία ἦταν παράλληλα ἀναπό-
σπαστα συνδεδεμένη μὲ τὴν θρησκεία καὶ ὁ Αὐτοκράτορας 
ἀξίωνε ἀποδόσεως θεϊκῶν τιμῶν στὸ πρόσωπό του ἀπὸ 
τοὺς ὑπηκόους του, ἐφ’ ὅσον οἱ Ρωμαῖοι κληρονόμη-
σαν καὶ ἀνέπτυξαν τὸ θεοκρατικὸ πνεῦμα ἀποθεώσε-
ως τῶν Ἐξουσιαστῶν, τὸ ὁποῖο εἶχε ἐπικρατήσει στὴν 
Ἀνατολή10. Αὐτὸ ἦταν βέβαια ἐντελῶς ἀπαράδεκτο γιὰ 
τοὺς Χριστιανούς, ὅταν δὲ κατεβάλλετο προσπάθεια νὰ 
ἐπιβληθῆ ἡ αὐτοκρατορικὴ λατρεία καὶ εἰς αὐτούς, τότε 
προτιμοῦσαν τὸ ἔνδοξο Μαρτύριο.
 Μέσα σὲ αὐτὸ τὸ πολιτικο-θρησκευτικὸ πλαίσιο καὶ 
κλῖμα, ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ὁ ὁποῖος ἦταν Ρωμαῖος Πο-
λίτης καὶ γενικὰ εἶχε ἀποκομίσει μία μᾶλλον θετικὴ ἐντύ-
πωσι ἀπὸ τὴν συμπεριφορὰ τῆς ρωμαϊκῆς Ἐξουσίας, ὅταν 
προσέφευγε σὲ αὐτὴν κατὰ τὸν ἀμείλικτο κατατρεγμό του 
ἀπὸ τοὺς Ἰουδαίους11, ἤθελε νὰ ἐπιτύχη κάτι σημαντικὸ 
ὅσον ἀφορᾶ στὸν καθορισμὸ τῆς στάσεως ἔναντι τῆς πολι-
τικῆς Ἐξουσίας. Ἐφ’ ὅσον ἡ Ἐκκλησία ἦταν στὰ σπάργανα 
καὶ πολλοὶ νεοφώτιστοι Χριστιανοὶ ἦταν ἰδιαίτερα ἀντι-
δραστικοὶ ἔναντι τῆς εἰδωλολατρικῆς Ἐξουσίας, μὲ τάσεις 
ἐπαναστατικές, ἐξ αἰτίας μάλιστα καὶ τῆς τραγικῆς οἰκονο-

9α. Αὐτόθι, σελ. 105 καὶ 108, μὲ ἀναφορὰ στὴν Β΄ Θεσ. β΄ 3-10.  
10. Αὐτόθι, σελ. 97-100.
11. Βλ. διωγμοὺς τοῦ Ἀποστόλου Παύλου σὲ Πάφο, Φιλίππους, 

Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Ἱεροσόλυμα, Ρώμη κλπ. (Πράξ. ιγ΄ 6 ἑ., ιστ΄ 
35-40, ιζ΄ 6 ἑ., ιη΄ 12-17, κβ΄ 25-29, κγ΄ 10, 17-35, κδ΄ 22-23, κε΄ 3-5, 
11-12, 16-18, 21, 25-27 καὶ κστ΄ 31-32).
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μικο-κοινωνικῆς ἀποτυχίας της, ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν 
ἔσπευσε στὴν Πρὸς Ρωμαίους Ἐπιστολή του νὰ τονίση τὴν 
θεόθεν προέλευσι τῆς Ἐξουσίας καὶ τὸ καθῆκον ὑποταγῆς σὲ 
αὐτήν12. Διότι, ἄν ἐγίνετο κάποιο ἐπαναστατικὸ κίνημα μὲ 
συμμετοχὴ τῶν Χριστιανῶν ἐναντίον της, τότε οἱ κυρώσεις 
καὶ οἱ συνέπειες θὰ ἦταν φοβερές12α. Γιὰ τὸν λόγο τοῦτο, ὁ 
Ἀπόστολος τονίζει χαρακτηριστικά:    
 «Πᾶσα ψυχὴ ἐξουσίαις ὑπερεχούσαις ὑποτασσέσθω· οὐ 
γάρ ἐστιν ἐξουσία εἰ μὴ ὑπὸ Θεοῦ· αἱ δὲ οὗσαι ἐξουσίαι ὑπὸ 
τοῦ Θεοῦ τεταγμέναι εἰσίν.  Ὥστε ὁ ἀντιτασσόμενος τῇ ἐξου-
σίᾳ τῇ τοῦ Θεοῦ διαταγῇ ἀνθέστηκεν· οἱ δὲ ἀνθεστηκότες 
ἑαυτοῖς κρῖμα λήψονται. Οἱ γὰρ ἄρχοντες οὐκ εἰσὶ φόβος τῶν 
ἀγαθῶν ἔργων, ἀλλὰ τῶν κακῶν. Θέλεις δὲ μὴ φοβεῖσθαι 
τὴν ἐξουσίαν; τὸ ἀγαθὸν ποίει, καὶ ἕξεις ἔπαινον ἐξ αὐτῆς· 
Θεοῦ γὰρ διάκονός ἐστι σοι εἰς τὸ ἀγαθόν. Ἐὰν δὲ τὸ κακὸν 
ποιῇς, φοβοῦ· οὐ γὰρ εἰκῆ τὴν μάχαιραν φορεῖ· Θεοῦ γὰρ δι-
άκονός ἐστιν, ἔκδικος εἰς ὀργὴν τῷ τὸ κακὸν πράσσοντι. Διὸ 
ἀνάγκη ὑποτάσσεσθαι οὐ μόνον διὰ τὴν ὀργήν, ἀλλὰ καὶ διὰ 
τὴν συνείδησιν. Διὰ τοῦτο γὰρ καὶ φόρους τελεῖτε· λειτουργοὶ 
γὰρ Θεοῦ εἰσιν εἰς αὐτὸ τοῦτο προσκαρτεροῦντες. Ἀπόδοτε 
οὖν πᾶσι τὰς ὀφειλάς, τῷ τὸν φόρον τὸν φόρον, τῷ τὸ τέλος 
τὸ τέλος, τῷ τὸν φόβον τὸν φόβον, τῷ τὴν τιμὴν τὴν τιμήν»12.  
 Μέσῳ αὐτοῦ τοῦ χωρίου, κατοχυρώνεται ἡ θεία καταγωγὴ 
τῆς κοσμικῆς Ἐξουσίας, ἡ ὁποία προέρχεται ἔμμεσα ἀπὸ 
τὸν Θεό, χωρὶς βεβαίως νὰ εἶναι θείας φύσεως, ἀφοῦ ἀνήκει 
στὴν φυσικὴ τάξι τοῦ κόσμου τούτου13. Ἡ ὕπαρξις Ἀρχῆς καὶ 
Ἐξουσίας, κατὰ τὸν Ἅγιο Ἰσίδωρο Πηλουσιώτη, εἶναι «τῆς τοῦ 
Θεοῦ σοφίας ἔργον..., ἵνα μὴ ὁ κόσμος εἰς ἀκοσμίαν ἐμπέσῃ»14. 
Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Χριστιανὸς ὀφείλει νὰ ὑποτάσσεται εἰς αὐτήν, 
διότι παραχωρεῖται ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ ὑπάρχει χάριν τῆς τάξεως 

12. Ρωμ. ιγ΄ 1-7.
12α. Βλ. Ἀρχιμ. Ἀντωνίου Γ. Κόμπου, ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 106-108.
13. Αὐτόθι, σελ. 108, ὑποσημ. 309.
14. PG τ. 78, στλ. 657D-660BC/Ἐπιστολὴ ΣΙΣΤ΄: «Διονυσίῳ» 

(Ἐπι στο λῶν Βιβλίον ΙΙ).

Οἱ Ἀπόστολοι Πέτρος καὶ Παῦλος ἔναντι τῆς Ἐξουσίας
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καὶ τοῦ δικαίου, μὲ προορισμὸ νὰ τιμωρῆ μόνον τοὺς παραβά-
τες καὶ ὄχι τοὺς τηρητὲς τοῦ νόμου.
 Ὅμως, εἶναι ἄξιο προσοχῆς, ὅτι ἕλκει θεόθεν τὴν ἀρχὴ 
ὁ ἀπρόσωπος θεσμὸς τῆς Πολιτείας, ὡς ἀπαραίτητος ὀργα-
νισμὸς γιὰ τὴν διατήρησι καὶ συντήρησι τῆς κοινωνίας, 
καὶ ὄχι προσωπικὰ ὁ Ἄρχωνοἱ Ἄρχοντες: «οὐκ εἶπεν· Οὐ 
γάρ ἐστιν ἄρχων, εἰ μὴ ἀπὸ Θεοῦ, ἀλλὰ περὶ τοῦ πράγ-
ματος διαλέγεται λέγων· Οὐ γάρ  ἐστιν ἐξουσία εἰ μὴ ἀπὸ 
Θεοῦ», διευκρινίζει διαφωτιστικὰ ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος15. 
Διότι, ἄν κάποιος «ἀλιτήριος» (κατὰ τὸν Ἅγιο Ἰσίδωρο) 
ἀναρριχηθῆ σὲ αὐτὴν μὲ ὁποιονδήποτε τρόπο, δὲν ση-
μαίνει ὅτι καθίσταται/«χειροτονεῖται» ὁ τοιοῦτος ἀπὸ τὸν 
Θεό14! Ἔργο Θεοῦ λοιπὸν εἶναι ἡ Πολιτεία γενικά, ἐνῶ ἔργο 
ἀνθρώπινο εἶναι ἡ ἐκλογὴ καὶ ἡ ἐγκατάστασις Ἀρχόντων. Γι’ 
αὐτὸ καὶ ὅταν ἄρχισαν, μετὰ λίγα χρόνια, οἱ διωγμοὶ κατὰ 
τῶν Χριστιανῶν, οἱ πρῶτοι Ἀπολογητὲς καὶ Μάρτυρες τῆς 
Πίστεως ἐπ’ οὐδενὶ λόγῳ ἐδέχοντο, ὅτι οἱ διῶκτες τους εἶχαν 
κατασταθῆ ἀπὸ τὸν Θεό, ἐνῶ ἤδη στὴν ἱερὰ Ἀποκάλυψι16 
ἡ μὴ πλέον ἀνεκτική, ἀλλὰ ἀνοικτῶς καὶ λυσσωδῶς διω-
κτικὴ Ρωμαϊκὴ Ἐξουσία, ταυτίζεται μὲ τὶς δυνάμεις τοῦ 
Ἀντιχρίστου.
 Εἶναι σαφές, ὅτι ὁ Ἀπόστολος Παῦλος σέβεται τὴν 
Ἐξουσία, μέσα στὸ εὐαγγελικὸ πνεῦμα, τὴν ὁποίαν ὅμως 
δὲν ἀπολυτοποιεῖ, ἀλλὰ θεωρεῖ στοιχεῖο δευτερεύουσας 
σημασίας γιὰ τὴν παροῦσα ζωή, διότι τονίζει ὅτι τὸ ἀληθινὸ 
πολίτευμά μας εἶναι ἐν τοῖς οὐρανοῖς17, στὴν μέλλουσαν 
πόλιν18, ἐφ’ ὅσον καθιστάμεθα ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ «συμπολῖται 
τῶν Ἁγίων καὶ οἰκεῖοι τοῦ Θεοῦ»19.
 Ὁ θεῖος Ἀπόστολος προτρέπει ἀλλοῦ σὲ προσευχὴ γιὰ 
ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, καὶ μάλιστα «ὑπὲρ βασιλέων καὶ 

15. PG τ. 60, στλ. 615/Ὁμιλία ΚΓ΄ εἰς τὴν Πρὸς Ῥωμαίους, § α΄.
16. Βλ. ἰδίως Ἀποκαλ. ιγ΄.
17. Φιλιπ. γ΄ 20.
18. Ἑβρ. ιγ΄ 14,
19. Ἐφεσ. β΄ 19.
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πάντων τῶν ἐν ὑπεροχῇ ὄντων, ἵνα ἤρεμον καὶ ἡσύχιον βίον 
διάγωμεν ἐν πάσῃ εὐσεβείᾳ καὶ σεμνότητι»20, διότι ὅταν εὐη-
μεροῦν καὶ εὐδοκιμοῦν οἱ Ἄρχοντες, εὐεργετοῦνται οἱ ὑπή-
κοοι καὶ ἐπικρατεῖ εἰρήνη καὶ πρόοδος.     
 Πάρα ταῦτα, ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, μὲ ὅσα ὑποστηρίζει, 
δὲν ἀμνηστεύει τὴν κακὴ καὶ φαύλη Ἐξουσία, ἀπορρίπτων 
δῆθεν τὴν ἀντίστασι κατ’ αὐτῆς, ὅπως ἴσως νομίζεται.
 Ὁ ἴδιος συνιστᾶ ἀλλοῦ στοὺς Χριστιανοὺς νὰ μὴ προ-
σφεύγουν, γιὰ τὴν ἐπίλυσι τῶν διαφορῶν τους, στὰ δικα-
στήρια τῆς κοσμικῆς Ἐξουσίας21, καὶ τοῦτο σημαίνει προ-
φανῶς ἀντίστασι κατὰ τοῦ φαύλου Κράτους, τοῦ ὁποίου 
δὲν ἀναγνωρίζει τὴν δικαστικὴ ἐξουσία22, ἤ πάντως τὴν 
θεωρεῖ ἀνάξια καὶ ἀναρμόδια γιὰ ἐπίλυσι διαφορῶν μεταξὺ 
πιστῶν Χριστιανῶν.  
 Ἐπίσης, προτρέπει σὲ ἄλλο σημεῖο τοὺς πιστούς: «μὴ 
γίνεσθε δοῦλοι ἀνθρώπων»23, δηλαδὴ νὰ μὴ πείθεσθε καὶ 
ὑπακούετε σὲ προτροπὲς φαύλων ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι 
ἐπιθυμοῦν νὰ σᾶς ἀποσπάσουν ἀπὸ τὴν ὁδὸ τοῦ Κυρίου24, 
ἔστω καὶ ἄν ἡ ἀνυπακοὴ αὐτὴ προκαλέση κυρώσεις.
 Σὲ ἄλλο σημεῖο πάλι, ὁ θεῖος Ἀπόστολος δηλώνει κα-
τηγορηματικά: «εἰ γὰρ ἔτι ἀνθρώποις ἤρεσκον, Χριστοῦ 
δοῦλος οὐκ ἄν ἤμην»25· ὅλα τὰ θυσίαζε γιὰ νὰ εἶναι ἀρεστὸς 
στὸν Θεὸ καὶ ὄχι στοὺς ἀνθρώπους τοὺς ἀντιτιθεμένους 
στὴν θεία διδασκαλία.
 Ἄλλωστε, «ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ οὐ δέδεται»26, ἔστω καὶ ἄν 

20. Α΄ Τιμ. β΄ 1. 
21. Βλ. Α΄ Κορ. στ΄ 1-6.
22. Βλ. Ἀρχιμ. Ἀντωνίου Γ. Κόμπου, ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 113-114.
23. Α΄ Κορ. ζ΄ 23.
24. Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνὸς διευκρινίζει σχετικῶς: «ὁ 

ἐλεύθερος οὐκ ἔσται ἐλεύθερος ὅταν διακονῆται ἀνθρώποις, καὶ πάντα 
ποιῇ κατὰ τὸ ἐκείνοις ἀρέσκον» (PG τ. 95, στλ. 625 D-628Α/Εἰς τὴν 
Ἐπιστολὴν Α΄ Πρὸς Κορινθίους).

25. Γαλάτ. α΄ 10.
26. Β΄ Τιμ. β΄ 8-9. 
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ὁποιαδήποτε φαύλη Ἐξουσία ἐπιθυμεῖ τὴν ἀποσιώπησι καὶ 
ἐξάλειψί του.
 Ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος προτρέπει ἀκόμη τὸν μαθητή του 
Ἀπόστολο Τίτο: «Ὑπομίμνησκε αὐτοὺς [στοὺς πιστοὺς] 
ἀρχαῖς καὶ ἐξουσίαις ὑποτάσσεσθε, πειθαρχεῖν, πρὸς πᾶν 
ἔργον ἀγαθὸν ἑτοίμους εἶναι»27· ὁ δὲ μακάριος Θεοδώρητος 
Κύρου ἑρμηνεύει σχετικῶς: «οὐδὲ γὰρ εἰς ἅπαντα δεῖ τοῖς 
ἄρχουσι πειθαρχεῖν· ἀλλὰ τὸν μὲν δασμὸν καὶ τὸν φόρον 
εἰσφέρειν, καὶ τὴν προσήκουσαν ἀπονέμειν τιμήν· εἰ δὲ δυσ-
σεβεῖν κελεύσειεν, ἄντικρυς ἀντιλέγειν»28.
 Εἶναι ἐπίσης γνωστά, ὅσα ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἀναφέ-
ρει στὴν Πρὸς Ἑβραίους Ἐπιστολὴ ὡς ἐναργῆ περιγραφὴ 
τῆς «διὰ Πίστεως» ἀντιστάσεως τῶν ἀπ’ αἰῶνος Δικαίων 
ἕως μαρτυρίου στὰ δυσσεβῆ προστάγματα τῶν διωκτῶν 
ἐξουσιαστῶν29. Ἡ δὲ μαρτυρικὴ τελείωσις αὐτοῦ τοῦ ἰδί-
ου τοῦ Ἀποστόλου στὴν Ρώμη, ἀποδεικνύει πασιφανέστα-
τα τὴν ἕως θανάτου ἀντίστασί του στὴν ἀντίθεη Ἐξουσία, 
ἔναν τι τῆς ὁποίας οὐδεὶς συμβιβασμὸς καὶ οὐδεμία ὑποχώ-
ρησις εἶναι δυνατὸν νὰ ὑπάρξη.
 Τὸ συμπέρασμα λοιπὸν εἶναι ὅτι, οἱ ἀσκοῦντες τὴν 
κοσμικὴ Ἐξουσία εἶναι ἀπὸ τὸν Θεό, μόνον ὅταν ἐκπλη-
ρώνουν τὶς ὑποχρεώσεις, οἱ ὁποῖες τοὺς ἀνετέθησαν ἀπὸ 
Αὐτόν· μόνον ἡ Ἐξουσία, ἡ ὁποία ἐκπληρώνει τὸν προ-
ορισμό της, εἶναι δυνατὸν νὰ θεωρηθῆ ὡς τεθεῖσα ἀπὸ 
Θεοῦ· ὅταν ἀντιτίθεται στὸ ἅγιο Θέλημά Του, παραχω-
ρεῖται στὸν Σατανᾶ, ὁ ὁποῖος καυχήθηκε στὸ ὄρος τῶν 
Πειρασμῶν ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, ὅτι σὲ αὐτὸν ἔχει παρα-
δοθῆ ἡ κοσμικὴ Ἐξουσία30. Ἄρα λοιπὸν ἀπαιτεῖται ἡ ἐν συ-
νειδήσει31 καὶ ἐλευθερίᾳ κρίσις καὶ ἀπόφασις, περὶ τοῦ κατὰ 

27. Τίτ. γ΄ 1.
28. PG τ. 82, στλ. 868Α/Ἑρμηνεία τῆς Πρὸς Τίτον Ἐπιστολῆς, Κεφ. 

Γ΄, § α΄.
29. Βλ. Ἑβρ. ια΄ 35-37, ιβ΄ 3, 25, ιγ΄ 6.
30. Βλ. Λουκ. δ΄ 6.
31. Πρβλ. Ρωμ. ιγ΄ 5.
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πόσον ἰσχύει ἤ δὲν ἰσχύει ἡ περὶ ἐκ Θεοῦ προέλευσις τῆς 
Ἐξουσίας σὲ κάθε δεδομένη κατὰ τόπον περίστασι μέσα 
στὴν ἱστορία. Ὁ δὲ Μέγας Βασίλειος, μᾶς συνοψίζει ὡραία, 
ὅτι ὁ Χριστιανὸς πειθαρχεῖ σὲ ἐκεῖνες μόνον τὶς ἀνώτερες 
Ἐξουσίες, «ἐν αἷς ἄν ἐντολὴ Θεοῦ μὴ ἐμποδίζηται»32.

*  *  *
 Γ. Ο ΕΤΕΡΟΣ Πρωτοκορυφαῖος Ἀπόστολος, ὁ μέγας 
Πέτρος, προτρέπει στὸ ἴδιο πνεῦμα μὲ τὰ προεκτεθέντα:
 «Ὑποτάγητε οὖν πάσῃ ἀνθρωπίνῃ κτίσει διὰ τὸν Κύριον· 
εἴτε βασιλεῖ, ὡς ὑπερέχοντι, εἴτε ἡγεμόσιν, ὡς δι’ αὐτοῦ πεμ
πομένοις εἰς ἐκδίκησιν μὲν κακοποιῶν, ἔπαινον δὲ ἀγαθο-
ποιῶν... Πάντας τιμήσατε, τὴν ἀδελφότητα ἀγαπᾶτε, τὸν 
Θεὸν φοβεῖσθε, τὸν βασιλέα τιμᾶτε»33.  
 Εἶναι φανερό, ὅτι ὑπάρχει συμφωνία μὲ ὅσα ὁ Ἀπόστολος 
Παῦλος διδάσκει, μόνον ποὺ ἐδῶ οἱ Ἐξουσίες χαρακτηρίζον-
ται ὡς ἀνθρώπινα κατασκευάσματα («ἀνθρωπίνῃ κτίσει»), 
ἐνῶ ὁ θεῖος Παῦλος τὶς θεωρεῖ ὅτι ἀπορρέουν ἀπὸ Θεοῦ. 
 Εἶναι ἀξιοσημείωτο, ὅτι ὁ Ἀπόστολος Πέτρος γράφει 
αὐτὰ ἐν ὅσῳ ἡ Ρωμαϊκὴ Ἐξουσία εἶχε ἤδη ἀρχίσει νὰ διώ-
κη τὴν Χριστιανικὴ Πίστι· ὅμως, ὁ Ἀπόστολος ἐπιθυμοῦσε, 
παρὰ ταῦτα, νὰ μὴ παρεμποδίζετο τὸ ἔργο τοῦ εὐαγγελι-
σμοῦ ἀπὸ μία ἀρνητικὴ τοποθέτησι ἔναντι τῆς Ἐξουσίας· 
ἐπίσης δέ, εἶχε πάντοτε ἐνώπιόν του τὸ εὔγλωττο παράδειγ-
μα τοῦ Θείου Διδασκάλου καὶ Σωτῆρος, ὁ Ὁποῖος παρα-
δόθηκε στὸν Σταυρὸ εὐχόμενος καὶ συγχωρῶν34. Ἔπρεπε 
ἀκόμη νὰ φανῆ, ὅτι οἱ Χριστιανοὶ δὲν ἦταν ἀνατροπεῖς τοῦ 
πολιτεύματος, οὔτε ἐπικίνδυνοι, ἀλλὰ πρόθυμοι ὑπήκοοι, 
εἰρηνικοὶ καὶ φιλήσυχοι.
 Ὅμως, τὸ ἴδιο τὸ παράδειγμα τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου, 
ὁ ὁποῖος εἶπε τὸ περίφημο «πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἤ 
ἀνθρώποις»35, ὅταν ἀρνήθηκε νὰ ὑπακούση στὴν παῦσι τοῦ 

32. PG τ. 31, στλ. 860Β/Ἀρχὴ τῶν Ἠθικῶν, Ὅρος ΟΘ΄, Κεφ. α΄.
33. Α΄ Πέτρ. β΄ 13-14, 17.
34. Βλ. Ἀρχιμ. Ἀντωνίου Γ. Κόμπου, ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 120.
35. Πράξ. ε΄ 29.
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κηρύγματος, ἔμεινε ἀποφθεγματικὸ γιὰ τὴν στᾶσι ἔναντι 
κάθε Ἐξουσίας, ἡ ὁποία ὑπερβαίνει τὰ ὅριά της καὶ ἀπαι-
τεῖ τὴν παράβασι καὶ τὴν παρακοὴ στὴν θεία Προσταγή. 
Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ περὶ ὑποταγῆς ὑπόδειξις, ἰσχύει μόνον 
ἐφ’ ὅσον ἡ Ἐξουσία δὲν ἐπεμβαίνει στὴν θρησκευτικὴ 
συνείδησι ἑκάστου τῶν πολιτῶν καὶ ὑπηκόων της καὶ 
δὲν προβαίνει σὲ πράξεις ἤ ἐντολὲς ἀντικείμενες στὴν 
θεία Διδασκαλία. Κάθε ἔκνομη ἀπαίτησις, πρὸς διαφθορὰ 
συνειδήσεων καὶ καταπάτησι θείων Ἐντολῶν, ἀντιμετωπί-
ζεται μὲ ἡρωϊκὴ καὶ ἀποφασιστικὴ ἄρνησι καὶ μαρτυρία. Ὁ 
Ἀπόστολος Πέτρος μὲ τὸ ἐπίσης ἔνδοξο Μαρτύριό του, 
ἀπέδειξε περίτρανα τὴν ἀλήθεια καὶ ἐγκυρότητα τῶν θέσε-
ων αὐτῶν.

*  *  *
 Δ. ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΕΣ, λέγουμε ὅτι σύμφωνα μὲ τὴν 
διδασκαλία τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου, 
ὅταν ἡ κρατικὴ Ἐξουσία μὲ τοὺς νόμους καὶ τὰ μέτρα της 
εὑρίσκεται σὲ ἁρμονία πρὸς τὴν θεία δικαιοσύνη καὶ βού-
λησι, τότε ἔχουμε ὑποχρέωσι ὑπακοῆς. Ὅταν ὅμως οἱ νόμοι 
της εἶναι ἄδικοι καὶ προσκρούουν στὸ φυσικὸ καὶ μάλιστα 
στὸ θεῖο Δίκαιο, τότε ὀφείλουμε νὰ προβάλλουμε ἄρνησι 
συμμορφώσεως πρὸς αὐτούς. Ὁ Χριστιανὸς φοβεῖται μό-
νον τὸν Θεὸν καὶ ὄχι τὸ (κατὰ Τερτυλλιανὸν) «ὑποκατά-
στατον» Αὐτοῦ, δηλαδὴ τὸν ἀνθρώπινο Ἄρχοντα36. 
 Κλείνοντες, θὰ θέλαμε νὰ κάνουμε μία ἀναγωγὴ στὸ πα-
ρόν, τονίζοντες ἐπιγραμματικὰ τὰ ἑξῆς·
 Ἡ Ἐκκλησία πάντοτε, ἀλλὰ εἰδικῶς σήμερα, δὲν εἶναι 
δυνατὸν νὰ παραμείνη ἀπαθὴς πρὸ τῆς φρικτῆς κοινωνικῆς 

36. Βλ. Ἀρχιμ. Ἀντωνίου Γ. Κόμπου, ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 135. Ὁ Ἱ. 
Χρυσόστομος εἶναι καὶ πάλι ἀποφθεγματικός: «Ἐπιτάττει τῷ ἰδιώτῃ ὁ 
Βασιλεὺς πονηρόν τι πρᾶγμα, καὶ πλημμελείας γέμον· τί οὖν ὁ χρηστὸς 
ἰδιώτης καὶ ὑπήκοος; Οὐ μόνον οὐκ εἵξει (δὲν θὰ ὑποχωρήση) οὐδὲ ὑπα-
κούσεται, ἀλλὰ πειράσεται καὶ τὸν ἐπιτάττοντα ἀπαγαγεῖν τοῦ προκει-
μένου, κἄν ἀποθανεῖν δέῃ» (PG τ. 63, στλ. 762/Λόγος ΚΣΤ΄: «Περὶ 
ἀρετῆς καὶ κακίας»).
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ἀδικίας καὶ γενικὰ τοῦ ὑλιστικοῦ καὶ εὐδαιμονιστικοῦ 
πνεύματος, ποὺ ἐξαθλιώνει τοὺς ἀνθρώπους ὑλικὰ καὶ ἠθι-
κά, σωματικὰ καὶ πνευματικά. Διότι, προκειμένου νὰ ἐπι-
τευχθοῦν τὰ συμφέροντα τῶν ὀλίγων καὶ νὰ ἐξαφθοῦν τὰ 
πάθη, θυσιάζονται χιλιάδες ἀθῶες ὑπάρξεις σὲ μία θλιβερὴ 
ἐξαθλίωσι καὶ ἀπόγνωσι, καὶ μάλιστα στὴν πατρίδα μας, 
κοντά μας καὶ δίπλα μας! Ὁ δὲ κίνδυνος τῆς διολισθήσεως 
σὲ «ἀγανακτισμένες» λύσεις, οἱ ὁποῖες ὅμως ὁδηγοῦν ἀκό-
μη καὶ στὸν ἐφιαλτικὸ καὶ παγανιστικὸ ὁλοκληρωτισμὸ-νε-
οναζισμό, εἶναι ἤδη περισσότερο καὶ ἀπὸ ὑπαρκτός.
 Εἶναι ἄμεση ἀνάγκη ἡ Ἐκκλησία, μέσῳ τῶν συνειδητο-
ποιημένων μελῶν της, πέραν ἀπὸ τὴν ἐπιτέλεσι τοῦ ἀναγ-
καίου φιλανθρωπικοῦ ἔργου, νὰ ἀποβῆ σὲ ἀγῶνα ἐξυγιάν-
σεως τοῦ ἐξαχρειωμένου πολιτικοῦ καὶ κοινωνικοῦ βίου, 
διὰ τῆς μέσῳ δημοκρατικῶν μεθόδων ἐκλογῆς ἀληθινῶν 
Χριστιανῶν Ἀρχόντων, οἱ ὁποῖοι νὰ ἀσκοῦν τὴν Ἐξουσία 
ὡς Θεοῦ Διάκονοι, σύμφωνα μὲ τὸ Θέλημά Του37, παρὰ τὶς 
ἀντίξοες πρὸς τοῦτο συνθῆκες στὸν χῶρο τῆς πολιτικῆς, 
ὅπως αὐτὸς ἔχει διαμορφωθῆ καὶ λειτουργεῖ. Μέχρι τότε, 
πρέπει νὰ ἐλέγχωνται οἱ παρανομίες τῶν κακῶν καὶ ἀναξί-
ων Ἀρχόντων, ὄχι διαπομπευτικά, ἀλλὰ καταγγελτικὰ καὶ 
ἀποτρεπτικά, νὰ διαφωτίζεται δὲ τὸ Πλήρωμα γιὰ προβολὴ 
ἀντιστάσεως ἔναντι ἁμαρτωλῶν ἀπαιτήσεων τῆς κοσμικῆς 
Ἐξουσίας, οἱ ὁποῖες ἀθετοῦν πασιφανῶς τὸ θεῖον Θέλημα 
(βλ. πρόσφατη κατάργησι τῆς Κυριακῆς ἀργίας). Αὐτὸ 
δὲν συνιστᾶ ἀνεπίτρεπτη ἄσκησι πολιτικῆς καὶ ἀνάμειξι 
σὲ ἀλλοτρίους χώρους, ἀλλὰ προφητικὴ ἀποστολὴ λυτρω-
τικῆς σημασίας γιὰ τὸν ἄνθρωπο, ἀκόμη καὶ ἄν ἐπιφέρη 
θλίψεις καὶ στενοχωρίες ἤ ἀκόμη καὶ μαρτύριο!
 Εὐχαριστῶ!

37. Βλ. Ἀρχιμ. Ἀντωνίου Γ. Κόμπου, ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 137.
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Περὶ Μετανοίας ὀλίγα τινὰ*

Η ΜΕΤΑΝΟΙΑ εἶναι ἡ ἀρχὴ τῆς ὁδοῦ τῆς κατὰ Χριστὸν 
τελειώσεως, ἡ «θύρα τῆς Χάριτος», μία διαρκὴς πορεία 

καὶ στάσις ζωῆς, καὶ ὄχι ἁπλῶς μία μεταβατικὴ στιγμὴ ἀπο-
στροφῆς τῆς ἁμαρτίας καὶ προσωρινὴ βαθμίδα ἀναβάσεως 
στὴν ἀρετή. 
 Ἀποτελεῖ τὴν στερεὴ καὶ ἀκλόνητη βάσι γιὰ τὴν κάθαρσι 
καὶ τὴν τελείωσι, ὥστε ἡ θέλησις τοῦ ἀνθρώπου νὰ ἀπαλ-
λαγῆ καὶ ἀπελευθερωθῆ ἀπὸ τὰ πάθη, γιὰ νὰ συντονισθῆ μὲ 
τὸ θεῖο Θέλημα καὶ νὰ ἀποκτήση τὴν Ἀγάπη, τὸ Πλήρωμα 
τῆς Χάριτος καὶ τῆς θείας Ζωῆς.
 Ἡ Μετάνοια, ὡς διαρκὴς κατάστασις, χαρακτηρίζει 
ὅσους ποθοῦν ἀληθινὰ τὴν ἕνωσί τους μὲ τὸν Θεὸ καὶ ἀγω-
νίζονται εἰλικρινὰ γιὰ τὴν ὑπέρβασι τοῦ ἐγωϊσμοῦ τους καὶ 
γενικὰ τῆς ἐκπληρώσεως τῶν ἐμπαθῶν καὶ ἁμαρτωλῶν 
θελημάτων τους. Εἶναι δύναμις, ἡ ὁποία ἐνεργεῖ τὴν με-
ταβολὴ τῆς φύσεώς μας καὶ προφυλάσσει ἀπὸ τὴν πνευμα-
τικὴ πλάνη τῆς θεωρήσεως τοῦ ἑαυτοῦ μας ὡς δικαιωμένου 
ἤ ἐπαναπαυμένου σὲ μία δῆθεν καλὴ καὶ θεάρεστη κατά-
στασι ἐπαρκείας. Καὶ αὐτὸ ἀκριβῶς εἶναι τὸ «μυστήριο» 
καὶ τὸ «μυστικό» της· ἀνευρίσκεται καὶ θάλλει ἐκεῖ ὅπου 
δὲν ὑπάρχει αἴσθησις ἐξασφαλίσεως, αὐταρκείας καὶ παρ-
ρησίας:
 «Ἐκεῖνος ἔχει παρρησίαν ὁ μὴ νομίζων ἔχειν παρρησίαν· 
ὡς ὁ νομίζων παρρησίαν ἔχειν, ἀπώλεσε τὴν παρρησίαν, κα-
θάπερ ὁ Φαρισαῖος· ὁ δὲ νομίζων ἑαυτὸν ἀπερριμμένον καὶ 
ἀπαρρησίαστον, οὗτος μάλιστα εἰσακουσθήσεται, καθάπερ ὁ 
τελώνης» (ἱ. Χρυσόστομος).  
 Ὁ ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος ἔχει ἐπίγνωσι τῆς ἀδυναμίας καὶ 

 
 (*) Περιοδ. «Ἅγιος Κυπριανός», ἀριθ. 371/ἌνοιξιςΚαλοκαίρι 2014, 
σελ. 67.
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φιλαμαρτησίας του, τῶν πολλῶν καὶ ποικίλων, φανερῶν 
καὶ ἀφανῶν, ἐν γνώσει καὶ ἐν ἀγνοίᾳ, ἑκουσίων καὶ ἀκουσί-
ων πτώσεων καὶ ἁμαρτιῶν του, δὲν δύναται νὰ ἐμπιστευθῆ 
τὴν ἐλευθερία του καὶ νὰ καυχηθῆ γιὰ τὴν ἀρετή του ἤ γιὰ 
τὰ καλὰ ἔργα του, παρὰ σπεύδει τελωνικῶς νὰ ἐκζητήση τὸ 
θεῖον Ἔλεος: «ὁ Θεὸς ἱλάσθητί μοι, τῷ ἁμαρτωλῷ»!...
 Ἡ Μετάνοια λογίζεται ὡς μία ἀτέρμων πορεία καὶ ἄνο-
δος πρὸς τὸν Θεό:
 «Ἡ μετάνοια ὑπάρχει ὑψηλοτέρα πασῶν τῶν ἀρετῶν, τῆς 
ὁποίας τὸ ἔργον δὲν δύναται νὰ τελειώσῃ, παρὰ μόνον ἐν τῇ 
ὥρᾳ τοῦ θανάτου· διὰ τοῦτο ἡ μετάνοια ἀπαιτεῖται εἰς πάν
τας καὶ πάντοτε καὶ οὐδεὶς ὅρος τελειώσεως τῆς μετανοίας 
ὑπάρχει· διότι καὶ αὐτῶν τῶν τελείων ἡ τελειότης εἶναι ἀτε-
λής· καὶ διὰ τοῦτο ἡ μετάνοια δὲν περιορίζεται εἰς διορισμέ-
νους καιρούς, οὔτε εἰς ὡρισμένας πράξεις ἕως εἰς τὴν ὥραν 
τοῦ θανάτου» (Ἀββᾶς Ἰσαὰκ ὁ Σῦρος).
 Εἶναι γνωστόν, ὅτι ὅσο περισσότερο ἐγγίζουμε τὸν Θεό, 
τόσο περισσότερο γνωρίζουμε τὴν ὑπερβατικότητά του, καὶ 
ὅσο προοδεύουμε σὲ ἐσωτερικὴ καθαρότητα, τόσο γνωρί-
ζουμε τὴν ἀτέλειά μας ἔναντι τῆς ἀπροσπέλαστης θείας 
Ἀπειροτελειότητός Του.
 Ὅταν ἡ ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου δὲν κινῆται πρὸς τὴν Μετά-
νοια, σημαίνει ὅτι ἔχει ἀποξενωθῆ ἀπὸ τὴν Θεία Χάρι. Ἡ 
παῦσις τῆς πνευματικῆς ἀνόδου, εἶναι σύμπτωμα πνευμα-
τικῆς ἀναισθησίας, σκληροκαρδίας ἤ ἀκόμη καὶ πνευμα-
τικῆς νεκρώσεως.
 Ἡ πραγματικὴ Μετάνοια ἀποτελεῖ θεῖο καρπὸ τῆς 
Χάριτος τοῦ Βαπτίσματος, ἡ ὁποία ἐνυπάρχει μέσα στὸν 
Βαπτιζόμενο, ἀλλὰ ἀναμένει τὴν προσωπικὴ οἰκείωσί 
της ἀπὸ αὐτόν, ὥστε νὰ ἐκδηλωθῆ ἔμπρακτα. Ἐφ’ ὅσον 
ἡ Μετάνοια δὲν εἶναι μία ἁπλῆ μεταμέλεια γιὰ ὡρισμένες 
πράξεις, ἀλλὰ οὐσιαστικὰ κατάστασις Χάριτος, ἐπέρχεται 
ὡς θεία Δωρεὰ ἐκεῖ ὅπου καταβάλλεται ἔμπονη προσπά-
θεια. Τὸ πένθος καὶ τὰ δάκρυα εἶναι ἐκφράσεις πόνου γιὰ 
τὴν ἀπώλεια τῆς θείας ὡραιότητος, γιὰ τὴν ἔλλειψι τοῦ θεί-

Περὶ Μετανοίας ὀλίγα τινὰ
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ου ἐνδύματος, γιὰ τὴν βίωσι τοῦ προσωπικοῦ ἅδου.
 Γι’ αὐτὸ καὶ τὰ ἀληθινὰ δάκρυα τῆς Μετανοίας ἀποτε-
λοῦν μία μεγάλη δωρεὰ Χάριτος καὶ ἀποδεικνύουν, ὅτι ἡ 
καρδιὰ τοῦ ἀνθρώπου πληγώθηκε ἀπὸ τὴν θεία Ἀγάπη καὶ 
αἰσθανομένη τὸ θεῖο Μεγαλεῖο καὶ ἀντιλαμβανομένη τὴν 
ἀκαταλληλότητα καὶ πτωχεία της ἔναντι Θεοῦ καὶ ἀνθρώ-
πων, ἀναλύεται σὲ θρῆνο γοερό. Κατ’ αὐτὸν ὅμως τὸν τρό-
πο, λαμβάνει χώρα μία ριζικὴ ἀλλαγὴ φρονήματος καὶ μία 
ἐπάνοδος ἀπὸ τὴν ἀπώλεια στὴν θεία Ζωή.
 Ὅταν ἡ θεία Χάρις νύξη κατὰ τέτοιον τρόπο τὴν εὐαί-
σθητη ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου, τότε πηγάζει θεία Παρηγορία· τὰ 
δάκρυα τῆς Μετανοίας ἐξαγνίζουν τὴν ἀνθρώπινη φύσι εἰς 
βάθος, ὥστε ἐν Χάριτι νὰ μεταμορφωθῆ ὁ ὅλος ἄνθρωπος.
 Μέσῳ τῆς Μετανοίας, ἐπέρχεται ἀδιόρατα ἡ θεραπεία 
τῆς ἀσθενοῦς φύσεως τοῦ ἀνθρώπου:
 «Μετάνοιά ἐστιν ἐκ τοῦ παρὰ φύσιν εἰς τὸ κατὰ φύσιν καὶ 
ἐκ τοῦ διαβόλου πρὸς τὸν Θεὸν ἐπάνοδος δι’ ἀσκήσεως καὶ 
πόνων» (Ἅγιος Ἰωάννης Δαμασκηνός).
 Ἡ εὐλογημένη αὐτὴ διαδικασία, διανοίγει τὴν ὁδὸ γιὰ 
τὴν κατὰ Θεὸν αὔξησι καὶ τελείωσι τοῦ ἀνθρώπου, ἕως 
ὅτου φθάσει «εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πλη-
ρώματος τοῦ Χριστοῦ»!



Οἰκονομικὴ Κρίση
καὶ Πνευματικὴ Ἐλευθερία*

Μακαριώτατε·
Σεβασμιώτατοι καὶ Θεοφιλέστατοι Ἀρχιερεῖς·
Ἀγαπητοὶ Πατέρες καὶ Ἀδελφοί,
Νέοι καὶ Νέες τῆς Ἐκκλησίας μας·

ΕΙΝΑΙ μεγάλη τιμὴ καὶ χαρὰ γιὰ μένα, ἀλλὰ καὶ εὐθύνη 
βαρειά, νὰ ἀπευθύνομαι σὲ μία τέτοια ἑόρτια Σύναξη 

στοὺς νέους τῆς Ἐκκλησίας μας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων 
Χριστιανῶν Ἑλλάδος. Ἡ συγκυρία εἶναι θαυμάσια, διερ-
χόμαστε τὴν περίοδο τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας Ἑνώσεως. 
Αἰσθανόμαστε ἰδιαίτερη εὐλογία ἀπὸ τὸν Κύριό μας, δε-
χόμαστε μὲ εὐγνωμοσύνη θεῖες δωρεές. Μία τέτοια δωρεὰ 
εἶναι καὶ ἡ σημερινή μας Σύναξη καὶ εὐχαριστοῦμε τὸν Θεὸ 
γι’ αὐτήν.
 Εὐκαιρία πολυπόθητη ἡ Σύναξή μας αὐτή, μᾶς φέρνει 
κοντὰ Ποιμένες καὶ τὴν Ἐλπίδα μας, Ἐσᾶς, τὰ νειᾶτα μας, 
τὸ μέλλον μας. Ἔχετε ὄνειρα καὶ προοπτικές, καὶ ἐμεῖς 
καὶ σᾶς ζηλεύουμε, καὶ σᾶς χαιρόμαστε, καὶ σᾶς πονοῦμε. 
Ἀλλά, πάνω ἀπὸ ὅλα σᾶς ἀγαποῦμε!
 Σᾶς ἀγαπάει ὁ Κύριος καὶ Θεός μας καὶ σᾶς χαμογελάει 
ἡ ζωὴ αἰσιόδοξα. Ὁ Οὐρανὸς καὶ ἡ Συνείδησή σας σᾶς κα-
λοῦν σὲ ὑψηλὲς πτήσεις, σὲ ἐπιτεύγματα, σὲ ἀνάδειξη τῶν 
χαρισμάτων σας, σὲ δημιουργία μὲ ἐλευθερία, γνησιότητα, 
ἀλήθεια, θάρρος καὶ ἀγάπη.
 Καὶ ἡ Ἐκκλησία μας, τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, σᾶς δείχνει 
καὶ σᾶς προσφέρει τὸ πλαίσιο βίωσης αὐτῶν τῶν ἀξιῶν· 
σᾶς προσφέρει τὸν ἐκκλησιαστικὸ τρόπο ὕπαρξης, καὶ τοὺς 

 (*) Εἰσήγηση στὴν Ε΄ Πανελλήνια Συνάντηση Νέων τῆς Ἐκκλησίας 
τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, Κτῆμα 10, Γκορυτσᾶ 
Ἀσπροπύργου Ἀττικῆς, Σάββατο, 19.10/1.11.2014.
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Θεανθρώπινους τρόπους. Τὴν ἐλευθερία ἀπὸ κάθε βαρὺ 
ζυγὸ καὶ τὴν ἔξοδο ἀπὸ τὸ «ἐγώ», τὸ ἄνοιγμα στὴν ἀληθινὴ 
σχέση καὶ κοινωνία μὲ τὸν Θεό, τὸν ἑαυτό σας καὶ τὸν πλη-
σίον σας.
 Αὐτὸ μπορεῖ νὰ συμβαίνει πάντοτε, κάτω ἀπὸ ὁποιεσδή-
ποτε συνθῆκες. Καὶ εἶναι ἱστορικὰ παρατηρημένο, ὅτι ὅσο 
πιὸ πιεστικὲς εἶναι οἱ συνθῆκες ζωῆς, τόσο περισσότερες πι-
θανότητες ἔχουμε γιὰ πνευματικὴ ζωοποίηση καὶ ἐλευθερία. 
Καὶ ὅσο ἐξωτερικὰ εἴμαστε σὲ ἄνεση καὶ εὐημερία, τόσο 
πιὸ εὔκολα ὑποδουλωνόμαστε ἐσωτερικὰ σὲ ποικίλα πάθη-
ἀφέν τες, ποὺ ἀπαιτοῦν φόρο ζωῆς, τὴν κατάθεση τῆς ἐλευ-
θερίας μας καὶ τὴν αἰχμαλωσία μας, πρόσκαιρη καὶ αἰώνια...
 Γι’ αὐτὸ παραχωροῦνται μὲ θεία φιλανθρωπία οἱ διάφορες 
«κρίσεις», γιὰ νὰ ἀναταραχθοῦν τὰ λιμνάζοντα ὕδατα καὶ νὰ 
ἐγερθοῦμε ἀπὸ τὸν βαθύ μας λήθαργο, ὥστε νὰ ἀναθεωρή-
σουμε λανθασμένες στάσεις καὶ ἐπιλογές, νὰ ἐπιστρέψουμε 
στὸν αὐθεντικὸ ἑαυτό μας, καὶ νὰ βάλουμε νέα ἀρχή.

***
 Ἔτσι γινόταν πάντα μὲ μᾶς, μὲ τὸ πολύπαθο καὶ ἔνδοξο 
Γένος μας, μὲ τὸ Ρωμαίικο. Φαινόταν νὰ σβήνουμε, νὰ χα-
νόμαστε, νὰ συνθλιβόμαστε, νὰ τελειώνουμε...
 Ἀλλά, ὄχι! Πάντα ἀντιστεκόμασταν, παλεύαμε, αἰσιοδο-
ξούσαμε, ὑπομέναμε καὶ ἐπιμέναμε, τελικὰ μεγαλουργού-
σαμε, μὲ ἀποκορύφωμα τὸν θρίαμβο τῆς Ἀνάστασής μας.
 Εἴχαμε κινητήρια δύναμη, εἴχαμε Πίστη. Εἴχαμε φιλοθεΐα 
καὶ φιλανθρωπία· εἴχαμε φιλοπατρία καὶ φιλοτιμία! Εἴχαμε 
αὐτὸ ποὺ διασώζεται μέχρι σήμερα, ἄν καὶ τρεμοσβήνει· 
εἴχαμε δηλαδὴ τὸ «ἑλληνικὸ φιλότιμο»! Βγάζαμε «μετα-
ξωτοὺς ἀνθρώπους», ἀνθρώπους μὲ ὁράματα καὶ ἰδανικά, 
ἀνθρώπους προσφορᾶς, εὐεργεσίας, θυσίας καὶ διακονίας.
 Δὲν κρατούσαμε ἀνέκαθεν τὸν θησαυρό μας μόνον γιὰ 
μᾶς, ἀλλὰ τὸν μεταδίδαμε μὲ ἀγάπη καὶ ἐνδιαφέρον καὶ στοὺς 
ἄλλους ἱεραποστολικά, μὲ θαυμαστὰ ὄχι μόνον θρησκευτικά, 
ἀλλὰ καὶ ἀνθρωπιστικὰ καὶ ἐκπολιτιστικὰ ἀποτελέσματα. 

***
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 Ὅμως, πῶς φθάσαμε ἐδῶ ποὺ καταντήσαμε, οἱ ἀπόγο-
νοι Ἁγίων καὶ Ἡρώων;
 Σήμερα ἔχουμε κρίση, ἔτσι ἀκούγεται καὶ φαίνεται παν-
τοῦ, μὲ κύρια ἔκφανση τὴν οἰκονομικὴ κρίση. Ὑπάρχει με-
γάλο καὶ ἀκριβὸ κόστος ἐδῶ, αἰσθητὸ σὲ ὅλους, μικροὺς 
καὶ μεγάλους, ἀφοῦ λίγο ὡς πολὺ ὅλοι ὑποφέρουμε. Ἡ 
ἐπιβίωση μάλιστα τῶν πιὸ φτωχῶν καὶ ἀσθενῶν ἀπειλεῖται 
ἄμεσα!...
 Μειώσεις μισθῶν καὶ συντάξεων, ἀνεργία, φυγὴ στὸ 
ἐξωτερικό, ἄγχος, ἀνασφάλεια, αὔξηση τῆς ἐγκληματι-
κότητας, αὐτοχειρίες, αὐξανόμενα κύματα πολιτικῶν καὶ 
οἰκονομικῶν μεταναστῶν... Οἱ ὁρίζοντες δείχνουν νὰ κλεί-
νουν ἐπικίνδυνα...
 Οἱ εὐθῦνες ποὺ ἐπιρρίπτονται ἀπὸ διαφόρους εἶναι πολλὲς 
καὶ μεγάλες καὶ ἀφοροῦν κυρίως στοὺς πολιτικοὺς καὶ γε-
νικὰ στὸ πολιτικὸ σύστημα, ποὺ δὲν μπόρεσε νὰ ἀντιδράσει 
σωστὰ στὶς προκλήσεις, ποὺ διασπάθησε τὰ δημόσια ταμεῖα 
καὶ εὐτέλισε τὶς ἀξίες, ἀλλὰ καὶ ποὺ διέδιδε τὸ ψεῦδος ὅτι 
χρήματα καὶ ἀγαθὰ ὑπάρχουν, πλὴν ὅμως δανεικά!...
 Ὅπως εἶναι γνωστό, κάθε κρίση ἔχει κάποια βαθύτερα 
πνευματικὰ αἴτια. Τὸ βαθύτερο ἐπίπεδο τῆς οἰκονομικῆς 
κρίσης εἶναι πολιτικό, πολιτισμικό, κοινωνικό, ἠθικό, πνευ-
ματικὸ καὶ θρησκευτικό. Θὰ ἔλεγα καὶ ἐκκλησιαστικό.
 Μήπως ἐδῶ καὶ ἕναν περίπου αἰῶνα δὲν πλήττεται ἀνε-
λέητα ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας μὲ κτυπήματα ἀπὸ τοὺς 
ἴδιους τοὺς ταγούς της, ποὺ ἀποσκοποῦν κυριολεκτικὰ στὸν 
ἀφανισμό της; Ὁ διωγμὸς δὲν ἦταν τόσο ἐξωτερικός, ἄν καὶ 
ὑπῆρχε καὶ τέτοιος. Ἦταν καὶ εἶναι μία ἐσωτερικὴ διάβρω-
ση, μὲ μεθοδευμένες κινήσεις καὶ ἐνέργειες, μέσῳ δῆθεν 
ἐκσυγχρονιστικῶν μεταρρυθμίσεων, μὲ πρώτην αὐτὴν τοῦ 
Ἡμερολογίου, γιὰ νὰ φθάσουμε στὴν ἀνεξέλεγχτη ἔξαρ-
ση τῆς αἵρεσης τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ποὺ εἶναι ἐκθεμελιω-
τικὴ τῆς οὐσίας τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἀφοῦ ἀντιστρατεύεται 
στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ὡς συγκρητιστικὴ 
Πανθρησκεία...

Οἰκονομικὴ Κρίση καὶ Πνευματικὴ Ἐλευθερία
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 Οἱ κρίσεις αὐτὲς ποὺ μόλις ἀναφέραμε, θεωροῦνταν ἀπὸ 
τὴν συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν ἀνθρώπων ὡς προοδευ-
τικὰ φαινόμενα· τώρα, στὸ χάος τῆς χρεωκοπίας, οἰκονο-
μικῆς καὶ πνευματικῆς, πολλοὶ βλέπουν μεγάλα λάθη, λίγοι 
ὅμως ἀποφασίζουν νὰ μὴ τὰ διαιωνίζουν, ἀλλὰ νὰ ἀλλά-
ξουν πορεία.
 Ἄν κοιτάξουμε λίγο καλύτερα τὰ πνευματικὰ αἴτια 
τῆς οἰκονομικῆς κρίσης, θὰ δοῦμε ὅτι στὶς ἀνεπτυγμένες 
χῶρες, ὅπως καὶ στὴν πατρίδα μας τὶς τελευταῖες δεκαετίες, 
οἱ ἄνθρωποι ἔμαθαν στὴν καλοπέραση, στὸ εὔκολο κέρ-
δος, στὴν ἀπάτη καὶ τὸν εὐτελισμό, καὶ γενικὰ συνήθισαν 
στὴν λεγόμενη καταναλωτικὴ μανία. Ἔγιναν μηχανοκρα-
τούμενοι, μὲ φιλαυτία, ἀκαρδία, ἐγωκεντρικότητα, φιληδο-
νία, πλεονεξία, ἀδιαφορία γιὰ τοὺς ἄλλους καὶ λησμοσύνη 
Θεοῦ. Διαφάνηκε ἕνα φοβερὸ ὑπαρξιακὸ κενό, ποὺ ταύτιζε 
τὸ νόημα τῆς ζωῆς μὲ ἀπόλαυση ὑλικῶν ἀγαθῶν καὶ ἱκανο-
ποίηση σωματικῶν/σαρκικῶν αἰσθήσεων. Ὅλα αὐτὰ εἶχαν 
καὶ ἔχουν τραγικὰ ἀποτελέσματα.
 Οἱ ἄνθρωποι πλέον ἀδυνατοῦν νὰ κάνουν τὴν ἁπλὴ διά-
κριση: «τὶ θέλω» καὶ «τὶ μοῦ χρειάζεται». Θέλω πολλά, ἀλλὰ 
δὲν μοῦ χρειάζονται στὴν πραγματικότητα ὅλα γιὰ νὰ ζήσω...
 Ἄν δὲν ἀποκτήσουμε μία αὐτοκυριαρχία, καθοδηγούμε-
νοι ἀπὸ τὸν ὀρθὸ λόγο, ἤ μᾶλλον ἀπὸ τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ, 
προτιμώντας ὄχι τὸ συμφέρον τοῦ ἑαυτοῦ μας, ἀλλὰ τῶν 
πολλῶν· ἄν δὲν μάθουμε νὰ ἀναμένουμε νὰ ἔλθει κάθε τι 
ποὺ ποθοῦμε στὴν ὥρα του, ἄν καὶ ὅταν καὶ ὅπως ὁ Θεὸς 
δώσει-ἐπιτρέψει, καὶ ὄχι ὅταν καὶ ὅπως ἐμεῖς θέλουμε βιά-
ζοντας τὰ πράγματα, τότε καὶ στὴν κρίση ἀκόμα, ἐμεῖς θὰ 
αὐξάνουμε τὴν ἔνταση καὶ τὸ βάρος της καὶ δὲν θὰ συντε-
λοῦμε στὴν ἐλάφρωσή της· θὰ εἴμαστε καὶ θὰ παραμένουμε 
δοῦλοι τῆς φθορᾶς καὶ ὄχι τέκνα ἐλευθερίας καὶ χάριτος!

***
 Ὅμως, ποῦ ἔγκειται ἡ ἀληθινὴ ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώ-
που;
 Ἡ ἀπάντηση τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, διὰ τῶν Ἁγίων 
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Της, εἶναι ὅτι αὐτὴ ἔγκειται στὴν αὐτεξουσιότητα. Εἴμαστε 
κατασκευασμένοι κατ’ Εἰκόνα καὶ καθ’ Ὁμοίωσιν Θεοῦ, 
δηλαδὴ ἐλεύθεροι, ποὺ σημαίνει αὐτεξούσιοι. Μποροῦμε, 
παρὰ τοὺς φυσικούς, κοινωνικοὺς καὶ λοιποὺς περιορι-
σμούς μας, νὰ ἐπιλέξουμε τὸν σκοπό μας καὶ νὰ κατευθυν-
θοῦμε πρὸς αὐτόν.
 Ἄν αὐτὸ ποὺ ἐπιλέγουμε καὶ μᾶς εὐχαριστεῖ, σημαίνει 
ἐξάρτηση ἀπὸ τὶς αἰσθήσεις, τὰ αἰσθητὰ καὶ τὰ ὑλικὰ ἀγα-
θά, καὶ μάλιστα γεννάει κρίση, τότε δὲν σχετίζεται μὲ τὴν 
ἀληθινὴ ἐλευθερία, ἀλλὰ φέρνει πνευματικὴ δουλεία.
 Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Ντοστογιέφσκι ἔθεσε κάπου τὸ ἐνδιαφέ-
ρον καὶ καθοριστικὸ ἐρώτημα: «εὐτυχία ἤ ἐλευθερία;».
 Ἡ «εὐτυχία» τοῦ ἐγωϊσμοῦ καὶ τῆς ἀνυπακοῆς στὸ θεῖο 
θέλημα, ἀποτελεῖ οὐσιαστικὰ τὴν χειρότερη μορφὴ δουλεί-
ας, διότι ὑποτάσσει τὸν δῆθεν εὐτυχισμένο ἄνθρωπο στὸν 
ἀνθρωποκτόνο διάβολο. Αὐτὴ εἶναι ἡ «ἐλευθερία τοῦ ἐγω-
ϊσμοῦ», ποὺ ἱκανοποιεῖ τὸ θέλημα τῆς σάρκας, ἀλλὰ ὁδηγεῖ 
στὸν ψυχικὸ καὶ καρδιακὸ χωρισμὸ ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους καὶ 
τὸν Θεό, στὴν μοναξιὰ καὶ στὸν θάνατο. Ἰδοὺ ἡ κόλαση!...
 Ἀντίθετα, ἡ «ἐλευθερία τῆς ἀγάπης» εἶναι ἡ μόνη ἀλη-
θινή, διότι ταυτίζεται μὲ τὸ θεῖο θέλημα, τὸ θέλημα τῆς 
θυσίας καὶ τῆς εὐθύνης, ποὺ ἑνώνει πνευματικὰ μὲ τοὺς 
ἀνθρώπους καὶ μὲ τὸν Θεό· αὐτὴ ἡ ὄντως ἐλευθερία εἶναι 
σταυρικὴ καὶ ἀναστάσιμη· εἶναι παραδείσια. Αὐτὴν βάδισε 
καὶ ἐπέδειξε ἡ Παναγία μας καὶ ὅλοι οἱ Ἅγιοι. Αὐτὴν δίδα-
ξε καὶ φανέρωσε ὁ Ἴδιος ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός, 
ὁ Μόνος Φιλάνθρωπος, τόσο μὲ τὴν ἀπόρριψη τῶν «πει-
ρασμῶν» τῆς φιληδονίας, φιλαργυρίας καὶ φιλαυτίας 
στὴν ἔρημο, ὅσο καὶ κυρίως μὲ τὸ Ἄχραντο Πάθος καὶ 
τὴν Σωτήρια Σταύρωσή Του, ποὺ μᾶς δώρισαν Ζωὴ καὶ 
Ἀφθαρσία!...  

***
 Ἡ οἰκονομικὴ κρίση σήμερα θέτει μεγάλες προκλήσεις 
ἐνώπιον ὅλων μας, καὶ μάλιστα τῶν νέων, γιὰ ἐπανεύρεση 
καὶ ἐπανάκτηση τῆς πνευματικῆς μας ἐλευθερίας.

Οἰκονομικὴ Κρίση καὶ Πνευματικὴ Ἐλευθερία
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 Οἱ λύσεις, οἱ ὁποῖες ἐπιφέρουν ἀγαθὰ ἀποτελέσμα-
τα στὴν κοινωνία, δὲν ἐπέρχονται βίαια καὶ μηχανικά. 
Ἀπαιτοῦν πνευματικὴ διεργασία στὴν ψυχὴ τοῦ καθενὸς 
ἀπὸ ἐμᾶς.
 Ἐφ’ ὅσον ἡ ἀληθινὴ ἐλευθερία τῆς ψυχῆς δὲν σχετίζε-
ται μὲ ὑλικὰ μεγέθη, ἀλλὰ μὲ πνευματικά, μὲ εἰρήνη, ἀλλη-
λεγγύη, ἁρμονικὴ σχέση, κατανόηση, συμπόνια, ὑπομονή, 
συγχώρηση, ἀγάπη ἀληθινή, ἀπαιτεῖται ἄρα ἐπιστροφὴ 
στὸν ἑαυτό μας γιὰ κάθαρση καὶ ἀπελευθέρωσή μας ἀπὸ τὰ 
πά θη ποὺ συσσωρεύθηκαν, ὥστε νὰ ἐπέλθει ἡ ἐσωτερικὴ 
ἑνο ποίησή μας μὲ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ.
 Αὐτὴ ἡ μετανοητικὴ πορεία καὶ διαδικασία συνιστᾶ 
τὴν θεραπευτικὴ μέθοδο, γιὰ εὕρεση ἀληθινῆς ταυτότη-
τας καὶ συνάντηση μὲ τὸν Θεό, ὥστε καὶ οἱ σχέσεις μας μὲ 
τοὺς ἄλλους νὰ τεθοῦν στὴν ὀρθὴ βάση καὶ κατεύθυνση. 
Χρειάζεται πλήρης ἀναστροφή, ἀπεγκλωβισμὸς ἀπὸ τὴν 
ἀσφυκτικὴ δομὴ τῆς σύγχρονης ζωῆς, ἀπεξάρτηση ἀπὸ τὸ 
πνεῦμα της στὸ μέτρο τοῦ δυνατοῦ.
 Ἡ μεγάλη εὐθύνη μας καὶ τὸ ἐπεῖγον χρέος μας εἶναι νὰ 
ἀλλάξουμε τὴν ὑλιστικὴ νοοτροπία μας, νὰ τοποθετήσου-
με νέες προτεραιότητες, νὰ διαχωρίσουμε τὶς ἐπιθυμίες ἀπὸ 
τὶς πραγματικὲς ἀνάγκες μας, νὰ γίνουμε λιτοί, ἐγκρατεῖς, 
ἐλεήμονες καὶ κοινωφελεῖς.

***
 Τί σημαίνει πρακτικὰ γιὰ ἕναν νέο, πιστὸ νέο, σύγχρο-
νο Νέο τοῦ «Παλαιοῦ» (!), αὐτὴ ἡ οἰκονομικὴ κρίση μὲ 
τοὺς περιορισμούς της; Δηλαδή, τί προκλήσεις θέτει ἐνώπι-
όν του γιὰ πνευματικὴ ἐλευθερία;
 Ἡ ταπεινή μας πρόταση καὶ προτροπὴ εἶναι: οἱ νέοι 
μας νὰ ξαναγαπήσουν τὴν μαρτυρικὴ Ἐκκλησία καὶ τὴν 
Πίστη τους, τὴν πατρίδα τους, τὴν ἱστορία τους, τὴν 
γλῶσσα τους, τὸν πολιτισμό τους, τὴν βαρειὰ κληρονο-
μιά τους, τὴν ἀξιοπρέπεια καὶ ἀρχοντιά τους!...
 Γιατί;
 Γιὰ νὰ νιώσουν ὅτι ἡ ἐλευθερία ξεκινᾶ μέσα ἀπὸ τὸν ἴδιο 
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τὸν ἑαυτό τους, ἀπὸ τὴν καρδιὰ καὶ τὸ μυαλό τους·
 Γιὰ νὰ εἶναι γνήσιοι καὶ τίμιοι καὶ εἰλικρινεῖς ἐρευνητὲς 
καὶ ἐραστὲς τῆς Ἀλήθειας·
 Γιὰ νὰ μὴ μεμψιμοιροῦν καὶ ρίχνουν τὰ βάρη στοὺς 
ἄλλους, ἀλλὰ νὰ ἀναλάβουν τὸ μερίδιο τῆς εὐθύνης τους·
 Γιὰ νὰ μὴ μάθουν στὴν εὐκολία, τὴν ραθυμία, τὴν ἀπάτη 
καὶ τὸ ψέμα, ἀλλὰ στὴν θυσία, τὴν προσφορὰ καὶ τὴν φιλό-
τιμη ἐργατικότητα·
 Γιὰ νὰ μὴ ὑπάρχουν γιὰ τὸν ἑαυτό τους καὶ μόνον, ἀλλὰ 
γιὰ νὰ μάθουν νὰ ζοῦν μὲ τοὺς ἄλλους·
 Γιὰ νὰ ἀρχίσουν νὰ βλέπουν μὲ εὐσπλαγχνία τὸν πλη-
σίον τους καὶ νὰ προτιμοῦν τὸ καλὸ ἐκείνου, παρὰ τὸ δικό 
τους·
 Γιὰ νὰ μάθουν στὰ λίγα καὶ ἀπαραίτητα, καὶ νὰ θέλουν 
αὐτὰ νὰ τὰ μοιράζονται μὲ τοὺς ἄλλους· 
 Γιὰ νὰ χαίρονται μὲ τοὺς χαρούμενους καὶ νὰ λυποῦνται 
μὲ τοὺς λυπημένους·
 Γιὰ νὰ παραδέχονται τὰ λάθη τους, νὰ δέχονται παρατη-
ρήσεις καὶ ὑποδείξεις, νὰ γνωρίζουν νὰ διαλέγονται, καὶ ἐν 
ἀνάγκῃ νὰ ὑποχωροῦν καὶ νὰ συγκαταβαίνουν·
 Γιὰ νὰ μὴ μιμοῦνται καὶ ζηλεύουν τὰ ἀλλότρια καὶ ἀνά-
ξια καὶ βλαπτικά, ἀλλὰ νὰ στοχεύουν στὰ δοκιμασμένα καὶ 
ἀνθεκτικά, στὰ ὑψηλὰ καὶ καθαρά, στὰ αἰώνια·
 Γιὰ νὰ μὴν ὑποδουλώνονται σὲ ἐξομοιωτικὲς θεωρίες 
καὶ πρακτικές, ποὺ τοὺς καθιστοῦν ὄργανα κατευθυνόμενα 
καὶ ρομπὸτ καὶ τοὺς ἐξανδραποδίζουν, ἀλλὰ νὰ προτάσ-
σουν καὶ διαφυλάσσουν καὶ ἐνσαρκώνουν τὴν ἑλληνορθό-
δοξη ἰδιοπροσωπία τους·
 Γιὰ νὰ μὴ θέλγονται καὶ ὑποκύπτουν στὶς ὑποδείξεις τοῦ 
ὅποιου πειρασμοῦ, ποὺ τοὺς πολιορκεῖ συνέχεια καὶ ἀπο-
ζητεῖ τὴν ἐκπόρθηση καὶ καταστροφή τους, ἀλλὰ νὰ ἐπιδει-
κνύουν φρόνημα ἡρωϊκὸ καὶ μαρτυρικό·
 Γιὰ νὰ μὴν παρασύρονται ἀπὸ τὶς ἐκρήξεις τοῦ θυμοῦ 
καὶ τῆς ὀργῆς τους, νὰ μὴ ἐκτρέπονται σὲ βωμολοχίες καὶ 
ὕβρεις, ἀλλὰ νὰ συγκρατοῦν τὰ «σπασμένα» νεῦρα τους 
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καὶ νὰ μάθουν στὴν αὐτοσυγκράτηση καὶ τὴν εἰρήνη·
 Γιὰ νὰ μὴν καταβάλλονται καὶ θρυμματίζονται ψυχικὰ 
καὶ σωματικὰ καὶ ἀπελπίζονται στὶς ἀποτυχίες καὶ ἀπογοη-
τεύσεις τῆς ζωῆς, ἀλλὰ μὲ μετάνοια καὶ ἀποφασιστικότητα 
νὰ ρίχνονται μὲ αἰσιοδοξία καὶ μὲ νέες δυνάμεις στὸν στῖβο 
τοῦ ἀγῶνα· 
 Γιὰ νὰ βλέπουν ἁγνὰ καὶ θυσιαστικὰ τὴν εἰκόνα τοῦ 
Θεοῦ, ἔστω καὶ ξεθωριασμένη, σὲ κάθε ἄνθρωπο·
 Γιὰ νὰ ἀφουγκράζονται τὶς ἀνάγκες καὶ τὸν πόνο καὶ τὸν 
κόπο τῶν ἄλλων, νὰ τιμοῦν, νὰ σέβονται, νὰ ὑπακούουν. 
 Γιὰ νὰ παύσουν τὴν ἐξάρτησή τους ἀπὸ τὸ ἰντερνέτ, τὸ 
facebook, τὸ youtube, τὰ ἰντερνετικὰ παιχνίδια, τὸν τζό-
γο, τὴν εἰκονικὴ πραγματικότητα, καὶ ὅλα ἐκεῖνα τὰ δῆθεν 
σύγχρονα ἀγαθά, τὰ ὁποῖα «σκοτώνουν» τὸν πολύτιμο χρό-
νο τους καὶ μαυρίζουν τὶς ψυχές τους· διότι ὁδηγοῦν στὸ 
ψεῦδος, στὴν ἀπάτη καὶ στὴν πονηρὴ καὶ ἀκόρεστη φιλη-
δονία μὲ τὰ ἄπειρα πλοκάμια της, ποὺ τοὺς καθιστοῦν δού-
λους τὴς φθορᾶς καὶ κυριολεκτικὰ τοὺς ἀχρηστεύουν!
 [Λέγοντας τὰ ἀνωτέρω, δὲν ἀπορρίπτουμε τὴν ἀναγκαία 
χρήση τῶν τεχνολογικῶν ἐπιτευγμάτων, ἀλλὰ ψέγουμε τὴν 
παράχρησή τους, γνωρίζοντας ὅτι τὰ ὅρια χρήσης καὶ πα-
ράχρησης δὲν εἶναι ἁπλῶς δυσδιάκριτα, ἀλλὰ σχεδὸν ἀνύ-
παρκτα...].
 [Συνεχίζουμε], γιὰ νὰ μάθουν (οἱ νέοι) νὰ αἰσθάνονται 
τὴν ἀνάγκη νὰ γονατίζουν καὶ νὰ ἀποθέτουν μὲ ἐμπιστοσύ-
νη στὸν Κύριό μας, ὡς ἀγαπητὸ καὶ συμπονετικὸ Πατέρα, 
τὰ παράπονα, τὶς ἀδυναμίες, τὶς ἁμαρτίες τους·
 Γιὰ νὰ προσφεύγουν ὅσο πιὸ συχνὰ γίνεται στὸ πε-
τραχήλι τοῦ σεβαστοῦ καὶ ἔμπιστου καὶ διακριτικοῦ τους 
Πνευματικοῦ, γιὰ ἀπόθεσι βάρους καὶ μετάγγιση νέας 
Ζωῆς·
 Γιὰ νὰ διανοίγονται ἀγαπητικά, εὐχαριστιακὰ καὶ ἐκ-
κλη σιαστικὰ στὶς Ἀρετές καὶ στὰ Μυστήρια, στὶς Θεῖες 
Ἐνέργειες!...
 Μὲ πίστη, ἐλπίδα καὶ ἀγάπη, ποὺ ὁδηγοῦν στὴν ὁμοί-
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ωση μὲ τὸν Θεό, δηλαδὴ στὴν θέωση, ὑπερβαίνεται κάθε 
κρίση· κλήση μας εἶναι νὰ ἑνωθοῦμε μὲ τὸν Τριαδικὸ Θεὸ 
στὴν αἰώνια, πάντα νέα, ἀγέραστη Βασιλεία Του!

***
Ἀγαπητοὶ νέοι καὶ νέες·
 Μὴ σπαταλᾶτε τὰ νειᾶτα Σας! 
 Εἶστε ὑποψήφιοι Ἅγιοι, ὄχι ἀπρόσωπη ἀγέλη ἀλόγων 
γιὰ σφαγή!
 Προσβλέπουμε σὲ σᾶς μὲ προσδοκίες, μὴ μᾶς ἀπογοη-
τεύετε!
 Γνωρίζω, ὅτι καὶ σεῖς προσβλέπετε σὲ μᾶς τοὺς μεγαλυ-
τέρους, καὶ μάλιστα τοὺς Κληρικούς, μὲ ὑψηλὲς προσδοκί-
ες καὶ δὲν θέλετε νὰ σᾶς ἀπογοητεύουμε. Καὶ ἔχετε σ’ αὐτὸ 
ἀπόλυτο δίκαιο. Μετράει πολὺ περισσότερο τὸ παράδειγμα 
τῶν μεγαλυτέρων, παρὰ οἱ συμβουλές τους.
 Κατὰ κάποιον τρόπο ἀλληλοδεσμευόμαστε σὲ ἀλληλο-
βοήθεια. Εὐχόμαστε γιὰ σᾶς καὶ παρακαλοῦμε νὰ εὔχεσθε 
γιὰ μᾶς. Εἴθε ὁ Κύριός μας νὰ μᾶς δίνει εὐκαιρίες ἐπικοινω-
νίας καὶ οἰκοδομῆς!
 Ὁ τελευταῖος λόγος τοῦ κειμένου μου εἶναι:
 Στὸν ἀλληλοσπαραγμὸ τοῦ νόμου τῆς ζούγκλας ποὺ 
κυριαρχεῖ γύρω μας, προτάξτε θυσιαστικὰ τὸν (κατὰ Ἅγιο 
Γρηγόριο Θεολόγο) «σπαραγμὸν» τῆς θεραπευτικῆς καὶ 
νικήτριας Ἀγάπης!
 Ἡ Ἀγάπη τοῦ Θεοῦ στὸν Ἄνθρωπο καὶ τοῦ Ἀνθρώπου 
στὸν Θεὸ καὶ τὸν συνάνθρωπο θὰ νικήσει!
 Νὰ εἶστε μὲ τοὺς Ἐλεύθερους, μὲ τοὺς Νικητές!

 Εὐχαριστῶ!
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Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς
Ὄψεις ἀπὸ τὸν Βίο, τὴν Ὁμολογία

καὶ τὴν Μαρτυρία του*

Θεοφιλέστατε ἅγιε Ἀδελφέ·
Σεβαστοὶ Πατέρες καὶ Μητέρες·
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφές·

ΕΙΝΑΙ μεγάλη τιμὴ καὶ εὐλογία ἡ Σύναξι αὐτὴ γιὰ ὅλους 
μας, στὴν φιλόξενη αἴθουσα τοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου 

τοῦ Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης, ἡ ὁποία εἶναι ἀφιερω-
μένη στὸν μέγα Ἅγιο Γρηγόριο Παλαμᾶ, Ἀρχιεπίσκοπο 
Θεσ σαλονίκης.
 Ἡ ἀγάπη καὶ φροντίδα Ἀδελφῶν τῆς τοπικῆς Μητρο-
πόλεως τῆς Ἐκκλησίας μας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων 
Χριστιανῶν Ἑλλάδος καὶ ἡ πρόθυμη παροχὴ εὐλογίας ἀπὸ 
τὸν ἀσθενοῦντα οἰκεῖο Ἱεράρχη ἅγιο Θεσσαλονίκης καὶ 
Δημητριάδος κ. Μάξιμο, μᾶς ἔφεραν ἐδῶ, προερχομένους 
ἀπὸ κοντὰ καὶ μακριά, γιὰ νὰ ἐκφράσουμε τὴν εὐλάβειά μας 
στὸν ἐπιτυχῶς ἐπικληθέντα ὡς Στόμα Θεοῦ, Κήρυκα τῆς 
Χάριτος καὶ Μάστιγα τῶν Αἱρέσεων Θαυματουργὸ Ἅγιο 
Γρηγόριο, τὸ καύχημα τῆς Θεσσαλονίκης καὶ τὸ ἑδραίωμα 
τῆς Πίστεως.
 Εἶναι τὸ ἐλάχιστο ποὺ δυνάμεθα νὰ προσφέρουμε στὸν 
Εὐαγγελιστὴ αὐτὸ τῆς Χάριτος καὶ τῆς Θεώσεως, τὸν 
«νέο Χρυσόστομο», ὅπως προσφυῶς ἐπιγράφηκε, εἰδικὰ 
τὴν ἡμέρα αὐτή, Β΄ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν, στὴν ὁποί-
αν ὡρίσθηκε ὁ Ἑορτασμός του ἀπὸ ὅλη τὴν Ὀρθόδοξη 
Ἐκκλησία, σὰν προέκτασι τῆς προηγηθείσης Κυριακῆς τῆς 

(*) Ὁμιλία στὴν Ἐκδήλωσι πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ 
στὴν Αἴθουσα τοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης, 
Β΄ Κυριακὴ Νηστειῶν, 23.2/8.3.2015.
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Ὀρθοδοξίας, διότι τὸ πρόσωπο καὶ ἡ δι-
δασκαλία του ἀποτελοῦν μία νέα Νίκη 
τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ ἕναν συγκλονι-
στικὸ Θρίαμβο τῆς Ἀληθείας!
 Ἔχουν γραφῆ πάρα πολλὰ γιὰ τὸν 
ἑορταζόμενο Ἅγιο, ὁ ὁποῖος ἀναγνωρί-
ζεται ὡς ὁ Θεολόγος τῆς Παραδόσεως 
καὶ τοῦ Θαβωρείου Φωτός, ὁ γνήσιος 
ἀκόλουθος καὶ ἰσοστάσιος τῶν Ἁγίων 
Πατέρων, ὁ ὁποῖος ἐπαναδιατύπωσε τὶς θεῖες Ἀλήθειες 
σύμφωνα μὲ τὶς ἀνάγκες καὶ ἀπαιτήσεις τῆς ἐποχῆς του, 
ὥστε ἡ διδασκαλία του νὰ ἀποτελῆ πράγματι ὀργανικὴ 
ἀνάπτυξι τῆς προγενέστερης Πατερικῆς Παραδόσεως.
 Ἐμεῖς οἱ ταπεινοί, ἔχοντες πρὸ ἡμῶν τὸ δυσθεώρητο 
ὕψος τῆς προσωπικότητος, τῶν ἔργων καὶ τῶν θαυμασίων 
μιᾶς τέτοιας ἐξέχουσας μορφῆς, θὰ ἀρκεσθοῦμε σὺν Θεῷ 
σὲ μία σταχυολόγησι κάποιων μόνον ὄψεων ἀπὸ τὸν Βίο, 
τὴν Ὁμολογία καὶ τὴν Μαρτυρία Αὐτοῦ, ὡς ἀπόδοσι χρέ-
ους εὐγνωμοσύνης, ὡς τὰ δύο ἐκεῖνα λεπτὰ τῆς χήρας, ἀπο-
θέτοντες αὐτὰ στὸ κοινὸ θησαυροφυλάκιο τῆς Ἐκκλησίας 
καὶ στὶς καρδιὲς τῶν ἀκροατῶν καὶ ἀναγνωστῶν μας, εὐχό-
μενοι τὰ πτωχὰ ψελλίσματά μας νὰ γίνουν καὶ ἀποδειχθοῦν 
θείᾳ χάριτι πλούσια καὶ νὰ ἀποφέρουν καρπὸν πολλήν.

α. «Φώτισόν μου τὸ σκότος!»   

 Ὁ Ἅγιός μας γεννήθηκε στὴν Κωνσταντινούπολι 
τὸ 1296 ἀπὸ γονεῖς καταγομένους ἐξ Ἀνατολῶν, τὸν 
Κωνσταντῖνο καὶ τὴν Καλή. Ἀνατράφηκε σὲ κλῖμα εὐσε-
βείας, διότι ἡ οἰκογένειά του ἦταν μία πραγματικὴ «κατ’ 
οἶκον Ἐκκλησία». Εἶχε ἄλλα 4 ἀδέλφια. Ὁ πατέρας του 
ἦταν Συγκλητικός, γνωστὸς τοῦ Αὐτοκράτορος Ἀνδρονίκου 
Β΄ τοῦ Παλαιολόγου, καὶ κάτοχος τῆς Νοερᾶς Προσευχῆς. 
Πρὸ τῆς κοιμήσεώς του, ὅταν ὁ ἱερὸς Γρηγόριος ἦταν 
μόλις 7 ἐτῶν, ἔλαβε τὸ Μοναχικὸ Σχῆμα μετονομασθεὶς 
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Κωνστάντιος, καὶ ἔθεσε τὰ τέκνα του ὑπὸ τὴν Προστασίαν 
τῆς Κυρίας Θεοτόκου. Στὴν Παναγία μας ἦταν ποὺ προ-
σέφευγε μὲ μεγάλη εὐλάβεια ὁ Γρηγόριος ἀπὸ τὴν παιδι-
κή του ἡλικία. Ἐπειδὴ δυσκολευόταν στὴν ἀποστήθισι 
τῶν μαθημάτων του, κάθε ἡμέρα ἔκανε τρεῖς μετάνοιες μὲ 
θερμὴ προσευχὴ ἐνώπιον τῆς Εἰκόνος τῆς Θεομήτορος καὶ 
ἔτσι ὁ νοῦς του διανοιγόταν καὶ διάβαζε εὔκολα.
 Ὁ ἱερὸς Γρηγόριος ἔλαβε καλὴ παιδεία, φιλοσοφικὴ καὶ 
θεολογική, ἀξιώθηκε μάλιστα νὰ ἔχη διδάσκαλο στὴν κατὰ 
Θεὸν φιλοσοφία τὸν περίφημο Θεόληπτο Φιλαδελφείας, 
Νηπτικὸ Πατέρα τῆς Ἐκκλησίας, καὶ σὲ ἡλικία 20 ἐτῶν, 
αὐτός, ἡ μητέρα του, τὰ δύο ἀδέλφια του καὶ οἱ δύο ἀδελ-
φές του, ὅλοι οἰκογενειακῶς ἐγκατέλειψαν τὰ ἐγκόσμια καὶ 
ἔγιναν Μοναχοὶ καὶ Μοναχές!
 Στὸ Ἅγιον Ὄρος, ὅπου ὁ ἱερὸς Γρηγόριος κατέλη-
ξε, ἀσκήτευσε ἀρχικῶς μὲ ὑποταγὴ στὸν Ὅσιο Γέροντα 
Νικόδημο τὸν Ἡσυχαστή, στὰ ὅρια τῆς Μονῆς Βατοπαιδίου, 
ὅπου προσηύχετο διακαῶς μὲ τὴν γνωστὴ προσευχή του: 
«Κύριε, φώτισόν μου τὸ σκότος»! (ἤ, κατ’ ἄλλη ἐκδοχή, 
«Ὑπεραγία Θεοτόκε, φώτισόν μου τὸ σκότος»!).
 Αὐτὸ ἐπαναλάμβανε συνεχῶς, διότι γνώριζε ὅτι τὸ 
αἰσθητὸ φῶς, ὅπως καὶ τὸ νοητὸ τῆς γνώσεως, εἶναι φῶτα 
κτιστὰ καὶ δὲν σώζουν τὸν ἄνθρωπο. Ἔχουμε ἀνάγκη τοῦ 
θείου Φωτὸς τῆς Χάριτος, διότι μετὰ τὸν χωρισμό μας ἀπὸ 
τὸν Θεὸ διὰ τῆς παρακοῆς, βρήκαμε τὸν θάνατο, ἀπωλέσα-
με τὴν θεία διαμονὴ στὸν Παράδεισο τῆς τρυφῆς καὶ γυ-
μνωθήκαμε ἀπὸ τὰ ἐνδύματα τοῦ «ἀφθάρτου φωτός»1· καὶ 
πλέον μᾶς κατέλαβε νύκτα καὶ μᾶς περιτύλιξε σκότος· τὸ 
«κατ’ εἰκόνα» ἀμαυρώθηκε καὶ τὸ «καθ’ ὁμοίωσιν» ἀπωλέ-
σθηκε... 
 Βέβαια, ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ κατῆλθε μέχρις 

1. Βλ. Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ Ἅπαντα τὰ Ἔργα, ΕΠΕ, τ. 6, 
Θεσσαλονίκη 1987, σελ. 366: «Πρὸς Ἀκίνδυνον Λόγος Ἀντιρρητικὸς 
Ἕκτος», Ι΄, § 28.
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ἡμῶν καὶ ὑπέμεινε Σταυρὸν καὶ Θάνατον, καὶ ἔτσι λαφυρα-
γώγησε τὸν Ἅδη καὶ ἔδειξε πάλι στὴν φύσι μας τὸ Φῶς τῆς 
Ἀθανάτου Ζωῆς, ὡς Φῶς Ἀναστάσεως2.
 Τὸ Φῶς αὐτὸ ἐνυπάρχει στὴν Ἐκκλησία, τὴν «Κοινωνίαν 
Θεώσεως», καὶ μᾶς παρέχεται διὰ τῶν Μυστηρίων καὶ τῶν 
Ἀρετῶν. Ὅμως, γιὰ νὰ λάβουμε Φῶς Χάριτος αἰσθητῶς 
χρειάζεται ἀγώνας, ἐφ’ ὅσον ἀντιτάσσεται σφοδρὰ ἡ «φι-
λαμαρτήμων γνώμη», ἡ φιλαυτία καὶ ἡ ἐμπάθειά μας.
 Πρέπει νὰ φύγουν τὰ σύννεφα τῶν παθῶν, τὰ ὁποῖα 
ἐπικάθηνται στὴν ψυχὴ καὶ τὴν σκοτεινιάζουν καὶ δὲν ἐπι-
τρέπουν νὰ φανερωθῆ καὶ νὰ λάμψη τὸ Φῶς τῆς Χάριτος, 
τὸ ὁποῖο κρύπτεται καὶ σιγοκαίει ἐντός μας ἀπὸ τὸ Ἅγιο 
Βάπτισμα.
 Ὅλα αὐτὰ γνώριζε ὁ Ἅγιος, ὁ ὁποῖος μᾶς τὰ ἐξήγησε 
καὶ ἀνέλυσε, γι’ αὐτὸ καὶ ζητοῦσε φωτισμὸ τοῦ σκότους 
τῆς ψυχῆς του ἄνωθεν. Καὶ δὲν παρέλειπε βέβαια τὶς πρα-
κτικὲς ἀρετές, τὴν προσευχή, τὴν μετάνοια, τὴν ὑπακοή, 
τὴν ταπείνωσι, τὴν νηστεία, τὴν ἀγρυπνία, τὴν ἐγκράτεια, 
τὴν κακοπάθεια, τὴν μελέτη καὶ τὴν πρόθυμη διακονία. Γι’ 
αὐτὸ καὶ ἡ ἀπάντησι τοῦ Οὐρανοῦ σὲ μία τέτοια ἐκλεκτὴ 
ψυχὴ ἦλθε κατὰ τὸ δεύτερο μόλις ἔτος τῆς ἀποταγῆς της.
 Τοῦ παρουσιάσθηκε ὁ Ἅγιος Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ 
Θεολόγος, ὡς ἀπεσταλμένος τῆς Παναγίας μας, καὶ τὸν 
ἐρώτησε γιατὶ δὲν παύει νὰ ἱκετεύη «φώτισόν μου τὸ σκό-
τος». Ὁ ἱερὸς Γρηγόριος ἀπήντησε, ὅτι δὲν γνώριζε τὶ ἄλλο 
θὰ μποροῦσε νὰ ζητήση προσευχόμενος, ὡς ἄνθρωπος 
ἀτελὴς καὶ γεμᾶτος πάθη, παρὰ τὸν θεῖο φωτισμό, γιὰ νὰ 
βλέπη καὶ νὰ πράττη τὸ σωτήριο θέλημα τοῦ Θεοῦ. Τότε ὁ 
Ἅγιος Εὐαγγελιστὴς τοῦ εἶπε, ὅτι ἡ Δέσποινα τῶν ὅλων τοῦ 
παραγγέλλει νὰ μὴ δειλιάζη καὶ ἀμφιβάλλη, διότι «θὰ σοῦ 
εἴμαστε βοηθοὶ αὐτὴ καὶ ἐγώ». Ὁ ἱερὸς Γρηγόριος ἐρώτησε 
σὲ ποιὸ βίο θὰ τοῦ ἦσαν βοηθοί, στὸν παρόντα ἤ στὸν μέλ-
λοντα. Καὶ ὁ Ἅγιος Εὐαγγελιστὴς διαβεβαίωσε: «Καὶ πα-
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2. Βλ. ΕΠΕ τ. 10, Θεσσαλονίκη 1985, σελ. 74, 76: Ὁμιλία ΚΓ΄, § 3.



188 Μαρτυρία Πίστεως καὶ Ζωῆς

λαιὰ καὶ τώρα, καὶ στὸν παρόντα βίο καὶ στὸν μέλλον-
τα»3!... 
 Ὁ ἱερὸς Γρηγόριος καὶ μετὰ τὴν διαβεβαίωσι αὐτή, ὅπως 
κατόπιν καὶ ἄλλων θείων ἀντιλήψεων καὶ δωρεῶν ποὺ ἀξι-
ώθηκε σὲ διάφορες περιστάσεις τοῦ Βίου του, δὲν ἔπαυσε 
νὰ ἐπικαλῆται συνεχῶς τὸ ἅγιον Ὄνομα τοῦ Κυρίου, νὰ δι-
αμένη ἐν μετανοίᾳ στὴν Νοερὰ Προσευχή, ἐκζητῶν τὸ θεῖον 
Ἔλεος, διότι θεωροῦσε τὸν ἑαυτό του ἁμαρτωλό. Ὅσο πιὸ 
Ἅγιος εἶναι κάποιος, τόσο θεωρεῖ τὸν ἑαυτό του ἁμαρτωλό, 
διότι σημεῖο ἀναφορᾶς του δὲν εἶναι ὁ κόσμος, ἀλλ’ ὁ μόνος 
Ἅγιος Θεός. Ἡ ἐπίγνωσις ὅμως τῆς ἁμαρτωλότητος δὲν φέ-
ρει ἀπελπισία, παρὰ ὠθεῖ σὲ προσφυγὴ στὸν Θεὸ μὲ ἐλπίδα, 
μέσῳ τῆς προσευχῆς, μὲ διαρκῆ, ἀκατάπαυστη καὶ ἀδιάλει-
πτη αἴτησι τῆς θείας βοηθείας καὶ ἀντιλήψεως.
 Γιὰ τὸν λόγο τοῦτο, ὁ ἱερὸς Γρηγόριος, ὅταν ἀργότε-
ρα βρέθηκε ὡς Ἱερομόναχος πλέον νὰ ἀσκητεύη σὲ σπή-
λαιο στὴν Σκήτη τοῦ Προδρόμου τῆς Βεροίας, παρὰ τὸν 
Ἀλιάκμονα ποταμό, ἐπέμενε ὅτι ἡ Νοερὰ Προσευχὴ δὲν 
εἶναι μόνο γιὰ τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχές, ἀλλὰ γιὰ 
ὅλους τοὺς Χριστιανούς. Τότε, ἕνας Γέροντας Συνασκητής 
του, ὀνόματι Ἰώβ, παραξενεύθηκε καὶ ἀντέτεινε ὅτι ἡ Νοερὰ 
Προσευχὴ εἶναι μόνον γιὰ τοὺς ἀφιερωμένους στὸν Θεό, 
καὶ ὄχι γιὰ τοὺς πιστοὺς στὸν κόσμο. Ὅταν ὅμως ἀργότερα 
ὁ Γέροντας αὐτὸς ἀποσύρθηκε στὸ κελλί του γιὰ προσευ-
χή, τοῦ ἐμφανίσθηκε Ἅγιος Ἄγγελος καὶ τὸν προέτρεψε νὰ 
μὴν ἀντιλέγη στὴν γνώμη τοῦ ἱεροῦ Γρηγορίου, ἀλλὰ νὰ 
φρονῆ ὅπως καὶ ἐκεῖνος4!... 

3. Παναγιώτου Χρήστου, Ὁ Κῆρυξ τῆς Χάριτος καὶ τοῦ Φωτός, ἔκδ. 
Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ, Κουφάλια Θεσσαλονίκης 
1984, σελ. 31-21. Βλ. καὶ Ἱερομονάχου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου, Ὁ 
Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς καὶ ὁ Ἀντίπαπας Ἅγιος Μᾶρκος Ἐφέσου, 
ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 1981, σελ. 56-57.

4. Βλ. Παναγιώτου Χρήστου, ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 41, καὶ Ἱερομονάχου 
Ἀθανασίου τοῦ Παρίου, ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 67-68.
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β. Ἡσυχασμὸς

 Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς εἶναι ὅπως λέγουμε Ἡσυ-
χαστὴς Θεολόγος ἤ Θεολόγος τοῦ Ἡσυχασμοῦ, καὶ ἀπὸ 
ὅσα μέχρι τώρα ἐκθέσαμε, δυνάμεθα νὰ ἐξηγήσουμε τοῦτο 
μὲ εὐκολία. Διότι, ὅταν λέγουμε Ἡσυχασμός, δὲν ἐννο-
οῦμε ἁπλῶς τὴν μέθοδο προσευχῆς τῶν Ἐρημιτῶν καὶ 
Ἀναχωρητῶν Μοναχῶν, ἀλλὰ τὴν στάσι ζωῆς, γιὰ ἀπο-
κάλυψι τοῦ Θεοῦ στὸν ἄνθρωπο, καὶ γιὰ ἀληθινὴ Κοινωνία 
μαζί Του, ἐφ’ ὅσον ὁ πιστὸς ἀναζητεῖ καὶ ποθεῖ τὸν Κύριο 
καὶ μάλιστα κυρίως μέσῳ τῆς Νοερᾶς Προσευχῆς· ὅταν 
δηλαδή, μαζὶ μὲ τὴν ἐπιτέλεσι κάθε ἀρετῆς, καὶ ἰδίως τῆς 
ὑπακοῆς, δὲν παύουν ὁ νοῦς καὶ τὰ χείλη νὰ ἐπικαλοῦνται 
καρδιακὰ τὸ σωτήριον ῎Ονομα Χριστοῦ τοῦ Ἀληθινοῦ 
Θεοῦ ἡμῶν. Διότι, μὲ τὴν νοερὰ αὐτὴ ἡσυχία, ἀκόμη καὶ 
ἄν δὲν εἴμεθα στὴν ἔρημο, παύει ὁ μετεωρισμὸς καὶ ἡ ποι-
κίλη περιπλάνησι τοῦ νοῦ, ἀποκαθίσταται ἡ ἑνότητα τῶν 
ψυχικῶν δυνάμεων, οἱ ὁποῖες συνήθως εἶναι κατακερματι-
σμένες, καὶ ἐπιτυγχάνεται ἡ «κατὰ Θεὸν σχολή», ἡ διαμονὴ 
σὲ σχέσι, κοινωνία καὶ ἕνωσι μὲ τὸν Θεό, ποὺ ἀποδιώκει 
τοὺς δαίμονες καὶ τὰ πάθη καὶ φέρει τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ 
στὸν ἄνθρωπο.
 Ὁ Ἡσυχασμὸς5 δὲν ἦταν κάτι νέο στὴν Ἐκκλησία, τὸ 
ὁποῖο διαμορφώθηκε ἐκ τῶν ὑστέρων, ἀλλὰ ἐνυπάρχει στὴν 
οὐσία καὶ στὸν πυρῆνα τῆς Εὐαγγελικῆς Ὀρθοδόξου 
Πίστεώς μας. Εἶναι ὁ ἀγώνας κατὰ τῶν παθῶν μὲ μετά-
νοια, ἡ ἀποδίωξις τῶν κακῶν λογισμῶν, γιὰ νὰ μὴν εἰσέλ-
θουν στὴν καρδιά, ἡ μὴ προσκόλλησις στὰ ἐμπαθῆ καὶ τὰ 
ἀνθρώπινα ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ἀναγκαῖα, ἡ συγκέντρωσις τοῦ 
νοῦ στὴν καρδιὰ μὲ τὴν μονολόγιστη Εὐχὴ «Κύριε Ἰησοῦ 
Χριστέ, ἐλέησόν με!», τὸ πένθος, τὰ δάκρυα καὶ ἡ αὐτομεμ-
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5. Βλ. ἐνδεικτικὰ Jean Meyendorff, Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς 
καὶ ἡ Ὀρθόδοξη Μυστικὴ Παράδοση, ἐκδ. Ἀκρίτας, Ἀθήνα 1983, σελ. 
72-89: «Ὁ Βυζαντινὸς Ἡσυχασμὸς στὸ ΙΓ΄ καὶ ΙΔ΄ αἰώνα».
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ψία· ἀλλὰ εἶναι καὶ ἡ μετοχὴ στὴν Λατρεία καὶ μάλιστα ἡ 
συχνὴ εὐχαριστιακὴ λειτουργικὴ συμμετοχὴ καὶ ζωή· καὶ 
παράλληλα, εἶναι ἡ ὑγιὴς κοινωνικὴ ζωὴ θυσίας καὶ προ-
σφορᾶς, εὐσπλαγχνίας καὶ ἐλέους γιὰ ὅλο τὸν κόσμο καὶ 
γιὰ ὅλη τὴν κτίσι.

γ. Διάκρισις Οὐσίας καὶ Ἐνεργείας στὸν Θεὸ

 Ἡ ἡσυχαστικὴ μέθοδος ἤ νῆψις προϋποθέτει ἐγκρά-
τεια γιὰ κάθαρσι τοῦ σώματος, ἀγάπη γιὰ μεταποίησι τοῦ 
θυμοῦ καὶ τῆς ἐπιθυμίας σὲ ἀρετές, καὶ προσευχὴ ὥστε ὁ 
ἐξαγνισμένος νοῦς νὰ παρίσταται ὑψούμενος ἐνώπιον τοῦ 
Θεοῦ καὶ νὰ λαμβάνη ἀπὸ τὸν κατερχόμενο/ἀποκαλυπτό-
μενο Κύριό μας ὅ,τι ἔχει ὑποσχεθῆ γιὰ τοὺς καθαροὺς τῇ 
καρδίᾳ6, δηλαδὴ τὴν ἐμφάνειά Του ὡς Φῶς, τὸ Ὁποῖο δὲν 
εἶναι αἰσθητὸ καὶ ὑλικό, ἀλλὰ προαιώνιο καὶ ἀτελεύτητο7. 
Ὁ Θεὸς γίνεται ἔτσι προσιτὸς καὶ κατοικεῖ στὸν ἄνθρωπο, 
ποιεῖ «μονὴν παρ’ αὐτῷ»8 καὶ ἑνώνεται μαζί του, τοῦ μετα-
δίδει τὴν θεία Ζωή Του, καθιστώντας τον θεὸν κατὰ χάριν, 
θεώνοντάς τον. Ὁ Θεὸς λοιπὸν ἐνεργεῖ καὶ ἡ Ἐνέργειά 
Του, ἡ Ὁποία προέρχεται φυσικῶς ἀπὸ τὴν Οὐσία Του, 
εἶναι θεία καὶ ἄκτιστη, γινόμενη μεθεκτὴ ὡς Φῶς· αὐτὸ 
τὸ ἄκτιστο Φῶς προϋπέδειξε ὁ Κύριός μας στὸ ὄρος Θαβὼρ 
κατὰ τὴν θεία Μεταμόρφωσι, εἶναι δὲ τοῦτο ἀπείρως ἀνώ-
τερο ἀπὸ κάθε ἀνθρώπινη γνῶσι καὶ κατάληψι.
 Ἀπὸ αὐτὸ ἐξάγεται, ὅτι στὸν Θεὸ ἔχουμε διάκρισι 
Οὐσίας, ἡ Ὁποία εἶναι ἐντελῶς ἀμέθεκτη καὶ ἀπρόσιτη 
στὰ δημιουργήματα, καὶ Ἐνεργείας, ἡ Ὁποία εἶναι προ-
σιτή, ἁγιάζουσα τὸν ἄνθρωπο. Ἡ θεοπρεπὴς αὐτὴ διάκρι-
σις ὑπῆρχε στὴν Παράδοσι τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ ὁ Ἅγιος 
Γρηγόριος Παλαμᾶς τόνισε ἀκριβῶς τὸν ἄκτιστο χαρακτῆρα 

6. Βλ. ΕΠΕ τ. 2, Θεσσαλονίκη 1982, σελ. 122: «Λόγος ὑπὲρ τῶν 
ἱερῶν Ἡσυχαζόντων», 1, 2, § 2.

7. Αὐτόθι (1, 3, § 27), σελ. 208.
8. Ἰωάν. ιδ΄ 23.
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τῶν θείων Ἐνεργειῶν.
 Ἡ διάκρισις αὐτὴ εἶναι θεμελιώδης γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία, 
διότι χωρὶς αὐτὴν περιπίπτουμε σὲ κακοδοξίες, ἀλλὰ καὶ 
δὲν ὑπάρχει τρόπος ἑρμηνείας τῆς Ἁγιογραφικῆς διδασκα-
λίας περὶ ἀληθινῆς κοινωνίας μὲ τὸν Θεό. Δὲν μποροῦμε 
νὰ ἑνωθοῦμε μὲ Αὐτὸν φυσικῶς, κατ’ οὐσίαν, διότι αὐτὸ 
ἀφορᾶ μόνον στὰ Πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος· ἀλλ’ οὔτε 
ὑποστατικῶς, διότι αὐτὸ ἀφορᾶ μόνον στὴν ἀνθρώπινη 
φύσι τοῦ Χριστοῦ· ἀπομένει ἡ κατ’ ἐνέργειαν ἤ κατὰ χά-
ριν κοινωνία καὶ ἕνωσις, ἡ ὁποία μᾶς καθιστᾶ «κοινωνοὺς 
θείας φύσεως»9, χωρὶς ἡ οὐσία μας νὰ γίνεται οὐσία Θεοῦ. 
Στὴν σωτηρία-θέωσι, μένουμε ἄνθρωποι, γινόμενοι θεοὶ 
κατὰ χάριν, ὅπως ὁ Χριστός μας ἔμεινε Θεός, ἄν καὶ ἔγινε 
ἄνθρωπος μὲ τὴν θεία Ἐνσάρκωσι10.  
 Ὁ ἀληθινὸς Θεός μας δὲν εἶναι μόνον ὑπερβατικός, 
ἀκατάληπτος καὶ ἀπρόσιτος, ἀλλὰ καὶ ἐνδοκόσμιος, κατα-
ληπτὸς καὶ προσιτός. Ἀποκαλύπτεται στὴν «ἔξοδό» Του καὶ 
«πρόοδό» Του, φανερώνεται, ὅπως καὶ ἑνώνεται -ἐν ἐλευ-
θερίᾳ καὶ ἀγάπῃ- μὲ τὰ λογικὰ πλάσματά Του, μὲ τὴν δύνα-
μι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὡς Φῶς, σὲ μία δηλαδὴ ἄφατη καὶ 
ἄρρητη πραγματικότητα, ποὺ τῆς ταιριάζει ἡ προσωνυμία 
τοῦ Φωτός. Πρόκειται βέβαια γιὰ δωρεὰ Θεοῦ σὲ ὀλίγους 
ἐκλεκτούς, οἱ ὁποῖοι φθάνουν σὲ πνευματικὴ τελειότητα, 
ἀλλὰ ὅλοι πρέπει ἐκεῖ νὰ κατατείνουμε: «ἔσεσθε οὖν ὑμεῖς 
τέλειοι, ὥσπερ ὁ Πατὴρ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς τέλειός 
ἐστιν»11.
 Σωτηρία σημαίνει ἁγιασμός, δηλαδὴ εἴσοδος στὴν φυ-
σικὴ λαμπρότητα τῆς Θεότητος: «τότε οἱ δίκαιοι ἐκλάμψου-
σιν ὡς ὁ ἥλιος ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Πατρὸς αὑτῶν»12.
 Τὸ Φῶς τῆς Μεταμορφώσεως καὶ ἡ ὑπόστασις τῶν 
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9. Β΄ Πέτρ. α΄ 4.
10. Βλ. Vladimir Lossky, Ἡ Μυστικὴ Θεολογία τῆς Ἀνατολικῆς 

Ἐκκλησίας, Θεσσαλονίκη 1964, σελ. 96.
11. Ματθ. ε΄ 48.
12. Ματθ. ιγ΄ 43.
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μελλόντων-ἐσχάτων, ὡς καὶ τὸ Φῶς τῶν κεκαθαρμένων 
σὲ κάθε ἐποχή, εἶναι ἕνα καὶ τὸ αὐτό13, μᾶς βεβαιώνει ὁ 
παθὼν καὶ μαθὼν τὰ Θεῖα Θεολόγος τοῦ Ἀκτίστου Φωτὸς 
τῆς Χάριτος Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς.
 Αὐτὴ δὲ ἡ διδασκαλία καὶ παράδοσις τῆς ἐμπειρίας τῆς 
θεώσεως εὑρίσκεται στὴν Ἐκκλησία, παραδεκτὴ καὶ προ-
σιτὴ σὲ κάθε ψυχὴ «ἁγία καὶ πιστή», οἱ δὲ «ἀμύητοι» στὰ 
θεῖα δὲν δύνανται οὔτε νὰ τὴν ἐννοήσουν, οὔτε νὰ τὴν πο-
θήσουν, οὔτε βέβαια καὶ νὰ τὴν παραδεχθοῦν, ἀκολουθή-
σουν καὶ ἐφαρμόσουν...

δ. Ἡ ἐπίθεσις ἐκ Δυσμῶν 

 Ἐκεῖνο τὸν καιρό, στὸ πρῶτο μισὸ τοῦ ΙΔ΄ αἰ., ἐμφα-
νίσθηκε στὴν Ἀνατολὴ καὶ διέμενε ἄλλοτε στὴν Κων-
σταντινούπολι καὶ ἄλλοτε στὴν Θεσσαλονίκη ἕνας τέτοιος 
«ἀμύητος», ὁ ὁποῖος ὄχι μόνον δὲν ἐννοοῦσε ἤ ποθοῦσε 
ὅλα αὐτὰ τὰ θεῖα καὶ ὑψηλά, ἀλλὰ ἐστράφη ἐναντίον τους 
γιὰ νὰ τὰ πολεμήση καὶ δῆθεν νὰ τὰ καταρρίψη, ἐξ αἰτίας 
του δὲ προκλήθηκε ἡ λεγομένη ἡσυχαστικὴ ἔριδα. Αὐτὸς 
ἦταν ἕνας Οὐνίτης ἀπὸ τὴν Κάτω Ἰταλία, ὁ Βαρλαὰμ ὁ 
Καλαβρός, ἀνθρωπιστὴς φιλόσοφος καὶ σχολαστικὸς θεο-
λόγος. Ἐμφανίσθηκε ὡς ἐνάντιος τῶν Λατίνων καὶ συνέ-
γραψε μάλιστα λόγους ἐναντίον τους, ἀλλὰ ἦταν μέχρι τὰ 
τρίσβαθα τῆς σκοτεινῆς ψυχῆς του ἐμποτισμένος μὲ τὴν 
αἱρετικὴ πλάνη, αὐθαιρεσία καὶ ἀλλοτρίωσι τῆς Δυτικῆς 
Χριστιανοσύνης, καὶ ἄρα ἦταν ἕνας κλασσικὸς ἐκπρόσω-
πος αὐτῆς. Γι’ αὐτὸ ὁ Βαρλαὰμ ταύτιζε Οὐσία καὶ Ἐνέργεια 
στὸν Θεό, ἀπέρριπτε τὸν Ἡσυχασμὸ καὶ τὴν Νοερὰ Προσ-
ευχή, θεωροῦσε τὸ Φῶς τῆς Μεταμορφώσεως κτιστὸ σύμ-
βολο κατώτερο τῆς νοήσεως, γενικὰ ἀμφισβητοῦσε τὴν 
Ἐκκλησία ὡς «Κοινωνία Θεώσεως», ὑπερεκτιμοῦσε τὴν 

13. Βλ. ΕΠΕ τ. 2, σελ. 242: «Λόγος ὑπὲρ τῶν ἱερῶς Ἡσυχαζόντων», 
1, 3, § 43.
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κατὰ κόσμον σοφία καὶ τὸν φιλοσοφικὸ στοχασμὸ εἰς βά-
ρος τῆς θεοπτίας, ἀλλὰ καὶ ἠρνεῖτο τὴν ἀποδεικτικὴ λεγομέ-
νη μέθοδο στὰ περὶ Θεοῦ, ἕνεκα τοῦ ἀκαταλήπτου Αὐτοῦ, 
προτιμῶντας τὴν διαλεκτικὴ φιλοσοφικὴ μέθοδο, ἐφ’ ὅσον ὁ 
Θεὸς εἶναι ὑπεράνω νοήσεως καὶ συλλογισμοῦ.
 Αὐτὴ τὴν τελευταία ἀρχὴ χρησιμοποίησε ὁ Βαρλαὰμ 
στὸ ἔργο του κατὰ Λατίνων, γιὰ νὰ ὁδηγηθῆ οὐσιαστικὰ 
σὲ ἕναν θεολογικὸ ἀγνωστικισμό, στὴν θεώρησι δηλαδὴ ὅτι 
οἱ θεολογικὲς διαφορὲς Ἀνατολῆς καὶ Δύσεως ἦσαν ἄνευ 
οὐσιαστικοῦ περιεχομένου καὶ ἄνευ πραγματικῆς ἀξίας καὶ 
σημασίας, καὶ διὰ τοῦ τρόπου αὐτοῦ κατέτεινε σὲ ἕναν ἀνε-
πίτρεπτο συμβιβασμὸ Ἀληθείας καὶ Πλάνης.
 Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος κατενόησε ἐξ ἀρχῆς τὴν ὑποκρυ-
πτόμενη πλάνη τοῦ Βαρλαὰμ καὶ συνέγραψε τοὺς δύο 
Ἀποδεικτικοὺς Λόγους του Περὶ Ἐκπορεύσεως τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος, γιὰ νὰ καταδείξη τὴν ἀπομάκρυνσι τῶν Λατί-
νων ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ τὴν Πατερικὴ Παράδοσι, τὶς 
πηγὲς αὐτὲς πνευματικῆς αὐθεντίας στὴν Ἐκκλησία, καὶ 
τὴν συνακόλουθη ἔκπτωσί τους ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία.
 Ἔτσι, ἡ πτῶσις τῶν Λατίνων στὴν αἵρεσι τῆς Ἐκπο-
ρεύσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ (Filioque), 
τὴν ὁποίαν εἰσήγαγαν στὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως, παρομοι-
άζεται ἀπὸ τὸν Ἅγιο Γρηγόριο μὲ τὴν πτῶσι τοῦ ἐλέφαντα, 
ὁ ὁποῖος ὅταν πέση δὲν δύναται νὰ ἐγερθῆ λόγῳ τῆς παχυ-
σαρκίας του. Ὁ ἐλέφαντας πίπτει ἐξ αἰτίας τοῦ ὑπερβολικοῦ 
βάρους του καὶ οἱ Λατῖνοι ἔπεσαν ἐξ αἰτίας τοῦ ἀνιάτου 
πάθους τοῦ τύφου (ἐπάρσεως, ἀλαζονείας), τοῦ ἰδιαιτέρου 
αὐτοῦ κρίματος τοῦ διαβόλου, ἕνεκα τοῦ ὁποίου εἶναι καὶ 
ἐκεῖνος ἀνίατος εἰς τοὺς αἰῶνες. Ἄν οἱ Λατῖνοι ἀπωθήσουν 
τὸν τῦφο καὶ ζητήσουν θεραπεία, θὰ τοὺς προσφέρουμε τὰ 
θεόπνευστα λόγια ὡσὰν προβοσκῖδες, βεβαιώνει ὁ Ἅγιος, 
καὶ θὰ τοὺς ἐγείρουμε, ὥστε νὰ διακρατήσουν τὸν κανόνα 
τῆς εὐσεβείας14.
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14. Βλ. ΕΠΕ τ. 1, σελ. 184: «Λόγος Ἀποδεικτικὸς Δεύτερος, Περὶ τῆς 
Ἐκπορεύσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος», §§ 2-3.
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 Ἡ Αὐτοαλήθεια, ἐξηγεῖ ὁ Ἅγιος, ὁ Χριστός, μᾶς ἀπε-
κάλυψε περὶ τῆς ἐκ μόνου τοῦ Πατρὸς ἐκπορεύσεως τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος: «τὸ Πνεῦμα τῆς Ἀληθείας, ὅ παρὰ τοῦ 
Πατρὸς ἐκπορεύεται»15, οἱ δὲ Ἅγιοι Ἀπόστολοι παρέλαβαν 
καὶ παρέδωσαν «ὡς ἐδιδάχθησαν»16 περὶ τοῦ προαιωνίου 
τρόπου ὑπάρξεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ὅταν λοιπὸν ἡ 
Ἐκκλησία διδάσκει, ὅτι τὸ Ἅγιον Πνεῦμα δίδεται καὶ προ-
χέεται «ἐκ τοῦ Υἱοῦ» καὶ «δι’ Υἱοῦ», τοῦτο δὲν ἀναφέρεται 
στὴν ὑπόστασι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἀλλὰ στὴν ἄκτιστη 
Χάρι καὶ Ἐνέργεια Αὐτοῦ. Ἄν δὲν ὑπάρχη ἄκτιστη Χάρις 
καὶ Ἐνέργεια, τότε ἐξ ἀνάγκης ἀπομένει νὰ δεχθοῦμε τὴν 
Λατινικὴ κακοδοξία τῆς δόσεως/ἐκπορεύσεως τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ, ὥστε νὰ δικαιωθῆ τὸ αἱρετικό 
τους φρόνημα17.      
 Διότι, ὑπάρχει πράγματι ὀργανικὴ καὶ ἀμοιβαία ἐξάρ-
τησις μεταξὺ τῆς διττῆς προόδου τοῦ Ἁγίου Πνεύματος 
(αἰωνίου καὶ χρονικῆς) καὶ τῆς διακρίσεως Οὐσίας καὶ 
Ἐνεργείας στὸν Θεό. Ὅποιος δὲν δέχεται τὴν διάκρισι 
αὐτή, καταλήγει στὸ αἱρετικὸ Filioque, ὅπως συμβαίνει μὲ 
τοὺς Παπικούς, στὴν ταύτισι δηλαδὴ τοῦ τρόπου ὑπάρξε-
ως τῆς Ἁγίας Τριάδος πρὸς τὸν τρόπο φανερώσεώς Της, τῆς 
Θεολογίας πρὸς τὴν Οἰκονομία18.
 Οἱ Παπικοὶ εἰσήγαγαν αἵρεσι, διότι ἔπραξαν μὲ τρό-
πο αὐθαίρετο καὶ περιφρόνησαν τὴν Ἐκκλησία καὶ τὸ 
ἦθος Της. Ἡ αἵρεσις τοῦ Filioque εἶναι πρωτίστως αἵρεσις 
ἐκκλησιολογική, διότι ὄπισθεν αὐτῆς εὑρίσκεται, κατὰ τὸν 

15. Ἰωάν. ιε΄ 26.
16. ΕΠΕ τ. 1, σελ. 76: «Λόγος Ἀποδεικτικὸς Πρῶτος, Περὶ τῆς Ἐκ

πο ρεύσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος», Πρόλογος.
17. Βλ. ΕΠΕ τ. 1, σελ. 572: «Λόγος ὑπὲρ τῶν ἱερῶς Ἡσυχαζόντων», 

3, 1, § 3. Βλ. καὶ Πρωτ. Θεοδώρου Ζήση, Θεολόγοι τῆς Θεσσαλονίκης, 
Πατερικὰ 4, ἐκδ. «Βρυέννιος», Θεσσαλονίκη 1997, σελ. 99.

18. Βλ. Ἱερομ. Ἀμφιλοχίου Ράντοβιτς, Τὸ Μυστήριον τῆς Ἁγίας 
Τριάδος κατὰ τὸν Ἅγιον Γρηγόριον Παλαμᾶν, Ἀνάλεκτα Βλατάδων 16, 
ἐκδ. Πατερικοῦ Ἱδρύματος Πατερικῶν Μελετῶν, Θεσσαλονίκη 1973, 
σελ. 160-161.
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Ἅγιο Γρηγόριο, ἡ τοῦ «περιόντος Πάπα περιωπή»19, τὸ 
πρόσωπο τοῦ Πάπα (!), ἐναντιούμενο στὴν Ἁγία Γραφή, 
στοὺς Ἁγίους Πατέρες, στὴν Παράδοσι, ἀλλὰ καὶ στοὺς 
Προκατόχους του!
 Ἐκ τούτου κατανοοῦμε, ὅτι ὑπάρχει σαφὴς σχέσις 
αἱρέσεως Filioque καὶ Πρωτείου Πάπα. Οἱ Παπικοὶ μὲ 
τὸ Filioque τους ἐξαρτοῦν τὸν Ἅγιο Πνεῦμα ἀπὸ τὸν Υἱό. 
Ἐφ’ ὅσον γι’ αὐτοὺς ὁ Πάπας τους εἶναι ὁ ἀντιπρόσωπος 
τοῦ Χριστοῦ καὶ ὁ μόνος καὶ ἀποκλειστικὸς ἀγωγὸς τῶν δω-
ρεῶν τῆς χάριτος γιὰ ὅλη τὴν Ἐκκλησία, αὐτὸς λοιπὸν ἔχει 
δῆθεν καὶ τὴν ἐξουσία νὰ διαθέτη τὶς δωρεές, ποὺ ἐπιχέον-
ται ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, σὲ ὅλη τὴν Ἐκκλησία20!...
 Ἰδοὺ ἡ ἀποτρόπαιη, ἀλλὰ καὶ βλάσφημη ἀπόληξις τῆς 
αἱρετικῆς τους διδασκαλίας, ἡ ὁποία ὑπερυψώνει τὸν Πάπα 
τους στὴν ἰσοθεΐα!...
 Ἄν επιμείναμε στὸ σημεῖο αὐτό, εἶναι ἀκριβῶς γιὰ νὰ 
καταδείξουμε, ὅτι ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς ἐντόπι-
σε ἄριστα καὶ ἀνέλυσε μὲ τρόπο ἀκριβῆ, θεολογικὰ καὶ 
πνευματικά, ὄχι μόνον τὶς κακοδοξίες τοῦ ἀντι-ησυχαστοῦ 
Βαρλαάμ, ἀλλὰ αὐτὲς ταῦτες τὶς βασικὲς αἱρέσεις τῶν 
Λατίνων, οἱ ὁποῖες ὄχι μόνον δὲν θεραπεύθηκαν στοὺς με-
τέπειτα αἰῶνες καὶ ἕως σήμερα, ἀλλὰ ἐπαυξήθηκαν στὸ ἔπα-
κρο. Πάντως, ὅπως καταλαβαίνουμε, ἡ διάκρισις Οὐσίας 
καὶ Ἐνεργείας στὸν Θεὸ εἶναι τὸ καθοριστικὸ σημεῖο δι-
αφορᾶς μας μὲ τὴν Δύσι, διότι μὲ αὐτὸ σχετίζον ται καὶ 
ὅλες οἱ ὑπόλοιπες διαφορὲς καὶ αὐτὸ ἀποτελεῖ τὸ κλειδὶ 
κατανοήσεως, ἀλλὰ καὶ ἐπιλύσεώς τους.
 Ἀντὶ δὲ οἱ σύγχρονοι λεγόμενοι ἐπίσημοι ὀρθόδοξοι νὰ 
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19. ΕΠΕ τ. 1, σελ. 86: «Λόγος Ἀποδεικτικὸς Δεύτερος, Περὶ τῆς Ἐκ
πορεύσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος», § 4.

20. Βλ. Ἀρχιμ. Σπυρίδωνος Μπιλάλη, Ὀρθοδοξία καὶ Παπισμός, τ. 
Β΄, ἐκδ. «Ὀρθοδόξου Τύπου», Ἀθῆναι 1969, σελ. 135· Ἀρχιμ. Πλακίδα 
Deseille, Ἡ πορεία μου πρὸς τὴν Ὀρθοδοξία, ἐκδ. Ἀκρίτας, Ἀθήνα 1986, 
σελ. 126· Philip Sherrard, Ὁ Παπισμός, ἡ Ἐκκλησία καὶ τὸ Σχίσμα, ἐκδ. 
Πεμπτουσία, Ἀθήνα 1992, σελ. 106.
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βαδίσουν ἐπ’ αὐτῆς τῆς ἀσφαλοῦς Παλαμικῆς Πατερικῆς βά-
σεως καὶ γραμμῆς, αὐτοί, μέσῳ τῶν Οἰκουμενιστῶν ἡγετῶν 
τους, ἰδίως ἐδῶ καὶ μισὸ αἰῶνα, ἀπὸ τοῦ 1965, ποὺ ἔγινε 
ἡ λεγομένη Ἄρσις τῶν Ἀναθεμάτων Κωνσταντινουπόλεως-
Ρώμης, ἔχουν περιέλθει σὲ μία οὐνιτικοῦ τύπου ψευδένω-
σι μὲ τὸν πολυ-αιρετικὸ Παπισμό, τὴν ὁποίαν δυστυχῶς 
παρακολουθοῦμε νὰ βιώνουν καὶ προωθοῦν μὲ κάθε τρόπο, 
ὅπως συνέβη καὶ μὲ τὸ ἡμι-συλλείτουργο πατριάρχου-Πά-
πα τὸν παρελθόντα Νοέμβριο στὸ ἐσβεσμένο Φανάριο τῆς 
Κωνσταντινουπόλεως· διὰ τοῦ τρόπου ὅμως αὐτοῦ περιπί-
πτουν ὅλο καὶ βαθύτερα σὲ ἄβυσσο θείας ἐγκαταλείψεως, 
ἐνῶ κάποιοι δῆθεν Ἀντι-παπικοὶ καὶ Ἀντι-οικουμενισταί, 
συμπαρασυρόμενοι στὴν δεινὴ αὐτὴ πτῶσι, διαμαρτύρονται 
μέν, ἀλλὰ βεβαιώνουν θλιβερῶς ὅτι ἀναμένουν μόνον τὴν 
ἐπίσημη κήρυξι τῆς διακοινωνίας μὲ τοὺς Παπικούς, γιὰ νὰ 
ἀπομακρυνθοῦν ἀπὸ αὐτὴ τὴν πρωτοφανῆ Οἰκουμενιστικὴ 
Ἀποστασία!...   
 Ἐμεῖς, ἐνώπιον αὐτῆς τῆς συγχύσεως, ποῖον θὰ παραδε-
χθοῦμε καὶ ἀκολουθήσουμε, τὸν Ἅγιο Γρηγόριο Παλαμᾶ, ὁ 
ὁποῖος ἀπὸ τοῦ ΙΔ΄ αἰ. θεωροῦσε τοὺς Παπικοὺς ὡς κακο-
δόξους, ἀποκομμένους ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία καὶ ἐκτὸς τῶν 
ἱερῶν περιβόλων της21, ἤ τοὺς συγχρόνους κατ’ ὄνομα ὀρθο-
δόξους, οἱ ὁποῖοι θεωροῦν πλέον τοὺς Παπικοὺς ὡς «Ἀδελφὴ 
Ἐκκλησία» μὲ πλήρη ἐγκυρότητα καὶ ἐκκλησιαστικότητα; 
 Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ σημασία καὶ σπουδαιότητα τοῦ Ἁγίου 
Γρηγορίου Παλαμᾶ γιὰ ἐμᾶς τοὺς Χάριτι Θεοῦ Γνησίους 
Ὀρθοδόξους Χριστιανοὺς τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου εἶναι 
μεγίστη, ἡ δὲ εὐγνωμοσύνη καὶ ἀγάπη μας πρὸς Αὐτὸν τὸν 
Στῦλον τῆς Ἐκκλησίας πρέπει νὰ ἐκφράζεται συνεχῶς καὶ 
μὲ κάθε τρόπο, καὶ μάλιστα μὲ τὴν γνῶσι τοῦ ἔργου του καὶ 
τὴν τήρησι τῆς ἀπλανοῦς διδασκαλίας του καὶ τοῦ ἁγιοπρε-
ποῦς παραδείγματός του.

21. Βλ. ἐνδεικτικὰ ΕΠΕ τ. 1, σελ. 574: «Λόγος ὑπὲρ τῶν ἱερῶς 
Ἡσυχαζόντων», 3, 1, § 3 καὶ αὐτόθι, σελ. 350: 2, 2, § 2.
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ε. Ἡ Συνοδικὴ ἐπίλυσις, οἱ δοκιμασίες τοῦ Ἁγίου
καὶ ἡ ἀνάδειξίς του

 Γιὰ τὴν ἀντίκρουσι τῶν ἐπιθέσεων τοῦ Βαρλαὰμ Καλα-
βροῦ κατὰ τοῦ Ἡσυχασμοῦ, τῆς Νοερᾶς Προσευχῆς καὶ 
τοῦ θείου Φωτὸς τῆς Μεταμορφώσεως, ὅπως καὶ γιὰ τὸ 
θέμα τῆς θείας καὶ ἀνθρώπινης σοφίας, ὁ Ἅγιος Γρηγόριος 
ἔγραψε τὶς περίφημες «Τριάδες» του, τρεῖς τριάδες λόγων 
«Ὑπὲρ τῶν ἱερῶς Ἡσυχαζόντων», ὅπου ἀναπτύσσεται ἔξοχα 
ἡ ὑπεράσπισις τοῦ Μοναχισμοῦ, τοῦ Ἡσυχασμοῦ καὶ τῆς 
Νοερᾶς Προσευχῆς· τὸ θεῖον Φῶς τῆς Μεταμορφώσεως 
κηρύσσεται ἄκτιστον, καὶ προβάλλεται ἡ διδασκαλία γιὰ 
τὴν θέωσι τοῦ ἀνθρώπου διὰ τῆς μετοχῆς του στὶς ἄκτιστες 
Ἐνέργειες τῆς Θεότητος.
 Ἕνα ἀκόμη θαυμάσιο κείμενο, ὁ «Ἁγιορειτικὸς Τόμος» 
τοῦ 1340, συνώψισε ἔξοχα τὴν ὑποστήριξι τῆς διδασκαλίας 
τοῦ Ἡσυχασμοῦ στὴν θεολογικὴ βάσι τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου 
Παλαμᾶ, μὲ πλήρη ὑποστήριξι ἀπὸ τοὺς ἐγκρίτους Πατέρας 
τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
 Ἐφ’ ὅσον τὸ θέμα ἦταν δογματικὸ καὶ ἀφοροῦσε στὴν 
σωτηρία, καὶ καθὼς μάλιστα ὁ Βαρλαὰμ προσέφυγε στὸν 
Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως μὲ καταγγελία τῶν 
Ἡσυχαστῶν, ὡς δῆθεν αἱρετικῶν, τὸ θέμα ἔχρηζε ἀμέσου 
Συνοδικῆς ἀντιμετωπίσεως. Ἡ σύγκρουσις Ἡσυχαστῶν 
καὶ Ἀνθρωπιστῶν/Οὑμανιστῶν, ποὺ ἦταν οὐσιαστικὰ σύγ-
κρουσις Ἀνατολῆς καὶ Δύσεως, ἤ καλύτερα Ὀρθοδοξίας 
καὶ Παπισμοῦ, θὰ ἐπελύετο Συνοδικά.
 Αὐτὸ ἔγινε διὰ Μεγάλης Συνόδου τὸν Ἰούνιο τοῦ 1341 
στὴν Ἁγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως, ὅπου ἡ Ἡσυ-
χαστικὴ διδασκαλία ἐθριάμβευσε. Ἡ Σύνοδος ὡλοκλη-
ρώθηκε σὲ νέα Συνεδρία τὸν Αὔγουστο, ἐφ’ ὅσον τὴν θέσι 
τοῦ καταισχυνθέντος Βαρλαὰμ ἔλαβε ὁ δυστυχὴς καὶ πολυ-
κίνδυνος Γρηγόριος ὁ Ἀκίνδυνος22.   
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22. Βλ. Ἐπισκόπου Γαρδικίου Κλήμεντος, «Οἱ Ἡσυχαστικὲς Σύν
οδοι τοῦ ΙΔ΄ αἰῶνος ὡς ἡ Θ΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου 
Ἐκκλησίας», ὅπου ἀνάλυσις καὶ βιβλιογραφία.
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 Ἀμέσως μετά, καὶ λόγῳ τοῦ ἐμφυλίου πολέμου ποὺ ξέσπα-
σε, ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Ἰωάννης Καλέκας 
διαφώνησε μὲ τὸν Ἅγιο Γρηγόριο ὡς πρὸς τὶς ἀντιμαχόμενες 
παρατάξεις, καὶ δυστυχῶς ὑπαναχωρήσας ἐστράφη πρὸς τὴν 
πλευρὰ τοῦ κακοδόξου Γρηγορίου Ἀκινδύνου.
 Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος, ὡς Ἱερομόναχος ἀκόμη τότε, διέ-
κοψε τὴν κοινωνία μὲ τὸν πατριάρχη, ὡς ἐκπεσόντα στὸν 
ἀντι-ησυχασμὸ καὶ στὸν λατινισμό, καὶ βρέθηκε στὴν φυ-
λακὴ περὶ τὸ 1343. Ἡ στάσις τοῦ Ἁγίου ἦταν κατὰ πάν-
τα δικαιολογημένη καὶ Ὀρθόδοξη. Στὸν προαναφερθέντα 
«Ἁγιορειτικὸν Τόμον» εἶχε ἀναγραφῆ σαφῶς:
 «Τὸν μὴ συμφωνοῦντα τοῖς Ἁγίοις καθὼς καὶ ἡμεῖς 
καὶ οἱ μικρῷ πρὸ ἡμῶν Πατέρες ἡμῶν, ἡμεῖς τὴν αὐτοῦ 
κοινωνίαν οὐ παραδεξόμεθα»23.
 Ὁ Ἅγιος ἦταν ἀπολύτως ἀληθὴς ὅταν ἔγραφε, ὅτι «οἱ τῆς 
τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας τῆς Ἀληθείας εἰσί· καὶ οἱ μὴ τῆς 
Ἀληθείας ὄντες, οὐδὲ τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας εἰσί... 
Μηδὲ γὰρ προσώποις τὸν Χριστιανισμόν, ἀλλ’ ἀληθείᾳ 
καὶ ἀκριβείᾳ Πίστεως χαρακτηρίζεσθαι μεμυήμεθα»24.
 Ὅταν οἱ Ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας ἀπομακρύνονται 
ἀπὸ τὴν Ἀλήθεια καὶ ἀντιτίθενται εἰς Αὐτήν, παύουν νὰ 
ἐκπροσ ωποῦν τὸν Χριστὸ καὶ τὴν Ἀλήθεια καὶ δὲν εἶναι 
δυνατὸν τὰ γνήσια τῆς Ἐκκλησίας τέκνα, τὰ ὁποῖα βιώνουν 
καὶ μαρτυροῦν τὴν Ἀλήθεια, νὰ ὑποτάσσωνται καὶ νὰ πα-
ραδέχωνται τοὺς ἀναξίους ἐκπροσώπους τῆς Ἀποστολικῆς 
Διαδοχῆς25, διότι ἐκπίπτουν ἀπὸ Αὐτήν.
 Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὑπέστη τότε ἀκόμη καὶ «ἀναθεμα-

23. ΕΠΕ τ. 3, Θεσσαλονίκη 1983, σελ. 514. Βλ. καὶ Μοναχοῦ Θεο-
κλήτου Διονυσιάτου, Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Ἅγιον Ὄρος-
Θεσσαλονίκη 1984, σελ. 161. Βλ. καὶ Ἀρχιμ. Ἱεροθέου Βλάχου, Ὁ 
Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς ὡς Ἁγιορείτης, ἔκδ. Ἱερὰ Μονὴ Γενεθλίου 
τῆς Θεοτόκου (Πελαγίας), 1992, σελ. 307.

24. ΕΠΕ τ. 3, σελ. 608: «Ἀναίρεσις γράμματος Ἰγνατίου», § 3.
25. Βλ. Γεωργίου Μαντζαρίδη, Παλαμικά, ἐκδ. Π. Πουρναρᾶ, Θεσ-

σαλονίκη 1983, σελ. 196-198.
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τισμὸν» (!) ἀπὸ τὸν πεπτωκότα λατινόφρονα πατριάρχη26 
καὶ τὴν σύνοδό του, χωρὶς ἐννοεῖται νὰ λάβη αὐτὸν ὑπ’ 
ὄψιν του, παρέχων ἕνα σταθερὸ ὑπόδειγμα ἀντιμετωπίσεως 
παρομοίων καταστάσεων στὴν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας δια-
χρονικά. Οἱ ἀνίσχυρες καὶ ἄκυρες ποινὲς ὅσων ἐκπίπτουν 
ἀπὸ τὴν Ἀλήθεια καὶ ἁπλῶς κατέχουν τοὺς Θρόνους πα-
ρανόμως, δυναστικῶς καὶ ἀντικανονικῶς, συνιστοῦν δι-
ωγμὸν Πίστεως καὶ προσπορίζουν στέφανο Ὁμολογίας 
στοὺς διωκομένους Ὀρθοδόξους. 

***
 Ἐν τούτοις, στὶς ἀρχὲς τοῦ 1347 ἡ κατάστασις ἄλλαξε, 
τὰ πράγματα ἔλαβαν διαφορετικὴ τροπή, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ 
συγκληθῆ νέα Σύνοδος στὴν Κωνσταντινούπολι, ἡ ὁποία 
ἐπικύρωσε τὴν Σύνοδο τοῦ 1341 ὑπὲρ τοῦ Ἡσυχασμοῦ, κα-
θήρεσε τὸν Λατινόφρονα πατριάρχη Ἰωάννη Καλέκα καὶ 
εὐφήμησε τὸν Ἅγιο, ὁ ὁποῖος ἐξελέγη Μητροπολίτης Θεσ-
σαλονίκης.
 Τρίτη Μεγάλη Γενικὴ Σύνοδος συνεκλήθη τὸν Μά-
ϊο τοῦ 1351 στὴν Κωνσταντινούπολι, ἐπὶ Πατριάρχου 
Ἁγίου Καλλίστου, μὲ συμμετοχὴ τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου 
ὡς Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, ἡ ὁποία ἀντιμετώπισε 
καὶ πάλι ἐπιτυχῶς τοὺς ἀντι-ησυχαστάς, ποὺ τότε πλέον 
εἶχαν ἐπὶ κεφαλῆς τὸν λόγιο φιλόσοφο Νικηφόρο Γρηγορᾶ, 
καὶ συνώψισε ἔξοχα τὴν ἡσυχαστικὴ δογματικὴ διδα-
σκαλία. Αὐτὴ συμπεριελήφθη πλέον στὸ Συνοδικὸν τῆς 
Ὀρθοδοξίας, τὸ ὁποῖο ἀναγινώσκεται τὴν Κυριακὴ τῆς 
Ὀρθοδοξίας ἑκάστου ἔτους, καὶ ἔτσι περιεβλήθη ὕψιστο 
ἐκκλησιαστικὸ κῦρος.
 Ἡ Σύνοδος αὐτή, ὁμοῦ μετὰ τῶν προηγουμένων τοῦ 
1341 καὶ 1347, θεωρεῖται ὡς ἡ Θ΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος 
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26. Βλ. Παναγιώτου Χρήστου, Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, στὴν «Θρη-
σκευτικὴ καὶ Ἠθικὴ Ἐγκυκλοπαιδεία», τ. Δ΄, ἐκδ. Ἀ. Μαρτίνου, Ἀθῆναι 
1964, στλ. 779. Βλ. καὶ Ἀρχιμ. Νικολάου Χ. Ἰωαννίδη, Ἡ Παλαμικὴ 
Θεολογία, στὸ Θεολογία καὶ Γραμματεία ἀπὸ τὸν Θ΄ αἰῶνα καὶ ἑξῆς, 
ἐκδ. ὀργ. Π. Κυριακίδη Α.Ε., Ἀθήνα 2007, σελ. 27.
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τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας (Η΄ Οἰκουμενικὴ θεωρεῖται 
ἡ τῆς Κωνσταντινουπόλεως τοῦ 879/880 ἐπὶ Μεγάλου 
Φωτίου)22. Καὶ ὅπως πολὺ ὀρθὰ ἔχει παρατηρηθῆ, ὁποια-
δήποτε Σύνοδος στὸ μέλλον, σκοπεύουσα νὰ λογισθῆ ὡς 
Πανορθόδοξος, ἡ ὁποία δὲν θὰ διακηρύξη πρωτίστως τὶς 
Η΄ καὶ Θ΄ Οἰκουμενικὲς Συνόδους, ὥστε νὰ βαδίση στὴν 
ὀργανική τους συνέχεια, θὰ λογίζεται καὶ μόνον γιὰ τοῦτο 
ὡς ψευδοσύνοδος27! Διότι αὐτὲς οἱ Σύνοδοι ἀποτρέπουν τὴν 
πλάνη, τὴν αἵρεσι, τὴν ἐκκοσμίκευσι καὶ τὸν Οἰκουμενισμὸ 
καὶ προτείνουν τὴν ἀληθινὴ Ἑνότητα, Κοινωνία καὶ Σωτηρία 
στὴν Ἀλήθεια τῆς ἁγίας Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας, 
στὸ ἕνα καὶ μοναδικὸ Σῶμα τοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ.
 Εἴθε δὲ αὐτὸ τὸ ἱερὸ χρέος νὰ ἐκπληρώσουμε ἐμεῖς, οἱ 
Χάριτι Θεοῦ Γνήσιοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, στὴν ἐπιθυ-
μητὴ καὶ ἐπιδιωκομένη ἀπὸ ἡμᾶς Μεγάλη Γενικὴ Σύνοδο 
τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας, πρὸς καταδίκην ἀπὸ κοινοῦ τῆς 
συγκρητιστικῆς Οἰκουμενιστικῆς κακοδοξίας καὶ διακήρυ-
ξιν τῆς θείας καὶ σωτηριώδους Ὀρθοδόξου Ἀληθείας28.

στ. Θεόσοφος Ποιμὴν Θεσσαλονίκης,
Τελείωσις καὶ Μαρτυρία Αὐτοῦ 

 Ὁ Ἅγιος, ὡς Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, εἰσῆλθε 
πανηγυρικὰ στὴν πόλι του μόλις μετὰ τρία ὁλόκληρα ἔτη 
ἀποκλεισμοῦ του, τὸ 1350, ἕνεκα τῆς ἀρνητικῆς στάσε-
ως μιᾶς πολιτικοποιημένης ὁμάδος πολιτῶν, τῶν λεγομέ-
νων «Ζηλωτῶν» (καμμία σχέσι μὲ τοὺς συγχρόνους Ἀντι-

27. Βλ. Πρωτ. Γεωργίου Μεταλληνοῦ, Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς 
Πατέρας τῆς Θ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ἔκδ. Ἱερᾶς Μονῆς Μεγάλου 
Μετεώρου, 2009, σελ. 29.

28. Βλ. Κοινὸ Ἐκκλησιολογικὸ Κείμενο ἀπὸ Μαρτίου 2014: «Ἡ 
Γνησία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία Ἔναντι τῆς Αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ  
Θέματα Δογματικὰ καὶ Κανονικά» καὶ μάλιστα τὸ Κεφ. Ζ΄: «Πρὸς σύγκλη-
σιν Μεγάλης Συνόδου τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας» (περιοδ. «Ἡ 
Φωνὴ τῆς Ὀρθοδοξίας», ἀρ.φ. 979/Μάρτιος-Ἀπρίλιος 2014, σελ. 9-17). 
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οικουμενιστὰς Ζηλωτὰς Ἁγιορείτας Πατέρας), κομίζων 
τὴν Εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ καὶ οἰκοδομῶν καὶ εὐεργετῶν τὸ 
Ποίμνιό του ποικιλοτρόπως.
 Ἦταν κατὰ βάσιν Ποιμὴν προσευχητικός, λειτουργικὸς 
καὶ μάλιστα διδακτικὸς (σώζονται 63 θαυμάσιες Ὁμιλίες 
του), μὲ καθημερινὴ καὶ συστηματικὴ διδασκαλία στοὺς 
Ναοὺς τῆς πόλεως, ἀλλὰ καὶ κατ’ ἰδίαν, γιὰ φυγάδευσι 
ἀπὸ τὶς ψυχὲς τοῦ Ποιμνίου του κάθε κακίας, καὶ πλήρω-
σί τους μὲ σωτηριώδη γνῶσι καὶ χάρι. Διδάσκει γιὰ θέμα-
τα ὑψηλά, δογματικὰ καὶ ἠθικά, μὲ ἐξαιρετικὴ σύζευξι τῆς 
ἡσυχαστικῆς καὶ μυστηριακῆς ζωῆς, ἐφ’ ὅσον δὲν παρα-
λείπει νὰ χειραγωγῆ τὸ Ποίμνιό του στὴν νοερὰ ἡσυχία, 
στὰ ἔργα τῆς ἀρετῆς καὶ ἀγάπης καὶ στὴν συμμετοχὴ στὰ 
ἅγια Μυστήρια, πρὸς θεραπείαν τῆς προσωπικότητος καὶ 
πνευματικὴ μεταμόρφωσι. Προτείνει τὴν ἄμεση σχέσι μὲ 
τὸ Θεό, τὴν Ἐνεργειακή, ὄχι ἁπλῶς τὴν ἔμμεση καὶ ἠθική· 
ἀποβλέπει στὴν Θέωσι τοῦ ὅλου ἀνθρώπου καὶ ὄχι ἁπλῶς 
στὴν ἠθικοποίησι τῆς συμπεριφορᾶς.
 Διασώζονται ἐπίσης ἐκπληκτικὰ Θαύματα, τὰ ὁποῖα ὁ 
Ἅγιος ἐπιτέλεσε ζῶν καὶ μετὰ θάνατον.
 Τὸ 1354 αἰχμαλωτίσθηκε ἐπὶ ἕνα περίπου ἔτος ἀπὸ τοὺς 
Τούρκους, μὲ τοὺς ὁποίους μάλιστα διεξήγαγε σὲ κάποιες 
περιπτώσεις -κατόπιν ἐπιμονῆς τους- θεολογικοὺς διαλό-
γους, μὲ πλήρη ὁμολογιακὴ καὶ μαρτυρικὴ παρρησία καὶ 
διάθεσι, ἀλλὰ ἡ πολὺ ἐνδιαφέρουσα καὶ ἄκρως ἐπίκαιρη 
παρουσίασί τους ἀποτελεῖ θέμα εἰδικῆς διαπραγματεύσεως 
καὶ παρουσιάσεως, στὴν ὁποίαν εὐχόμεθα σὺν Θεῷ νὰ προ-
βοῦμε στὸ μέλλον. 
 Τὸ 1355, ὁ Ἅγιος κατενίκησε καὶ πάλι σὲ μία ἀκόμη ἀνα-
μέτρησι στὴν Κωνσταντινούπολι τὸν αἱρετικὸ Νικηφόρο 
Γρηγορᾶ, καὶ συνέχισε ἀφοσιωμένα τὴν διαποίμανσι τοῦ 
Ποιμνίου του ἕως τὴν Κοίμησί του, τὴν ὁποίαν εἶχε προΐδει, 
στὶς 14 Νοεμβρίου τοῦ 1359. Ἐκοιμήθη σὲ ἡλικία 63 ἐτῶν 
ἀπὸ πάθησι τῶν σπλάγχνων, πλήρης εἰρήνης καὶ ἀγαλλιά-
σεως, ἀναφωνῶν: «εἰς τὰ ἐπουράνια, εἰς τὰ ἐπουράνια!», 
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καὶ τὸ πρόσωπό του καταυγάσθηκε ἀπὸ τὴν λάμψι τοῦ θεί-
ου Φωτός, γιὰ τὸ Ὁποῖο τόσο ἀγωνίσθηκε σὲ ὅλη του τὴν 
ζωή, ὥστε νὰ διασφαλίση τὴν βίωσι καὶ ὀρθὴ Ὁμολογία 
Του, πρὸς ἀπόλαυσίν Του αἰωνίως29. 
 Ἡ τιμή του διαδόθηκε αὐθόρμητα μεταξὺ τοῦ Ποιμνίου 
ἀμέσως, ἰδίως στὴν Θεσσαλονίκη καὶ τὴν Καστοριά, καὶ 
μετὰ πάροδον 9 μόλις ἐτῶν, τὸ 1368, βάσει τῶν πολλῶν του 
Θαυμάτων, διακηρύχθηκε καὶ ἐπισήμως ἡ Ἁγιότητά του ἀπὸ 
τὸν Μαθητή του καὶ κύριο Βιογράφο του Θεσσαλονικέα 
Ἅγιο Φιλόθεο (Κόκκινο) Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως.
 Ἡ διδασκαλία τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου καὶ τὸ μήνυμά του 
διαδόθηκαν εὐρύτατα σὲ ὅλο τὸν Ὀρθόδοξο κόσμο, στὰ 
Βαλκάνια καὶ στὴν Ρωσία, οἱ δὲ κατὰ πνεῦμα Μαθηταί του 
διέσωσαν τὴν Ὀρθοδοξία ἀπὸ τὸν Παπισμὸ κατὰ τὸν ἑπό-
μενο κρίσιμο ΙΕ΄ αἰ., μὲ Ἡγέτη τὸν Ἅγιο Μᾶρκο Ἐφέσου 
τὸν Εὐγενικό, σὲ ὅλη δὲ τὴν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας 
ἀντιστάθηκαν σὲ κάθε ἐξανδραποδισμὸ καὶ διέσωσαν τὴν 
πνευματικὴ καὶ ἐθνική μας ταυτότητα.
 Τὸν ΙΗ΄ αἰ. μάλιστα ἡ σημειωθεῖσα Φιλοκαλικὴ Ἀναγέν
νησις, μὲ πρωτεργάτες τοὺς «Κολλυβάδες» Ἁγίους Μακά-
ριο Κορίνθου Νοταρᾶ καὶ Νικόδημο Ἁγιορείτη, ὅπως καὶ 
τὸν ἱερὸ Ἀθανάσιο Πάριο, τὴν σεπτὴ μορφὴ τοῦ Ἁγίου 
Γρηγορίου Παλαμᾶ εἶχαν ἐμβληματική, στὸν ἀγῶνα τῆς 
διαδόσεως τοῦ Ἡσυχασμοῦ καὶ διασώσεως τῆς γνησίας 
Παραδόσεως τῆς Ἐκκλησίας ἔναντι τῆς ἀλλοτριώσεως τῶν 
ἑτεροδόξων καὶ τῆς ἐκκοσμικεύσεως. 

***
 Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος μᾶς προβάλλει τὴν Μετάνοια30 ὡς τρό-
πο ζωῆς, ἡ ὁποία ἀναφέρεται σὲ μία βαθειὰ ἀλλαγὴ ζωῆς, σὲ 
ἀγῶνα ἀποστροφῆς τῆς ἁμαρτίας καὶ ἐπιτελέσεως τῆς ἀρετῆς.

29. Βλ. Παναγιώτου Χρήστου, Ὁ Κῆρυξ τῆς Χάριτος καὶ τοῦ Φωτός, 
ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 137, καὶ Ἱερομονάχου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου, ἔνθ’ 
ἀνωτ., σελ. 188.

30. Βλ. Ἀνέστη Κεσελόπουλου, Πάθη καὶ Ἀρετὲς στὴ Διδασκαλία 
τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, ἐκδ. Δόμος, Ἀθήνα 1986, σελ. 79 ἑ.
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 Ἡ Μετάνοια ἀπαιτεῖ καρπούς: ἐξομολόγησι, κάθαρσι 
καὶ νέα ζωή. 
 Ἡ εἰλικρινὴς Ἐξομολόγησις καθαρίζει τὴν ψυχὴ ἀπὸ τὰ πο-
νηρὰ πάθη καὶ τὴν καθιστᾶ δεκτικὴ Χάριτος. Εἶναι ἀναγκαία 
ἡ ὑπακοὴ σὲ Πνευματικὸ πατέρα, γιὰ λῆψι πνευματικῆς ἰα-
τρείας καὶ φυγάδευσι τῆς ἐμπαθοῦς καὶ φιληδόνου ζωῆς. 
 Γιὰ τὴν κάθαρσι τῆς ψυχῆς εἶναι ἀναγκαία ἡ καθημε-
ρινὴ προσευχή, ἡ ὁποία ἐπίσης διώχνει τὰ πάθη καὶ ἑλκύ-
ει τὴν θεία εὐλογία. Ἡ λειτουργικὴ ζωὴ καὶ ἡ μετοχὴ στὰ 
Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας καθαίρει τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν 
φέρει σὲ κοινωνία μὲ τὸν Θεὸ καὶ τοὺς συνανθρώπους του.
 Κορυφαία ἐκδήλωσις τούτου, εἶναι ἡ συμμετοχὴ στὴν 
Θεία Εὐχαριστία, ὅπου κοινωνοῦμε καὶ μετέχουμε αὐτοῦ 
τοῦ ἰδίου τοῦ Χριστοῦ! Μὲ τὴν Θεία Κοινωνία «χρυσω-
νόμαστε» καὶ «θεωνόμαστε», γι’ αὐτὸ καὶ ἀπαιτεῖται ἀπὸ 
πρὶν κάθαρσις παντὸς μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύματος, 
ἀλλὰ καὶ μετὰ κάθε προφύλαξις, γιὰ διατήρησι τῆς θείας 
Δωρεᾶς. Ὁ θυσιαζόμενος Ἀμνὸς-Χριστὸς μᾶς ὑποδεικνύει 
Ἀγάπη, Ταπείνωσι καὶ Ὑπακοὴ καὶ μᾶς καθιστᾶ οὐρανί-
ους, φοβεροὺς στοὺς δαίμονες, θαυμαστοὺς στοὺς Ἀγγέλους, 
ἀείζωους, ὡραίους, ἐνδιαιτήματα καὶ Ναοὺς τῆς Ἁγίας 
Τριάδος31!...

***
 Ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ Κ΄ αἰ., κατακυρίευσε τὸ πνεῦμα τῆς 
ἐκ κο σμικεύσεως, τῆς εὐδαιμονιστικῆς οἰκονομικῆς ἀνα-
πτύξεως, τῆς ὅσο τὸ δυνατὸν καλύτερης κοσμικῆς ἐξασφα-
λίσεως καὶ ἀπολαύσεως τῶν ἀγαθῶν τοῦ κόσμου τούτου, 
καὶ βέβαια τῆς ἀχαλίνωτης φιληδονίας. 
 Ἡ συνακόλουθη ἀδιαφορία στὴν Πίστι, εὐνόησε τὴν δι-
άδοσι τοῦ σχετικισμοῦ, τοῦ δογματικοῦ μινιμαλισμοῦ, τοῦ 
συγκρητιστικοῦ Οἰκουμενισμοῦ μὲ τὶς σαρωτικὲς ἀλλαγὲς 
ποὺ ἐπέφερε καὶ ἐπιφέρει στὴν διάβρωσι τῶν συνειδήσεων 
καὶ στὴν Ἀποστασία ἀπὸ τὴν Ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου καὶ 
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31. Βλ. ΕΠΕ τ. 11, σελ. 395-422: Ὁμιλία ΝΣΤ΄.
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τὸν ἐκκλησιαστικὸ τρόπο ζωῆς.
 Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς μᾶς παρουσιάζει καὶ 
ἐνσαρκώνει τὴν ἀντίστροφη στόχευσι: τὴν κατὰ χάριν 
Θέωσι τοῦ ἀνθρώπου μέσα στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, 
μακρὰν πάσης οἰκουμενιστικῆς σχετικοκρατίας, μὲ τὴν 
Ἄσκησι, τὴν Ἀρετή, τὰ Μυστήρια, τὴν Προσευχὴ καὶ τὴν 
Ἀγάπη. Δὲν ἐπαρκοῦν οὔτε ἠθικὲς μόνον ἐντολὲς καὶ νου-
θεσίες, οὔτε ἁπλῶς θεωρητικὲς θεολογικὲς ἀναλύσεις καὶ 
ὁμιλίες. Χρειάζεται ΜΕΤΟΧΗ τοῦ καθενὸς στὸ ἐκκλησι-
αστικὸ γεγονὸς τῆς θείας ζωῆς τῆς Χάριτος· Μετοχὴ στὴν 
ἄκτιστη Χάρι τοῦ Θεοῦ, Θέωσις ἐν ταπεινώσει, ὄχι 
αὐτοθέωσις ἐν ὑπερηφανείᾳ32!
  Στὸν ἐγωκεντρισμό, τὸν ἀτομισμὸ καὶ τὴν ἐπιδεικτικότη-
τα τῆς σήμερον, ἀλλὰ καὶ στὴν ἀγωνιώδη βιοτικὴ μέριμνα 
γιὰ τὴν ἐξασφάλισι τῶν ἀναγκαίων, ὁ Ἅγιος μᾶς προβάλλει 
τὴν ἀγωνιστικότητα, τὴν πνευματικὴ ἀνάτασι, τὴν ἐμπιστο-
σύνη στὴν Πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὴν ταπείνωσι καὶ τὴν ἀγάπη.
 Μᾶς ὁδηγεῖ ἀσφαλῶς στὴν ὁδὸ ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο στὸν 
Θεάνθρωπο, ἀπὸ τὸν ἀτομισμὸ στὴν κοινωνία, ἀπὸ τὴν δι-
αίρεσι καὶ τὴν διάσπασι στὴν θεία Ἑνότητα τῆς Ἀληθείας, 
ἀπὸ τὸ σκότος στὸ Φῶς, ἀπὸ τὸ κτιστὸ στὸ Ἄκτιστο!
 Ἄς τὸν ἔχουμε χειραγωγό μας μὲ ἐμπιστοσύνη, ἄς προ-
σκυνοῦμε δὲ ὅσο πιὸ συχνὰ μποροῦμε καὶ τὸ ἱερὸ Λείψανό 
του, τὸ θησαύρισμα τῆς Θεσσαλονίκης, παρακαλοῦντες 
καὶ ψάλλοντες:
 Ἅγιε Γρηγόριε Θαυματουργέ, Θεσσαλονίκης τὸ Καύχημα, 
Κῆρυξ τῆς Χάριτος, ἱκέτευε διὰ παντὸς σωθῆναι τὰς ψυχὰς 
ἡμῶν. Ἀμήν!
 Εὐχαριστῶ!

32. Βλ. Γεωργίου Ἰ. Μαντζαρίδη, Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς 
στὴν Ἱστορία καὶ τὸ Παρόν, στὸ Πρακτικὰ Διεθνῶν Ἐπιστημονικῶν 
Συνεδρίων Ἀθηνῶν καὶ Λεμεσοῦ (γιὰ τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Παλαμᾶ), 
ἔκδ. Ἱερὰ Μεγίστη Μονὴ Βατοπαιδίου, Ἅγιον Ὄρος 2000, σελ. 58-59.
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ΟΤΑΝ λέγουμε Ὀρθόδοξο Ἐκκλησιαστικὸ Φρόνημα, δὲν 
ἐννοοῦμε ἁπλῶς τὴν ἀπόκτησι καὶ κατοχὴ θεωρητικά, 

γνωσιολογικὰ καὶ ἰδεολογικὰ τῶν ἀρχῶν τῆς Πίστεως καὶ 
τῆς Ζωῆς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας ἀπὸ τὸν κάθε ἕνα 
ἀπὸ ἐμᾶς. Ἀλλά, ἐννοοῦμε κάτι βαθύτερο, μία διαρκῆ στάσι 
καὶ πορεία ζωῆς, ἡ ὁποία εἶναι ἐμποτισμένη ἀπὸ τὸ Ἦθος 
τῆς Ἐκκλησίας. Καὶ αὐτὸ τὸ Ἦθος, ὁ φορέας του τὸ ἐκφρά-
ζει καὶ τὸ ἐκδηλώνει σὲ κάθε λεπτομέρεια τῆς ζωῆς του.
 Ἐφ’ ὅσον, θεία Χάριτι, εἴμαστε καὶ ἀνήκουμε στὴν 
ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας, ἀποτελοῦμε «μέλη»1 τοῦ 
Σώματος τοῦ Χριστοῦ καὶ «κλήματα»2 τῆς Ζωοποιοῦ Θείας 
Ἀμπέλου. Ἀναγεννηθήκαμε στὴν ἴδια Κολυμβήθρα, δεχθή-
καμε τὴν αὐτὴ Σφραγῖδα τῆς δωρεᾶς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος 
καὶ κοινωνοῦμε τὰ αὐτὰ Θεῖα καὶ Ἄχραντα Μυστήρια 
τοῦ Σώματος καὶ τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ μας. Ὁ ἴδιος 
θεῖος Εὐαγγελικὸς λόγος τρέφει τὶς ἀκοές μας καὶ ζωογο-
νεῖ τὶς ψυχές μας, οἱ ἴδιες ἅγιες Ἀρετὲς μᾶς διαπερνοῦν, τὰ 
αὐτὰ ὑψηλὰ ἰδανικὰ μᾶς ἑλκύουν, τὴν αὐτὴ θεία ὁδὸ πρὸς 
οὐρανὸν ἀναβαίνομε.
 Ἡ πορεία μας εἶναι κοινή, ἀλλὰ ὁ κάθε ἕνας ἀπὸ ἐμᾶς 
τὴν βαδίζει καὶ τὴν βιώνει μὲ τρόπο προσωπικό, σύμφωνα 
μὲ τὰ ἰδιαίτερα χαρίσματα καὶ τὶς κλήσεις του, μέσα στὴν 
Ἐνορία ἤ τὴν Μονή του, ὑπὸ τὴν καθοδήγησι τοῦ πνευμα-
τικοῦ Πατρός του· καὶ ὅλα αὐτὰ λαμβάνουν χώρα ἐντὸς τοῦ 
Μυστηριακοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ πλαισίου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου 
μας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος. Τὸ 
πλαίσιο αὐτὸ ἐξασφαλίζεται καὶ λειτουργεῖ ἀπρόσκοπτα 
χάρις στὴν ἄγρυπνη μέριμνα καὶ τὴν ἀνύστακτη φροντίδα 

1. Α΄ Κορ. ιβ΄ 27.
2. Ἰωάν. ιε΄ 5.
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τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καὶ τῶν Ἀρχιερέων μας. Γιὰ τὸν λόγο 
τοῦτο, ἄνευ Ἐπισκόπων καὶ Πρεσβυτέρων, ὅπως διδάσκει 
ἐπιγραμματικὰ ὁ Ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος, «Ἐκκλησία 
οὐ καλεῖται»3.
 Ἐννοεῖται βεβαίως, ὅτι ἐμεῖς οἱ, ἐλέει Θεοῦ, Ποιμένες 
τῆς Ἐκκλησίας διακρατοῦμε πρῶτοι, ἔργοις καὶ λόγοις, τὴν 
Ὀρθόδοξη Πίστι καὶ τὸ Ὀρθόδοξο Ἦθος, ὥστε νὰ ἀποτε-
λοῦμε ὑγιὲς καὶ φωτεινὸ παράδειγμα.
 Μέσα στὴν ἁγία Ἐκκλησία  συγκροτοῦμε, ὅπως ἀντι-
λαμβανόμαστε, μία «ἁγία Οἰκογένεια», τὴν Οἰκογένεια τῶν 
τέκνων τοῦ Θεοῦ, τὰ ὁποῖα ἀπολαμβάνουν τὴν Πατρικὴ 
Θεϊκὴ Ἀγκάλη.
 Καὶ αὐτὸ ποὺ πρέπει νὰ ἐπιτευχθῆ ἀπὸ τὸν κάθε ἕναν ἀπὸ 
ἐμᾶς, Κληρικό, Μοναχὸ καὶ Λαϊκό, εἶναι νὰ ἐναρμονίσου-
με τὴν προσωπικὴ βίωσι τῆς ἐν Χριστῷ Ἀπολυτρώσεως, 
μὲ τὸ ἐκκλησιαστικὸ γεγονὸς τῆς ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι 
Κοινωνίας, ὥστε νὰ διακρινώμαστε πράγματι ἀπὸ γνή-
σιο Ἐκκλησιαστικὸ Φρόνημα.
 Αὐτὸ εἶναι ἐπιδίωξι ζωῆς καὶ κατορθώνεται μὲ κόπο 
καὶ ἀγῶνα, διότι ἡ προσπάθεια γιὰ ἀπόκτησι καὶ ἑδραίωσι 
Ἐκκλησιαστικοῦ Φρονήματος, εἶναι διαρκὴς ἀγώνας γιὰ 
Ἀγάπη, Ὑπακοὴ καὶ Ἑνότητα.
 Μέσα στὴν ἁγία Οἰκογένεια τῆς Ἐκκλησίας, τὸ πρῶτο 
καὶ κύριο γνώρισμά μας θὰ πρέπει νὰ εἶναι ἡ Ἀγάπη: «Ἐν 
τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγά-
πην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις»4. Καὶ θὰ ἔχουμε Ἀγάπη, ὅταν φρο-
νοῦμε τὰ αὐτὰ στὴν Πίστι καὶ τὴν Ἀρετή, σύμφωνα μὲ 
τὸν Κύριό μας: «Τοῦτο γὰρ φρονείσθω ἐν ὑμῖν ὅ καὶ ἐν 
Χριστῷ Ἰησοῦ»5. Καὶ θὰ διασφαλίσουμε τὴν Ἀγάπη καὶ τὴν 
Ὁμοφροσύνη μας, καὶ ἄρα καὶ τὴν Ἑνότητά μας, ὅταν ἔχου-
με «νοῦν Χριστοῦ»6 καὶ πειθώμεθα καὶ ὑπακούωμε στοὺς 

3. Τραλλιανοῖς, ΙΙΙ, 1.
4. Ἰωάν. ιγ΄ 35.
5. Φιλιπ. β΄ 5.
6. Α΄ Κορ. β΄ 16.
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κατὰ Θεὸν Ποιμένες μας, ὥστε νὰ κατανικήσουμε τὸν ἐγω-
ϊσμό μας, νὰ καθαρθοῦμε ἀπὸ τὰ πάθη μας καὶ νὰ ἐκκλησι-
οποιηθοῦμε. Τί σημαίνει ἐκκλησιοποίησις; Ζωὴ Χάριτος, 
εὐλογίας καὶ ἁγιασμοῦ· ζωὴ ἀπελευθερωμένη ἀπὸ τὴν 
πλάνη τοῦ ἰδίου θελήματος καὶ χαρακτηριζομένη ἀπὸ 
τὴν μεταμόρφωσι τοῦ ἀτομικοῦ «ἐγώ», σὲ ἐκκλησια-
στικὸ «ἐμεῖς»!     
 Ὡραία συνοψίζει τὰ πράγματα ὁ Μέγας Βασίλειος, ὅταν 
γράφει ἐπιγραμματικά: «Οὐ γὰρ κατὰ ἀγάπην περιπα-
τοῦντος οὐδὲ πληροῦντός ἐστι τὸν νόμον τοῦ Χριστοῦ 
τῆς πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς συναφείας ἑαυτὸν ἀποτέμνειν»7.
 Διότι, δυστυχῶς, εἶναι δυνατόν, ἀκόμη καὶ μέσα στὴν 
ἁγία ἀτμόσφαιρα τῆς Ἐκκλησίας, ἐμεῖς νὰ φρονοῦμε «τὰ 
ἐπίγεια»8, νὰ ὑπερισχύη μέσα μας «τὸ φρόνημα τῆς σαρ-
κός»9 καὶ νὰ παραμένουμε δέσμιοι τοῦ ἐγωϊσμοῦ μας, καὶ 
ἔτσι νὰ ἀδυνατοῦμε νὰ ἀλλοιωθοῦμε τὴν καλὴν ἀλλοίωσιν 
τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς τῆς Χάριτος, καὶ μοιραίως νὰ προ-
ξενοῦμε προβλήματα, διαιρέσεις, σκάνδαλα καὶ ταραχές...
 Τὸ τί ἀκριβῶς συμβαίνει μέσα μας καὶ γύρω μας, στὸ 
περιβάλλον μας, δύναται νὰ πιστοποιηθῆ εὔκολα: ὑπε-
ρισχύει μέσα μας ἡ Ἀγάπη γιὰ τὸν Θεὸ καὶ τὸν Πλησίον; 
Ἔχουμε εἰλικρινῆ σεβασμὸ καὶ ὑπακοὴ στὸν πνευματικό 
μας Πατέρα; Εἴμαστε ἕτοιμοι νὰ θυσιάσουμε τὴν δική μας 
τακτοποίησι χάριν τοῦ κοινοῦ καλοῦ καὶ τῆς εὐρύτερης 
ὠφέλειας τῆς Ἐκκλησίας; Δεικνύουμε μαρτυρικὴ ἐγκαρτέ-
ρησι στὶς θλίψεις καὶ στὶς ἀναπάντεχες δυσκολίες μὲ ὑπο-
μονὴ καὶ ἐλπίδα;  
 Ἄν ὄχι σὲ ὅλα αὐτά, ἤ ἔστω σὲ κάποια ἀπὸ αὐτά, τότε ἄς 
μὴν αὐταπατώμεθα ὅτι βαδίζουμε θεάρεστα καὶ ὅτι ἔχουμε 
Ὀρθόδοξο Ἐκκλησιαστικὸ Φρόνημα. Ἄν μάλιστα εἴμεθα 
ἕτοιμοι προκειμένου νὰ στήσωμε τὸ ἴδιον θέλημά μας -τὸ 
ὁποῖον θεωροῦμε ὡς τὸ καλύτερο καὶ τελειώτερο- νὰ συγ-

Ὀρθόδοξο Ἐκκλησιαστικὸ Φρόνημα

7. Ἐπιστολὴ 65: «Ἀταρβίῳ».
8. Φιλιπ. γ΄ 19.
9. Ρωμ. η΄ 6.
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κρουσθοῦμε μὲ τοὺς Ἀδελφούς μας, ἤ ἀκόμη καὶ μὲ τοὺς 
Ποιμένες μας, τότε ἄς γνωρίζουμε ὅτι πάσχουμε δεινῶς, 
ἐργαζόμεθα ἀντι-εκκλησιαστικῶς καὶ καταστροφικῶς καὶ 
χρήζουμε ἐπειγόντως μεγάλης καὶ βαθείας μετανοίας!
 Δὲν εἶναι βεβαίως ὑποχρεωτικὸ καὶ ἀναμενόμενο νὰ 
συμφωνοῦμε ὁπωσδήποτε σὲ ὅλα τὰ ἐπὶ μέρους θέματα, 
βιοτικὰ ἤ ἀκόμη καὶ ἐκκλησιαστικά, πρακτικῆς μάλιστα 
φύσεως καὶ δράσεως, ἀλλὰ τοῦτο δὲν σημαίνει ὅτι πρέπει 
νὰ πλήττεται ὁ ἱερὸς δεσμὸς τῆς Πίστεως καὶ τῆς Ἀγάπης 
μεταξύ μας. 
 Καὶ στὴν περίπτωσι αὐτή, ἄς θυμηθοῦμε καὶ πάλι τὴν 
εὔστοχη παρατήρησι τοῦ Μεγάλου Βασιλείου: «οὐδὲν γὰρ 
οὕτως ἴδιόν ἐστι Χριστιανοῦ, ὡς τὸ εἰρηνοποιεῖν»10!...
 Γιὰ τὸν λόγο τοῦτο καὶ οἱ ἀγαθοὶ καὶ ἀγλαοὶ καρποὶ τοῦ 
πνευματικοῦ πλέον φρονήματος εἶναι «ζωὴ καὶ εἰρήνη»9. Ὁ 
ἐμφορούμενος ὑπὸ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στρέφεται συ-
νεχῶς στὸν Θεὸ καὶ ἐκζητεῖ τὸ Ἔλεός Του, τηρεῖ τὶς θεῖες 
Ἐντολές, ἐπιτελεῖ ἔργα ἀγαθά, μετανοεῖ εἰλικρινά, σέβεται 
καὶ ἐκτιμᾶ τὸν πνευματικό του Πατέρα καὶ τὸν Ἐπίσκοπό 
του, εἶναι ἕτοιμος νὰ ὑποχωρήση ἀπὸ τὴν γνώμη καὶ τὴν 
ἐπιθυμία του, ὅταν ἀναγνωρίση, ἤ ἔστω ὅταν τοῦ τὸ βε-
βαιώσουν οἱ ἄλλοι, ὅτι τὸ γενικώτερο καλὸ τῆς Ἐκκλησίας 
ἀπαιτεῖ ὑποχώρησι. 
 Εἶναι καιρὸς νὰ καλλιεργήσουμε καὶ νὰ ἐμβαθύνουμε στὸ 
λησμονημένο σὲ πολλοὺς ἀπὸ ἐμᾶς γνήσιο Ἐκκλησιαστικὸ 
Φρόνημα. Ἄν πράγματι ἐπιθυμοῦμε τὴν ἀνακαίνισι τῆς 
πνευματικῆς μας ζωῆς, τὴν ἀνανέωσι -ἀκόμη καὶ τοῦ ἔμψυ-
χου ὑλικοῦ- τοῦ χώρου διαμονῆς καὶ διακονίας μας, καὶ τὴν 
ἐνδυνάμωσι τῆς κατὰ Θεὸν μαρτυρίας μας, πρέπει ὁπωσ-
δήποτε νὰ καταπολεμήσουμε τὶς ἐκτροπὲς ἀπὸ τὸ γνήσιο 
Ἐκκλησιαστικὸ Φρόνημα! 
 Ἰδοὺ μερικὲς ἀπὸ αὐτές:
 – νὰ παύση ἡ ἐγωπαθὴς αὐτόνομη δρᾶσις, ἄν καὶ ὅπου αὐτὴ 

10. Ἐπιστολὴ 114: «Τοῖς ἐν Ταρσῷ περὶ Κυριακόν».



209

ἐντοπίζεται, ἡ ξεκομμένη ἀπὸ τὸ ἐκκλησιαστικό μας πλαίσιο, 
διότι αὐτὴ συνιστᾶ νοσηρὸ ἐκκλησιαστικὸ φρόνημα·
 – νὰ ἀποφεύγεται πάσῃ θυσίᾳ ὁ φατριασμός, ὡς καὶ ἡ 
ἀποδοχὴ ἀλλοτρίων ἐπιδράσεων ἀπὸ τὸν κοσμικὸ τρόπο 
σκέψεως καὶ δράσεως, ἡ δημιουργία ἀντιπαλοτήτων, ἐντά-
σεων καὶ ἐχθροτήτων, ἡ κατάκρισις, ἡ ἱεροκατηγορία, τὸ 
διαρκὲς παράπονο, ὁ ψιθυρισμὸς καὶ ὁ γογγυσμός, διότι 
ὅλα αὐτὰ συνιστοῦν νόθο ἐκκλησιαστικὸ φρόνημα·
  – νὰ παύση ἡ ἐμφανὴς ἔλλειψις σὲ μερικοὺς πνεύματος 
μαθητείας καὶ ὑπακοῆς, ὅπως καὶ ἡ ἀδράνεια καὶ δικαιολό-
γησις, ἐν ὀνόματι τῆς ἐξυπηρετήσεως τοῦ κόσμου, τῆς ἐκκο-
σμικεύσεως τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς καὶ ἰδίως μάλιστα τῶν 
ἱερῶν Μυστηρίων, μὲ τὶς συνακόλουθες πτώσεις σὲ σφάλμα-
τα καὶ αὐθαιρεσίες, διότι ὅλα αὐτὰ συνιστοῦν σαφῶς ἔλλειψι 
γνησίου καὶ αὐθεντικοῦ ἐκκλησιαστικοῦ φρονήματος.
 Τὰ πράγματα εἶναι σοβαρά. Οἱ ἐπισημάνσεις αὐτές, 
ὅλως ἐνδεικτικές, δὲν εἶναι θεωρητικὲς καὶ μικρᾶς σημα-
σίας. Καταγράφονται μὲ πόνο ψυχῆς, ἀλλὰ καὶ μὲ αἴσθησι 
εὐθύνης γιὰ ἐπίγνωσι καὶ διόρθωσι ὅσων ἀτόπων συμβαί-
νουν ἐκ συστήματος ἤ καὶ περιστασιακά.
 Ἡ ἱερὰ Παρακαταθήκη ἡμῶν τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων 
τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου, τὴν ὁποίαν παρελάβαμε ἀπὸ 
τοὺς Πνευματικούς μας Πατέρας, εἶναι Παρακαταθήκη 
ἰσορροπημένης καὶ θεαρέστου διακρίσεως: ἐμμονὴ στὴν ὅλη 
Ἀλήθεια τῆς Πίστεως, στὴν Καθολικότητα τῆς Ἐκκλησίας, 
ἀλλὰ καὶ στὸ ὅλο Ὀρθόδοξο Ἦθος, τὸ Χριστοπαράδοτο, 
Ἀποστολοπαράδοτο, Πατροπαράδοτο.
 Ἄς διαφυλάξουμε αὐτὰ ἐν ταπεινώσει, καὶ ἄς τὰ καλ-
λιεργήσουμε μὲ σεβασμὸ καὶ ὑπακοὴ στοὺς κατὰ Θεὸν 
Ποιμένες μας καὶ μὲ ἁρμονικὴ σύμπνοια καὶ ἀγάπη μὲ τοὺς 
Ἀδελφούς μας. Μόνον ἔτσι θὰ ἔχουμε τὴν βεβαία ἐλπίδα 
μεταδόσεώς τους στοὺς ἐπιγενομένους, ὥστε ἡ διακονία 
μας νὰ τύχη τῆς εὐμενοῦς θείας κρίσεως καὶ δικαιώσεως. 
Ἀμήν!

Μάρτιος 2015
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Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος
γιὰ τὴν Ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας*

Μακαριώτατε·
Σεβασμιώτατοι ἅγιοι Ἀρχιερεῖς·
Σεβαστοὶ Πατέρες·
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφές·

Ο ΤΙΜΩΜΕΝΟΣ σήμερα ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία 
μας Ἅγιος Ἀπόστολος Παῦλος, ὁ Φωτιστὴς τῆς Ἑλλάδος 

καὶ Ἱδρυτὴς τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἀθηνῶν, μᾶς προ-
σκαλεῖ κατὰ τὴν παροῦσα προσευχητικὴ σύναξί μας σὲ 
μία πνευματικὴ ἀνάτασι· ὑπὸ τὴν ἰδική του χειραγωγία θὰ 
ἀναφερθοῦμε σὲ ἕνα ἰδιαίτερα κρίσιμο καὶ ζωτικὸ θέμα: 
στὴν θέσι του γιὰ τὴν Ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας -σχεδὸν ἐπι-
γραμματικὰ βέβαια καὶ ὄχι ἐξαντλητικά- ἡ ὁποία πάντοτε, 
ἀλλὰ ἰδίως στὴν σύγχρονη ἐποχὴ ἔχει κεντρικὴ σημασία 
καὶ ἐνδιαφέρει ἄμεσα τὸ ἀληθινό της νόημα, ἡ ἔννοια καὶ 
ἡ σημασία της, καὶ πρὸς τοῦτο ἐπικαλούμεθα τὴν ὑπομονε-
τικὴ προσοχή σας.
 Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος εἶναι ὁ κατ’ ἐξοχὴν θεολόγος τῆς 
Ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας. Ὡς ὀργανωτὴς τῆς Ἐκκλησίας, 
προσπάθησε μὲ ὅλες του τὶς δυνάμεις νὰ πραγματώση καὶ 
διαφυλάξη τὴν Ἑνότητα Αὐτῆς. Ἡ δὲ ἀκαταπόνητη δρᾶσις 
του ἦταν οὐσιαστικὰ ἕνας διαρκὴς ἀγῶνας γιὰ τὴν Ἑνότητα 
τῆς Ἐκκλησίας1. Εἶναι γνωστόν, ὅτι ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος 
ἐνδιαφερόταν ὑπερβολικὰ γιὰ τὴν ἑνότητα καὶ τὴν ἀγάπη 
στὴν ζωὴ τῶν πρώτων Χριστιανῶν στὶς τοπικὲς Ἐκκλησίες, 

(*) Ὁμιλία στὸν Συνοδικὸ Ἑσπερινὸ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, 
Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίας Παρασκευῆς Μοναστηρακίου Ἀθηνῶν, Τετάρτη, 
29.6/12.7.2016.

1. Παναγιώτου Μπρατσιώτου, Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος καὶ ἡ Ἑνότης 
τῆς Ἐκκλησίας, Ἐν Ἀθήναις 1959, σελ. 6.
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τὶς ὁποῖες ἵδρυε καὶ φρόντιζε, ἀλλὰ πα-
ρουσίαζαν συχνὰ προβλήματα καὶ ἔρι-
δες. Γι’ αὐτὸ καὶ ἀναφωνεῖ μὲ ἀληθινὴ 
ἀνησυχία καὶ πατρικὸ ἐνδιαφέρον:
 «Τίς ἀσθενεῖ καὶ οὐκ ἀσθενῶ; Τίς 
σκαν δαλίζεται καὶ οὐκ ἐγὼ πυροῦμαι;»2. 
«Ἡ μέριμνα πασῶν τῶν Ἐκκλησιῶν» 
ἀπο τελοῦσε τὴν καθημερινή του ἔγνοια, 
τὴν συνεχῆ του ἀγωνία καὶ τὴν προτε-
ραιότητα τῆς ἀποστολικῆς διακονίας του.
 Ἡ Ἐκκλησία ὡς κοινωνία ὅσων πιστεύουν καὶ ὁμολο-
γοῦν τὸν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστὸ ὡς Θεὸ καὶ Σωτῆρα καὶ 
ζοῦν σύμφωνα μὲ τὶς ἅγιες Ἐντολές Του, ἔχει ὡς βασικὸ καὶ 
οὐσιῶδες γνώρισμά της τὴν ἐν Χριστῷ Ἑνότητα3.
 Ἡ Ἐκκλησία, ἡ ὁποία χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὸν Ἅγιο 
Ἀπόστολο ὡς «οἶκος Θεοῦ», «στύλος καὶ ἑδραίωμα τῆς 
ἀληθείας»4, βρῆκε τὴν πιὸ κατάλληλη καὶ τέλεια περιγραφή 
της ὡς «Σῶμα» μὲ «Κεφαλὴ» τὸν Χριστό5.
 Στὸν χαρακτηρισμὸ αὐτὸ ἐκφράζεται μὲ τὸν καλύτερο 
δυνατὸ τρόπο ὁ στενότατος σύνδεσμος τῆς Ἐκκλησίας μὲ 
τὸ μυστήριο τῆς Σαρκώσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου καὶ ταυτί-
ζεται μὲ αὐτό6. Διότι στὸ μυστήριο τῆς Ἐνανθρωπήσεως, 
ὁ Θεὸς ἐμφανίσθηκε μὲ Σάρκα καὶ ἔκανε τὴν Ἐκκλησία 
Σῶμα Του, κατὰ τὴν θαυμάσια Χρυσοστομικὴ ρῆσι: Ὁ 
Χριστὸς σαρκωθεὶς «Ἐκκλησίας σάρκα ἀνέλαβε»7, γινόμε-
νος Ἀπαρχὴ καὶ Κεφαλὴ Αὐτῆς.
 Ἑπομένως, ἡ Ἐκκλησία νοεῖται α) ὡς ζῶν ὀργανισμός, 
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2. Β΄ Κορ. ια΄ 29.
3. Βασιλείου Ἰωαννίδου, Ἡ Ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας κατὰ τὸν Ἀπό

στολον Παῦλον, Ἀθῆναι 1957, σελ. 5.
4. Α΄ Τιμ. γ΄ 15.
5. Βλ. Ἐφ. α΄ 23, Κολ. α΄ 18 καὶ β΄ 17, Α΄ Κορ. ιβ΄ 12.  
6. Ἱερομ. Ἀθανασίου Γιέβτιτς, Ἡ Ἐκκλησιολογολία τοῦ Ἀποστόλου 

Παύλου κατὰ τὸν Ἱερὸ Χρυσόστομο, ἐκδ. Γρηγόρη, Ἀθήνα 1984, σελ. 93-94.
7. PG 52, στλ. 429: Ὁμιλία πρὸ τῆς ἐξορίας, β΄.
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τοῦ ὁποίου τὰ μέλη τελοῦν σὲ ἀλληλεξάρτησι καὶ ἀμοιβαι-
ότητα μεταξύ τους, β) ὅτι κεφαλή τους εἶναι αὐτὸς ὁ ἴδιος 
ὁ Σωτῆρας τοῦ Σώματος Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς καὶ γ) ὅτι 
τὰ μέλη τοῦ Σώματος μαζὶ μὲ τὴν Κεφαλὴ ἀποτελοῦν ἕνα 
ἑνιαῖο καὶ ἀδιάσπαστο σύνολο8. 
 Ἐκ τούτων συνάγεται, ὅτι ὁ Χριστός μας εἶναι ἡ πηγὴ 
τῆς ζωῆς καὶ τῆς ἁγιότητος τῆς Ἐκκλησίας, καὶ ὅτι γενικὰ 
εἶναι «πάντων αἴτιος τῶν ἀγαθῶν τῇ Ἐκκλησίᾳ»9, καθὼς 
καὶ τὸ θεμέλιο καὶ ἡ οὐσία τῆς Ἑνότητος τοῦ Θεανθρωπίνου 
Σώματός Του10.
 Ὁ Χριστός, ὡς Κεφαλή, ἀποτελεῖ τὸ κέντρο καὶ τὴν 
αἰτία τῆς ζωῆς καὶ τῆς ἑνότητος ὅλων τῶν μελῶν τοῦ 
Σώματός Του, τὰ ὁποῖα ὀφείλουν νὰ μὴ διαιροῦνται καὶ 
σκορπίζωνται, ἀλλὰ νὰ ζοῦν, ὅπως ἀναφέραμε, μὲ ἀλλη-
λεγγύη καὶ ἀμοιβαιότητα. Λέγει ἐπ’ αὐτοῦ παραστατικὰ ὁ 
ἱερὸς Χρυσόστομος:
 «Ὅταν μία ἄκανθα κεντᾷ τὸν πόδα, ὅλον τὸ σῶμα αἰσθά-
νεται τὸν πόνον καὶ μεριμνᾷ δι’ αὐτόν: τὰ νῶτα λυγίζουν 
ἀπὸ τὸν πόνον, ἡ κοιλία συστέλλεται, αἱ χεῖρες σπεύδουν νὰ 
ἐξαγάγουν τὴν ἄκανθαν, οἱ ὀφθαλμοὶ προσέχουν καὶ ὅλη ἡ 
κεφαλὴ κύπτει ἐπάνω εἰς τὸ μέρος τοῦ πόνου. Ὁμοίως, ὅταν 
λόγου χάριν στέφανος δόξης περιβάλῃ τὴν κεφαλήν, ὅλον τὸ 
σῶμα ἀκτινοβολεῖ καὶ δοξάζεται: τὸ στόμα ὁμιλεῖ, οἱ ὀφθαλ-
μοὶ εὐφραίνονται καὶ τὸ πρόσωπον ὅλον γελᾷ»11.
 Τέτοια εἶναι ἡ Ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὸν Χριστὸ 
καὶ ὅλων τῶν πιστῶν μεταξύ τους καὶ μὲ τὸν Χριστό: «οἱ 
πολλοὶ ἕν σῶμά ἐσμεν ἐν Χριστῷ, ὁ δὲ καθ’ εἷς ἀλλήλων 

8. Ἰωάννου Καραβιδοπούλου, Ἡ Ἐκκλησία ἐν τῇ Καινῇ Διαθήκῃ, 
στὸ Τὶ εἶναι ἡ Ἐκκλησία, Σεμινάριον Θεολόγων Θεσσαλονίκης – 3, 
Θεσσαλονίκη 1968, σελ. 34-35.

9. Ἱ. Θεοφυλάκτου Ἀχρίδος, PG 124, στλ. 1116C: Πρὸς Ἐφεσίους 
Ἐπιστολῆς Ἐξήγησις. Βλ. καὶ Ἱ. Χρυσοστόμου, PG 61, στλ. 71: Ὑπόθεσις 
τῆς πρὸς Κορινθίους πρώτης Ἐπιστολῆς, Ὁμιλία Η΄.  

10. Ἱερομ. Ἀθανασίου Γιέβτιτς, ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 103.
11. Τὸ παράθεμα στὸ Βασιλείου Ἰωαννίδου, ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 13.
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μέλη»12 [οἱ πολλοὶ ἀποτελοῦμε ἕνα σῶμα ἐν Χριστῷ καὶ ὁ 
κάθε ἕνας εἴμεθα μέλη ὁ ἕνας τοῦ ἄλλου].
 Τί δὲ σημαίνει τὸ συνεχῶς ἐπαναλαμβανόμενο ἀπὸ τὸν 
Ἅγιο Ἀπόστολο «ἐν Χριστῷ»; Ὅτι ἐντὸς Αὐτοῦ τὸ κάθε μέ-
λος, ὁ κάθε Χριστιανὸς ζῆ καὶ δραστηριοποιεῖται, ὅτι ὅλοι 
εἶναι ἕνας ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ὅτι ἡ Ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας 
θεμελιώνεται στὸν Θεάνθρωπο καὶ ὅτι ἐφ’ ὅσον ἕνας 
Χριστὸς ὑπάρχει, μία μόνον Ἐκκλησία δύναται νὰ ὑπάρ-
χη13 καὶ ὄχι πολλές.
 Δὲν πρέπει ὅμως νὰ λησμονῆται, ὅτι ἡ Ἐκκλησία 
εἶναι «Σῶμα Χριστοῦ», ὅπως ἐξηγεῖ ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ 
Δαμασκηνός, «κατὰ τὴν μετάληψιν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος»14. 
Ἡ Χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἡ Ἀγάπη καὶ ἡ Κοινωνία 
Του, ἤ ὅπως λέγει ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος, «ἡ πραεῖα αὔρα 
τοῦ Πνεύματος»15, εἶναι ἐκεῖνο τὸ ὁποῖο πραγματοποιεῖ καὶ 
συγκροτεῖ τὴν Ἑνότητα στὴν Ἐκκλησία.
 Ὁ ἄνθρωπος μετὰ τὴν πτῶσι μόνον διαιρέσεις καὶ δια-
σπάσεις εἶναι ἱκανὸς νὰ δημιουργήση. Ἐκεῖνο ποὺ δημιουρ-
γεῖ ὄντως Ἑνότητα εἶναι τὸ Πανάγιον Πνεῦμα, διότι Αὐτὸ 
εἶναι ὁ συνεκτικὸς δεσμὸς τῆς Ἐκκλησίας. Τὸ Πνεῦμα τὸ 
Ἅγιον δημιουργεῖ κοινωνία καὶ ἁρμονία χαρισμάτων· Αὐτὸ 
εἶναι τὸ «Ζωοποιόν», κατὰ τὸ Σύμβολον τῆς Πίστεως, διότι 
μόνον Αὐτὸ δημιουργεῖ ἑνότητα, ἑδραιώνει εἰρήνη, φέρει 
ἀγάπη, ἐγκαθιδρύει δικαιοσύνη, ἀνακαινίζει τὴν καρδιά, 
φωτίζει τὸν νοῦ, διακηρύσσει τὴν Ἀλήθεια.
 «Τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον», ὅπως παρατηρεῖ ὁ Ἅγιος Κύριλ-
λος Ἱεροσολύμων, εἶναι «τὸ δοτικὸν καὶ παρεκτικὸν πάντων 
τῶν ἐν (τῇ) Ἐκκλησίᾳ πνευματικῶν χαρισμάτων»16. Γιὰ τὸν 
λόγο αὐτὸ καὶ ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Παῦλος προτρέπει: 
«σπουδάζοντες τηρεῖν (νὰ φροντίζετε νὰ διατηρῆτε) τὴν ἑνό-
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12. Ρωμ. ιβ΄ 5.
13. Βασιλείου Ἰωαννίδου, ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 14.
14. PG 95, στλ. 828D: Εἰς Ἐπιστολὴν πρὸς Ἐφεσίους, Κεφ. Α΄.
15. PG 48, στλ. 757.
16. PG 33, στλ. 965Β: Κατηχήσεις, ΙΣΤ΄ Φωτιζομένων.
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τητα τοῦ Πνεύματος ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης»17.
***

 Ποιά εἶναι τώρα τὰ κύρια γνωρίσματα καὶ οἱ παράγοντες 
ἑνότητος στὴν Ἐκκλησία; Ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Παῦλος σὲ 
μία φράσι του τὰ λέγει ὅλα: «εἷς Κύριος, μία πίστις, ἕν βά-
πτισμα»18.
 α) «Εἷς Κύριος»: Ὅπως εἴπαμε, ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς 
Χριστὸς ἀποτελεῖ τὴν πηγὴ καὶ τὴν ἀρχὴ τῆς Ἑνότητος τῆς 
Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τὸ Σῶμα Του καὶ Αὐτὸς τὴν 
Κεφαλή της. Καὶ καθὼς ὁ «Χριστὸς οὐ μεμέρισται» [δὲν 
ἔχει διαμοιρασθῆ], κατ’ ὅμοιον τρόπον δὲν εἶναι δυνατὸν 
νὰ ἀποσχίζωνται οἱ πιστοὶ μεταξύ τους καὶ νὰ λέγουν ὅπως 
καὶ οἱ πρῶτοι Χριστιανοὶ τῆς Κορίνθου: «ἐγὼ μέν εἰμι 
Παύλου, ἐγὼ δὲ Ἀπολλώ, ἐγὼ δὲ Κηφᾶ, ἐγὼ δὲ Χριστοῦ»19.
 Ὁ Χριστὸς θεωρεῖται «θεμέλιος»20 τῆς Ἐκκλησίας, 
πρᾶγμα τὸ ὁποῖον σημαίνει ὅτι τὸ ἅγιο Εὐαγγέλιό Του, ἡ 
ὀρθὴ πίστις εἰς Αὐτόν, εἶναι ἡ βάσις, ἐπάνω στὴν ὁποία 
οἰκοδομεῖται ἡ Ἐκκλησία, κατὰ τὸν λόγο τοῦ Κυρίου: «ἐπὶ 
ταύτῃ μου τῇ πέτρᾳ οἰκοδομήσω μου τὴν Ἐκκλησίαν»21. 
Ἡ «πέτρα» εἶναι ἡ ὀρθὴ καὶ σωτήριος Ὁμολογία τῆς 
Πίστεως22.
 Ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς καλεῖται ἀπὸ τὸν Ἀπόστολο 
Παῦλο καὶ «ἀκρογωνιαῖος λίθος», οἱ δὲ Ἀπόστολοι κα-
λοῦνται ἐπίσης «θεμέλιον»23, μὲ τὴν ἔννοια ὅτι εἶναι οἱ 
αὐθεντικοὶ μεταφυτευτὲς τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ καὶ 

17. Ἐφ. δ΄ 3.
18. Ἐφ. δ΄ 5.
19. Α΄ Κορ. α΄ 13.
20. Α΄ Κορ. γ΄ 11.
21. Ματθ. ιστ΄ 18.
22. Βλ. Ἱ. Χρυσοστόμου, PG 59, στλ. 128· Ἁγίου Μαξίμου Ὁμο-

λογητοῦ, PG 90, στλ. 93D. Βλ. ἐπίσης ἐνδεικτικὰ Παναγιώτου 
Μπρατσιώτου, ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 7, Ἱερομ. Ἀθανασίου Γιέβτιτς, ἔνθ’ 
ἀνωτ., σελ. 163.

23. Ἐφ. β΄ 20.
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τοῦ ὅλου ἔργου Του· οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι εἶναι οἱ γνήσιοι 
φορεῖς καὶ οἱ ἀπλανεῖς ἑρμηνευτὲς τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, 
γραπτοῦ καὶ ἀγράφου24. Καὶ οἱ ἀληθινοὶ διάδοχοί τους, 
Ποιμένες καὶ Διδάσκαλοι τῆς Ἐκκλησίας, δόθηκαν ἀπὸ τὸν 
Κύριο γιὰ νὰ πραγματοποιοῦν τὴν «οἰκοδομὴν τοῦ σώμα-
τος τοῦ Χριστοῦ» καὶ τὴν «ἑνότητα τῆς πίστεως»25. 
 β) «Μία Πίστις»: Ἕτερος παράγων ἑνότητος εἶναι ἡ 
μία πίστις, δηλαδὴ ἡ πιστευτέα διδασκαλία, ἡ ὁμολογία 
τῆς πίστεως, ἡ «ὑγιαίνουσα διδασκαλία». Ἡ μέριμνα τοῦ 
Ἀποστόλου Παύλου γιὰ νὰ μὴ νοθευθῆ ἡ πίστις ἦταν συ-
νεχὴς καὶ δαρκής. Γι’ αὐτὸ προτρέπει τὸ γνωστόν: «στή-
κετε (σταθεῖτε σταθεροὶ) καὶ κρατεῖτε τὰς παραδόσεις ἅς 
ἐδιδάχθητε εἴτε διὰ λόγου εἴτε δι’ ἐπιστολῆς ἡμῶν»26, καὶ 
«στέλλεσθαι ὑμᾶς (νὰ ἀποφεύγετε) ἀπὸ παντὸς ἀδελφοῦ 
ἀτάκτως περιπατοῦντος καὶ μὴ κατὰ τὴν παράδοσιν»27.
 Καὶ δὲν ἀρκεῖται μόνον εἰς αὐτό, ἀλλὰ προβαίνει ἀκόμη 
καὶ σὲ ἀναθεματισμὸ ὅποιου ἀποπειρᾶται νὰ διαστρέψη τὸ 
Εὐαγγέλιό του: «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἤ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ 
εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ’ ὅ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα 
ἔστω»28 [ἀλλὰ καὶ ἄν ἐμεῖς οἱ ἴδιοι ἤ κάποιος ἄγγελος ἀπὸ 
τὸν οὐρανὸ σᾶς κηρύξη διαφορετικὸ εὐαγγέλιο ἀπὸ ἐκεῖνο 
ποὺ σᾶς κηρύξαμε, αὐτὸς ἄς εἶναι ἀνάθεμα] · καὶ ἄλλοτε: 
«τὸ αὐτὸ λέγητε πάντες καὶ μὴ ᾖ ἐν ὑμῖν σχίσματα, ἦτε δὲ 
κατηρτισμένοι τῷ αὐτῷ νοῒ καὶ τῇ αὐτῇ γνώμῃ»29.  
 Ἡ ἐπιμονὴ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου, ὅπως φαίνεται καὶ 
σὲ πολλὰ ἄλλα σημεῖα τῶν Ἐπιστολῶν του, δὲν ἦταν θε-
ωρητική· ἡ Ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας δοκιμαζόταν τότε ἀπὸ 
τοὺς Ἰουδαΐζοντες, μερίδος τῶν ἐξ Ἰουδαίων Χριστιανῶν, 
οἱ ὁποῖοι καλοῦνται ψευδάδελφοι καὶ ἐπέφεραν ταραχὴ 
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24. Βλ. Παναγιώτου Μπρατσιώτου, ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 8, 13.
25. Ἐφ. δ΄ 13.
26. Β΄ Θεσ. β΄ 5. 
27. Β΄ Θεσ. γ΄ 6. 
28. Γαλ. α΄ 8-9.
29. Α΄ Κορ. α΄ 10.
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καὶ διαίρεσι, διότι ἐπέμεναν στὴν τήρησι τῶν διατάξε-
ων τοῦ Μωσαϊκοῦ Νόμου ἀκόμη καὶ ἀπὸ τοὺς ἐξ ἐθνῶν 
Χριστιανούς, σὰν νὰ μὴν ἐδικαιώνοντο ἐκεῖνοι μόνον 
διὰ τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως καὶ τῆς σωτηρίου χάριτος, ἡ 
ὁποία ἐκπήγασε ἀπὸ τὸν Ζωοποιὸ Σταυρὸ τοῦ Σωτῆρος καὶ 
Λυτρωτοῦ ἡμῶν30. 
 Ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος στρέφεται ἐναντίον ὅσων «περὶ τὴν 
πίστιν ἐναυάγησαν»31, ἀφοῦ ἀπέρριψαν τὴν «ἀγαθὴν συ-
νείδησιν», ἤ «ἀπεπλανήθησαν ἀπὸ τῆς πίστεως»32, ἤ «ἀνθί-
στανται τῇ ἀληθείᾳ»33. Ὅλες δὲ αὐτὲς οἱ βαρειὲς ἐκφράσεις 
δὲν ἀφοροῦν μόνον ἐκτροπὴ ἀπὸ τὴν δογματικὴ διδασκα-
λία, ἀλλὰ ἐπεκτείνονται καὶ στὴν ἐκτροπὴ ἀπὸ τὴν ἠθικὴ 
διδασκαλία καὶ τὸν τρόπο ζωῆς34.
  Ὅσοι δὲν διακρατοῦν τὴν ὑγιαίνουσα διδασκαλία εἶναι 
«κατεφθαρμένοι τὸν νοῦν, ἀδόκιμοι περὶ τὴν πίστιν»33· 
αὐτοὶ καλοῦνται «λύκοι βαρεῖς... μὴ φειδόμενοι τοῦ ποι-
μνίου... ἄνδρες λαλοῦντες διεστραμμένα τοῦ ἀποσπᾶν 
τοὺς μαθητὰς ὀπίσω αὐτῶν»35. Καὶ ὁ βαθύτερος λόγος δια-
στροφῆς τους εἶναι ὁ ἑωσφορικὸς ἐγωϊσμός τους, ποὺ ἐκδι-
ώκει τὸ Ἅγιον Πνεῦμα καὶ μεταβάλλει τοὺς ἀνθρώπους σὲ 
ὄργανα τοῦ πονηροῦ, ἡ ματαιοδοξία τους, ἡ ὑπερηφάνεια, 
ἡ φιλοδοξία, ἡ ἐριστικότητα κ.ἄ.· γι’ αὐτὸ καὶ ὡς ἀντιφάρ-
μακο προτείνονται ἡ ταπεινοφροσύνη, ἡ πραότητα, ἡ δικαι-
οσύνη, ἡ εἰρήνη, ἡ ὑπομονὴ καὶ ἡ ἀγάπη36.
 Μὲ τοὺς πλανωμένους ὅμως καὶ ἐκτρεπομένους αἱρε-
τικοὺς δὲν χρειάζεται ἐπίμονη συνδιάλεξις: «αἱρετικὸν 
ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ, 
εἰδὼς ὅτι ἐξέστραπται (ἔχει διαστραφῆ) ὁ τοιοῦτος καὶ 

30. Βλ. Βασιλείου Ἰωαννίδου, ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 6-7.
31. Α΄ Τιμ. α΄ 19.
32. Α΄ Τιμ. στ΄ 10.
33. Β΄ Τιμ. γ΄ 8.
34. Βλ. Παναγιώτου Μπρατσιώτου, ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 10.
35. Πράξ. κ΄ 29-30.
36. Φιλιπ. β΄ 2-3, Α΄ Τιμ. στ΄ 11, Β΄ Τιμ. β΄ 22.
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ἁμαρτάνει ὤν αὐτοκατάκριτος»37. Μὲ τοὺς αἱρετικούς, 
τοὺς «δολοῦντας (νοθεύοντας) τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ»38, δὲν 
εἶναι δυνατὸν νὰ ὑπάρχη ἑνότητα, διότι ἄλλα διδάσκουν 
καὶ μὲ ἄλλο τρόπο κηρύσσουν ἤ ἐφαρμόζουν τὸ Εὐαγγέλιο 
τοῦ Χριστοῦ. Ἐντὸς τῆς μιᾶς καὶ τῆς αὐτῆς Ἐκκλησίας τοῦ 
Χριστοῦ εἶναι ἀπαραίτητο ἅπαντες νὰ ὁμολογοῦν τὴν αὐτὴν 
πίστιν καὶ νὰ ἔχουν καὶ νὰ διατηροῦν τὸ αὐτὸ φρόνημα39. 
Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος τονίζει: «ὁ τῆς ὑγιοῦς 
πίστεως καὶ τὸ βραχύτατον ἀνατρέψας, τῷ παντὶ λυμαίνεται 
(ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος ἀνατρέπει/διαστρέφει καὶ τὸ ἐλάχιστο ἀπὸ 
τὴν ὑγιῆ πίστι, καταστρέφει τὰ πάντα)... τὸ Εὐαγγέλιον ἀνέ-
τρεψαν οἱ καὶ μικρόν τι καινοτομοῦντες»40.
 γ) «Ἕν Βάπτισμα»: Σημεῖα καὶ συντελεστὲς Ἑνότητος 
τῆς Ἐκκλησίας ἀποτελοῦν καὶ τὰ ἱερὰ Μυστήρια, καὶ μάλι-
στα τὸ εἰσαγωγικόν, ἤτοι τὸ ἅγιον Βάπτισμα. Πίστις ὀρθὴ 
καὶ ἀληθινὴ καὶ ὀρθῶς ἐπιτελούμενο ἀκόμη καὶ κατὰ τὸν 
τύπον ἅγιον Βάπτισμα, εἶναι ἀναπόσπαστα καὶ ἀποτελοῦν 
τὰ κυριώτερα καὶ θεμελιωδέστερα σημεῖα Ἑνότητος τῆς 
Ἐκκλησίας41.
 Αὐτὰ δὲ συνδέονται ὀργανικὰ καὶ μὲ τὴν ἔκφρασι καὶ 
τὸ ἀποκορύφωμα τῆς Ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας, τὴν Θεία 
Εὐχαριστία, ἡ ὁποία διατηρεῖ, τονώνει καὶ ἀνανεώνει τὴν 
ἑνότητα τοῦ Θεοῦ μὲ τοὺς πιστούς, καὶ τῶν πιστῶν μεταξύ 
τους: «ὅτι εἷς ἄρτος, ἕν σῶμα οἱ πολλοί ἐσμεν· οἱ γὰρ πάν-
τες ἐκ τοῦ ἑνὸς ἄρτου μετέχομεν»42.
 Ἡ Θεία Εὐχαριστία ἔχει ὄντως ἑνωτικὴ καὶ ἀφομοιωτικὴ 
δύναμι καὶ μεταμορφώνει τοὺς πιστοὺς σὲ Σῶμα Χριστοῦ43.   

***
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37. Τίτ. γ΄ 10-11.
38. Β΄ Κορ. δ΄ 2.
39. Βλ. Βασιλείου Ἰωαννίδου, ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 18.
40. PG 61, στλ. 622: Ὑπόμνημα εἰς τὴν πρὸς Γαλάτας Ἐπιστολήν, στ΄.
41. Γαλ. γ΄ 26-28, Α΄ Κορ. ιβ΄ 12.
42. Α΄ Κορ. ι΄ 16-17.
43. Βλ. Βασιλείου Ἰωαννίδου, ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 15.
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 Πρέπει νὰ τονισθῆ, ὅτι γιὰ τὴν διατήρησι τῆς Ἑνότητος 
τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἀπαραίτητη ἡ Ἀγάπη, ὄχι ἁπλῶς ἡ συ-
ναισθηματική, ἀλλὰ ἡ «ἀγάπη τῆς ἀληθείας»44, ἡ ἐνεργὸς 
ἀγάπη ὡς ἔκφρασι καὶ ἐπιβεβαίωσι τῆς ὀρθῆς πίστεως45.  
 Ἐφ’ ὅσον οἱ πιστοὶ ἀποτελοῦν τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, 
εἶναι μεταξύ τους Ἀδελφοὶ καὶ ὀφείλουν νὰ ἐκφράζουν τὴν 
ἑνότητά τους μὲ ἀνυπόκριτη καὶ ἀνιδιοτελῆ ἀγάπη, ὡς συμ-
μετοχὴ στὴν χαρὰ καὶ τὴν λύπη τῶν ἄλλων46, ὡς ἀμοιβαία 
ἀνοχὴ καὶ εἰρηνικὴ διάθεσι.
 Ἡ Ἀγάπη καλεῖται ἀπὸ τὸν Ἅγιο Ἀπόστολο «σύνδεσμος 
τῆς τελειότητος»47, τὰ δὲ γνωρίσματά της τὰ περιγράφει μὲ 
ἔξοχο καὶ ἀριστοτεχνικὸ τρόπο στὸν περίφημό του Ὕμνο 
τῆς Ἀγάπης48. Ἡ ἔλλειψις τῆς ἀληθινῆς Ἀγάπης ὁδηγεῖ σὲ 
ψυχρότητες, σὲ διαιρέσεις καὶ γενικὰ σὲ κατάπτωσι τῶν 
πραγμάτων τῆς Ἐκκλησίας διὰ τῆς ζοφερᾶς ἀδελφομαχίας: 
«εἰ δὲ ἀλλήλους δάκνετε καὶ κατεσθίετε, βλέπετε μὴ ὑπ’ ἀλλή-
λων ἀναλωθῆτε»49 [ἄν ὁ ἕνας δαγκώνη καὶ κατατρώγη τὸν 
ἄλλον, προσέχετε μήπως καταφαγωθῆτε μεταξύ σας]!... 
 Μόνον «ἡ ἀγάπη οἰκοδομεῖ»50. Ὅ,τι ἐπιτελεῖται στὴν 
Ἐκκλησία καὶ τὸν κόσμο γενικότερα μὲ τὸ πρόσχημα τοῦ 
καλοῦ, ἀλλὰ δὲν ἔχει ἐντὸς αὐτοῦ τὴν ἀγάπη γιὰ τὸν Θεὸ καὶ 
τὸν ἄνθρωπο, γιὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὸ Ποίμνιο, δὲν φέρει 
καλὸ ἀποτέλεσμα καὶ εἶναι καταδικασμένο σὲ ἀποτυχία. 
 Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ οἱ Ἅγιοι Πατέρες ἐπέμεναν στὸν σύν-
δεσμο Πίστεως καὶ Ἀγάπης, ἐν σχέσει πρὸς τὴν Ἑνότητα 
τῆς Ἐκκλησίας: «Τότε γὰρ ἡ ἀληθὴς ἑνότης τῆς πίστεως, τότε 
ἐπιγινώσκομεν τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ, ὅταν καὶ ἐν τοῖς δόγμασιν 
ὀρθοδοξῶμεν καὶ τῆς ἀγάπης τὸν σύνδεσμον συντηρῶμεν. 

44. Β΄ Θεσ. β΄ 10. 
45. Γαλ. ε΄ 6.
46. Ρωμ. ιβ΄ 15.
47. Κολ. γ΄ 14.
48. Βλ. Α΄ Κορ. ιγ΄ 1-13.
49. Γαλ. ε΄ 15.
50. Α΄ Κορ. η΄ 1.
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Ἀγάπη γὰρ ὁ Χριστός»51. 
 Ὅμως, ὀφείλουμε νὰ παρατηρήσουμε ὅτι στὸ σημεῖο 
αὐτὸ χρειάζεται προσοχή. Τὸ ὄνομα τῆς Ἐκκλησίας εἶναι 
βεβαίως «συμφωνίας ὄνομα καὶ ὁμονοίας»52, ἀλλὰ μέχρις 
ἐκεῖ ὅπου δὲν ζημιώνεται ἡ «εὐσέβεια», δηλαδὴ ἡ ἀληθινὴ 
καὶ ὀρθὴ πίστις. Διότι, ζητεῖται ἡ «εὐσεβὴς συμφωνία»53 
καὶ ὄχι ἡ ἀσεβὴς σύμπνοια μὲ τοὺς αἱρετικούς. Καὶ μάλι-
στα, μεγάλη ἁμαρτία δὲν εἶναι μόνον ἡ αἵρεσις, ἀλλὰ καὶ 
τὸ σχίσμα, τὸ προερχόμενο ἀπὸ πλεονεξία, φιλαρχία καὶ 
ἔλλειψι ἀγάπης54, καθὼς καὶ ἀπὸ ἀκάθαρτη ζωή· λέγει χα-
ρακτηριστικὰ γιὰ τὸ τελευταῖο ὁ Ἱ. Χρυσόστομος: «ποιεῖ 
γὰρ καὶ βίος ἀκάθαρτος σχίσματα»55.

***
 Ἔχει ἤδη ἀναφερθῆ, ὅτι γιὰ τὴν οἰκοδομὴ τῆς Ἐκκλη-
σίας, τὸν καταρτισμὸ τῶν μελῶν της καὶ τὴν διασφάλι-
σι τῆς ἑνότητος τῆς πίστεως ἐδόθησαν οἱ Ποιμένες καὶ 
Διδάσκαλοι αὐτῆς. Οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι ἦσαν οἱ φορεῖς 
καὶ φύλακες τῆς Ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας56 καὶ παρέ-
δωσαν τὴν αὐθεντία καὶ ἐξουσία τους, τὴν Παράδοσι καὶ 
Παρακαταθήκη ποὺ παρέλαβαν ἀπὸ τὸν Κύριο, ἤτοι τὴν 
ὀρθὴ πίστι καὶ τὸν σύμφωνο πρὸς αὐτὴν τρόπο ζωῆς, 
στοὺς Μαθητὰς καὶ Διαδόχους τους. Διὰ τοῦ τρόπου αὐτοῦ 
ἡ Χριστιανικὴ Εὐσέβεια καὶ ἡ Ἱερὰ Παράδοσις φυλάσσον-
ται καὶ μεταδίδον ται ἀδιάκοπα ἐντὸς τῆς ἱστορίας ἀπὸ τοὺς 
διαδόχους τῶν Ἀποστόλων, δηλαδὴ τοὺς Ἐπισκόπους.
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51. Ἱ. Θεοφυλάκτου Ἀχρίδος, PG 124, στλ. 1088Α: Πρὸς Ἐφεσίους 
Ἐπιστολῆς Ἐξήγησις.

52. Ἱ. Χρυσοστόμου, PG 61, στλ. 616: Ὑπόμνημα εἰς τὴν πρὸς 
Γαλάτας Ἐπιστολήν.

53. Θεοδωρήτου Κύρου, PG 82, στλ. 209BC: Ἑρμηνεία τῆς πρὸς 
Ρωμαίους Ἐπιστολῆς.

54. Βλ. Ἱ. Χρυσοστόμου, PG 62, στλ. 84-86: Ὑπόμνημα εἰς τὴν πρὸς 
Ἐφεσίους Ἐπιστολήν, Ὁμιλία ΙΑ΄, δ΄ε΄.

55. Βλ. Ἱ. Χρυσοστόμου, PG 62, στλ. 509: Ὑπόμνημα εἰς τὴν πρὸς 
Τιμόθεον Ἐπιστολὴν πρώτην, Ὁμιλία Β΄, α΄. 

56. Βλ. Παναγιώτου Μπρατσιώτου, ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 13.
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 Διὰ τῆς χειροτονίας, τῆς ἐπιθέσεως δηλαδὴ τῶν χειρῶν 
στοὺς χειροτονουμένους, τοὺς ὁποίους ἔκριναν πρὸς τοῦτο 
ἀξίους, οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι ἐνεπιστεύθησαν ὄχι μόνο τὸ 
εἰδικὸ ἱερατικὸ χάρισμά τους καὶ τὴν πνευματικὴ ἐξου-
σία τους, ἀλλὰ καὶ τὸν θησαυρὸ τῆς Πίστεως καὶ τῆς ὅλης 
Παραδόσεως· ἐπρόκειτο οὐσιαστικὰ γιὰ μετάδοσι τοῦ 
ὀρθοδόξου χριστιανικοῦ φρονήματος καὶ βιώματος τῆς 
Ἐκκλησίας, γιὰ παράδοσι τῆς μεθόδου θεραπείας, φωτι-
σμοῦ καὶ θεώσεως τοῦ ἀνθρώπου στὴν Ἐκκλησία. Αὐτὸ 
εἶναι τὸ νόημα τῆς ἀποστολικῆς διαδοχῆς πρὸς ἐξασφάλισιν 
τῆς Ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας, τῆς Καθολικότητός της καὶ 
τῆς ἐπιτελέσεως τῆς σωτηρίου ἀποστολῆς της στὴν ἱστο-
ρία57 μέχρι σήμερα καὶ μέχρι τῆς Δευτέρας τοῦ Κυρίου 
Παρουσίας.
 Σύμφωνα δὲ μὲ τὸ πρότυπο τῆς Ἀποστολικῆς Συνόδου 
τῶν Ἱεροσολύμων58, τὴν ἀνωτάτη ἀρχὴ στὴν Καθολικὴ 
Ἐκκλησία ἐπὶ θεμάτων Πίστεως καὶ Ἤθους ἔχει ἡ ὅλη 
Ἐκκλησία ἐκπροσωπουμένη διὰ τῶν Προϊσταμένων της, 
ἤτοι πρωτίστως καὶ κυρίως τῶν Ἐπισκόπων, ἐν Συνόδῳ. 
Ὅμως, δὲν πρέπει νὰ λησμονῆται ὅτι στὴν Ὀρθόδοξη 
Ἐκκλησία ἔσχατο κριτήριο ἐπὶ θεμάτων Πίστεως εἶναι ἡ 
γρηγοροῦσα δογματικὴ συνείδησις τοῦ πληρώματος τῆς 
Ἐκκλησίας, καὶ ἐν τέλει ἡ αὐθεντία καὶ τὸ ἀλάθητον τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος τῆς Ἀληθείας59. Ἀκόμη καὶ οἱ Σύνοδοι 
εἶναι παραδεκτὲς καὶ ἀποδεκτὲς ὑπὸ προϋποθέσεις. Λέγει 
ὁ Ἅγιος Μάξιμος Ὁμολογητής: «Ἐκεῖνας οἶδεν ἁγίας καὶ 
ἐγκρίτους Συνόδους ὁ εὐσεβὴς τῆς Ἐκκλησίας κανών, ἅς 
ὀρθότης δογμάτων ἔκρινεν»60.

***
57. Αὐτόθι, σελ. 13-14. Βλ. καὶ Ἱερομ. Ἀθανασίου Γιέβτιτς, ἔνθ’ 

ἀνωτ., σελ. 161.
58. Βλ. Πράξ. ιε΄ 6 ἑ. 
59. Βλ. π. Ἰωάννης Μέγιεντορφ, Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἐκδ. Ἐν 

πλῷ, Ἀθήνα 2010, σελ. 59-60.
60. PG 90, στλ. 148Α: Περὶ τῶν πραχθέντων ἐν τῇ πρώτῃ αὐτοῦ 

ἐξορίᾳ, ἤτοι ἐν Βιζύῃ, ΙΒ΄.
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Μακαριώτατε, ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί·
 Ἡ Ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας, σύμφωνα μὲ τὸν μέγιστο 
καὶ ἀπαράμιλλο ἐκκλησιολόγο Ἀπόστολο Παῦλο, ἡ ὁποία 
συνίσταται ἀπὸ τοὺς ὑπερφυσικοὺς παράγοντες τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος, τῆς μιᾶς Πίστεως, τοῦ ἑνὸς Βαπτίσματος, τῆς 
Ἀγάπης, τῆς μυστηριακῆς κοινωνίας καὶ τῆς ἱεραρχικῆς 
καὶ συνοδικῆς δομῆς αὐτῆς, ἀποτελεῖ ὄντως θεία δωρεά, 
ἡ ὁποία ὅμως ἀπαιτεῖ θυσιαστικὴ ἀνθρώπινη συγκατάθεσι 
πρὸς διατήρησιν καὶ ἐνίσχυσίν της. 
 Ἡ Ἐκκλησία μὲ τοὺς Ἀποστόλους καὶ διαδόχους τους 
«ὀρθοτομεῖ τὸν λόγον τῆς ἀληθείας»61, δηλαδὴ μαρτυρεῖ 
καὶ ὁμολογεῖ τὴν Ἀλήθεια τῆς Πίστεως καὶ Ζωῆς. Ἑνότητα 
Πίστεως καὶ πληρότητα θείας χάριτος καὶ εὐλογίας ὑπάρ-
χει μόνον ἐκεῖ ὅπου βιώνεται καὶ διακηρύσσεται ἀνόθευ-
τη καὶ ἀδιάφθορη ἡ ἀληθινὴ πίστις καὶ μάλιστα ἐνώπιον 
ὅσων τὴν διασποῦν καὶ κακοποιοῦν αἱρετικῶν καὶ σχισμα-
τικῶν. Αὐτὴ ἀποτελεῖ τὸ θεμέλιο τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὴν 
πηγὴ τῆς Ἑνότητός της62, χωρὶς δὲ τὴν ἀκεραία καὶ γνησία 
Ὀρθοδοξία δὲν ὑπάρχει οὔτε Ἐκκλησία οὔτε σωστικὴ θεία 
δωρεὰ κατὰ τὸν Ἀπόστολο Παῦλο καὶ τοὺς μεταγενεστέ-
ρους Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας63.
 Ὅλα αὐτὰ εἶναι ἄκρως σημαντικὰ καὶ διαφωτιστικὰ ἐν 
ὄψει ὅσων διεδραματίσθησαν καὶ διαδραματίζονται  ἐδῶ 
καὶ ἕναν περίπου αἰῶνα μὲ τὴν ἐκκλησιολογικὴ αἵρεσι καὶ 
δὴ παναίρεσι τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἡ ὁποία πλήττει καὶ κα-
ταλύει τὸ δόγμα περὶ τῆς μοναδικότητος καὶ ἑνότητος τῆς 
Ἐκκλησίας. Ὁ Οἰκουμενισμὸς δὲν ἐμπνέεται οὔτε καθοδη-
γεῖται ἀπὸ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, δηλαδὴ τὴν Ἀλήθεια καὶ τὴν 
Χάρι ποὺ ὁδηγοῦν στὴν Ἑνότητα. Διότι, ἐν ὀνόματι τῆς 
ψευδοῦς ἑνότητος μὲ τοὺς ἑτεροδόξους-αἱρετικοὺς προέβη 
-διὰ τῶν ἐκπροσώπων του- ἀρχικὰ στὴν ἑορτολογικὴ διά-
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61. Πρβλ. Β΄ Τιμ. β΄ 15.
62. Βλ. Ἱερομ. Ἀθανασίου Γιέβτιτς, ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 163. 
63. Βλ. Αὐτόθι, σελ. 170.



222 Μαρτυρία Πίστεως καὶ Ζωῆς

σπασι τῶν ἰδίων τῶν Ὀρθοδόξων καὶ διὰ τοῦ τρόπου αὐτοῦ 
ἀπέδειξε τὴν ἐκκλησιομάχο διάθεσί του.
 Ὥστε, μετὰ μύριες ὅσες ἀβαρίες καὶ προδοσίες νὰ φθά-
σουν οἱ Οἰκουμενισταὶ προσφάτως διὰ τῆς ἐν Κολυμπαρίῳ 
ψευδοσυνόδου τους, μέσῳ τοῦ ἐγκριθέντος κειμένου 
τους «Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρὸς τὸν λοιπὸν 
Χριστιανικὸν κόσμον», νὰ προβοῦν οὐσιαστικὰ σὲ θε-
σμικὴ νομιμοποίησι-δογματοποίησι τοῦ Συγκρητισμοῦ-
Οἰκουμενισμοῦ, ὅπως εἶχε ἐπισημανθῆ καὶ στὸ Μήνυμα 
Ἐγρηγόρσεως τῆς προσφάτου Διορθοδόξου Συσκέψεώς 
μας τοῦ παρελθόντος Μαΐου, ἐν ὄψει τῆς οἰκουμενιστικῆς 
συνόδου τῆς Κρήτης64· διὰ τοῦ τρόπου τούτου λοιπόν, ἡ 
αἵρεσις, ἡ ὁποία ἐπὶ δεκαετίες διέτρεχε μολυσματικὰ τὴν 
ὕπαρξί τους, ἐπισημοποιήθηκε πλέον μὲ συνοδικὸ πρόσχη-
μα, πρὸς κρῖμα καὶ κατάκριμα τόσο αὐτῶν, ὅσο καὶ τῶν 
ἀκολούθων τους.
  Ἀπορρίπτοντες ἐντόνως τὴν καθιερωθεῖσα καὶ παγι-
ωθεῖσα αἱρετικὴ αὐτὴ ἐκτροπή, παραμένουμε ὀρθοδόξως 
«ἐν οἷς ἐμάθομεν καὶ ἐν οἷς ἐπιστώθημεν»65, διὰ πρεσβειῶν 
δὲ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου καὶ διὰ τῶν εὐχῶν τῶν 
Ἁγίων Ὁμολογητῶν Πατέρων μας τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας 
Χρυσοστόμου πρώην Φλωρίνης, Γλυκερίου Ρουμανίας καὶ 
Φιλαρέτου τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς εἴθε νὰ διαφυλάξουμε καὶ 
ὑπηρετήσουμε ἕως τέλους τὴν θεία Ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας, 
γιὰ νὰ ἀξιωθοῦμε τῆς αἰωνίου Ἑνότητος καὶ Δόξης τοῦ Πατρὸς 
καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν!

64. Βλ. Μήνυμα Ἐγρηγόρσεως καὶ Πιστότητος εἰς τὴν «Ὀρθὴν τῆς 
Πίστεως Ὁμολογίαν» τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, Κυριακὴ 
τῆς Σαμαρείτιδος, 16/29.5.2016: Ἡ «Ὑγιαίνουσα Διδασκαλία» τῶν 
Ἁγίων Ἀποστόλων καὶ τῶν Πατέρων καὶ τῶν Συνόδων καὶ ἡ λεγο-
μένη Μεγάλη Σύνοδος τῶν Οἰκουμενιστῶν -  Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία 
ἔναντι τῆς Αἱρέσεως τοῦ συγκρητιστικοῦ Οἰκουμενισμοῦ (βλ. ἰδίως 
Β΄ 8 καὶ Γ΄ 11), στὴν ἐπίσημη Ἱστοσελίδα τῆς Ἐκκλησίας Γνησίων 
Ὀρ θο δόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος (www.ecclesiagoc.gr/index.php/
ekklisiologika).

65. Πρβλ. Β΄ Τιμ. γ΄ 14.




