
ΜΉΝΥΜΑ ΤΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΚΡΥΝΟ ΚΑΝΑΔΑ 

Μετά μεγάλης χαράς καί ί κανοποι ήσεως δημοσιεύο

μεν κατωτέρω τήν συνέντευξ ι ν πού παρεχώρησε ό Κ. Δ. 

Οι κονομόπουλος, κάτοικος Μοντρεάλ, (= Μ) εις τόν 

διευθυντήν του Έλλ ηνικου Ραδιοφωνικου Σταθμου του 

Βανκουβερ (=Β) Κ. Παρίσην Σάββαν. 

Ή μοναδικότης της συνεντεύξεως αυτης έγκειται εις 

τό Ότι διά πρώτην φοράν μετεδόθη από Ραδιοφωνικόν 

Σταθμόν του Καναδά τό όρθόδοξον μήνυμα της άποτει

χίσεως (=απομακρύνσεως) των πιστων από τούς κα κο 
δοξουντας ποιμένας των μέ σαφήνειαν καί παραδοσιακήν 

Ι θεμελίωσιν. Τά επιχειρήματα της συνεντεύξεως εκφρά

ζουν απολύτως τό πατερι κόν - αγωνιστι κόν πνευμα της
ι 
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! 'Ορθοδοξίας, καί έρχονται εΙς μίαν κρίσιμον ωραν νά 
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βοηθήσουν Όσους διατελουν ακόμη εν κοι νωνίc;x μέ τούς 
, οΙκουμενιστάς ψευδοποιμένας των, φοβούμενοι νά τούς--t 
! αποδοκιμάσουν, μήπως καί εύρεθουν ... «εκτός Έκκλ η

4~.I σίας»! Δ υστυχως μερικοί εκ των «δοκούντων όρθοδοξεϊν» 
·	 ι
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, έχουν ταλαιπωρήσει καί συνεχίζουν νά ταλαιπωρουν 
....J ! 

τούς πιστούς πού επιθυμουν καθαράν 'Ορθοδοξίαν, χωρίς 

συμβιβασμούς καί αντορθόδοξες «όμολογίες», πού έχουν 

ώς αποτέλεσμα Ί:ήν ... παραμονή ν του ποιμνίου ύπό τόν 
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κακόδοξον ποιμένα του! 

Ή εύθύνη των όμογενων 'Ορθοδόξων τοϋ Καναδα 
δσων ήκουσαν τήν συνέντευξιν - γίνεται πλέον μεγαλυ

τέρα, εάν τυχόν αδιαφορήσουν στό μήνυμά της. Ό <Άγιος 

Νικόδημος ό Άγιορείτης έγραψε, δτι δταν οί Ίεράρχαι 

δέν όρθοδοξουν, τότε τόν λόγον νά τόν έχουν οί Μοναχοί. 

Καιρός νά προστεθfl: καί δταν καί αυτοί στήν πλειονό

τητά των αδιαφορήσουν, τότε τόν λόγον νά τόν εχη ό 

πιστός λαός το'ο Θεο'Ο, δπως ακριβως εκφράζεται διά 

της Έγκυκλίου των Πατριαρχων της Άνατολης (1848). 
ΕΙς τήν ανωτέρω Έγκύκλιον σαφως τονίζεται δτι « ... 

ύπερασπιστής της Θρησκείας εστίν αύτό τό σωμα της 

Έκκλησίας, ήτοι αυτός ό λαός, δστις εθέλει τό θρή

σKευμα αύτου αιωνίως αμετάβλητον καί όμοειδές τφ 

των πατέρων αύτου...». 

Άπό τήν Έλλάδα στέλλομεν τά θερμά μας συγχαρη

τήρια στά δύο εκλεκτά καί ενσεβη τέκνα της, διά τήν 

μεγίστην προσφοράν των πρός τούς εν Kαναδζl Όρθοδό

ξους όμογενεΙς. Ευχόμεθα εκ καρδίας ό λόγος των νά 

εϋρη απήχησιν στίς ψυχές των πιστων καί συντόμως νά 

προστεθουν πολλοί εξ αυτων - είθε οί πάντες - στό ήδη 

από τήν δεκαετίαν τού 1970 άγωνιζόμενσν μέτωπον της 

εν Kαναδζl ακαινοτομήτου Όρθοδοξίας. 

Είθε, επίσης, ή συνέντευξις αυτή νά γίνη αΙτία αυτο

κριτικης των εν Έλλάδι όρθοδόξων, κληρικων καί λαϊ

κων, οί όποιοι επί δεκαετίες τώρα κοινωνουν αταράχως 

μετά των Έπισκόπων των, των ύποστηρικτων καί δoρυ~ 

φόρων της αίρέσεως τού αίωνος μας. 

Τό κείμενον πού ακολουθει αποτελει μέρος της συν

εντεύξεως' τήν όποία ελπίζομεν νά όλοκληρώσωμεν προ

σεχως. 
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Β. - Άδελφέ Δ ημ ήτριε, ή ιερά ύποχρέωσις εις τό νά 

συμβάλλω εις τό ξεσκέπασμα των δολ ιοφθορέων της ορ

θoδόξoυ πίστεώς μας καί των εχθρων αυτης πού σκευω

ρουν εναντίον της Όρθοδοξίας καί ή επιθυμία μου δπως 

οι ορθόδοξοι <Έλληνες γνωρίσουν βαθύτερον τήν αλ11
θειαν, μέ φέρνει γιά μιά ακόμη φορά σέ τηλεφωνική 

επικοινωνία μαζί σας, γιά νά συζητήσωμε τό πάντα επί

καιρον θέμα του Οίκουμενισμοϋ. 

Μ. - Άδελφέ μου Παρίση, δπως πάντα έτσι καί τώρα 

είμαι πρόθυμος νά συζητήσωμεν εξετάζοντες καί τίς άλ

λες πλευρές του περί Οικουμενισμου θέματος χάριν της 

αλ ηθείας, ή γνωσις της όποίας ελευθερώνει τόν άνθρωπον 

από πάσης πλάνης καί παγίδος. 

Β.- Άρχίζω μέ τήν πρώτην ερώτησιν: Τί ζητεί ό Θεός 

καί ή Έκκλησία νά πράξουν οι Όρθόδοξοι χριστιανοί, 

κληρικοί καί λαϊκοί, δταν ό επίσκοπός των είναι ύπο

στηρικτής της παναιρέσεως του Οικουμενισμου; 

Μ.- Δεδομένου δτι ή Έκκλησία είναι μία, μία είναι 

καί ή ευθύνη πού βαρύνει δλους, δλα τά μέλη της Έκ

κλησίας, έναντι της κηρυττομένης κακοδοξίας. Στήν προ

κειμένη περίπτωσιν οι πιστοί παρακολουθουν μέ αγωνία 
ι 

!
 
Ι
 νά δουν πως θά αντιδράση ό επίσκοπός των, 11 άλλοι
 
!
j επίσκοποι άλλων ορθοδόξων Έκκλ ησιων, διά νά ενερ


'i 

Ί γήσoυν αναλόγως. 

Β. Δηλαδή άν ό επίσκοπός των αντιδράση πατερικως, 

τότε ύποχρεοϋνται νά του συμπαρασταθουν μέ κάθε δυ

νατόν τρόπον, αυτό δέν θέλετε νά πητε; 

Μ. Ναί, αυτό ακριβως. 

Β. - "Α ν δμως δέν αντιδράση ό επίσκοπός των, ούτε 

οι συνεπίσκοποί του καί αντιδράσουν επίσκοποι άλλων 

ορθοδόξων Έκκλησιων, ύποχρεουνται νά συμπαραστα
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θουν σ' αυτούς; 

Μ. - Πιστεύω δτι ύποχρεουνται. Καί μάλιστα αν οί 

αντιδράσεις των όρθοδόξων εκείνων επισκόπων κλ ιμα

κωθουν καί καταλήξουν εις διακοπήν της εκκλ ησια

στικης κοινωνίας μετά των κακοδόξων οικουμενιστων, 

τότε οί πιστοί, δσοι κληρικοί καί λαϊκοί παραμείνουν 

πιστοί εις τήν ΌΡθοδοξίαν, ύποχρεουνται νά έχουν εκ

κλ ησιαστι κήν κοι νωνίαν μόνον μέ όρθοδόξους επισκό

πους, εΙτε αυτοί είναι <Έλληνες, είτε ρωσοι, είτε Σέρβοι 

κ.λπ., αρκεϊ νά είναι όρθόδοξοι καί όχι οΙκουμενισταί. 

Οί πατέρες της εκκλησίας τονίζουν δτι εχθροί του Θεου 

είναι όχι μόνον οί διάφοροι αίρετικοί, αλλά καί οί έχο

ντες εκκλ ησιαστι κήν κοι νωνίαν μετ' αυτων. 

Β. - <Υποστηρίζουν μερικοί, δτι οί πιστοί πρέπει νά 

περιμένουν πρωτα τήν Συνοδι κήν καταδί κην του επι
, "t Ι , , (:Ι ι Ι ι 

σκοπου εκεινου που κηρυττει αιρεσιν και κατοπιν να 

αποσχισθουν απ' αυτόν. Διότι, αν αποσχισθουν πρό συν ο 
δικης διαγνώμης δημιουργουν τάχα σχίσμα εν τη Έκ

κλ ησίι;χ. Έσεϊς πως τό σχολιάζετε αυτό; 

Μ. - Οί λέγοντες αυτά έρχονται εΙς αντίθεσιν μέ τούς
 

άγίους πατέρας. Οί πατέρες της Έκκλησίας στήν εποχή
 

τους, σέ παρόμοιες περιπτώσεις, δέν ήθελαν καμμ ίαν εκ


κλ ησιαστι κήν κοι νωνίαν μέ τούς αίρετι κούς. <Η από


σχισις απαγορεύεται, δταν ό επίσκοπος σφάλλ11 ώς ατο


μον, ση1ν Ιδιωτική του ζωή. <Όταν δμως σφάλλ η περί
 
i· 

τήν πίστιν, ή αποτείχισις συνιστάται εκ μέρους των πα


. ' τέρων της Έκκλησίας, των <ι Κανόνων καί της <Αγίας
 
; 
, 

Γραφης. 
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Πρό συνοδικης αποφάσεως 

Β.- Παρακαλω νά μας αναφέρετε όνόματα αγίων πα

τέρων πού απεσχίσθησαν αμέσως από του αίρετικου επι

σKόπoυ' προτου νά καταδικασθη ό αίρετικός επίσκοπος 

ύπό της Συνόδου. 

Μ. - Σας αναφέρω τόν αγιώτατον πατριάρχην Άλε

ξανδρείας Κ ύριλλον, ό όποίος προέτρεπε τούς πιστούς 

της Κων /λεως, κληρικούς καί λαϊκούς, νά απέχουν της 

κοινωνίας του αίρετικά κηρύσσοντος Νεστορίου, αν καί 

δεν είχε συνέλθη ακόμη σύνοδος πρός καταδίκην του. 

Καί σημειώσατε, δτι δταν ό θείος Κύριλλος προέτρεπε 

μέ τά λόγια αυτά τούς πιστούς της Κων / λεως, αυτοί 

είχαν προηγουμένως διακόψει κοι νωνίαν μέ τόν κακό

δοξον ποιμενάρχη των, τόν Νεστόριον. Έπίσης ό αγιος 

Ύπάτιος, πού μόλις επληροφορήθη τήν κακοδοξίαν του 

Ν εστορίου, διέκοψε τό μ νημόσυνό του, πρί ν καν συνέλ

θη Σύνοδος πρός καταδίκην του αίρετικου Νεστορίου. 

'Άλλο παράδειγμα: Ό αγιος Μάξιμος ό όμολογητής δι

έκοψε πασαν εκκλησιαστικήν κοινωνίαν πρό συνοδικης 

διαγνώμης, μεθ'δ}..φν σχεδόν των θρόνων Άνατολης καί 

Δύσεως, ένεκα της αίρέσεως του Μονοθελητισμου, ωστε 

νά θεωρηται ύπό των αντιπάλων του ώς εύρισκόμενος 

τάχα εκτός 'Εκκλησίας. του έλεγαν: ποιας 'Εκκλησίας 

είσαι; του Βυζαντίου, της Ρώμης, της Άντιοχείας, της 

Άλεξανδρείας; ποίας; δλαι αυταί έχουν ένωθη. 'Εάν λοι

πόν είσαι μέλος της 'Εκκλησίας ένώσου καί σύ. Καί 

τότε ό αγιος απήντησεν: «μέλη της Έκκλησίας είναι δσοι 

έχουν τήν όμολογίαν της Όρθοδόξου πίστεως χάριν αυ

της είμαι έτοιμος καί νά αποθάνω». Καί τέλος, οί πρό 

της έβδόμης σικ. Συνόδου αθλήσαντεςεικονόφιλοι, κλη
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ρικοί καί λαϊκοί, διετέλεσαν εν ακοι νωνησίι;χ πρός τούς 

εικονομάχους επί όλοκλήρους δεκαετίας γιά τήν καλή 

όμολογία της πίστεως. 

Β.- Μέ αυτά πού μου είπατε, κ. ΟΙκονομόπουλε, μου 

ύπενθυμίσατε τόν αγ. Θεόδωρον τόν Στουδί την, πού έγρα

ψε οτι: «μολ υσμόν έχει 11 κοινωνία εκ μόνου του μ νημο

νεύειν τόν εΙκονομάχον επίσκοπον, έστω καί άν ό μνημο

νεύων είναι Όρθόδοξος». 

Μ.- Πολύ σωστά. 'Άς μή ματαιοπονοϋν λοιπόν, ολοι 

εκεινοι πού κακως προσπαθοϋν νά δικαιολογήσουν τά 
αδικαιολόγητα. 

Β. - Κύριε Οι κονομόπουλε, σχετικως μέ ολα αυτά θεω

ρω αναγκαιον νά εξετασθη ό τρόπος μέ τόν όποιον ή 

Έκκλ ησία αντιμετώπιζε τίς έκάστοτε εμφανιζόμενες αί

Ρέσεις, πρίν δημιουργηθουν οί σχετικοί Ι Κανόνες. 

Μ.- Πρίν δημιουργηθουν οί Κανόνες, τίς αίρέσεις η 

Έκκλ ησία τάς αντιμετώπιζεν βάσει της άγ. Γραφης, ή 
όΠΟία λέγει: «Αίρετικόν άνθρωπον μετά μίαν καί δευτέ

ραν νουθεσίαν παραιτου» (Τιτ. 3, 10). Καί πάλιν: «Άλλ' 

αν ημεΊς 11 άγγελος εξ ουρανου ευαγγελίζεται ύμιν παρ' 

Ο ευαγγελισάμεθα ύμιν, ανάθεμα έστω». (Γαλ. 1,8). Έπί
σης γράφει: «Κρατειν τάς παραδόσεις ας έδιδάχθημεν, 

είτε διά λόγου, είτε δι' επιστολης των αποστόλων, καί 

μένειν εν οίς εμάθομεν καί επιστώθημεν. Καί μή πλα

νασθαι ύπό των αντικειμένων, αλλά γρηγορειν, στήκειν 

εν τη πίστει, έδραίους γίγνεσθαι, αμετακινήτους». Καί ό 

αγιος 'Ιγνάτιος λέγει: «Φεύγετε τάς αίρέσεις, διότι είναι 

του διαβόλου εφευρέσεις». Καί ό αγ. Έπιφάνιος: «Άπο

στρεφεσθε πάσας τάς αίρέσεις σάν θηρία έχοντα θανα

τηφόρον δηλητήριον». 

Β. - Δηλαδή:' αίρετικοί ειναι όχι μόνον οί αρνούμενοι 
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τά θεια δόγματα, αλλά καί οι αρνούμενοι τόν Ευαγ

γελικόν νόμον, οι αρνούμενοι τά Γραφικά εδάφια πού 

μας α ναφέρα τε. 

Μ.- Μάλιστα. Καί ό &γ. Χρυστόστομος λέγει: «Ύπάρ

χει καί καλό σχίσμα, ύπάρχει καί κακή όμόνοια, αλλά 

καί καλή διαφωνία». Λοιπόν δσοι συμφωνουν απολύτως 

μέ τήν &.γ. ΓραφΙ1ν, μέ τούς Ι Κανόνας καί γενικά μέ 

τήν Παράδοσιν της Έκκλ ησίας του Χριστου, αντιλαμ

βάνοναι δτι ή συνέχισις εκκλησιαστικης κοινωνίας μέ 

τούς οι κουμενιστάς επισκόπους καθιστα τόν οιονδήποτε 

μετά της μερίδος τοϋ αίρεΤΙΚΟϋ. Άντιθέτως, οι μ ή κοι νω

νουντες μέ τούς κακοδόξους οι κουμενιστάς, δημ ιουργουν 

τήν ύγια αντίδρασιν της Έκκλησίας. Άποτελουν μέ άλλα 

λόγια τό ύγιές μέρος αυτης. Αυτό διδάσκει ή ιστορία 

της Όρθοδόξου Έκκλ ησίας, αυτά παρελάβομεν ύπό των 

άγ. Πατέρων. Ένώπιον αυτης της διδασκαλίας έπρεπε ό 

κάθε αντιφρονων νά ταπεινώση τόν εαυτόν του καί νά 

μή σοφίζεται περιττά καί άδικα ακολουθων δΙΚΙ1 του 

πολΙΤΙΚ11ν, διά της όποίας βλάπτει καί τόν εαυτόν του 

καί δσους καλ η τη πίστει συμφωνουν μαζί του. ·0 Θεός 

καί ή Έκκλησία του επιθυμουν τήν απομάκρυνσιν των 

πιστων εκ των αιρετιζόντων οι κουμενιστων καί τήν μέ

χρι θανάτου όμολογίαν της όρθοδόξου πίστεως. 

Β. - Συνεπως σήμερον πού ή αϊρεσις κηρύσσεται ύπό 

των οικουμενιστων επί τη βάσει προδοτικου σχεδίου καί 

αι αιρετικαί παρασυναγωγαί χαρακτηρίζονται ώς «α

δελφαί εκκλ ησίαι» πως είναι δυνατόν τά όρθόδοξα μέλη 

της Έκκλησίας νά δικαιολογηθουν διά τΊ1ν κατάκριτον 

σιωπήν των καί τή μετά των προδοτων της πίστεως οι κου 
μενιστων κοι νωνίαν των; 

Μ. - Τό ερώτημά σας πρέπει νά απασχολήσει δλους 
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τούς όρθοδόξους, διότι ή προδοσία έχει λάβει πολύ μεγά

λας διαστάσει. 'Ιδού διατί: α) "Έγινε αναγνώρισις των 

δυτικων ώς «αδελφων εκκλησιων»· β) εξίσωσις Όρθο

δοξίας, Παπισμού καί Μονοφυσιτισμού· γ) ό πατριάρχης 

Κ. Βαρθολομαιος εχαρακτήρισεν τούς Ι κανόνας ώς «τεί

χη αίσχους»· δ) οί οΙ κουμενισταί απηγόρευσαν τόν ανα

βαπτισμόν των αίρετι κων καί άρα τήν μετάνοιαν αυτων· 

ε) επιδιώκεται αρχοντιά εν τη Έκκλησίι;χ εκ μέρους τού 

Κ. Βαρθολομαίου ώς πάπα της Ά νατολ ης ... <Όλοι αυτοί 

οί οΙκουμενισταί καταδικάζουν όρθοδόξους δίχως νά 

δι κάζουν. Οί οΙ κουμενισταί εκοι νώνησαν εκκλ η

σιαστικως μετά των αμετανοήτων αίρετικων Παπικων, 

Προτεσταντων, Μονοφυσι των· συνεώρτασαν, συμπροσευ

χήθησαν, συλλειτούργησαν, αλλ ηλοευλογήθησαν, καί 

ολα αυτά αντίθετα πρός τήν όρθόδοξον πίστι ν! Λάβετε 

υπ" όψι ν σας, οτι ό αγιος Θεόδωρος ό Στουδίτης λέγει 

οτι οί έχοντες εκκλ ησιαστι κήν κοι νωνίαν μέ αίρετι κούς, 

δέν λογίζονται πιστοί. 

Τό πρόβλημα της Κ01 νωνίας 

Β. - Κατόπι ν ολων αυτων είναι σοβαρώτατον καί E!tt
τακτικώτατον τό ζΙ1τημα της κοινωνίας, εννοω τήν σχέ

σι ν των όρθοδόξων πιστων έναντι των οΙ κουμενιστων 

επισκόπων καί ίερέων. Πολλοί όρθόδοξοι χριστιανοί εύ

ρίσκονται σέ απορία. Δέν γνωρίζουν τί νά κάνουν καί 

Ι
, [~ 

i l εξακολουθούν εκκλ ησιαζόμενοι σέ ναούς, οπου λε ι τουρ 
:!-! 
'1 

" ~ ] γούν κληρικοί οΙκουμενισταί. "Άλλοι πάλιν γνωρίζοντες 
Ι 

[~ 
βαθύτερον τό θέμα καί επιθυμούντες νά όρθοδοξουν, δχι 

μόνον θεωρητικως αλλά καί πρακτικως καί μέ συνέπεια, 

αποτειχίζονται εκ. των οΙ κουμενιστων καί εκκλησιά
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ζονται σέ ναούς πού λει τουργουν ίερεις όχι οΙκουμενι

σταί, αλλά όρθόδοξοι, οί όποιοι πσλεμουν καί αναθεμα

τίζoυν τόν ΟΙκουμενισμόν, ειτε οί κληρικοί αυτοί είναι 

'Έλληνες, ειτε Ρώσοι της Διασπορας κ.λπ., αρκει νά είναι 

πραγματικοί Όρθόδοξοι. Πώς τό βλέπετε αυτό; 

Μ. - 'Αδελφέ μου, ύποστηρίζω δτι καλώς πράττουν 

ολοι εκεινοι πού απομακρύνθησαν από τούς αίρετικούς 

καί προδότας οΙ κουμενιστάς, διότι ακριβώς αυτό κηρύσ

σει καί ή Άγία Γραφή καί οί Πατέρες... Λοιπόν οί Όρθό

δοξοι πρέπει νά συντασσώμεθα μέ τήν όρθόδοξον πίστι ν 

καί νά έχωμε κοι νωνίαν μόνον μέ όρθοδόξους κληρικούς. 

Β.- Διερωτώμαι γιά ποιό λόγον επικρατει στίς Ι1μέ

ρες μας τόσο φοβερή αδράνεια, τόση αφασία γιά τά θέ

ματα της πίστεως, αφασία πού από καιρό έχει περάσει 
" - , , ,~~ '"

πια στην περιοχη της καταφρονησεως των ιερων και ο

σίων' καί δέν ενδιαφέρονται νά διορθώσουν διά του 

σωτηρίου ελέγχου καί της καταλλήλου αντιδράσεωςτούς 

κακοδόξους οΙ κουμενιστάς; 

Μ. - 'Όλοι οί πιστοί, κληρικοί καί λαϊκοί, από τήν 

στιγμήν πού θά πληροφορηθουν τήν κηρυττομένη κακο

δοξίαν καθίστανται συνυπεύθυνοι μέ τόν αίρετικόν, εάν 

δέν κάνουν τό παν γιά νά τόν επιστρέψουν στήν αλήθεια 

της Όρθοδόξου του Χριστου Έκκλ ησίας. 'Ή, εφ' δσον 

παραμένει αμετανόητος, νά τόν αποβάλουν τό συντο

μώτερον από τό σώμα της. Είναι αποκαρδιωτική ή αδρά

νεια καί συνοδοιπορία τόσων καί τόσων καθησυχαστων, 

οί όποιοι ενώ στηλιτεύουν τούς προδότας, δέν αποχωρί
! 

, Ι 

ζoνται απ' αυτών! 

Διακηρύσσουν δτι λύκοι βαρεις μέ ένδυμα προβάτου 

κατέχουν τούς πατριαρχικούς θρόνους καί τούς περισσο

τέρoυς Μητροπολιτικούς, αλλά δέν απομακρύνονται απ' 
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αυτων, ουτε καί τά λογικά πρόβατα, τά αισθανόμενα 

τήν παρουσίαν των λύκων, αφήνουν νά αποτειχισθουν, 

αλλά καί παροτρύνουν νά μείνουν εις τΊιν τάξιν του 

, ; ποιμ νίου μαζί μέ τούς λύκους!. .. Μακρυά από τούς χρι

στοκαπήλους, χριστεμπόρους καί προδότας της πίστεως! 

<Υπακοή στούς οικουμενιστάς ισοδυναμεϊ μέ παραΚΟΙ1 

πρός τούς θεοφόρους πατέρας καί συνεπως απείθεια πρός 

τό <Άγιον Πνευμα διά του όποίου ελάλησαν οί Πατέρες. 

'Άλλως τε πως θά φανη ή διαφορά μεταξύ εκείνων πού 

προδίδουν καί εκείνων πού δέν προδίδουν, εάν καί οί μέν 

καί οί δέ συμπροσεύχωνται καί συλλει τουργουν; 

Μέ τέτοιους βοηθούς πού συλλει τουργουν καί τόν 

μνημονεύουν ό Βαρθολομαϊος, προχωρεϊ ανεμπόδιστα. 

"Α κουσε αδελφέ μου, τήν ευθύνην πού εχουν σήμερον 

οί προσφέροντες στήν νεότητα πορνό καί ναρκωτικά, 

τήν ιδίαν εχουν καί οί σιωπωντες καί μ νημονεύοντες 

τούς ψευδεπισκόπους του Οι κουμενισμου. Καί ας έχωμε 

-υπ' όψει μας δτι μνημόσυνον σημαίνει εκκλησιασΤΙΚΙ1ν 

κοινωνίαν. 

Β.- Τό άσχημο είναι δτι μερικοί κληρικοί δέν θέλουν 

νά παραδεχθουν ότι δέν πηγαίνουν καλά. "Οχι μόνον 

αρνουνται τόν δίκαιον έλεγχον, αλλά χαρακτηρίζουν 

1i 
; 

ώς φανατι κόν καί αδιάκρι τον καί «εκτός Έκκλ ησίας» 
~ -i 

j, 
• ί τόν ελέγχοντα. 

Μ.- Μά αυτό ακριβως θέλει καί ό κάθε πραγματικά 

Όρθόδοξος χριστιανός θέλει νά είναι εκτός μιας τέτοιας 

Έκκλησίας πού δέν παραδέχεται τήν μοναδικότητά της, 

αλλ' αγκαλιάζει ώς «αδελφή Έκκλησία» τήν παπωσύνην, 

- ,-, τό ταμεϊον αυτό των αίρέσεων. 
ι

~ ; 
i Β. - πως αναπαύουν τήν συνείδησί ν των οί κλ ηρι κοί 
Ι αυτοί, αλλά καΙ τούς πιστούς πού ανησυχουν; 

64
 



i 
ι 

. Ι 

ι 

Ι 

Μ. - Άδελφέ μου, έχουν βρη ένα κακόηχον τροπάριον. 

Άργότερα, λέγουν, θά αντιδράσωμεν· δταν θά έλθη ό 

κατάλληλος καιρός. Μέχρι τώρα έλεγαν, αν γίνη συλ

λεί τουργο μέ τόν πάπαν, θά διαχωρίσωμεν τίς ευθυνες 

μας κατόπι ν άλλαξαν τό χρονικόν σημείον αντιδράσεως. 

Τώρα λέγουν δτι θά αντιδράσουν άν ό Βαρθολομαίος 

τολμήση καί αλλάξη τό Πασχάλιον ... Αί συναθροίσεις 

των Θρησκειων σκοπεύουν εις τήν κατάργησιν της Όρ

θοδόξου Έκκλ ησίας. Τόν Όκτώβριον του 1996 συνηλθον 

εις τήν Ρώμ ην 200 εκπρόσωποι 12 διαφορετι κα/ν θρη

σκειων, μεταξύ των όποίων καί ό εκπρόσωπος του πα

τριάρχoυ Βαρθολομαίου Μητροπολίτης Έλβετίας κ. 

Δαμασκηνός ... Εις αυτήν τήν δαιμονι κήν συνάθροισι ν 

παρέστησαν ακόμη καί πυρολάτραι Σατανισταί καί 

μετεμ ψυχωταί μάγοι του Βούδα. Καί τώρα τίθεται τό 

ερώτημα: πως είναι δυνατόν νά μνημονεύεται ένας πα

τριάρχης πού συμμετέχει δι~ εκπροσώπου του είς σα

τανι κάς συναθροίσεις; 

~H κατάκρι τος ένότης ... 

Β.- Μερικοί κληρικοί λέγουν δτι θά αντιδράσουν αλ

λά αργότερα, δταν θά έλθη κατά τήν γνώμ ην των ό κα

τάλληλoς καιρός. <Όταν Π.χ. τολμήσουν τήν αλλαγήν του 

Πασχαλίου πού συζητείται 11 κάτι άλλο. Καί ερωτω: 

Ποιός τούς εγγυάται δτι θά ζήσουν μέχρι τότε, 11 δτι μέ 

τήν τακτική τους αυτή, εξασφαλίζουν τήν σωτηρία των, 

αφου γίνονται αιτία νά προχωρη ή παναίρεσις του οικου

μενισμου καί νά χάνωνται ψυχαί; 

Μ.- 'Έχετε δίκηο . ." Αλλως τε δταν ό Κύριος είπε, αυτός 
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πού θα φανη πιστός εις τό ολίγον, θά φανη πιστός καί 

εις τό πολύ, αυτό δέν Ι1θελε νά διδάξη; 'Ότι δηλαδή μόνον 

αυτός πού πολεμά αμέσως χωρίς αναβολή, τό οιοδήποτε 

κακό, θά φανη τελικά νικητής τοϋ κακοϋ; Έπ' αυτοϋ 

προσέξατε τί λέγει ό αγιος Χρυστόστομος: «Διότι εάν οι 

τολμωντες νά καταργήσουν τούς θείους θεσμούς καί 

παραδόσεις, έστω καί κατά μικρόν, εδέχοντο εγκαίρως 

τόν άρμόδιον έλεγχον, δέν θά εγί νετο ή παροϋσα συμ

φορά, ούτε θά κατελάμβανε τήν Έκκλ ησίαν τέτοιος χει

μωνας. Καί τοϋτο, διότι ό ανατρέπων καί τό ελάχιστον 

της όρθης πίστεως, καταστρέφε ι τό δλον». 

Δυστυχως, αδελφέ μου, έχουν δημιουργήσει μίαν εκ

κλ ησιολογίαν κατά τήν όποίαν Ι1μπορεΤ ό επίσκοπος νά 

έχη διαφορετικήν πίστιν από τόν πατριάρχην του καί ό 

ίερέας διαφορετικήν πίστι ν από τόν επίσκοπόν του, καί 

αυτό νά μ ή γίνεται αΙτία σχίσματος, προκειμένου νά 

διατηρηθη ή ένότης! 'Αλλά μιά τέτοια ένότης δέν είναι 

τοϋ Θεοϋ, είναι της παπωσύνης, άνευ άλ ηθείας καί άνευ 

Πνεύματος άγίου. 

Β. - Δ ιερωτωμα ι: τί συμβαίνει μέ τούς ρασοφόρους 

εκείνους πού είναι όρθόδοξοι, καί έχουν μόρφωσιν καί 

φήμ ην ώς πνευματικοί πατέρες, ώς άνθρωποι της προ

σευχης, δλοι αυτοί δέν θά έπρεπε νά σαλπίσουν 

συναγερμόν, ωστε νά καταλάβουν τά λογικά πρόβατα 

τόν κί νδυνον; 

Μ.- Συμβαίνει τό έξης. Αύτοί άναπαύονται στήν 

προσευχή μέ τό κομβοσχοίνι τους. Άδιαφοροϋν γιά τό 

τί γίνεται γύρω τους, γιά τό ποιούς μνημονεύουν· γιά τό 

τί λέγουν σχετικως οί Ι Κανόνες γιά κείνους πού κρα
- " ", , ~' 

τουν μια τετοια στασι σε καιρο κηρυσσομενης αιρεσεως, 

δπως σημερα... 
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ν Αν τήν ίδια στάσι πού κρατουν σήμερα οί Όρθόδοξοι 

αυτοί, πού μνημονεύουν οι κουμενιστάς επισκόπους, τήν 

κρατουσαν στήν εποχή τους καί ό Μ. Άθανάσιος, ό &γ. 

Μάξιμος, ό &γ. Θεόδωρος ό Στουδίτης, οί λαμπροί αυτοί 

όμολογηταί, ή ακόμη καί οί επί Βέκκου μαρτυρήσαντες 

Άγιορεϊτες Πατέρες,θά είχαμε εμείς σήμερα Όρθοδοξία; 

Στίς Υlμέρες μας αυτοί πού μνημονεύουν οι κουμενι

στάς επισκόπους,κρατουν θέσιν θεατου καί μόνον. Θεα

του βυθισμένου στόν κόσμον του, στίς απόψεις του, στόν 

ανθρώπινο νου του. 'Όμως οί Ι Κανόνες καί οί &γιοι της 

του Χριστου Έκκλησίας, προτρέπουν τόν ευσεβη κληρον 

καί λαόν, νά φεύγουν αμέσως μακρυά από τόν ποιμένα 

πού θά κακοδοξουσε,γενόμενος οϋτω λύκος αντί καλου 

ποιμένος. Ό &γιος Μάξιμος ό Όμολογητήςλέγει δτι «κα

νείς νά μή νοθεύη τόν λόγον του Θεου καί νά μήν απο

κρύπτη τήν αλήθειαν, γιά νά μή γίνη ύπόδικος διά τήν 

παράβασιν του λόγου του Θεου». 

Β. - ΔηλαδΙ1 ή Έκκλησία τούς εκανε επισκόπους διά 

νά διδάξουν καί φυλάξουν τόν λόγον της αληθείας της 

ακέραιον καί ανόθευτον, κρατώντας συγχρόνως τά πρό

βατά της μακράν από τά λιβάδια των αίρετικων, καί 

αυτοί τά εγκαταλείπουν απροστάτευτα μέχρι τό στόμα 

του λύκου! Πότε θά αντιληφθουν ολοι αυτοί, οτι ενα 

ΟΧΙ στήν αϊρεσι αξίζει περισσότερο από κάθε ίερα

ποστολική δράσι καί στι γι' αυτό τό ΟΧΙ εφόρεσαν τό 

,. ράσο; 

Μ. - Οί ποιμένες της Έκκλησίας πρέπει νά αντιλ η

φθουν τήν φοβερή ευθύνη τους καί νά αποφασίσουν νά 

δώσουν τό παρόν εις τό ώραϊον μέτωπον της όμολογίας 

καί ν' αναδειχθουν στρατιωται της αληθείας πρός δόξαν 

του Χριστου καί της Όρθοδοξίας καί σωτηρία του λαου. 
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Ιi. 

Έκκλησιαστική κοινωνία μετά των αίρετικων δέν είναι 
., ,..,. ~ ,." , , ,,~, 

αρετη· ειναι αμαρτια ιση προς μοιχειαν κατα τον αγιον 

Θεόδωρον Στουδί την. Δ ιά ταύτα, oiιδεμ ία κοινωνία μέ 

τούς αίρετι κούς....Άρνησις μέχρι θανάτου. 

Εις τάς ήμέρας μας ό παπισμός ανεγνωρίσθη ύπό 

του Οικουμενικου πατριαρχείου - μέ τήν ανοχή καί των 

άλλων Όρθοδόξων Έκκλησιων - «ώς σεβασμία αδελφή 

Έκκλ ησία». Ποιός; ό παπισμός! Ό δέ πάπας ώς πρωτος 

επίσκοπος όλοκλ Ι1ρου της Έκκλ ησίας του Χριστου! Παρά 

ταυτα, ποιμένες καί ποιμαινόμενοι εκ των Όρθοδόξων, 

αγωνίζονται ποιός θά φανη απαθέστερος καί ευγενέστε

ρoς στό ξεπούλημα της Όρθοδοξίας. Καί ας διαμαρτύ

ρεται ό αγιος Μάξιμος ό Όμολογητής γράφων, δτι πάσα 

αποδοχή των αίρετι κων, ισοδυναμεί πρός προδοσίαν της 

πίστεως. Καί δτι ή αγάπη πρός αμετανοήτους αίρετικούς 

αποτελεί «μ ισανθρωπίαν»! (7 Φεβρ. 1997). 

(<< Ά Ύιορεί της», Άπρ. '97) 
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