
✓ Μία Σύνοδος ἐπικίνδυνη καί προβληματική 
✓ Μία Σύνοδος πού ἀποκλείει τούς Ἐπισκόπους 

καί καταλύει τήν συνοδικότητα
✓ Μία Σύνοδος χωρίς τήν ἐνημέρωση τοῦ 

ὀρθοδόξου πληρώματος
✓ Μία Σύνοδος μέ θεολογικές ἀσυνέπειες καί ἀντιφάσεις

✓ Μία Σύνοδος μέ ἀποκλειστικό ρόλο «ἁρμοδίου
 καί ἐσχάτου κριτοῦ» σέ θέματα πίστεως 

✓ Μία προσπάθεια ἐπιβολῆς καί κατοχυρώσεως 
«ἀλαθήτων» ἀποφάσεων

 ✓ Μία προσπάθεια δημιουργίας ἀλλοιωμένης 
ὀρθοδόξου αὐτοσυνειδησίας 

✓ Μία προσπάθεια καθιερώσεως τῆς 
μεταπατερικῆς Θεολογίας

✓ Μία προσπάθεια θεσμικῆς νομιμοποιήσεως 
τοῦ Οἰκουμενισμοῦ

✓ Μία προσπάθεια ἐκκλησιαστικοποιήσεως 
τῶν αἱρέσεων

ΑΓΙΑΚΑΙΜΕΓΑΛΗΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣΟΡΘΟΔΟΞΟΥΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΑΠΟΠΕΙΡΑ
ΘΕΣΜΙΚΗΣΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ
ΤΟΥΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ
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Ἡ πρώτηἀπόφασηγιάτήνσύγκλησητῆςἉγίαςκαίΜεγάληςΣυνό
δουλήφθηκετό1923στό«Πανορθόδο
ξο Συνέδριο» τῆς Κωνσταντινουπόλεως,
ἐπίπατριαρχίαςΜελετίουΜεταξάκηκαί
ἐνῶἀπουσίαζεἡπλειοψηφίατῶνΤοπι
κῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. Τότε ξεκί
νησεκαίἡκατάρτισητοῦκαταλόγουμέ
τάθέματατῆςΣυνόδου.Συζητήθηκε,σέ
δεύτερη φάση, στά πλαίσια τῆς «Προ
καταρκτικῆς Διορθοδόξου Ἐπιτροπῆς»,
τό1930,στόἍγιονὌρος.Ἐπανῆλθεστό
προσκήνιοἀπότόνΠατριάρχηἈθηναγό
ρατό1964,στάπλαίσιατῶνοἰκουμενι
στικῶνἀνοιγμάτωντουπρόςτούςπαπι
κούςκαίτούςπροτεστάντες.

Τίς τελευταῖες δεκαετίες, ὑπῆρξε μία
ἔντονηκινητικότητακαίἀσκήθηκε ἰσχυ
ρή πίεση ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρ
χεῖογιάτήνπραγματοποίησηαὐτῆςτῆς
Συνόδου, τόπνεῦμα καί ἡθεματολογία
τῆςὁποίας ταυτίστηκανἄμεσαμέαὐτό
τῶν Διμερῶν Διαλόγων μέ τούς ἑτερο
δόξουςκαίτίςφιλενωτικέςπροσπάθειες
τῶνοἰκουμενιστῶν.

Τόγεγονόςαὐτόστιγματίζεικαίὁμε
γάλοςἍγιοςκαίδογματολόγοςἸουστῖνος
ΠόποβιτςσέσχετικόὙπόμνημάτουπρός
τήνΣερβικήἘκκλησία:

«Πρέπεινάεἴμεθαεἰλικρινεῖς:εἰςτήν
συμπεριφοράνὡρισμένωνἐκ τῶνἀντι
προσώπων τοῦΠατριαρχείουΚωνσταν
τινουπόλεως γίνεται αἰσθητή κατά τάς
τελευταίας δεκαετίας ἡ ἴδια ἐκείνη μή
ὑγιής καί νοσηρά σπουδή, ἡ ὁποία κα
τάτόνΙΕ΄αἰῶναὡδήγησετήνἘκκλησίαν
εἰςτήνΦλωρεντιανήνπροδοσίαν,ἐξου
θένωσινκαίαἰσχύνην».

Τό πε ρι ε χό με νο καί ἡ θε μα το λο γί α 
τῆς Ἁ γί ας καί Με γά λης Συ νό δου 

δέν ἐ ξέ φρα σαν πο τέ τό Ὀρ θό δο ξο 
πλή ρω μα (κλη ρι κούς, μο να χούς 
καί λα ϊ κούς), τό ὁ ποῖ ο, ἄλ λω στε, 
οὐ δέ πο τε πλη ρο φο ρή θη κε κά τι 

σχε τι κό μέ τήν Σύ νο δο αὐ τή, οὐ δέ
πο τε συμ με τεῖ χε στήν δι α δι κα σί α 
προ πα ρα σκευ ῆς της καί οὐ δέ πο τε 

ἐ νέ κρι νε τά πρός συ ζή τη ση 
θέ μα τά της.

Ἐκτός, ὅμως, ἀπό τόν ἀποκλεισμό
τοῦπιστοῦλαοῦ,τῶνμοναχῶνκαί

τῶνκληρικῶν,ἔχουμεκαίτόνἀποκλεισμό
καίτήνφίμωσητῶνἰδίωντῶνἘπισκόπων,
οἱὁποῖοιοὐδέποτεἐνημερώθηκανγιάτά
πεπραγμένα τῶν Προσυνοδικῶν Ἐπιτρο
πῶνκαίγιάτάθέματαπούσυζητήθηκαν.

Ἀ πό τήν ἀρ χή τῆς προ πα ρα σκευ ῆς της, 
ἡ Σύ νο δος αὐ τή εἶ χε ὡς ἀ φε τη ρί α της κοι νω νι κά 

καί ὄ χι δογ μα τι κά ζη τή μα τα, ὑ πη ρέ τη σε ποικίλες σκο πι μό τη τες 
καί συν δέ θη κε ἄρ ρη κτα μέ τόν Οἰ κου με νι σμό.



3

Ὅπως σημειώνει ὁ Μητροπολίτης
Ναυπάκτουκ.ἹερόθεοςσέἘπιστολήτου
πρόςτήνἹεράΣύνοδοτῆςἘκκλησίαςτῆς
Ἑλλάδος:

«Τάκείμενα τῶνθεμάτωναὐτῶνὁλο
κληρώθηκαν ἀπό τήν Εἰδική Διορθόδοξη
Ἐπιτροπή καί παραπέμφθηκαν ἤδη στήν
Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο, χω ρίς νά τά 
γνω ρί ζη ἡ Ἱ ε ραρ χί α τῆς Ἐκ κλη σί ας μας. 
.. Γιατίδένἐτέθησανπρόςἔγκρισηἀπότήν
Ἱεραρχία τά κείμενα αὐτά καί παραπέμ
φθηκανστήνἉγίακαίΜεγάληΣύνοδο ἐν 
ἀ γνοί ᾳ τῶν Ἱ ε ραρ χῶν;». 

ΚαίὁΚαθηγητήςκ.Τσελεγγίδηςπαρα
τηρεῖὅτι,«...ἡἘκκλησίατῆςἙλλάδοςἀπό
τό 1961, πού ἄρχισαν οἱ Πανορθόδοξες
ΠροσυνοδικέςΔιασκέψειςγιάτήνπαρα
πάνωΜεγάλη Σύνοδο δέν ἀσχολήθηκε
μέτίςἀποφάσειςτῶνΔιασκέψεωναὐτῶν
σέἐπίπεδοΣυνόδουτῆςἹεραρχίας».

Κα νο νι σμός Ὀργανώσεως 
καί Λει τουρ γί ας τῆς Ἁγίας 

καί Με γά λης Συ νό δου

Ὁ ἀποκλεισμός τῶν Ἐπισκόπων
συντελεῖται,ἐπίσης,καίἀπότό

γεγονόςὅτιμόνον24Ἀρχιερεῖςἀπόκάθε
ΤοπικήὈρθόδοξηἘκκλησίαθάσυμμετέ
χουνστήνἉγίακαίΜεγάληΣύνοδοκαί
αὐτοίχωρίςνάἔχουνδικαίωμαψήφουὁ
καθέναςξεχωριστά,ἀλλάμόνονὁΠρο
καθήμενοςτῆςκάθεἘκκλησίας,ὁὁποῖος
θάψηφίζειμέβάσητήνπλειοψηφίατῶν
ἐκεῖεἰκοσιτεσσάρωνσυμμετεχόντων.

Μέτόντρόποαὐτό,ὅπωςτονίζεικαί
ὁΠανιερώτατοςΜητροπολίτηςΛεμεσοῦ

κ. Ἀθανάσιος, «καταργεῖται ἡ πρακτική
ὅλωντῶνμέχριτοῦδεἹερῶνΣυνόδων...
ὅπου κάθε ἐπίσκοπος ἔχει καί τή δική
του ψῆφο... (καί) καθιστᾶ τά μέλη τῆς
Ἁγίας καίΜεγάλης Συνόδου, πλήν τῶν
Προκαθημένων, διακοσμητικά στοιχεῖα,
ἀφαιρεθέντοςἀπ’αὐτῶντοῦδικαιώμα
τοςτῆςψήφου».

ὉἀποκλεισμόςαὐτόςτῶνἘπισκόπων,
τῶν κληρικῶν, τῶνμοναχῶν καί τοῦπι
στοῦλαοῦἀπότήνδιαδικασίαπροπαρα
σκευῆςτῆςΜεγάληςΣυνόδουἀποσκοπεῖ
στόνάπεριστείλεικάθεὈρθόδοξηἀντί
δραση· ἀποσκοπεῖ στό νά ἐπιβάλει οἰ
κουμενιστικές ἀντιλήψεις καί πρακτικές
καίνάτίςἐνισχύσειμέτόκῦροςτῆςἀπο
φάσεωςμίαςΠανορθοδόξουΣυνόδου.

Προβληματισμοί 
στήν θεματολογία

Μέ τό κείμενο: «Σχέσεις τῆς Ὀρ
θοδόξου Ἐκκλησίας πρός τόν

λοιπόνχριστιανικόνκόσμον»καίεἰδικό
τεραμέτόἄρθρο6,ὅπουσημειώνεται
χαρακτηριστικάὅτι:«ἡὈρθόδοξηἘκκλη
σία ἀναγνωρίζει τήν ἱστορικήν ὕπαρξιν
ἄλλωνχριστιανικῶνἘκκλησιῶνκαίὉμο
λογιῶν, μή εὑρισκομένων ἐν κοινωνίᾳ
μετ’αὐτῆς»,ἐπιχειρεῖται:

• Ἡ ἀ ναί ρε ση τῆς πί στε ώς μας 
στήν «Μί αν, Ἁ γί αν, Κα θο λι κήν καί 
Ἀ πο στο λι κήν Ἐκ κλη σί αν

ὉΜητροπολίτηςΛεμεσοῦκ.Ἀθανάσι
οςθεωρεῖὅτι«θεολογικάκαίδογματικά
καίνομοκανονικάἡἀπόδοσητοῦτίτλου
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«Ἐκκλησία» σέ αἱρετικές ἤ σχισματικές
κοινότητες εἶναι παντελῶς λανθασμένη
γιατίμίαεἶναιἡἘκκλησίατοῦΧριστοῦ...
Ἐάνεἶναιἐκκλησίεςοἱαἱρέσεις,τότεποῦ
εἶναιἡμοναδικήκαίΜίαἘκκλησίατοῦ
ΧριστοῦκαίτῶνἁγίωνἈποστόλων;»

ΚαίὁΜητροπολίτηςΝαυπάκτουκ.Ἱε
ρόθεοςἀναφέρειγιάτόἴδιοκείμενοὅτι
«ὑπάρχουνμερικές ἀσάφειες,ὡσάν νά
«ἀναγνωρίζωνται»καίἄλλεςἘκκλησίες,
ἐκτόςτῆςΜίας,ὈρθοδόξουἘκκλησίας».

• Ἡ νο μι μο ποί η ση τῶν αἱ ρέ σε ων 
 ἡ ἀ να γνώ ρι ση τῶν αἱ ρε τι κῶν ὡς  

Ἐκ κλη σιῶν
Κατά τόν Μητροπολίτη Ναυπάκτου:

«Αὐτόσημαίνει ὅτι ἡὈρθόδοξη Ἐκκλη
σία ἀναγνωρίζει τίς ἄλλες Χριστιανικές
Ἐκκλησίες καί Ὁμολογίες.....Ὑπάρχουν
Χριστιανικές Ἐκκλησίες ἐκτός τῆςΜιᾶς,
ἉγίαςΚαθολικῆςκαίἈποστολικῆςἘκκλη
σίας»;

ΚαίὁΜητροπολίτηςΛεμεσοῦδιερω
τᾶται:«γιατίστόκείμενογίνεταιπολλα
πλήἀναφοράσέ«Ἐκκλησίες»καί«Ὁμο
λογίες»;...ΠοιάεἶναιἘκκλησίακαίποιά
ἡαἱρετικήκαίποιάἡσχισματικήὁμάδα
ἤὁμολογία; ἘμεῖςὁμολογοῦμεμίαἘκ
κλησίακαίὅλατάἄλλααἱρέσειςκαίσχί
σματα».

Ὁ δέ Καθηγητής κ. Τσελεγγίδης ση
μειώνειπώς«...ἕνακείμενοπούπροω
θεῖταιπρόςἔγκριση,...εἰσηγεῖταιοὐσι
αστικά τήν Προτεσταντική θεωρία τῶν
«κλάδων»νομιμοποιώνταςμέτήνἀπο
δοχή του τήνὕπαρξηπολλῶνἘκκλησι

ῶνμέπολύδιαφορετικάδόγματα».

• Ἀμ φι σβη τεῖ ται ἡ ἑ νό τη τα τῆς 
Ὀρ θο δό ξου Ἐκ κλη σί ας, κα θώς γί
νε ται λό γος γιά «τήν ἀ πο λε σθεῖ

σαν ἑ νό τη τα τῶν Χρι στια νῶν»
Στότέλοςτοῦἄρθρου6τοῦἴδιουΚει

μένουγράφεταιὅτιἡὈρθόδοξηἘκκλη
σίαμέτήνσυμμετοχήτηςστήνΟἰκουμε
νικήΚίνησηἔχειὡς«ἀντικειμενικόνσκο
πόντήνπρολείανσιντῆςὁδοῦτῆςὁδη
γούσης πρός τήν ἑνότητα». Ἐπ’ αὐτοῦ,
ὁ Καθηγητής κ. Δημήτριος Τσελεγγίδης
σημειώνειὅτι:

«ἘφόσονἡἑνότητατῆςἘκκλησίαςεἶ
ναι δεδομένη, τότε τί εἴδους ἑνότητα
Ἐκκλησιῶν ἀναζητεῖται στό πλαίσιο τῆς
ΟἰκουμενικῆςΚινήσεως; ...δίνεταιἡἐν
τύπωση,ὅτιὑπάρχειδεδομένηδιαίρεση
στήνἘκκλησίακαίοἱπροοπτικέςτῶνδι
αλεγομένων ἀποβλέπουν στήν διασπα
σθεῖσαἑνότητατῆςἘκκλησίας».

ὉδέΜητροπολίτηςΝαυπάκτουκ.Ἱε
ρόθεοςδιερωτᾶται:

«Ἐπίσης,μέτήνὑπενθύμισητῶνσυγ
κεκριμένων Κανόνων τῶν Οἰκουμενικῶν
Συνόδων(ἄρθ.20)ὑπονοεῖταιἡ«βαπτι
σματικήθεολογία»ὡςβάσητῆςἑνότητας
τῆςὈρθοδόξουἘκκλησίαςκαίτῶνἄλλων
«Ἐκκλησιῶν καί Ὁμολογιῶν»; ...Μήπως
ἐμμέσως ἀνακαλεῖται ἡ ἀπόφαση τῶν
Πατριαρχῶντοῦἔτους1756,μέτήνὁποί
αἀποδεχόμαστετούςἑτεροδόξουςστήν
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μέ βάπτισμα; Καί
ὅποιοςθάἐξακολουθεῖνάπιστεύηκατά
τήν διδασκαλία τῶν Ἁγίων Πατέρων θά
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διασπᾶτήνἑνότητατῆςἘκκλησίαςκαίθά
εἶναι«καταδικαστέος»;(ἄρθ.22).

 

• Ἡ ἀ να γνώ ρι ση τῶν ἀν τορ θό δο
ξων καί αἱ ρε τι κῶν Κει μέ νων τοῦ 
ΠΣΕ καί ἡ κα το χύ ρω σή τους ἀ πό 

Πα νορ θό δο ξη Σύ νο δο 
Στόἄρθρο21σημειώνεται,ὅτι«ἡὈρ

θόδοξος Ἐκκλησία... ἐκτιμᾶ θετικῶς τά
ὑπ’ αὐτῆς (ἐνν. τῆς Ἐπιτροπῆς «Πίστις
καίΤάξις»)ἐκδοθένταθεολογικάκείμε
να... διά τήν προσέγγισιν τῶν Ἐκκλησι
ῶν».ΟΜητροπολίτηςΛεμεσοῦσχολιά
ζειἐπ’αὐτοῦ:

«Ἡἀναφοράτοῦκειμένουστό«Παγ
κόσμιοΣυμβούλιοἘκκλησιῶν»μοῦδίνει
τήνεὐκαιρίανάδιατυπώσωτήνἔνστασή
μουἀπέναντισέκατάκαιρούςδιάφορα
συγκρητιστικά ἀντικανονικά γεγονότα
πού ἔγιναν σ᾽ αὐτό, ἀλλά καί σ᾽ αὐτήν
ταύτηντήνὀνομασίαντου,ἀφοῦσ᾽αὐτό
ἡὈρθόδοξηἘκκλησίαθεωρεῖταιὡς«μί
αἐκτῶνἘκκλησιῶν»ἤκλάδοςτῆςμίας
Ἐκκλησίας, πού ψάχνει καί ἀγωνίζεται
γιάτήνπραγμάτωσήτηςστόΠαγκόσμιο
ΣυμβούλιοἘκκλησιῶν».

Συνοδικό Σύστημα

Στόἄρθροδέ22τοῦἰδίουΚειμένου
ἀναφέρεταισυγκεκριμέναὅτι:«Ἡ

Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία θεωρεῖ καταδικα
στέαν πᾶσαν διάσπασιν τῆς ἑνότητος
τῆς Ἐκκλησίας, ὑπό ἀτόμων ἤ ὁμάδων,
ἐπί προφάσει τηρήσεως ἤ δῆθεν προ
ασπίσεως τῆς γνησίας Ὀρθοδοξίας. Ὡς

μαρτυρεῖἡὅληζωήτῆςὈρθοδόξουἘκ
κλησίας,ἡδιατήρησιςτῆςγνησίαςὀρθο
δόξουπίστεωςδιασφαλίζεταιμόνονδιά
τοῦ συνοδικοῦ συστήματος, τό ὁποῖον
ἀνέκαθεν ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ ἀπετέλει τόν
ἁρμόδιον καί ἔσχατον κριτήν περί τῶν
θεμάτωνπίστεως».

Μέτόντρόποαὐτό:
• ἐπιχειρεῖται ἡ προ λη πτι κή λο γο

κρι σί α καί ἡ φί μω ση κά θε ὀρ θο δό ξου 
ἀν τιρ ρή σε ως σέ ἀν τορ θό δο ξες ἀ πο
φά σεις τῆς Συ νό δου

• ἀ πει λοῦν ται οἱ Ὀρ θό δο ξοι πού 
θά ἀν τι δρά σουν μέ ποι νές 

• κιν δυ νεύ ουν νά χα ρα κτη ρι σθοῦν 
ὡς αἱ ρε τι κοί ὅ σοι ὀρ θο δο ξοῦν καί πα
ρα μέ νουν «ἑ πό με νοι τοῖς ἁ γί οις Πα
τρά σι»

Παρατηρεῖ σχετικά ὁ Μητροπολίτης
Ναυπάκτουκ.Ἱερόθεος:

«Δηλαδή, ἄν τελικῶς ληφθοῦν ἀπό
τήνἉγίακαίΜεγάληΣύνοδοτῆςὈρθο
δόξουἘκκλησίαςἀποφάσεις,τίςὁποῖες
οἱἈρχιερεῖς,οἱμοναχοίκαίθεολόγοιτίς
ἀγνοοῦν, καί οἱ ὁποῖες ἀντιβαίνουν σέ
πατερικέςθέσεις, θά ἔχουν εὐθύνη καί
θά ὑπόκεινται σέ κρίσεις καί κατακρί
σεις,ἄνἀρνηθοῦννάτίςἐφαρμόσουν;».

Προβάλλεται, ἐπίσης, στό ἴδιο ἄρ
θρο,ὡςἀπόλυτος ἐκφραστήςκαί ἐγγυ
ητής τῆς δογματικῆς ἀληθείας τῆς Ὀρ
θοδόξουπίστεώςμαςμόνοντόΣυνοδι
κό Σύστημα. Παραγνωρίζεται, ἔτσι, καί
ὑποτιμᾶται ὁ κλῆρος, οἱ μοναχοί καί ὁ
εὐσεβήςλαός,πούὑπῆρξανπάντοτεοἱ
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ὑπερασπιστές καί οἱ φύλακες τῆς ἀκε
ραιότηταςτῆςὈρθοδόξουπίστεώςμας,
ἔναντι κακοδόξων ἀποφάσεων ληστρι
κῶνΣυνόδων.

Ὅπως παρατηρεῖ γιά τό ἴδιο θέμα ὁ
Καθηγητήςκ.ΔημήτριοςΤσελεγγίδηςσέ
σχετική Ἐπιστολή του πρός ὅλους τούς
Ἱεράρχες:

«Στόἄρθρο22δίδεταιἡἐντύπωση,ὅτι
ἡΜέλλουσανάσυνέλθειἉγίακαίΜεγά
λη Σύνοδος προδικάζει τό ἀλάθητο τῶν
ἀποφάσεώντης...Στόἄρθροαὐτόπαρα
γνωρίζεταιτόἱστορικόγεγονός,ὅτιστήν
ὈρθόδοξηἘκκλησίαἔσχατοκριτήριοεἶναι
ἡγρηγοροῦσαδογματικήσυνείδησητοῦ
πληρώματοςτῆςἘκκλησίας,ἡὁποίαστό
παρελθόνἐπικύρωσεἤθεώρησεληστρι
κέςἀκόμηκαίΟἰκουμενικέςΣυνόδους.Τό
ΣυνοδικόΣύστημαἀπόμόνοτουδένδι
ασφαλίζειμηχανιστικάτήνὀρθότητατῆς
Ὀρθοδόξουπίστεως.Αὐτό γίνεται μόνο,
ὅτανοἱσυνοδικοίἘπίσκοποιἔχουνμέσα
τουςἐνεργοποιημένοτόἍγιοΠνεῦμακαί
τήν ὙποστατικήὉδό, τό Χριστό δηλαδή,
ὁπότεὡςσυνοδικοίεἶναιστήνπράξηκαί
«ἑπόμενοιτοῖςἁγίοιςΠατράσι».

Ἀνάλογη κριτική ἀσκεῖ καί ὁΜητρο
πολίτηςΛεμεσοῦκ.Ἀθανάσιος:

«Ἡἄποψηὅτιἡδιατήρησητῆςγνησίας
ὀρθοδόξουπίστεωςδιασφαλίζεταιμόνο
διά τοῦσυνοδικοῦσυστήματος,ὡς τοῦ
μόνου «ἁρμοδίου καί ἐσχάτου κριτοῦ
τῶν θεμάτων τῆς πίστεως», ἔχει δόση
ὑπερβολῆς καί ἐκφεύγει τῆς ἀληθείας,
καθότιστήνἐκκλησιαστικήἱστορίαπολ
λέςσύνοδοιἐδίδαξανκαίἐνομοθέτησαν

λανθασμένακαίαἱρετικάδόγματακαίὁ
πιστός λαός τίς ἀπέρριψε καί διεφύλα
ξετήνὀρθόδοξηπίστηκαίἐθριάμβευσε
τήνὈρθόδοξηὉμολογία.Οὔτεσύνοδος
ἄνευτοῦπιστοῦλαοῦ,τοῦπληρώματος
τῆςἘκκλησίας,οὔτελαόςἄνευσυνόδου
Ἐπισκόπωνμποροῦννάθεωρήσουνἑαυ
τούς σῶμα Χριστοῦ καί Ἐκκλησίαν Χρι
στοῦκαίνάἐκφράσουνσωστάτόβίωμα
καίτόδόγματῆςἘκκλησίας».

Σύμφωναμέτήνσυνολικήκρίση,ἐπί
τοῦ κειμένου: «Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίαςπρόςτόνλοιπόνχριστιανικόν
κόσμον», τοῦ Καθηγητῆ κ. Τσελεγγίδη,
«οἱἐμπνευστέςκαίοἱσυντάκτεςτουἐπι
χειροῦνμιάθεσμικήνομιμοποίηση τοῦ
χριστιανικοῦ συγκρητισμοῦοἰκουμενι
σμοῦ μέ μιά ἀπόφαση πανορθοδόξου
Συνόδου.Αὐτόὅμωςθάἦτανκαταστρο
φικό γιά τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Γι’
αὐτόπροτείνω,ταπεινῶς,τήνκαθολική
ἀπόσυρσήτου».

Μεταπατερική 
Θεολογία

Τόκείμενο:«ἩἀποστολήτῆςὈρθο
δόξου Ἐκκλησίας ἐν τῷσυγχρόνῳ

κόσμῳ» κυριαρχεῖται ἀπό τήν ἀντιπατε
ρικήἀντίληψηπερίπροσώπου,ὅπωςτήν
ἐκφράζει ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί
της Περγάμου κ. Ἰωάννης. Στήν κριτική
πούἀσκεῖὁΣεβασμιώτατοςΜητροπολί
τηςΝαυπάκτουκ.Ἱερόθεοςἀναφέρει,ὅτι
ὁ Μητροπολίτης Περγάμου «παρερμή
νευσετήνδιδασκαλίατοῦΜεγάλουἈθα
νασίου, τῶν Καππαδοκῶν Πατέρων καί
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τοῦἉγίουΜαξίμουτοῦὉμολογητοῦγιά
τόνΤριαδικόΘεόκαίπρέπειἡἀντιπατε
ρικήαὐτήἄποψηνάἀποβληθῆ,δεδομέ
νουμάλιστα,ὅτιτόσυγκεκριμένοκείμενο
τοῦ Περγάμου Ἰωάννου διδάσκεται στίς
ΘεολογικέςκαίἘκκλησιαστικέςΣχολές,μέ
κίνδυνο νά μεγαλώση μιά γενιά θεολό
γωνκαίΚληρικῶνμέἀνορθόδοξεςἀπό
ψειςγιάτόδόγματῆςἉγίαςΤριάδος».

Γιάτόἴδιοκείμενοπαρατηρεῖ,ἐπίσης,
ὁΜητροπολίτηςΝαυπάκτου:«Ἀντίστό
κείμενονάγίνεταιλόγοςγιάτήνἀξίατοῦ
ἀνθρώπου, γίνεται λόγος γιά τήν «ἀξία
τοῦἀνθρωπίνουπροσώπου» (Ἐπικεφα
λίδακαίκεφ.Α΄,ἄρθρ.4),τήν«ἱερότητα
τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου» (κεφ. Α΄,
ἄρθρ.3),τήν«ὕψιστηἀξίατοῦἀνθρωπί
νουπροσώπου»(κεφ.Α΄,ἄρθρ.5)...Στό
ἄρθρο αὐτό (Β΄, ἄρθ. 1) γίνεται λόγος
γιά «κοινωνία θείων προσώπων», ἐνῶ.
.. στόν Τριαδικό Θεό ὑπάρχει κοινωνία
φύσεως καί ὄχι κοινωνία προσώπων...
Ἀκόμη,εἶναιπροβληματικήἡφράσηὅτι,
«τό πρόσωπον συνδέεται μέ τήν ἐλευ
θερίανκαίτήνμοναδικότητα,αἱὁποῖαι
ἐκφράζουνσχέσινκαί κοινωνίαν» (Κεφ.
Α΄,1)καίὅτιἡἐλευθερίαεἶναι«ὀντολο
γικόστοιχεῖοντοῦπροσώπου»(Κεφ.Β΄,
3). Ἄν ἴσχυε αὐτό τότε στόν Θεό κάθε
πρόσωποθά εἶχε τήνδική του ἐλευθε
ρίακαίἑπομένωςθάδιεσπᾶτοἡἑνότητα
τῆςἉγίαςΤριάδος...Ἄνμείνουναὐτέςοἱ
φράσεις πού ἐκφράζουν μιά σύγχρονη
θεολογική κατεύθυνση μερικῶν νεωτέ
ρων θεολόγων, πού διαφοροποιεῖται
ἀπότήνὀρθόδοξηπατερικήδιδασκαλία,
τότετάκείμεναπούθάπροέλθουνἀπό

τήνἉγίακαίΜεγάληΣύνοδο...θάστηρί
ξουνμιάθεολογίαπούεἶναι ξένηπρός
τήνπαράδοσητῆςἘκκλησίας,θάστηρί
ξουντήνλεγομένημεταπατερικήθεολο
γίακαίθάφανεῖὅτιαὐτόςἦτανὁσκοπός
αὐτῶνπούσυνέταξαντάκείμενααὐτά».

Συμπεράσματα
ἩἉγίακαίΜεγάληΣυνόδοςτῆςὈρ

θοδοξίας,

• ἄν ἐ πι μεί νει στήν θε μα το λο γί α 
της καί στίς μέ χρι τώ ρα πρα κτι κές 
της· 

• ἄν συ νε χί σει νά ὑ πο βι βά ζει τόν 
χρι στι α νι σμό στό ἐ πί πε δο τοῦ κοι νω
νι σμοῦ·

• ἄν συ νε χί σει νά πα ρα βιά ζει τήν 
Ὀρ θό δο ξη δογ μα τι κή συ νεί δη ση· 

• ἄν συ νε χί σει νά μήν ἐκ φρά ζει 
τήν ἁγιοπνευματική ἐμ πει ρί α τοῦ ἐκ
κλη σι α στι κοῦ σώ μα τος·

• ἄν συ νε χί σει νά μήν ἀ κο λου θεῖ 
τήν ἁ γι ο πατερι κή Πα ρά δο ση τῆς Ἐκ
κλη σί ας μας,

τό τε, σύμ φω να καί μέ τόν Ἅ γιο 
Ἰ ου στῖ νο Πό πο βιτς:

«Τό ὀρ θο δο ξό τε ρον εἶ ναι νά μή 
συγ κλη θεῖ κα θό λου ἡ Οἰ κου με νι κή 
Σύ νο δος ἤ νά μή συμ με τά σχει κά ποι
ος σ’ αὐ τήν».

Διότι,«Τίδύναταινάπεριμένεικανείς
ἀπό μίαν τοιαύτην Οἰκουμενικήν Σύνο
δον;ἕνμόνον:σχίσματακαίαἱρέσειςκαί
διαφόρουςἄλλαςσυμφοράς.Αὐτόεἶναι



ἡ βαθεῖα μου αἴσθησις καί  ἡ πλήρης
ὀδύνης ἐπίγνωσις. Δι’ αὐτό παρακαλῶ
καί ἱκετεύω τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἱε
ραρχίαςνάἀπόσχειἀπότήνσυμμετοχήν
εἰς τήνπροετοιμασίαν τῆςΣυνόδουκαί
ἀπό τήν συμμετοχήν εἰς τήν Σύνοδον».
ΤήνἴδιαπαράκλησημέαὐτήτοῦἉγίου
ἸουστίνουὑποβάλλουμεκαίπρόςτήνἹε
ραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος: νά
ἀπόσχει ἀπό τήν συμμετοχή στήν Ἁγία
καίΜεγάληΣύνοδο.

Ἀλλάκαίστήνπερίπτωσηπούθάπα
ραστεῖ,τότενάκαταστεῖὁφύλακαςκαί
ὁ προασπιστής τῆς ἀμωμήτου πίστεώς
μας,νάπαραμείνειπιστήστίςὈρθόδο
ξεςθέσεις,νάἐλέγξεικαίνάκαταψηφί
σεικάθεἀντορθόδοξηκαίἀντιπατερική
θέση,πούθάπροταθεῖ.

Ἀκόμηκαίἄνδένἀποφευχθεῖἡσύγ
κλησητῆςΣυνόδουαὐτῆς,θάπρέπεινά
προσευχόμαστε καί νά εὐχόμαστε μέ
πόνοκαρδιᾶςκαίμέπνεῦμαμετάνοιας
καί ταπείνωσης νά κυριαρχήσειἡ χαρι
σματικήπαρουσίατοῦἉγίουΠνεύματος
στήνἘκκλησίαμας.

ὍπωςτονίζειὁΚαθηγητήςκ.Τσελεγγί
δης:

«Στάδογματικάθέματα,ὡςγνωστόν,
ἡ ἀλήθεια δέν βρίσκεται στήν πλειο
νοψηφία τῶν Συνοδικῶν Ἀρχιερέων. Ἡ
ἀλήθειακαθεαυτήνεἶναιπλειοψηφική,
γιατίστήνἘκκλησίαἡἀλήθειαεἶναιὙπο
στατικήπραγματικότητα».

Ἡ  Ἀλήθεια εἶ ναι ὁ ἴ διος ὁ Χρι στός. 

Γι’αὐτόκαίἕναςἀκόμη,ὅταντήνἐκφρά
ζει, αὐτή πλειοψηφεῖ ἔναντι ὅλων τῶν
ἄλλων,ὅσοικιἄνεἶναιἐκεῖνοι.Ὁποια
δήποτε,ἄλλη,λοιπόν,κατασκευασμένη
καίτεχνητήπλειοψηφίαἐπιβληθεῖστήν
μέλλουσαἉγίακαίΜεγάληΣύνοδο,θά
τήν καταδείξει ληστρική. Κι αὐτό γιατί
δέν θά γίνει ἀποδεκτή ἀπό τήν γρηγο
ροῦσαδογματικήσυνείδησητοῦὀρθο
δόξουπληρώματος.

•

Οἱπαραπομπές τοῦκειμένουπροέρχονται
ἀπότάπαρακάτωΚείμενα,τάὁποῖαἔχουνδη
μοσιοποιηθεῖἐντόςτοῦμηνόςΦεβρουαρίου.
Ἀναμένεται,σύμφωναμέπληροφορίες,ἡδη
μοσίευσηκαίπολλῶνἄλλωνἀνάλογωνΚειμέ
νωνἀπόἹεράρχες,Καθηγητές,κληρικούς,μο
ναχούςκαίλαϊκούς.

Ἁγ.ἸουστίνουΠόποβιτς,ὙπόμνημαΠερίτήν
μελετωμένην «Μεγάλην Σύνοδον» τῆςὈρθο
δόξουἘκκλησίας,πρόςτήνΣύνοδοντῆςἹεραρ
χίαςτῆςΣερβικῆςὈρθοδόξουἘκκλησίας,1977

Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλα
σίουκ.Ἱεροθέου,Ἐπιστολή(1η)11/1812016
πρόςτήνἉγίανκαίἹεράνΣύνοδοντῆςἘκκλησί
αςτῆςἙλλάδος

Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλα
σίουκ.Ἱεροθέου,Ἐπιστολή(2η)20/2012016
πρόςτήνἉγίανκαίἹεράνΣύνοδοντῆςἘκκλησί
αςτῆςἙλλάδος

ΜητροπολίτουΛεμεσοῦκ.Ἀθανασίου,Ἐπι
στολήπρόςτήν ἹεράνΣύνοδοντῆςἁγιωτάτης
ἘκκλησίατῆςΚύπρου,1122016

ΚαθηγητῆΔογματικῆςτῆςΘεολογικῆςΣχο
λῆςΑ.Π.Θ.κ.ΔημητρίουΤσελεγγίδη,Ἐπιστολή
(1η)322016πρόςτήνἹεράνΣύνοδοντῆςἘκ
κλησίαςτῆςἙλλάδος

ΚαθηγητῆΔογματικῆςτῆςΘεολογικῆςΣχο
λῆςΑ.Π.Θ.κ.ΔημητρίουΤσελεγγίδη,Ἐπιστολή
(2η)1022016πρόςτήνἹεράνΣύνοδοντῆςἘκ
κλησίαςτῆςἙλλάδος

Σύναξη Ὀρθοδόξων Ρωμηῶν «ΦΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ»


