
� Βαρυσήμαντο ἀντι-οικουμενιστικὸ διάβημα

«῾Υπόμνημα περὶ Οἰκουμενισμοῦ»*

῏Ηλθε ὁ καιρὸς

γιὰ τὴν πλήρη πλῢον ἀπομυθοποίησι τοῦ Οἰκουμενισμοῦ

καὶ τῆς «μεσσιανικῆς ἀποστολῆς» τοῦ «Π.Σ.Ε.»

ΕΙΝΑΙ γεγονὸς ἀναντίρρητο καὶ πολὺ ἐλπιδοφόρο, ὅτι ὁ ᾿Αντι-

 οικουμενισμὸς ἀφυπνίζεται σὲ πανορθόδοξο ἐπίπεδο καὶ ὅτι ἡ

ἀσκουμῢνη κριτικὴ ἐναντίον τῆς Οἰκουμενικῆς Κινήσεως κερδίζει

συνεχῶς ἔδαφος σὲ ποιότητα καὶ ποσότητα.

῾Ο ̓Αμερικανὸς προσήλυτος στὴν ̓Ορθοδοξία καὶ πρώην Βαπτιστὴς

κ. Κλὰρκ Κάρλτον (Clark Carlton), Καθηγητὴς Πανεπιστημίου, σὲ
πρόσφατο βιβλίο του ὁμολογεῖ, ὅτι

«ὑπάρχουν πολλοὶ στὴν ᾿Ορθόδοξη ᾿Εκκλησία, στοὺς

ὁποίους περιλαμβάνομαι καὶ ἐγώ, ποὺ πιστεύουν ὅτι ἡ

᾿Εκκλησία πρῢπει νὰ διακόψει τὴ συμμετοχή της στὴν

Οἰκουμενικὴ Κίνηση. Κατὰ τὸν χρόνο ποὺ γράφονται

αὐτά, οἱ ᾿Εκκλησίες τῆς ῾Ιερουσαλὴμ καὶ τῆς Γεωργίας

ἔχουν ἀποσυρθῆ ἀπὸ τὸ ΠΣΕ [σ. ἡμ.: ἤδη προσετῢθη καὶ

τῆς Βουλγαρίας], ἐνῶ ἡ ᾿Εκκλησία τῆς Σερβίας,

ἀντιμετωπίζει σοβαρὰ [τὸ ἐνδεχόμενο] νὰ κάνει τὸ ἴδιο.

᾿Επιπλῢον, ὑπάρχουν ἰσχυρὲς κινήσεις πρὸς τὴν ἴδια

κατεύθυνση στὴ Ρωσία, τὴν ῾Ελλάδα καὶ τὶς ῾Ηνωμῢνες

Πολιτεῖες»

(Clark Carlton, «᾿Ορθόδοξος ᾿Εκκλησία καὶ Οἰκουμενικὴ Κίνησις»,

ἐφημερ. «᾿Ορθόδοξος Τύπος», ἀριθ. 1282/17.7.1998, σ. 5).

Συνεχίζων ὁ κ. Καθηγητής, ἐπισημαίνει ὅτι

«ἂν κάνει κανεὶς μιὰ ἁπλῆ ἀνάλυση κόστους - ὀφῢλους,

εἶναι προφανὲς ὅτι ἡ ᾿Ορθόδοξη συμμετοχὴ στὸ ΠΣΕ

παρήγαγε πολὺ λίγους καρποὺς καὶ μεγάλη σύγχυση,

ἀκόμη καὶ στοὺς ᾿Ορθοδόξους».

* * *

ΣΤΙΣ μῢχρι τώρα «ἰσχυρὲς κινήσεις» τοῦ ᾿Αντι-οικουμενισμοῦ ἤδη

προσετῢθη καὶ μία ἀκόμη ἀξιόλογος συνιστῶσα: τὸ «῾Υπόμνημα



περὶ Οἰκουμενισμοῦ», τὸ ὁποῖο ὑπεβλήθη τὴν 23.9.1998 «πρὸς τὸν
Μακαριώτατον ᾿Αρχιεπίσκοπον ᾿Αθηνῶν καὶ πάσης ῾Ελλάδος κ.κ.
Χριστόδουλον».

῾Η ὑψίστη σημασία τοῦ «῾Υπομνή-

ματος» αὐτοῦ ἀποδεικνύεται πρωτίστως

ἀπὸ τὸ γεγονός, ὅτι ὑπογράφεται ἀπὸ

Καθηγουμῢνους ῾Ιερῶν Μονῶν τῆς

᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος, ἀπὸ σεβα-

σμίους καὶ ἀξιολόγους Κληρικοὺς καὶ

ἀπὸ Καθηγητὰς Πανεπιστημίων· συγκε-

κριμῢνα, ὑπογράφουν οἱ _ξῆς κατὰ

σειράν:

1) Πρωτοπρ. Γεώργιος Μεταλληνός,

Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς ̓Αθηνῶν·

2) ᾿Αρχιμ. ᾿Αθανάσιος ᾿Αναστασίου,

Καθηγούμενος ῾Ιερᾶς Μονῆς Μεγάλου

Μετεώρου· 3) Πρεσβύτερος ᾿Αθανάσιος

Μηνᾶς· 4) κ. Δημήτριος Τσελεγγίδης, Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς

Α.Π.Θ.· 5) ᾿Αρχιμ. Εὐσῢβιος Βίττης· 6) ᾿Αρχιμ. Θεόκλητος Μπόλκας,

Καθηγούμενος ῾Ιεροῦ ῾Ησυχαστηρίου ῾Οσίου ᾿Αρσενίου Καππαδόκου·

7) Πρωτοπρ. ᾿Ιωάννης Φωτόπουλος· 8) ᾿Αρχιμ. ᾿Ιωαννίκιος Κοτσώνης·

9) ᾿Αρχιμ. Κύριλλος, Καθηγούμενος ῾Ιεροῦ ῾Ησυχαστηρίου

Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου· 10) κ. Κων/νος Γρηγοριάδης,

Καθηγητὴς Πανεπιστημίου Πατρῶν· 11) ̓Αρχιμ. Μάξιμος, Καθηγούμενος

῾Ιερᾶς Μονῆς ῾Αγίου Διονυσίου ᾿Ολύμπου· 12) Πρωτοπρ. Σαράντης

Σαράντος· 13) ̓Αρχιμ. Σεβαστιανὸς ̓Αμανατίδης, Καθηγούμενος ̔ Ιερᾶς

Μονῆς ῾Αγίας Παρασκευῆς Καστοριᾶς· 14) ᾿Αρχιμ. Σπυρίδων,

Καθηγούμενος ῾Ιεροῦ ῾Ησυχαστηρίου Κεχαριτωμῢνης Θεοτόκου· 15)

᾿Αρχιμ. Τιμόθεος, Καθηγούμενος ̔Ιερᾶς Μονῆς Παρακλήτου· 16) ̓Αρχιμ.

Χρυσόστομος, Καθηγούμενος ῾Ιεροῦ Κοινοβίου ῾Οσίου Νικοδήμου

Γουμενίσσης· καὶ 17) Πρωτοπρ. Λάμπρος Φωτόπουλος.

* * *

ΕΠΙΣΗΣ, ἡ σημαντικότης τοῦ «῾Υπομνήματος» εἶναι πρόδηλος

καὶ ἀπὸ τὴν θεματολογία του, ἡ ὁποία στὶς _πτὰ (Αʹ- Ζʹ) παραγρά-

φους του καὶ στὶς 45 σελίδες του καλύπτει ὅλο τὸ φάσμα τῶν

ἀνησυχιῶν τοῦ ᾿Ορθοδόξου Λαοῦ:



� § Αʹ (σσ. 8-10) : ῾Η ᾿Ορθόδοξος ᾿Εκκλησία καὶ τὸ «Π.Σ.Ε.».

᾿Επισημαίνεται, ὅτι «ἡ συμμετοχὴ τῆς ἁγίας ᾿Ορθοδόξου
᾿Εκκλησίας εἰς τὸ Π.Σ.Ε. ἀποβαίνει ὁσημῢραι εἰς βάρος
τῆς _νότητος αὐτῆς».

� § Βʹ (σσ. 11-13) : ῾Ο Διαθρησκειακὸς Οἰκουμενισμός.

«Δὲν μῢνει εἰς τὰ ὅρια _νὸς φιλοσοφικοῦ ἢ κοινωνικοῦ
διαλόγου. Προχωρεῖ εἰς θεολογικὸν ἐπίπεδον»· «ἀνατρῢπει
τὴν θεμελιώδη χριστιανικὴν πίστιν» τῆς Χριστοκεντρικῆς
σωτηριολογίας· «ὁ διαθρησκειακὸς συγκρητισμὸς σχε-
τικοποιεῖ τὴν εὐαγγελικὴν ἀλήθειαν»· «προχωρεῖ οὗτος
καὶ εἰς τὸ λατρευτικὸν ἐπίπεδον».

� § Γʹ (σσ. 13-21) : ῾Ο ὀρθοδοξο-παπικὸς Διάλογος.

«Σοβαρώτατος εἶναι ὁ προβληματισμός μας καὶ διὰ τοὺς
διεξαγομῢνους θεολογικοὺς διαλόγους μετὰ τῶν Παπικῶν,
᾿Αντιχαλκηδονίων καὶ λοιπῶν _τεροδόξων»· εἰδικὰ «διὰ
τὸ κοινὸν κείμενον τοῦ Balamand ἔχουν ἐκφρασθῆ
σοβαρώταται ἀντιρρήσεις» ἐκ μῢρους τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου
τῆς ̓Εκκλησίας ̔Ελλάδος, τῆς ̔Ιερᾶς Κοινότητος τοῦ ̔Αγίου

῎Ορους καὶ _τῢρων διαπρεπῶν θεολόγων.

� § Δʹ (σσ. 21-31) : Διάλογος μὲ τοὺς ᾿Αντιχαλκηδονίους/

Μονοφυσίτας.

«Τὰ συμφωνηθῢντα προβληματίζουν ἔντονα τοὺς
᾿Ορθοδόξους»· ἐπισημαίνεται ἡ ἐμμονὴ «τῶν ᾿Αντι-
χαλκηδονίων εἰς τὴν μονοφυσιτικὴν πίστιν των»· «σοβα-
ρώταται ἐπιφυλάξεις» ἐκφράζονται γιὰ τὸ «ἐκκαθαριστικὸ»
καὶ «ἐκσυγχρονιστικὸ» ἔργο καὶ τὶς «μεθοδεύσεις» τῆς
«Μικτῆς Θεολογικῆς ̔Υποεπιτροπῆς ἐπὶ τῶν Λειτουργικῶν
καὶ Ποιμαντικῶν θεμάτων».

� § Εʹ (σσ. 32-37) : ῾Ο Κοινὸς _ορτασμὸς τοῦ Πάσχα.

«Προωθεῖται ὁ συνεορτασμὸς τοῦ Πάσχα χωρὶς νὰ ὑπάρχῃ
_νότης ἐν τῇ Πίστει»· «προβάλλεται ὡς ἓν μῢσον διὰ τὴν
ἐπίτευξιν τῆς ἐπιδιωκομῢνης ὑπὸ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ νόθου
_νώσεως αὐτῶν»· «ἡ ἄμβλυνσις τοῦ δογματικοῦ αἰσθη-
τηρίου δὲν πρῢπει νὰ ὁδηγήσῃ εἰς περαιτῢρω συγκρη-
τιστικὰς συγκλίσεις, ὡς ὁ συνεορτασμὸς τοῦ Πάσχα»·
συνεορτασμὸς τοῦ Πάσχα, ἐνῶ διϊστάμεθα «εἰς τὸ



κυριώτερον, ἤτοι τὴν ἐν Χριστῷ σωτηρίαν», «συνιστᾶ
σχιζοφρῢνειαν, διάστασιν τύπου καὶ οὐσίας» καὶ μᾶς θῢτει
«ὑπὸ τὰς ἀρὰς καὶ τὰ ἀναθῢματα τῶν ῾Ιερῶν Κανόνων»·
ὁ τυχὸν συνεορτασμὸς τοῦ Πάσχα «θὰ ἀποτελῢσῃ (διὰ
τοὺς ᾿Ορθοδόξους) ἓν ἀκόμη βῆμα πρὸς τὴν ἀπώλειαν
τῆς ᾿Ορθοδόξου ταυτότητός των».

• Σημειωθήτω, ὅτι στὴν παράγραφο αὐτὴν (Εʹ) γίνεται μία

διαπίστωσις ὄντως καιρίας σημασίας, ἡ ὁποία χρήζει ἰδιαιτῢρας

προσοχῆς καὶ ἐμβαθύνσεως:

«᾿Αναμφιβόλως, ἡ περὶ συνεορτασμοῦ μετὰ τῶν
_τεροδόξων φιλολογία καὶ τάσις ἤρχισεν κατὰ τὸν
διαρρεύσαντα 20ὸν αἰῶνα, ὁπότε συνῢβη καὶ ἐκαλλιεργήθη
ἡ ἀλλαγὴ εἰς τὰς ἐκκλησιολογικὰς ἀντιλήψεις τῶν
᾿Ορθοδόξων, ἀφ᾿ ὅτου δηλαδὴ οἱ ᾿Ορθόδοξοι ἤρχισαν νὰ
παραιτοῦνται τῆς ἁγιογραφικῶς καὶ πατερικῶς κατοχυρω-
μῢνης ἐκκλησιολογικῆς ἀρχῆς, ὅτι μόνη ἡ ᾿Ορθόδοξος
᾿Εκκλησία ἀποτελεῖ τὴν Μίαν ῾Αγίαν Καθολικὴν καὶ ᾿Απο-
στολικὴν ᾿Εκκλησίαν τοῦ ἱεροῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως»
(σελ. 36).

� § Ϛʹ (σσ. 37-46) : Οἱ παρεκκλίσεις τοῦ μητροπολίτου ῾Ελβετίας

κ. Δαμασκηνοῦ.

«῾Ως θεολόγος καὶ ὡς ἐκπρόσωπος τῆς ᾿Ορθοδόξου
᾿Εκκλησίας εἰς πολλοὺς θεολογικοὺς καὶ ἀκαδημαϊκοὺς
διαλόγους ὁ Σεβ. ῾Ελβετίας ἔχει σημειώσει σημαντικὰς
παρεκκλίσεις ἀπὸ τὴν ̓Ορθόδοξον Παράδοσιν καὶ Πίστιν»·
«δὲν πληροῖ τὰς προϋποθῢσεις διὰ νὰ συντελῢσῃ θετικῶς
[ὡς Γραμματεὺς ἐπὶ τῇ προπαρασκευῇ τῆς Μελλούσης
῾Αγίας Συνόδου τῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας] εἰς τὴν
οἰκοδόμησιν μιᾶς ᾿Ορθοδόξου Συνόδου»· ἐπισημαίνονται
«αἱ δογματικαὶ παρεκκλίσεις καὶ τὰ ἄκριτα οἰκουμενιστικά
του ἀνοίγματα»: ὡς Συμπροῢδρου στὸν Διάλογο μὲ τοὺς

᾿Αντιχαλκηδονίους - «αἱ ἐκκλησιολογικαί του ἀπόψεις δὲν
συνάδουν πρὸς τὴν ᾿Ορθόδοξον ᾿Εκκλησιολογίαν» -
«ἐπῢδειξε διομολογιακὸν συγκρητισμὸν καὶ εἰς ἄλλους
θεολογικοὺς διαλόγους» - «εἰς τὸ ἐπίκεντρον τῆς
θεολογικῆς προοπτικῆς» του εὑρίσκεται ἡ ἀντορθόδοξος
«ἔννοια τῶν ῾῾ἀδελφῶν ἐκκλησιῶν᾿᾿» - διευθύνει τὸ



«Μεταπτυχιακὸν ᾿Ινστιτοῦτον ᾿Ορθοδόξου Θεολογίας» στὸ
Σαμπεζὺ Γενεύης, τοῦ ὁποίου οἱ σπουδὲς ἔχουν σαφῆ

οἰκουμενιστικὴν προοπτικὴν - «εἰς τὰ πλαίσια τοῦ διαλόγου
μὲ τὸ ᾿Ισλὰμ» ὑπεστήριξε συγκρητιστικὲς ἀπόψεις.

� § Ζʹ (σσ. 46-47) : ῾Η λειτουργία τοῦ συνοδικοῦ θεσμοῦ.

«῾Η ὀρθόδοξος ἐκκλησιαστικὴ συνείδησις σκανδαλίζεται,
ἐπειδὴ αἱ μῢχρι τοῦδε συμφωνίαι κατὰ τοὺς διαχρι-
στιανικοὺς διαλόγους δὲν φῢρουν τὴν σφραγῖδα τῆς
συνοδικότητος, δὲν γίνεται περὶ αὐτῶν εὐρεῖα ἐνημῢρωσις
τῶν σεπτῶν ῾Ιεραρχιῶν τῶν κατὰ τόπους ᾿Ορθοδόξων
᾿Εκκλησιῶν καὶ ἐν γῢνει ὁ πιστὸς λαὸς ἀγνοεῖ τὰ
συμπεφωνημῢνα».

� ᾿Επίλογος (σσ. 49-51) : Προτάσεις - λῆψις μῢτρων.

«Νὰ ἐπιβεβαιωθῇ ἡ αὐτοσυνειδησία τῆς ᾿Ορθοδόξου
᾿Εκκλησίας μας» (ἐκκλησιολογικὴ ἀποκλειστικότης)· «νὰ
καταργηθοῦν αἱ Συμφωνίαι τοῦ Balamand καὶ αἱ Κοιναὶ
Δηλώσεις ᾿Ορθοδόξων καὶ ᾿Αντιχαλκηδονίων», νὰ μὴ ὑλο-
ποιηθοῦν διάφοροι ἀποφάσεις λειτουργικῆς καὶ ποιμα-

ντικῆς προοπτικῆς καὶ νὰ μὴ χαρακτηρίζωνται οἱ ᾿Αντι-

χαλκηδόνιοι / Μονοφυσῖται ὡς «ἀνατολικοὶ ᾿Ορθόδοξοι»·
«ἡ πορεία τῶν διαλόγων νὰ συζητῆται εὐρύτερον καὶ νὰ
ἀποφασίζουν αἱ ῾Ιεραρχίαι τῶν Τοπικῶν ᾿Εκκλησιῶν...»· «ἡ
συμμετοχὴ» στὸ «Π.Σ.Ε.», «ἐὰν κριθῇ ἀπαραίτητος», «νὰ
προϋποθῢτῃ τὴν δυνατότητα τῶν ᾿Ορθοδόξων νὰ προβαί-
νουν εἰς ἰδιαιτῢραν δήλωσιν, ὡς ἐκπροσώπων τῆς Μιᾶς
῾Αγίας Καθολικῆς καὶ ᾿Αποστολικῆς ᾿Εκκλησίας».

*  *  *

Η ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ, ἡ σοβαρότης τῶν ἐπισημάνσεων καὶ τὸ ὑψηλὸ

θεολογικὸ ἐπίπεδο τοῦ βαρυσημάντου «῾Υπομνήματος» θὰ ἀπαιτοῦσε

πράγματι τὴν σύγκλησιν μιᾶς ἐκτάκτου Συνόδου τῆς ῾Ιεραρχίας, ἡ

ὁποία θὰ εἶχε ὡς ἀποκλειστικὸ θῢμα τῆς ἡμερησίας διατάξεως τὸν

Οἰκουμενισμό.

᾿Απὸ τοῦ Σεπτεμβρίου τοῦ 1998, ὁπότε ὑπεβλήθη τὸ ἱστορικὸ

«῾Υπόμνημα», δὲν ἔγινε γνωστὴ καμμία σχετικὴ κίνησις· ἡ ὑψίστη

ὅμως σημασία του παραμῢνει ἀλώβητος, λειτουργεῖ θετικὰ στὴν



συνείδησι τοῦ ̓Ορθοδόξου Λαοῦ: αὐξάνει τὶς προσευχὲς καὶ καλλιεργεῖ

τὴν ᾿Ελπίδα γιὰ περαιτῢρω (δια)βήματα...

� ῎Εχει ἔλθει φαίνεται ὁ καιρὸς γιὰ τὴν πλήρη πλῢον ἀπο-

μυθοποίησι τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ τὴν «μεσσιανικὴ ἀποστολὴ»

τοῦ «Π.Σ.Ε.».

 �

(*) Περιοδ. «᾿Ορθόδοξος ᾿Ενημέρωσις», ἀριθ. 33/᾿Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1999, σελ. 137-138.


