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ὑπόδειγμα εὐσεβείας
καί ὀρθόδοξης ὁμολογίας στίς μέρες μας
(Εἰσήγηση ἀπό τόν ἀδελφό Πέτρο Κουτσοῦκο, καθηγητή
Χημικῶν Μηχανικῶν τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν, στήν
ἡμερίδα πού διοργάνωσε ὁ Ἱερός Ναός τῶν Ἁγίων Πάντων
μέ τήν Ὀρθόδοξη Ἐλληνική Θρησκευτική Κοινότητα,
στήν Πάτρα, στίς 5 Νοεμβρίου 2008. Ἡ δεύτερη εἰσήγηση
πού δημοσιεύεται στήν συνέχεια εἶναι τοῦ ἐκδότου τοῦ
παρόντος τεύχους καί ἔγινε στήν ἴδια ἡμερίδα)

Θεοφιλέστατε, Πανοσιολογιώτατε Ἅγιε
Ἡγούμενε τῆς Ἱ.Μ. Ἐσφιγμένου, Τίμιον
Πρεσβυτέριον, Ὀσιώτατοι Πατέρες καί
Μητέρες, Ἀγαπητές καί Ἀγαπητοί ἀδελφοί.
Δυσχερέστατο ἔργο εἶναι ἡ παρουσίαση
ἀναστημάτων μέ τά ὁποῖα διαφέρει κανείς
ὡς πρός τίς ἐμπειρίες καί ἄρα ὡς πρός
τήν ἁγιότητα, ἔτη φωτός... Ὡστόσο, ἡ
ὑπόμνηση τῶν κατορθωμάτων τῶν Ἁγίων
εἶναι τό ὀξυγόνο τῶν ἀγωνιζομένων. Ὁ
Ἅγιος Συμεών ὁ νέος θεολόγος,
ἐπισημαίνει πῶς, ὅποιος λέγει ὅτι σήμερα
εἶναι ἀδύνατο νά ἐπιτύχει τά κατορθώματα
τῶν παλαιῶν ἁγίων, εἶναι αἱρετικός, διότι
διαψεύδει τόν Ἴδιο τον Κύριο καί ἀναιρεῖ
αὐτό τοῦτο τό μυστήριο τῆς ἐνσάρκου
οἰκονομίας τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ ! Κατά τόν
Ἅγιο, ἡ διάθεσή μας δέν εἶναι διάθεση
καρδίας καιομένης γιά τόν Ἰησοῦ Χριστό!
Καίεται η καρδιά μας ἴσως γιά πλούτη,

ἴσως γιά δόξα καί ἀνθρωπαρέσκεια, ἴσως
ἀπό προσκόλληση σέ ἀνθρώπους καί υἱούς
ἀνθρώπων, ὄχι γιά τόν Κύριο τόσο πολύ !
Αὐτός εἶναι κατά τόν Ἅγιο ὁ λόγος τῆς
καθηλώσεώς μας στά γήϊνα.
Ὁ Κύριος δέν εἶναι προσωπολήπτης καί
δίδει τήν Χάρη Του σέ ὅποιον, χωρίς
ὅρους, χωρίς ἀντίσταση Τοῦ παραδίδει τό
θέλημά του. Ἔχουμε λοιπόν χρέος νά
φέρνουμε πάντα, μπροστά στά μάτια μας,
τά γεμᾶτα ἀπό τηλεοπτικές καί ἄλλες
ἀντίχριστες - μέ τήν στενώτερη καί τήν
εὐρύτερη
ἔννοιαεἰκόνες,
φωτεινά
παραδείγματα ἀπό τούς βίους τῶν Ἁγίων,
ἰδιαίτερα σέ θέματα, τά ὁποῖα εἶναι
ζωτικῆς σημασίας γιά τήν πνευματική μας
ἐπιβίωση. Ἕνας τρομερός κίνδυνος, ὁ
ὁποῖος ἀπειλεῖ θανάσιμα τήν ψυχή μας
σήμερα, εἶναι ἡ πνευματική πλαδαρότητα,
ἡ ἀπώλεια πνευματικοῦ στίγματος, ἡ
ἀπουσία πνευματικοῦ προσανατολισμοῦ
πρός τόν ὁποῖο νά κατευθυνόμεθα μέ
συνέπεια και μέ συνέχεια.
Ἀρκετοί γύρω μας δηλώνουν Χριστιανοί.
Ὀρθόδοξοι χριστιανοί ! Καί ὅμως. Ἄν
συνεχίσουμε μέ πολλούς τήν συζήτηση, θα
διαπιστώσουμε σύντομα, ὅτι στό βάθος τοῦ
μυαλοῦ τους, ἔχουν μιά πίστη κομμένη και
ραμμένη στά μέτρα τους... Κόψε ἀπό ἐδῶ
κάτι, κόψε ἀπό ἐκεῖ κάτι ἄλλο, ἄλλαξε καί
κάτι διότι ἀλλάζουν οἱ ἐποχές... καί αὐτό
πού ἀπομένει κάθε ἄλλο παρά ὀρθόδοξη
πίστη εἶναι.
Καί θά ρωτήσετε εὔλογα: Καλά, κακό
εἶναι νά κάνουμε μερικές προσαρμογές στή
σημερινή ζωή; Μποροῦμε νά νηστεύουμε,
νά ἀγρυπνοῦμε σήμερα;
Χρειάζεται ἡ Ὀρθόδοξη Ὁμολογία
σήμερα;
Γιά νά ἀπαντήσουμε στό ἐρώτημα, θά
πρέπει πρῶτα νά συμφωνήσουμε στό τί
εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη Πίστη μας:

Μέ πολύ ἁπλᾶ λόγια μποροῦμε νά
ποῦμε, ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ὁ μόνος
δρόμος γιά τήν θεραπεία τῆς ψυχῆς μας.
Ὁ δρόμος, τόν ὁποῖο ἦλθε ὁ ἴδιος ὁ Θεός
νά μᾶς τόν δείξει καί νά μᾶς χαρίσει τήν
δύναμη νά τόν βαδίσουμε. Μέ πολύ σαφῆ
τρόπο, μᾶς δίδαξε, μέ Λόγο καί μέ ἔργο,
ὅτι μόνο ἡ ἀκριβής τήρηση τῶν ἐντολῶν
-ἡ μέχρι κεραίας τήρηση!- μπορεῖ νά
ἀποτελέσει βάλσαμο θεραπευτικό γιά τήν
ψυχή μας.
Ὅ,τιδήποτε
ἄλλο,
ὁποιαδήποτε
«τροποποίηση» ἤ παραχάραξη
ἤ
«συντόμευση» τοῦ Δρόμου, συνιστᾶ τήν
αἵρεση, δηλαδή τήν κομπογιαννίτικη
προσέγγιση τῆς θεραπείας.
Δυστυχῶς,
ἐκ
τῶν
πραγμάτων
ἀποδεικνύεται, ὅτι ἡ κομπογιαννίτικη
προσέγγιση, εἶναι μέν πιό ἑλκυστική, διότι
δέν περιλαμβάνει «στρίμωγμα» τοῦ
ἁμαρτωλοῦ μας ἐγώ, ἀλλά, ὅπως κάθε
τέτοια
πρακτική,
ὄχι
μόνο
ἀναποτελεσματική εἶναι, ἀλλά μπορεῖ καί
νά ἔχει μοιραῖα ἀποτελέσματα, ἀντί τῆς
προσδοκώμενης θεραπείας.
Τήν Ἀλήθεια αὐτή, τῆς θεραπείας τῆς
ψυχῆς, τήν ὁποία ἐξασφαλίζει ἡ πιστή
τήρηση τῶν ἐντολῶν, τήν ἔζησαν οἱ Ἅγιοι,
οἱ ὁποῖοι μέ τόν βίο τους καί μέ τά γραπτά
τους προσπαθοῦν νά μᾶς ξυπνήσουν, ὥστε
νά καταλάβουμε τήν ἀσθένειά μας καί να
σπεύσουμε στήν Μόνη θεραπεία:
Στήν ἀκριβή τήρηση τῶν ἐντολῶν! Πῶς
ὅμως θά ἐπιτευχθεῖ ἡ ἀκριβής τήρηση τῶν
ἐντολῶν, ἄν ἡ ὁμολογία περί ὀρθῆς
Πίστεως νοθευθεῖ; Νοθεία περί τήν Πίστιν,
ἰσοδυναμεῖ μέ κομπογιαννίτικη προσέγγιση
στή θεραπεία τῆς ψυχῆς. Αὐτός εἶναι ὁ
λόγος γιά τόν ὁποῖο οἱ Ἅγιοι Πατέρες μας
διεφύλαξαν τήν ὀρθότητα καί καθαρότητα
τῆς ὁμολογίας μέχρις ἐκχύσεως τοῦ ἰδίου
των αἵματος, κατά τό Πρότυπο τοῦ Κυρίου
Ἰησοῦ Χριστοῦ ὁ ὁποῖος μᾶς διεμήνυσε ὅτι

ἦλθε γιά νά μαρτυρήσει γιά τήν Ἀλήθεια.
Ὁ κόσμος ἀποστράφηκε τήν Ἀλήθεια.
Γιατί;
Μᾶς πληροφορεῖ πάντα ὁ Κύριος: ἦσαν
τά ἔργα τους πονηρά καί φαῦλα. Νά
γιατί ὁ ἐν τῇ ἁμαρτίᾳ κόσμος προδίδει τήν
Ἀλήθεια. Νά γιατί οἱ Ἅγιοι, ὅλων τῶν
ἐποχῶν, ἐμαρτύρησαν γιά τήν ἀλήθεια!
Σήμερα,
ἔχουμε
ἀνάγκη,
ἴσως
περισσότερο ἀπό ποτέ, μαρτυρίας τῆς
Ἀληθείας, διότι ζοῦμε σέ ἐποχή ἀπίστευτα
πολλῆς πληροφορίας καί μάλιστα
ἀντίχριστης πληροφορίας, ἡ ὁποία
βαραίνει τήν καρδιά μας, δηλητηριάζει τίς
αἰσθήσεις μας, ἀτονεῖ τά νεῦρα τῆς ψυχῆς
μας. Γιά τον λόγο αὐτό ἔχουμε ἀνάγκη νά
προβάλλουμε ἡρωϊκές μορφές, ὄρη
πνευματικά πρός τά ὁποῖα νά ἀναβαίνουμε
γιά νά ἀναπνεύσουμε τήν ζωογόνο δρόσο
τοῦ Πνεύματος.
Μία τέτοια μορφή, μιά τέτοια διαχρονική
φυσιογνωμία, ἀποτελεῖ τό καύχημά μας, ὁ
Στῦλος τῆς φιλτάτης Ὀρθοδοξίας μας, ὁ
Ἅγιος Μᾶρκος ὁ Ευγενικός, τῆς Ἐφέσσου
τό καύχημα καί συμπάσης τῆς ὀρθοδοξίας
τό ἀγλάϊσμα. Αὐτές τίς φυσιογνωμίες
πρέπει, ὄχι μόνο νά τίς προβάλλουμε,
ἀλλά κυρίως νά μιμούμεθα, στούς
χαλεπούς καιρούς πού μέλλαμε νά
ζήσουμε,
ἡμεῖς
οἱ
ἔσχατοι,
οἱ
περιλειπόμενοι..
Ἀκόμα ἐνθυμοῦμαι τήν ἐντροπή καί
θλίψη πού αἰσθάνθηκα, ὅταν πρό
δεκαετίας
περίπου,
σέ
σύναξη
ἀκαδημαϊκῶν ἀνδρῶν, ἀνέφερα τό ὄνομα
τοῦ Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ καί
εἰσέπραξα τήν εἰλικρινῆ ἀπορία: «Ποιός
ἦταν αὐτός;;..». Ἡ ἐντροπή μου ἦταν γιά
τούς ὑποτιθέμενους ὁμοπίστους καί ἡ
θλίψις γιά τό κατάντημα καί τήν
ἀπίστευτη ἀποστασία τῆς πάλαι ποτέ
Ὀρθοδόξου πατρίδος μας, τήν ὁποίαν
ἔχουν στήν κυριολεξία ποτίσει τά αἵματα
ἡρώων καί μαρτύρων, πού ἐμαρτύρησαν
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πρῶτον ὑπέρ πίστεως καί κατόπιν ὑπέρ
πατρίδος!
Ἐπίκαιρος λοιπόν, ὑπέρ πᾶσαν ἄλλην
περίοδο, ἡ προβολή τοῦ Γίγαντος, τοῦ
Ἄτλαντος,
ὅπως
ἀπεκλήθη,
τῆς
Ὀρθοδοξίας, τοῦ Ἁγίου Μάρκου τοῦ
Εὐγενικοῦ, προκειμένου νά ἀντλήσουμε
μαθήματα ἤθους Ὀρθοδόξου, ἤθους
ἁγιότητος,
ἤθους
ἀταλάντευτης
ὁμολογίας!
Ὅλος ὁ βίος τοῦ Ἁγίου ἦτο ὁμολογιακός.
Λιτά και περιεκτικά παρουσιάζεται τό
ἦθος τοῦ Ἁγίου, στό Κάθισμα τῆς
ἀκολουθίας τήν ὁποία καί συνέθεσε ὁ
αὐτάδελφός του, Διάκονος Ἰωάννης:
Τήν Σοφίαν ποθήσας ὡς Σολομών,
σωφροσύνην ζηλώσας τοῦ Ἰωσήφ,
Μωσέως τό ἄκακον, Ἠλιοῦ ζῆλον ἔνθεον,
τοῦ Δαυΐδ πραότητα,
Τοῦ Παύλου τό κήρυγμα, Ἰωάννου τήν
θεολογίαν τήν ἄνωθεν,
ὡς σοφός μέν ὄντως ψευδοσόφους
ἐλέγξας, ώς σώφρων ἐτήρησας σεαυτόν
καθαρόν καί ἄκακον καί πραότατον,
ζήλῳ συμφλέξας νοητῶς τούς προδότας
τῆς Πίστεως καί κηρύξας τήν μόνην
εὐσέβειαν.
Καί πάλι ἀπό τήν α΄ ὠδή τοῦ κανόνος τοῦ
Ἁγίου:
Ὡς νουνεχής, ὡς ἐμφυτεύσας ἄριστα
φόβον Θεοῦ τόν ἁγνόν ἐν τῆ ψυχῆ,
Μάκαρ σκεῦος καθαρώτατον ἡγιασμένον
γέγονας ἐκλογῆς
Καί ἁγνείας καί παρθενίας ὡς ἄγγελος
καί μετά σαρκός ζήσας ὅσιε.
Στούς παραπάνω λιτούς στίχους,
περιγράφεται μιά ἡρωϊκή ζωή, ἡ ὁποία
ξεκίνησε στην ἐκλεκτή οἰκογένεια τοῦ
Διακόνου Γεωργίου καί τῆς Μαρίας τῶν
Ευγενικῶν. Σπούδασε στό ἐκπαιδευτήριο
τοῦ πατέρα του μέχρι τά 13 του χρόνια,
ὁπότε καί ὀρφάνεψε. Συνέχισε τίς σπουδές
του κοντά στόν λόγιο διδάσκαλο,
Μητροπολίτη Σηλυβρίας Ἰγνάτιο τόν

Χορτασμένο καί στόν σοφό Γεώργιο
Πλήθωνα ἤ Γεμιστό, ἀπό τόν ὁποῖο καί
διδάχθηκε τά Μαθηματικά. Διεκρίθη στίς
σπουδές του καί σέ νεαρή ἡλικία ἔγινε
μάλιστα
καί
προϊστάμενος
τοῦ
Πατριαρχικοῦ φροντιστηρίου (ἐκπαιδευτηρίου δηλαδή) ἀπό τό ὁποῖο ἀπεφοίτησαν
πλῆθος ἀνδρῶν, οἱ ὁποῖοι ἔγιναν διάσημοι
γιά την παιδεία τους. Στό Πατριαρχικό
φροντιστήριο, ὁ Ἅγιος Μᾶρκος, (Μανουήλ
ὡς λαϊκός), ἀνεδείχθη ὡς ἐπιστήμων καί
ἀπέκτησε διαλεκτική δεινότητα καί
πολυμάθεια, τήν ὁποία ἀποδέχονται ἀκόμα
καί οἱ σύγχρονοι δυσφημησταί του, ὅπως ὁ
ἱστορικός V.Grumel.
Ὁρισμένοι, ὑπεστήριξαν ὅτι ὁ Ἅγιος
Μᾶρκος, ὑπῆρξε μαθητής τοῦ Ἰωσήφ
Βρυεννίου, εἰς τήν Μονήν τοῦ Στουδίου. Ὁ
Ἰωσήφ ὁ Βρυέννιος ἦτο μαθητής τοῦ
Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. Ὁ Ἰωσήφ
ὁ Βρυέννιος (ὁ πυρίπνους, κατά τόν
ἱστορικό Συρόπουλο), ἦταν ὁ ἐμπνευστής
καί τό πρότυπο τοῦ Ἁγίου Μάρκου. Γιά
τόν λόγο αὐτό, ὅπως παρατηρεῖ ἔνας
σύγχρονος θεολόγος, ὁ π. Ἀλέξανδρος
Σμέμαν, ἡ βάσις τῆς θεολογίας τοῦ Ἁγίου
Μάρκου, τῆς ἀκάπμπτου στάσεώς του ἐν
τῆ Ὀρθοδοξίᾳ, ὅπως τήν ἐννοοῦσε, ἦταν ἡ
θεολογία τοῦ Παλαμισμοῦ.
Καλές σπουδές, ἐπιμέλεια, ἐξαιρετικοί
δάσκαλοι, πρότυπα ἐμπνευσμένα: Στοιχεῖα
πολύτιμα γιά κατάρτιση ἤθους στέρεου,
ἤθους ὀρθοδόξου! Γιά τά στοιχεῖα αὐτά
διψάει ἡ ἐποχή καί πρό παντός ὁ τόπος
μας!
Παρά τό νεαρό τῆς ἡλικίας του καί τήν
μεγάλη του φήμη -τά ὁποῖα δέν εἶναι
μικρός πειρασμός- ζεῖ ταπεινά καί με
σωφροσύνη. Ἡ σωφροσύνη του ὑπερέβαινε
τήν σωφροσύνη ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι ζοῦσαν
στήν ἔρημο ὡς μοναχοί. Σέ ἡλικία 26
ἐτῶν, διένειμε τά ὑπάρχοντά του εἰς τούς
πτωχούς καί ἐκάρη μοναχός στήν
Ἀντιγόνη, ἕνα ἥσυχο νησάκι τῆς
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Προποντίδας.
Μετά ἀπό δύο χρόνια
ἄσκησης, καί ἀφοῦ ἡ ἐπέκταση τῶν
Τούρκων συνέχιζε ἀκάθεκτη, ἀναγκάστηκε
νά ἐγκαταλείψει τήν Ἀντιγόνη καί νά ἔλθει
στήν Κωνσταντινούπολη, στήν Ἱερά Μονή
τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῶν Μαγγάνων, ὅπου
καί συνέχισε ἐντονώτερα τούς ἀγῶνες τούς
ἀσκητικούς, ζῶντας ὡς ἐρημίτης μέσα
στήν Πόλη. Μέ τήν ὑποταγή στό θέλημα
Τοῦ Θεοῦ, μέ τήν μεθοδική καί αἱματηρή
ἐκκοπή τοῦ ἰδίου θελήματος ἔγινε δοχεῖο
τῆς Χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Το
Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, δέν ἄφησε τόν Λύχνον
ὑπό τόν μόδιον ἀλλά τόν ἀνεβίβασε στόν
παλαίφατο θρόνο τῆς Εφέσσου τό 1437, σέ
καιρούς δύσκολους, κατά τούς ὁποίους ἡ
αὐτοκρατορία κινδύνευε τόν ἔσχατο
κίνδυνο. Εἶναι ἐποχή παρακμῆς, ἐποχή
ἀποστασίας, ἐποχή κατά τήν ὁποία ἡ
ἡγεσία τοῦ τόπου στρέφεται γιά βοήθεια
στούς ἰσχυρούς τῆς γῆς, μεταξύ αὐτῶν καί
στόν αἱρεσιάρχη πάπα τῆς Δύσης. Τό
πνεῦμα τῆς δειλίας, τῆς ἡττοπάθειας, τῆς
προδιάθεσης ἐκποιήσεως τῶν τιμίων τῆς
ὀρθοδοξίας εἶναι διάχυτο. Χαρακτηριστικό
καί αὐτό τῆς ἀποστασίας ἀπό τό πνεῦμα
καί τό νόημα τῆς Ὀρθοδοξίας. Κατόπιν
πιέσεων τοῦ Αὐτοκράτορα ἡ Ἐκκλησία
σύρεται στήν σύνοδο Φερράρας –
Φλωρεντίας μέ σκοπό νά ἐξευρεθεῖ τρόπος
ἑνώσεως τῆς Ἀνατολικῆς μέ τήν Δυτική
ἐκκλησία.
Τό πνεῦμα Τοῦ Θεοῦ ὅμως οἰκονόμησε,
ὥστε στήν ἀντιπροσωπεία τῶν Ὀρθοδόξων
νά περιλαμβάνεται καί ὁ Μητροπολίτης
Ἐφέσσου ὁ ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός.
Καί ἡ Θεία αὐτή οἰκονομία, ἔγινε ὄχι μόνον
γιά νά ἀποτραπεῖ ἡ προδοσία τῆς
Ὀρθοδοξίας, ἀλλά καί γιά νά δοθεῖ ἕνα
μάθημα διαχρονικό, τό ὁποῖο φθάνει καί
μέχρις ἡμῶν εὐκρινέστατα: Τό μάθημα
περί τοῦ ὅτι Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΕΝ
ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΕΣ ἀλλά
ἀπό τήν συμφωνία μέ τήν ἀνόθευτη Πίστη,

ἡ ὁποία μᾶς παρεδόθη ἅπαξ ἀπό τόν
Κύριο διά τῶν Ἁγίων Του Ἀποστόλων.
Ἡ σύνοδος ἐκείνη, σύμφωνα μέ τόν
Ρουμάνο παπικό ἀρχιερέα Octavio Barlea,
ἦταν
πρόδρομος
τοῦ
σημερινοῦ
οἰκουμενισμοῦ καί ἔδωσε κατευθυντήριες
γραμμές γιά τήν ἄρση τῶν διαφορῶν
μεταξύ τῶν ἐκκλησιῶν. Γιά τόν λόγο αὐτό
μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι ὁ Ἅγιος Μᾶρκος
ἦταν ἡ προφητική ἐμπροσθοφυλακή τοῦ
άντιοικουμενστικοῦ ἀγῶνα. Ἐπικεφαλῆς
τῶν τότε οἰκουμενιστῶν ὁ Πατριάρχης
Ἰωσήφ καί ὁ ἐξομώτης Βησσαρίων.
Σήμερα, ὁ Πατριάρχης Βαρθο-λομαῖος
καί οἱ συνοδοιπόροι του.
Καί οἱ τότε καί οἱ σημερινοί, ἀντιτιθέμενοι
πρός τόν Ἅγιο, ἀντιτίθενται πρός τό αὐτό
Ἅγιο Πνεῦμα.
Ὁ Ἅγιος Μᾶρκος διέθετε τά χαρίσματα
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί εἶχε χαράν,
εἰρήνη, πραότητα, ἀλλά σε οὐσιώδη
θέματα Πίστεως δέν ἦτο διατεθειμένος νά
δεχθεῖ πολυφωνία θεολογικῆς εκφράσεως.
Γιά τόν λόγο αὐτό τονίζει, ὅτι σέ θέματα
Πίστεως οὔτε συγκατάβασις χωρεῖ, οὔτε καί
οἰκονομία.
Βιώνει τήν ὀρθόδοξη
θεραπευτική καί γιά τόν λόγο αὐτό τοῦ
εἶναι ἀδιανόητος ὁ συμβιβασμός ἤ ἡ εἰς τό
ἐλάχιστον
ἀποδοχή
τοῦ
αἱρετικοῦ
κομπογιαννιτισμοῦ
ὡς
δυνατότητος
θεραπείας.
Ὁ Ἅγιος Μᾶρκος, σέ θέματα Πίστεως
ὑπῆρξε σαφέστατος καί ἄκαμπτος
ὑπερασπιστής τῆς διατυπώσεως τῆς
ἀκραιφνοῦς ἀληθείας, χωρίς ὑπαινιγμούς,
τασσόμενος ἐναντίον κάθε συμβιβαστικῆς
διατυπώσεως. Οἱ συμβιβασμοί δυστυχῶς
εἶναι τό σύνθημα τῆς σήμερον, καί τό
σύνθημα αὐτό ἔχει παρασύρει τήν
νεοημερολογιτική έκκλησία στό βάραθρο
τοῦ μοντερνισμοῦ καί τοῦ συγκρητιστικοῦ
οἰκουμενισμοῦ.
Δήλωνε ὁ Ἅγιος Μᾶρκος: «ὅ ἐάν μετά
ἀληθείας λέγηται, δεχόμεθά τε καί
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ἐπεδίωκε τόν διάλογο γιά νά νικήσει τούς
ἀντιπάλους
του
μέ
ἰσχυρότερα
ἐπιχειρήματα καί νά θριαμβολογήσει
ἐγωϊστικά.
Ἀκριβῶς στό σημεῖο αὐτό
φαίνεται ἡ ἀγαθή του πρόθεση καί ἡ καλή
του διάθεση, ἡ ὁποία βασίζοταν στό
πνεῦμα τῶν ἀρχαίων Πατέρων τῆς
Ἐκκλησίας.
Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ
Θεολόγος, ὁμιλῶντας γιά τίς θεολογικές
συζητήσεις, ἀναφέρει «οὐ γάρ νικῆσαι
ζητοῦμεν, ἀλλά προσλαβεῖν ἀδελφούς, ὧν
τῶ χωρισμ σπαρασσόμεθα».
Ὅταν ὁ αὐτοκράτορας, κατά τήν
διάρκεια ἐσωτερικῆς συζητήσεως μεταξύ
τῶν Ὀρθοδόξων εἶπε, ἀναφερόμενος στούς
Λατίνους : «Τήν διά γλώττης ὁμολογίαν
ὀφείλομεν ἀπαιτεῖν ἐξ αὐτῶν καί
ἀρκεῖσθαι ταύτη, οὐ μήν δ’ ἐξετάζειν καί
τάς ἐν τD βάθει τῶν καρδιῶν αὐτῶν
διανοίας», ὁ Μητροπολίτης Ἐφέσσου
ἀπήντησε μέ ἀπόλυτη σαφήνεια τά ἐξῆς:
«Εἰ κατά τάς διανοίας διαφερόμεθα
περί τήν πίστιν, οὐδέ ἑνωθῆναι
δυνηθησόμεθα».
Δυστυχῶς ὅμως τότε, τόσο ἡ σύνοδος,
ὅσο (τό καί χειρότερο) καί οἱ ἀδελφοί του
τῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας, δέν τόν
ἀκολούθησαν. Ὁ Αὐτοκράτορας δέν τοῦ
ἐπέτρεψε τελικά νά λάβει μέρος σέ ὅλες τίς
συνεδρίες. Τό γεγονός ὅμως, ὅτι ἔμεινε
μόνος στόν ἀγῶνα τῆς εὐσεβείας, δέν
μειώνει οὔτε τό ἀνάστημά του, οὔτε καί τήν
ὀρθότητα τῆς πίστεώς του, ἡ ὁποία δέν
καθορίζεται μόνον μέ μιά ἁπλῆ
νομοτυπική
πλειοψηφία
ἀποφάσεων.
Καμμιά ἀλήθεια δέν ἐξαρτᾶται ἀπό
πλειοψηφίες! Γιά τόν λόγο αὐτό, ἡ Γνησία
Ὀρθοδοξία, ὅπου διασώζεται, ἀρνήθηκε νά
ἀποδεχθεῖ τίς ἀποφάσεις τῆς συνόδου
ἐκείνης τήν ὁποία ἀκόμα καί οἱ παπικοί
ἔχουν παύσει πλέον νά τήν θεωροῦν ὡς
οἰκουμενική.

ἀσμένως περιπτυσσόμεθα. Ὅ δ’ ἄν μή
οὕτως ἔχον ἡμῖν δοκῆ, κατά πόδας καί
προφανῶς ἐλέγχομεν καί ἀποβαλλόμεθα». Ὅ,τι θεωροῦσε τότε ὁ
Μητροπολίτης Μᾶρκος μέχρι τό τέλος
τῶν συζητήσεων στή σύνοδο καί μάλιστα,
ὡς ὁ μοναδικός ὑπερασπιστής καί
ἀγωνιστής ὑπέρ τῆς ὀρθοδοξίας, ὡς
θεολογική
διαφορά
ἀπαράδεκτη,
παραμένει μέχρι καί σήμερα, σταθερή
γνώμη ὁλόκληρης τῆς ὀρθοδοξίας.
Ὁ Μητροπολίτης Ἐφέσσου ἔμεινε
ἀταλάντευτος στίς πιέσεις πού δέχθηκε
τόσο ἀπό τόν Αὐτοκράτορα, ὅσο καί ἀπό
τόν Πατριάρχη Ἰωσήφ οἱ ὁποῖοι τόν
ἀπειλοῦσαν καί μέ διακοπήν τῆς
κοινωνίας, μέ πρόταση τοῦ συμβιβαστικοῦ
Μητροπολίτου
Κιέβου,
ὁ
ὁποῖος
ἐκπροσωποῦσε τήν Ρωσική ἐκκλησία.
Συκοφαντήθηκε ὅτι ἦταν τρελλός καί
ἀχάριστος, διότι «τρώγει τό ψωμί τοῦ
πάπα καί συγχρόνως στρέφεται ἐχθρικά
ἐναντίον του».
Αὐτό, ἰσχυρίζοταν ὁ συνάδελφός του
Χριστοφόρος, ὁ ὁποῖος μάλιστα πρότεινε
νά μήν τοῦ δίδουν πλέον σιτηρέσιο γιά τήν
ἐκεῖ παραμονή του. Ἀκόμα, ὁ Ἅγιος
Μᾶρκος ἀρνήθηκε καί πρόταση γιά τόν
Πατριαρχικό θρόνο, γιατί δέν ἤθελε νά ἔχει
σχέση μέ τά γεγονότα ἀπό τήν ἑνωτική
σύνοδο τῆς Φερράρας-Φλωρεντίας.
Ὁ
Μητροπολίτης Ἐφέσσου, δέν ἐπεδίωκε
ἐπιφανειακή καί ψεύτικη καταλλαγή ἤ
ἐκκλησιαστικοπολιτική ἤ ἀκόμα μόνο
πολιτική συμβατική συνύπαρξη. Οὔτε καί
ἐνεργοῦσε ἐγωϊστικά γιά νά προβληθεῖ ὁ
ἴδιος. Οὐδείς λόγος περί ὑποχωρήσεων,
οὐδείς λόγος περί ὑποταγῆς, οὐδείς λόγος
περί ἀπεμπολήσεως τῆς ἀληθείας καί τῆς
μόνης σώζουσας ὀρθῆς πίστεως, ἀλλ’
ἐπιδίωξις
συμφωνίας
ἐν
ἀληθείᾳ,
προκειμένου νά ἀποκατασταθεῖ ἀληθινή
καί στέρεα ἑνότητα τῶν διεστώτων. Δέν
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Ἔτσι, ἀπό τήν μιά μεριά, ἡ μέν σύνοδος
τῆς Φερράρας-Φλωρεντίας ἀνακοίνωσε τίς
σχεδόν
παμψηφεί
ἀποφάσεις
της
πανηγυρικά, καί ἀπό τήν ἄλλη ἕνας
συνοδικός πατήρ, δέν ὑπογράφει τίς
ἀποφάσεις, χωρίς νά καταδικασθεῖ ἤ νά
τιμωρηθῆ κἄν. Καί ὄχι μόνον αὐτό. Ὁ
Ἅγιος Μᾶρκος διακήρυξε, ὅτι οἱ ἀποφάσεις
τῆς συνόδου ἦσαν αἱρετικές, μή
ἀνταποκρινόμενες στήν ὀρθή πίστη.
Ὁ Αὐτοκράτορας παρεκάλεσε τόν
Μᾶρκον, ἀφοῦ εἶχε πάρει προφορικές
διαβεβαιώσεις διά τήν ἀσφάλειάν του ἀπό
τόν πάπα, νά ἐμφανισθεῖ ἐνώπιον τοῦ
ποντίφικα καί νά ἐξηγήσει τήν στάση του.
Ὁ Ἅγιος Μάρκος ὑπακούοντας εἰς τό
αὐτοκρατορικό πρόσταγμα ἐπῆγε εἰς τόν
πάπαν. Μάταια ὅμως προσπάθησε ὁ
ἀρχιαιρεσιάρχης τῆς δύσεως νά τόν πείσει
νά δεχθεῖ τήν ἐκτρωματική ἕνωση. Ὅταν δέ
εἶδε ὅτι ὁ Ἅγιος Μᾶρκος ἔμεινε
ἀμετακίνητος εἰς τάς ἀπόψεις του,
κατέφυγε εἰς ἐκβιασμούς, καί ἀπείλησε ὅτι
θά καταδίκαζε τόν ἅγιό μας ὡς αἱρετικό.
Ἄλλ΄ ὁ ἅγιος Μάρκος, μή πτοηθείς,
ἀπήντησε μετά παρρησίας λέγων. «Αἱ
σύνοδοι
κατεδίκαζόν
τούς
μή
πειθομένους τῆ Ἐκκλησία, ἀλλ' εἰς
δόξαν τινά ἐναντίον αὐτῆς ἐνισταμένους
καί ταύτῃ κηρύττοντας καί ὑπέρ αὐτῆς
ἀγωνιζομένους, διό καί αἱρετικούς
ἐκάλουν αὐτούς... Ἐγώ δέ οὐ κηρύττω
ἰδίαν μου δόξαν, οὐδέ τι ἐκαινοτόμησα,
οὐδέ ὑπέρ ἀλλοτρίου τινός δόγματος καί
νόμου ἐνίσταμαι, ἀλλ' εἰς τήν ἀκραιφνῆ
δόξαν, τηρῶ ἐμαυτόν».

μετά τῶν ἀσεβῶν: «Οὐκ ἔστι γάρ ἐν
λόγοις ὁ ἀγών, ἀλλ’ ἐν πράγμασιν, οὐδέ
ρητῶν καί ἀποδείξεων ὁ καιρός. Πῶς
γάρ ἐν οὕτω διεφθαρμένοις κριταῖς;
ἀλλά δεῖ τούς ἀγαπῶντας τόν Θεόν
ἔργοις αὐτοῖς γενναίως παρατετάχθαι
καί πάντα κίνδυνον ἑτοίμους εἶναι
παθεῖν ὑπέρ τῆς εὐσεβείας καί τοῦ μή
τῇ κοινωνίᾳ χρανθῆναι τῶν ἀσεβῶν»
(Ἅγιος Μάρκος ὁ Εὐγενικός, Σπ.
Λάμπρου, Παλαιολόγεια καί Πελλοποννησιασκά, τόμος Α', σελ. 20).
Τιμᾶμε τόν ἅγιο Μᾶρκο τόν Εὐγενικό.
Γιατί ἄν δέν ἦταν αὐτός, ἐμεῖς τώρα θά
ἤμαστε φράγκοι. Ἀντιστάθηκε αὐτός καί
κράτησε τήν ὀρθόδοξο πίστι, ὅπως
παλαιότερα ὁ Μέγας Ἀθανάσιος. Οἱ
παπικοί ἔλεγαν· Ἄν μπορεῖς νά
μετακινήσεις τόν Ὄλυμπο, μπορεῖς νά
κλονίσεις κι αὐτόν ἀπό τίς πεποιθήσεις
του.
Ὁ ῞Αγιος Μᾶρκος ἦταν ἕνας
ΖΗΛΩΤΗΣ τῆς ἀκεραίας πίστεως καί
τῶν πατερικῶν θεσμίων. ῎Ετσι τόν
ἀποκαλεῖ καί ἡ Συνοδική ἀπόφαση τοῦ
1734 μέ Πατριάρχη τόν Σεραφείμ.
᾿Επομένως, ἄν ζοῦσε σήμερα, θά ἦταν αὐτό
πού χλευαστικά ἀποκαλοῦν κάποιοι
"παλαιοημερολογίτης". Δέν θά εἶχε
Λατινόφρονες ἐπισκόπους νά πολεμήσει,
ἀλλά κάτι χειρότερο: ᾿Επισκόπους Οἰκουμενιστές.
Ἡ μοναξιά τοῦ Ἁγίου Μάρκου ἦταν
μίμηση τῆς μοναξιᾶς Ἐκείνου, Ὁ Ὁποῖος
ἦταν ἡ Ἀλήθεια Εἶναι καί μοναξιά κάθε
τίμιου άνθρώπου, ὁ ὁποῖος μέ τήν Χάρη
Του, θέλει νά μείνει ἀσυμβίβαστος
προκειμένου να κερδίσει το ποθούμενο, τήν
θεραπεία τῆς ψυχής του.
Ἡ ὅλη βιοτή τοῦ Ἁγίου Μάρκου μᾶς
δίνει καί σήμερα μαθήματα καί μᾶς
διδάσκει. Μᾶς διδάσκει ὡς ἔθνος πρῶτα

Ὁ Ἅγιος Μάρκος ὁ Εὐγενικός διδάσκει,
ὅτι ὁ ἀγώνας ὑπέρ τῆς Ὀρθοδοξίας δέν
πρέπει νά γίνεται μόνον μέ λόγια, ἀλλά
καί μέ ἔργα, καί νά εἶναι ἕτοιμος ὁ
ἀγωνιστής νά ὑποφέρει τά πάντα, ἄν
χρειασθῆ ὑπέρ τῆς Ἀληθείας καί διά νά
μήν πέσει στό ἁμάρτημα τῆς κοινωνίας
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Τόν
Λατινόφρονα
Πατριάρχη
Μητροφάνη, ὁ λαός τόν ὀνόμασε
Μητροφόνον!
Οἱ σημερινοί οἰκουμενισταί, δέν διαθέτουν
τήν αἰδώ αὐτή. Προσποιοῦνται ὅτι δέν
συμβαίνει τίποτε τό μεμπτό. Λέγουν στόν
καθένα, αὐτά πού ἐπιθυμεῖ νά ἀκούσει. Τό
σύνθημα εἶναι: Συμβιβαστεῖτε, διότι
σημασία ἔχει μόνο τό νά περνᾶμε καλά! Ἡ
καλοπέρασή μας, ἐξαρτᾶται ἄμεσα ἀπό
τήν ἀδιαφορία περί τήν ὀρθή Πίστη καί
γιά τό πιστεύω τῶν ἄλλων. Πουθενά ἡ
Προδρομική διάθεση ὁμολογίας τοῦ Ἁγίου
Μάρκου! Γιά τόν λόγο αὐτό καί δέν
ὑπάρχει θεραπεία ψυχῆς, ἐκεῖ πού βασιλεύει
τό σκότος τοῦ ψεύδους, ὁ ἀντίχριστος
οἰκουμενισμός.
Τό παράδειγμα τοῦ Ἁγίου Μάρκου εἶναι
ζωντανό καί διαχρονικό! Τό μήνυμα, τό
ὁποῖον ἀπέστειλε, ἀπό τήν Λῆμνο, τήν
νήσο τῆς διετοῦς ἐξορίας του ὁ Ἅγιος, ἅς
ἀντηχεῖ εὐκρινέστατα στ’ αὐτιά ὅλων, ὅσοι
νοιάζονται γιά τήν σωτηρία τῆς ψυχῆς
τους: 'Τούτων ὑμῖν ὑπό τῶν ἁγίων
Ἀποστόλων
διωρισμένων,
στήκετε
κρατοῦντες
τάς
παραδόσεις,
ἅς
παρελάβετε, τάς τε ἐγγράφους καί
ἀγράφους. ἵνα μή τῇ τῶν ἀθέσμων
πλάνῃ συναπαχθέντες, ἐκπέσητε τοῦ
ἰδίου στηριγμοῦ."

ἀπ’ ὅλα. Νά προσέξουμε καί σήμερα, γιατί
πάλι κινδυνεύουμε ἀπό ποικίλους ἐχθρούς
στά σύνορά μας. Τά ἴδια ἔχουμε. Τότε, οἱ
ἄρχοντες τοῦ γένους κατέφυγαν στόν
πάπα. Τά ἴδια καί σήμερα. Τήν ὥρα τοῦ
κινδύνου ἐμεῖς ποῦ ἀποβλέπουμε; Στούς
ἰσχυρούς τῆς ἡμέρας, ἄλλη μιά φορά, γιά
νά μᾶς βοηθήσουν. Ὅταν ἤμεθα στή
Μικρά Ἀσία, μᾶς ἄφησαν καί οἱ Ἄγγλοι
καί οἱ Ἰταλοί καί οἱ Γάλλοι. Μείναμε μόνοι.
Ἐνῶ λίγο ἄν μᾶς βοηθοῦσαν, δέν θά
θρηνούσαμε τήν καταστροφή. Μισοῦν,
φθονοῦν τήν Ἑλλάδα. Τί πρέπει νά
κάνουμε ἐμεῖς; Νά ἔχουμε ὁμόνοια καί
ἀγάπη, γιά νά μπορέσουμε νά κρατηθοῦμε
σ’ αὐτά τά ἐδάφη, πού εἶναι ποτισμένα μέ
αἷμα. Μας διδάσκει ὅμως καί ὡς
Ὀρθοδόξους Χριστιανούς στόν 21ο αἰῶνα!
Στά χρόνια μας ἡ Ὀρθοδοξία κινδυνεύει
τόν ἔσχατο κίνδυνο. Τόν κίνδυνο τῆς
παναιρέσεως τοῦ οἰκουμενισμοῦ τόσο τοῦ
παγχριστιανικοῦ
ὅσο
καί
τοῦ
διαθρησκειακοῦ.
Ἀσσίζη,
Μπάλαμαντ,
Ρώμη,
Κωνσταντινούπολη
κ.τ.λ.
ἀποτελοῦν
ὁρόσημα προδοσίας τῶν ποιμένων, οἱ
ὁποῖοι ἔχουν ἀποδειχθεῖ λύκοι βαρεῖς, μή
φειδόμενοι τοῦ ποιμνίου. Τοὔλάχιστον οἱ
δειλοί συνάδελφοι τοῦ Ἁγίου Μάρκου,
ὅταν ἐπέστρεψαν στήν Κωνσταντίνου Πόλιν
τό 1440 καί ὁ πιστός λαός τούς ρωτοῦσε,
ὅλος ἀγωνία: Πῶς τα ὑμέτερα; Πῶς τά
τῆς συνόδου; Εἰ ἄρα ἐτύχομεν τήν
νικῶσαν; Ἀπαντοῦσαν μέ πόνο καί
καταφανῆ μετάνοιαν: Πεπράκαμεν τήν
Πίστιν ἡμῶν, ἀντηλλάξαμεν τῇ ἀσεβείᾳ
τήν εὐσέβειαν, προδόντες τήν καθαράν
θυσίαν, ἀζυμῖται γεγόναμεν. Καί ὅταν
τούς ἐρωτοῦσαν πάλιν: Καί διατί
ὑπεγράφετε; Ἀπαντοῦσαν. Φοβούμενοι
τούς Φράγκους. Καί προσέθεταν. Ἡ δεξιά
αὕτη ὑπέγραψε, κοπήτω.
Ἡ γλῶσσα
ὡμολόγησεν, ἐκριζούσθω.

Οἱ ἀγῶνες τοῦ Ἁγίου δέν ἔμειναν χωρίς
ἀποτέλεσμα, διότι ἦσαν καρποί τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος.
Ἡ ἡμερίδα αὐτή, εἶναι ἡ ζωντανή
ἀπόδειξη. Ἡ θυσιαστική παρουσία σας ἐδῶ
εἶναι ζωντανή ἀπόδειξη. Ἡ ὁμολογία μας
εἶναι ἡ ἀπόδειξη. Ἅς σπουδάσουμε νά
ἔχουμε βίο ἀνάλογο καί σύμφωνο μέ τήν
ὁμολογία μας καί εἶναι πλέον ἤ βέβαιο, ὅτι
θά ἀξιωθοῦμε νά δοῦμε, ἤ τοὔλάχιστον
θἄχουμε βάλει ἕνα λιθαράκι γιά τήν
κατάρρευση τοῦ γεννήματος τοῦ Ἅδου, τοῦ
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ἀντιχρίστου οἰκουμενισμοῦ, τῆς μειοδοσίας
τῆς σώζουσας, μόνης ἀληθοῦς πίστεως,
τῆς φιλτάτης Ὀρθοδοξίας. Γένοιτο!

γιά τήν Τουρκία μέ σαφήνεια καί
κατηγορηματικότητα ὅτι: "Ἡ Τουρκία θά
διαμελισθεῖ. Ἡ Ἀνατολική Τουρκία θά δοθεῖ
στήν Ἀρμενία καί στή νέα Δημοκρατία τοῦ
Κουρδιστάν, ἐνῶ ἡ Εὐρωπαϊκή Τουρκία καί
ἡ Ἀνατολία θά ἐπιστραφεῖ στήν Ἑλλάδα".
Καί ὑπογραμμίζει ἡ ἔκθεση ὅτι "Κάθε
ἑκατοστόν τοῦ ἐδάφους τῆς Τουρκίας ἔχει
κλαπεῖ ἀπό ἄλλους λαούς. Στόν κατάλογο
τῶν λαῶν πού ἔπεσαν θύματα τῶν
λεηλασιῶν καί τῶν φρικαλεοτήτων της,
περιλαμβάνονται οἱ χῶρες: Ἀρμενία, Συρία,
Ἑλλάδα, Κουρδιστάν, Ἀλβανία, Βουλγαρία,
Μάλτα, Κύπρος, Ρουμανία, Σερβία,
Βοσνία, Γεωργία καί Οὐγγαρία. Ὅλες
αὐτές εἶναι χῶρες ἀνώτερες πολιτιστικά
ἀπό τούς Τούρκους. Ἡ πλειοψηφία τῶν
σημερινῶν Τούρκων εἶναι ἄλλωστε
ἀπόγονοι αὐτῶν, πού προσηλυτίστηκαν μέ
τό ζόρι στό Ἰσλάμ ἀπό τούς
Μωαμεθανούς.

"Ἕνας βρυκόλακας, πού πίνει τό αἷμα
ἄλλων ἐθνῶν ἐπί 700 χρόνια".
Χαρακτηρίζεται ὡς "Χώρα ἐκτός νόμου".
"Πρέπει νά ἐξαφανισθεῖ ἀπό τόν χάρτην
τῆς ὑδρογείου".
Ἴσως μοιάζουν ὑπερβολικά ἤ καί
φανταστικά τά ὅσα τιτλοποιοῦν τό πιό
πάνω σύντομο κείμενο. Εἶναι γραμμένα
ἀπό ξένους καί ἔτσι δέν μποροῦν νά
χαρακτηρισθοῦν ὡς ἀπότοκα ἐθνικιστικῶν
διαθέσεων καί σωβινιστικῶν σκέψεων.
Πηγάζουν ἀπό τήν ἐπίσημη Ἔκθεση τοῦ
"Φόρουμ Μελετῶν" τοῦ Ο.Η.Ε. ( U.N.
Studies Forum)
καί τό ὑπογράφει ὁ
πρόεδρος τοῦ Φόρουμ κ. George Thomas
Kurian, πού εἶναι ταυτόχρονα καί πρόεδρος
τῆς International Encyclopedia Society.

Σέ ἄλλο σημεῖο τῆς ἐκθέσεως αὐτῆς ὁ κ.
Κούριαν ἀναφέρεται στήν γενοκτονία τῶν
Ἀρμενίων, τῶν ἑκατομμυρίων Ἑλλήνων τῆς
Ἀνατολίας καί τῶν χιλιάδων Κυπρίων τῆς
Κύπρου τό 1974. Ἐπίσης θυμίζει τόν θεσμό
τῶν Γενιτσάρων (σ.σ. δηλ. τόν βίαιον
ἐξισλαμισμόν μικρῶν Ἑλληνοπαίδων σέ
τρυφερή ἡλικία, τά ὁποῖα φανάτιζαν μέ
εἰδικήν ἐκπαίδευση καί ἀργότερα τά
ἔστρεφαν ἐναντίον τῶν Ὀρθοδόξων
Ἑλλήνων), ἕνας θεσμός πού ξεπερνοῦσε
ἀκόμη καί τίς τακτικές τίς ὁποῖες
ἀκολουθοῦσε ὁ Χίτλερ κατά τῶν
ἀντιπάλων του".

Ἀς δοῦμε, λοιπόν, ἐν συντομίᾳ τά κύρια
σημεῖα τῆς ἐκθέσεως αὐτῆς, πού
δημοσιεύθηκε ἤδη σέ ξένες καί ἑλληνικές
ἐφημερίδες:
"Ἡ Τουρκία", ἀναφέρει ἡ Ἔκθεση, "εἶναι
χώρα βρυκόλακας, πού ἔχει πιεῖ τό αἷμα
τῶν ἄλλων ἐθνῶν καί φυλῶν ἐπί 700
χρόνια καί εἶναι ἀνάμεσα στίς ἐκτός νόμου
χῶρες τῆς ὑφηλίου, πού δέν πρέπει νά
ὑπάρχουν, ἀλλά πρέπει νά ἐξαφανισθοῦν
ἀπό τόν χάρτην τῆς ὑδρογείου".
Ὁ κ. Τζ. Τόμας Κούριαν πού ἔχει ἐκδόσει
ὡς τώρα 19 ἐγκυκοπαίδειες καί πάνω ἀπό
20 ἐγχειρίδια γιά διάφορες χώρες, ἀναφέρει
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Π.Ο.Ε. 16.11. 2008-11-29 Ἁγίου
ἐνδόξου Ἀποστόλου
καί Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου

Ἡ ποιμαντική ἄσκηση γιά τόν ἱερέα εἶναι
ίδιαίτερα λεπτή καί δύσκολη ὑπόθεση.
Χρειάζεται διάκριση κατά τήν ἐκτέλεση
τοῦ ποιμαντικοῦ του ἔργου.
Κάθε πιστός ἔχει τίς δικές του
πνευματικές ἀνάγκες καί τά δικά του
πνευματικά προβλήματα. Καί ἑπομένως
χρειάζεται ἐξατομίκευση τῆς ποιμαντικῆς.
Ἄλλος εἶναι σωματικά ἀσθενής, ἄλλος
ἀντιμετωπίζει οἰκονομικά προβλήματα,
ἄλλος φλέγεται ἀπό σαρκικές ἐπιθυμίες,
κάποιος ἄλλος πάσχει ἀπό σοβαρά ψυχικά
προβλήματα. Μερικοί πάσχουν ἀπό
μαγεία, καί σέ ἄλλους εἶναι φανερά τά
σημάδια τῆς ἐπιδράσεως τῶν δαιμόνων
πάνω τους, γιατί ἀσχολήθηκαν οἱ ἴδιοι μέ
τήν μαγεία, προσέτρεξαν γιά βοήθεια στά
μέντιουμς καί στίς μάγισσες, ἀντί νά
προστρέξουν στήν Ἐκκλησία καί νά
ἀκολουθήσουν τόν δύσκολο δρόμο τοῦ
φωτός, τῆς προσευχῆς, τῆς νηστείας, τῆς
ἐξομολογήσεως καί τῆς Θείας Μεταλήψεως μετά ἀπό σκληρό ἀγῶνα.
Προτίμησαν τήν μαγική καί ἀνέφικτη
λύση στά προβλήματά τους.
Σχιζοφρένειες, νευρώσεις, παρά-κρουση,
εἶναι οἱ συνηθισμένες ψυχικές ἀνωμαλίες,
πού καλεῖται συχνά νά ἀντιμετωπίσει ἕνας
ἱερεύς.
Ἄλλοτε πάλι σύζυγοι φθάνουν σέ
διάσταση.
Παιδιά ἔρχονται σέ σύγκρουση μέ τούς
γονεῖς τους.
Ὀφείλουν οἱ ἱερεῖς ὅλους νά τούς
οἰκονομήσουν καί νά τούς εἰρηνεύσουν
εὐαγγελιζόμενοι τήν εἰρήνην καί τήν
ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ μας.
Νά κάνουν προσευχή καί Λειτουργίες γι̕̕
αὐτούς,
-νά τούς ἀκούσουν, νά τούς ἐνισχύσουν μέ
λόγους πνευματικούς,
-νά τούς καθησυχάσουν,
-νά τούς παρηγορήσουν,

Ἀγαπητέ μοι ἀδελφέ ἐν Κυρίῳ Ἰησοῦ
Χρῆστο καί φίλη τοῦ Χριστοῦ μας Μαρία!
Χαίρετε ἐν Κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστ πάντοτε.
Χαίρετε τήν χαράν τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ
Χριστοῦ, τήν τοῦ ἔσω ἀνθρώπου τοῦ
πνευματικοῦ.
Κάθε ἱερεύς, φίλοι τοῦ Χριστοῦ μας,
ἐκτός ἀπό τό λατρευτικό ἔργο, κατ’ ἐξοχήν
δηλ. τήν τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας, τίς
ἄλλες ἐκκλησιαστικές ἀκολουθίες, τά
ἀναγνώσματα, τίς παρακλήσεις, τούς
Χαιρετισμούς στήν Παναγία μας, τούς
Ὄρθρους καί τούς Ἑσπερινούς ἔχει νά
ἐπιτελέσει καί
-τό κηρυκτικό,
-τό κατηχητικό,
-τό ἱεραποστολικό καί
-τό φιλανθρωπικό ἔργο του.
Ἰδιαίτερη ὑπομονή, προσοχή καί φώτιση
ἀπό τόν Θεόν ἀπαιτεῖ τό μυστήριον τῆς
μετανοίας καί τῆς ἐξομολογήσεως τῶν
πιστῶν μας!
Πού δέν τελειώνει μέ τήν ἐξαγόρευση,
ἀλλά συνεχίζεται μέ τήν παρακολούθηση
τοῦ πιστοῦ, μέ τήν προσευχή γιαὐτόν, μέ
τήν καθοδήγηση καί τό συνεχές πνευματικό
ἐνδιαφέρον γιά τήν ἀθάνατη ψυχή του.
Ὅσοι ἀπό ἐμᾶς ἔχουμε τό χάρισμα νά
γνωρίζουμε δυό γράμματα καί μερικά
πράγματα παραπάνω, ἐπειδή ἔτσι θέλησε ὁ
Κύριος, καί ἔχουμε καί κάποιο τάλαντο
πού ἄλλοι ἴσως δέν ἔχουν, θά δώσουμε
λόγον
στόν
Θεόν,
ἄν
δέν
τό
χρησιμοποιήσουμε γιά τήν δόξα τοῦ Κυρίου
μας.
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-νά τούς συνδράμουν οἰκονομικά, ὅσοι
ἔχουν ἄμεση οἰκονομική ἀνάγκη.

-Νά χύσει βάλσαμο στίς ψυχές τῶν
θλιβομένων.
-Νά δείξει ἀπέραντη ἀγάπη, ὑπομονή καί
κατανόηση στούς ἀδελφούς, πού δέν
κατανοοῦν...
-Νά συνδράμει τά μοναστήρια μας καί
τούς ἀδελφούς μας πού διώκονται γιά τήν
Ἁγίαν μας Ὀρθοδοξία στό Ἅγιον Ὄρος.

Ἄλλοι
θλίβονται,
γιατί
ἔχασαν
ἀγαπημένο τους πρόσωπο, σύζυγο,
ἀδελφό, πατέρα, μητέρα, παιδί!
Πόση ἀγάπη πρέπει νά τούς δείχνουμε!
Καί πόση διάκριση πρέπει νά ἔχουμε στήν
ἄσκηση τῆς διακονίας τῆς ἀγάπης πού
μᾶς ἀνέθεσε ὁ Χριστός μας!

Καί ὁ ἴδιος ὁ ἱερεύς ὅμως ἔχει ἀνάγκες
πολλές. Πνευματικές καί ὑλικές.
Μπορεῖ νά ἔχει μεγάλη οἰκογένεια, ὁπότε
ὀφείλει νά συντηρεῖ καί τήν οἰκογένεια του.
-Νά μεγαλώνει τά παιδιά.
-Νά πληρώνει πολλά χρήματα γιά τά
σχολεῖα καί γιά τίς σπουδές τους.
Μπορεῖ νά πρέπει νά δουλεύει γιά νά
ἐξοικονομεῖ τά πρός τό ζῆν. "Ταῖς ἰδίαις
χερσίν κοπιάσας", κατά τόν Μέγαν
Παῦλον.
Μπορεῖ νά ἔχει προβλήματα στήν
ἐργασία του, ἀπό τήν ὁποία ἐξαρτᾶται καί
τό ποιμαντικό του ἔργο καί ἡ ζωή του,
γιατί τά ἔξοδα γιά τήν οἰκογένεια, τά ἔξοδα
τῆς κινήσεως καί τῆς ἱεραποστολῆς μπορεῖ
νά εἶναι τεράστια καί νά μήν εἶναι δυνατόν
νά καλύπτονται ἀπό τούς πιστούς.
Ὁ ἱερεύς πολλές φορές χρειάζεται νά
γράφει ἑκατοντάδες γράμματα μέσα στό
χρόνο σέ ἀνθρώπους πού βρίσκονται
μακρυά.
-Νά τούς δίνει λύσεις στά προβλήματά
τους, στηρίζοντάς τους μέ παρακλητικούς
λόγους ἀγάπης.
-Νά τούς ἐξηγεῖ διάφορα θεολογικά
προβλήματα.
-Νά τούς κατηχεῖ στήν φιλτάτη μας
Ὀρθοδοξία.
-Νά τούς στηρίζει στόν ἀγῶνα τους μέ
Πατερικές διδαχές, εἴτε αὐτοί εἶναι μοναχοί,
εἴτε λαϊκοί, πού ζητοῦν τήν βοήθειά του,
τίς Θεολογικές γνώσεις καί τήν ἐμπειρά
του.

Γιά νά λειτουργήσει μία ἐνορία κάπως
καλά, γίνεται μεγάλος ἀγώνας, πού
ἀρχίζει μέν μέ τήν Θεία Λειτουργία τῆς
Κυριακῆς, ἀλλά δέν τελειώνει μέ τήν
Λειτουργία.
Συνεχίζεται μέσα στήν ἑβδομάδα...
Ἡμέρα καί νύχτα! Καί ὄχι μόνον γύρω
ἀπό τήν ἐνορία, ἀλλά καί σέ μακρυνές
ἀποστάσεις, μακρυά πολλές φορές ἀπό
τήν ἐκκλησία.
Ὁ ἱερεύς μέσα στήν ἑβδομάδα ὀφείλει νά
τρέχει,
-νά ἐπισκέπτεται ἀσθενεῖς,
-φυλακισμένους,
-γέροντες,
-ἀνήμπορους καί ἀσθενεῖς.
Νά τούς πεῖ ἕναν λόγον πνευματικόν.
Νά στηρίξει ἐγκαταλελειμμένους, πού
αἰσθάνονται μεγάλη μοναξιά καί τούς
ξεχνοῦν οἱ φίλοι τους καί οἱ ἀδελφοί τους,
γιατί καί οἱ ἴδιοι εἶναι πολλές φορές
βυθισμένοι
σέ
πολλά
οἰκογενειακά
προβλήματα,
ἀσθένειας,
οἰκονομικῆς
δυσπραγίας καί ἀγωνίας γιά τά παιδιά
τους.
Ὀφείλει ὁ ἱερεύς:
-Νά δώσει βοήθεια οἰκονομική σέ
κάποιους, πού δέν ἔχουν τήν δυνατότητα
νά ἀνταποκριθοῦν οὔτε κἄν στίς βασικές
τους ἀνάγκες.
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Ταυτόχρονα τελεῖ ὁ ἱερεύς τά ἱερά
Μυστήρια τοῦ γάμου καί τῆς βαπτίσεως,
ἁγιασμούς καί εὐχέλαια στά σπίτια,
συνεχίζοντας τό ἁγιαστικό του ἔργο στίς
κατ’ οἶκον ἐκκλησίες.
Πολλές φορές γιά τήν ἄσκηση τοῦ
ποιμαντικοῦ τους ἔργου οἱ ἱερεῖς, ἴσως
χρειάζεται νά ταξιδεύουν μακρυά.
Εἴτε μέσα στήν Ἑλλάδα, εἴτε στό
ἐξωτερικό.
Μέ μεγάλα ἔξοδα, ἀγωνία καί κινδύνους
γιά τά ταξίδια. Στή θάλασσα, στόν ἀέρα,
στά χιόνια καί στούς πάγους, στίς βόρειες
χῶρες.
Μέ πολύν κόπο καί ἐγκαταλείποντας, γιά
μεγάλα διαστήματα τήν οἰκογένειά τους.
Μέ κόστος ψυχικό καί φόρτιση
συναισθηματική.
Πολλές φορές μέ λογισμούς καί
πνευματικό πόλεμο, πού κυριολεκτικά
διαλύουν τόν νοῦ.
Ἄν ὁ Κύριος καί ἡ γλυκειά μας
Παναγία δέν βοηθήσει τότε, ἡ μάχη
χάνεται.
Ἀλλά "οὐ τοῦ θέλοντος, οὐδέ τοῦ
τρέχοντος, ἀλλά τοῦ ἐλεοῦντος καί
εὐδοκοῦντος Θεοῦ" εἶναι τό ἔργο. Καί
βοηθάει ὁ Κύριος!
Διότι "ἡ δύναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳ
τελειοῦται", λέγει ἡ Γραφή.
Τότε πού νομίζουμε ὅτι δέν θά τά
καταφέρουμε, τότε ἐπεμβαίνει λυτρωτικά ἡ
Χάρις τοῦ Θεοῦ καί ὁ δυνατός ἐν ἰσχύει!!!

Πολλές φορές κατηγορίες αἰσχρές,
δόλιες, ἀσύστατες καί ἀνυπόστατες, πού
ἐμβάλλει ὁ πονηρός στίς σκέψεις καί στά
στόματα
ἀφελῶν
καί
ἐμπαθῶν
ἀνθρώπων, εἶναι ἐκεῖνα τά βέλη τοῦ
πονηροῦ, πού πληγώνουν θανάσιμα τήν
ψυχή τοῦ ἱερέως καί ἀναστέλλουν πρός
στιγμήν τήν ἄσκηση τοῦ σωστικοῦ ἔργου
του πρός χαράν τοῦ ἀντιδίκου τῆς
σωτηρίας μας.
Τότε ἡ ψυχή χρειάζεται πνευματική
ἀνασυγκρότηση καί ἐνίσχυση.
-Ἐντατική προσευχή.
-Ἐπιστράτευση καλῶν λογισμῶν.
-Ἀπέραντης ἀγάπης!
-Συγχωρητικότητας!
-Νά φέρει στή μνήμη τίς καλές στιγμές
καί τά χαρίσματα τοῦ ἀδελφοῦ, πού
σίγουρα ἔχει καί ’κεῖνος καί ἔγινε ὄργανο
τοῦ ἐχθροῦ ἀπό ἀμέλεια ἤ ἀπό ἐμπάθεια ἤ
ἔλλειψη ἐπαρκοῦς πληροφορήσεως...
-Χρειάζεται νά θυμηθεῖ τήν βοήθεια πού
προσέφερε ὁ ἀδελφός στό παρελθόν καί
μπορεῖ νά προσφέρει, σίγουρα, ἀκόμη στό
μέλλον.
Νά μνησθεῖ:
-Τῆς ἀνθρώπινης ἀδυναμίας καί τῶν
ἀθεράπευτων παθῶν τοῦ ἀδελφοῦ, γιά τόν
ὁποῖο ἔχει καί ὁ ἴδιος εὐθύνη, γιατί δέν
προσευχήθηκε ἀρκετά γιαὐτόν.
-Τῆς μεθοδείας τοῦ Ἀντικειμένου καί
ἐχθροῦ τῆς ψυχῆς μας.
-Τῆς δικῆς Του ἀναξιότητος καί τῆς
ψυχικῆς Του ἀθλιότητος, ἀπέναντι στήν
ἀπέραντη εὐσπλαχνία τοῦ Πανυπεράγαθου
Θεοῦ καί Πατρός.
Ποῦ μποροῦν, ἄραγε, νά βροῦν οἱ ἱερεῖς
τήν δύναμη νά ἀντέξουν, εἰ μή μόνον
κοντά στόν Κύριο καί στήν Παναγία μας;
Ἔτσι λέμε μέ ὅλη μας τήν καρδιά, μαζί
μέ τόν Θεῖο Ἀπόστολο: "Πάντα ἰσχύω ἐν
τD ἐνδυναμοῦντι με ΧριστD". "Οὐ τοῦ
θέλοντος οὐδέ τοῦ τρέχοντος ἀλλά τοῦ
ἐλεοῦντος καί εὐδοκοῦντος Θεοῦ".

Ἡ ψυχή συχνά ἀποσυντονίζεται ἀπό
σκληρούς λόγους πού ξεστόμησαν
ἀδιάκριτα, καί πολλές φορές μέ κακία καί
φθόνο, ἀλλά καί ἄδικα καί συκοφαντικά,
κάποιοι ἀδελφοί. Ὁ ἱερεύς μπορεῖ νά
κατηγορεῖται γιά ἀμέλεια. Γιά ἔλλεψη
ἀρκετῆς ποιμαντικῆς φροντίδος γιά τά
πνευματικά του παιδιά, γιά λάθη πού ἴσως
ἔκανε στήν ἄσκηση τοῦ ποιμαντικοῦ του
ἔργου.
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Δέν εἶναι, λοιπόν, δική μας ἡ δύναμη,
ἀλλά τοῦ Κυρίου μας, πού μᾶς κάλεσε
κοντά Του, καίτοι ἀνάξιοι, νά δουλέψουμε
στόν Ἀμπελῶνα Του.
Καί, ἀφοῦ μᾶς τά δίνει ὅλα, καί ἀφοῦ
τό ἔργο εἶναι δικό Του, μᾶς ἀφήνει,
λοιπόν, νά παίρνουμε καί μισθό, γιά νά
ἔχουμε τήν ἱκανοποίηση ὅτι καί ̕μεῖς
ἐργασθήκαμε καί προσφέραμε!...
"Τά Σά ἐκ τῶν Σῶν," ἐκφωνοῦμε στήν
Θεία Λειτουργία, καί τό πιστεύουμε καί τό
ἐννοοῦμε καί τό διακηρύσσουμε!
Κάθε δύναμη, κάθε φωνή, κάθε ἔργο καί
ἐνέργεια καί κάθε σκέψη καλή προέρχονται
ἀπό τόν Κύριό μας.
Αὐτός εἶναι ἡ δύναμή μας καί ἡ ἰσχύς
μας, τό στερέωμά μας καί ἡ καταφυγή
μας.
Συχνά καταφεύγουμε στήν Παναγία μας
Δέσποινα, στήν Μητέρα τοῦ Φωτός, γιά
νά ἀντλήσουμε κουράγιο καί στήριγμα.
Καί Ἐκείνη εἶναι γοργοεπήκουος καί
παρηγορεῖ τήν καρδιά μας μέ ἀγάπη,
τήν πλημμυρίζει μέ ἐνθουσιασμό καί
δύναμη, γιά νά συνεχίσουμε τόν ἀγῶνα τόν
καλόν!
Πολλή, ὄντως, βοήθεια βρίσκουμε κοντά
στήν Παναγία Μητέρα μας, πού πάντοτε
εἶναι ἕτοιμη νά μᾶς συνδράμει, νά μᾶς
δώσει λύσεις καί ἄμεση ἀπάντηση σέ κάθε
αἴτημά μας.

Σου", λέγει ἡ εὐχή. Χρόνος πρέπει νά
ἀφιερώνεται καί σέ αὐτή τήν διακονία.
Βιβλία πνευματικά καί ψυχωφελῆ
ὀφείλουμε νά θέτουμε στήν διάθεση τῶν
πιστῶν μας.
Μέ γραπτόν καί προφορικον λόγον,
συνεχῶς, ὀφείλουμε νά ξεδιψᾶμε τούς
διψῶντες
γιά
λόγον
Εὐαγγελικόν,
Πατερικόν καί πνευματικόν.
Ἀπολογητικά καί μέ ἐπιχειρήματα ἀπό
τήν ζῶσαν Παράδοση καί τήν διδασκαλία
τῶν Πατέρων μας, ὀφείλουμε νά
στηρίζουμε τόν Ὀρθόδοξο ἀγῶνα μας,
γράφοντας συνεχῶς καί ἐκδίδοντας
βιβλία καί περιοδικά σέ δεκάδες χιλιάδες
ἀντίτυπα, πού νά ἀποστέλλονται σέ
χιλιάδες ἀναγνῶστες. Χωρίς ἰδιοτέλεια
καί χωρίς καμμία ὑλική ἀμοιβή, ἀλλά
μόνον
ἀναμένοντας
τήν
οὐράνια
ἀνταπόδοση, καί πάλι πιστεύοντας, ὅτι ὅ
ὀφείλαμε νά πράξουμε, αὐτό πράξαμε,
καί ὅτι εἴμαστε δοῦλοι ἀχρεῖοι καί ἄθλιοι.
Τά ἠλεκτρονικά μέσα πάλι πρέπει καί
αὐτά νά γονατίσουν καί νά διακονήσουν
τόν Παντοκράτορα Χριστόν μας.
Μέ τήν ἱστοσελίδα μας, μέ τήν τά
ἠλεκτρονικά μας μηνύματα καί τά
ἠλεκτρονικά μας γράμματα, ὀφείλουμε νά
εὐαγγελισθοῦμε τόν λόγον τοῦ Θεοῦ στά
πέρατα τῆς Οἰκουμένης.
Γράφοντας σέ διάφορες γλῶσσες, στά
Ἑλληνικά, στά Γερμανικά, στά Ἀγγλικά
καί στά Ρωσσικά μέ τήν βοήθεια ἀδελφῶν
μας...

Πολύ ἀρέσκεται ἡ Κυρία μας Θεοτόκος
νά τῆς λέμε τούς χαιρετισμούς Της.
Τότε εἶναι δική μας ἡ παρηγοριά καί ἡ
χαρά πού παίρνουμε ἀπό Τήν Χαρά τήν
μεγαλύτερη ἀπό ὅλες τίς χαρές, κατά
τόν ἀγαπημένο μας Ἅγιο Σεραφείμ!

Ἔτσι θά ἐκπληρωθεῖ ὁ λόγος τοῦ Κυρίου
μας, πάντα ὅμως μέ τήν δική Του Χάρη,
"κηρυχθήσεται τό εὐαγγέλιον τοῦτο
πάσῃ τῇ κτήσει, εἰς μαρτύριον αὐτοῖς".

Ὀφείλουμε οἱ ἱερεῖς νά φροντίζουμε καί
γιά τούς ἱερούς Ναούς. "Ἁγίασον τούς
ἀγαπῶντας τήν εὐπρέπειαν τοῦ Οἴκου

Ὅλα αὐτά, φίλοι τοῦ Χριστοῦ μας καί
τέκνα φωτόμορφα τῆς Ἐκκλησίας,
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ἀπαιτοῦν κόπον καί θυσίες, πού οἱ πιστοί
οὔτε κἄν τίς ὑποψιάζονται.
Πολλές φορές ἡ διακονία συνδέεται μέ
πόνο καί δάκρυα.
Ἀγρυπνίες καί ἀγωνίες πού λίγοι
μποροῦν νά φανταστοῦν.

Παντελεήμονος στήν Βοστώνη, ὑπό τόν
σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κ. Ἐφραίμ.
Ἐνῶ ἀπομένει καί ἡ ἕνωσή μας μέ τόν
Ἀρχιεπίσκοπο
Τύχωνα,
πού
εἶναι
κανονικός καί ἀγωνιστής διάδοχος τοῦ
Ἁγίου Φιλαρέτου τῶν Ρώσσων τῆς
Διασπορᾶς, ὅπως ἀναλυτικά γράψαμε στό
προηγούμενο
τεῦχος
τῶν
"Ἁγίων
Κολλυβάδων".
Κάνετε προσευχή, ἀδελφοί μου, νά μᾶς
ἀξιώσει ὁ Χριστός μας τῆς γλυκειᾶς καί
ἀτέλειωτης δόξης καί τῆς ἐπουρανίου
βασιλείας Του, ὄχι γιατί ἐργασθήκαμε
ἀξίως στό ἔργο Του, ἀλλά γιά τήν
ἀπέραντη εὐσπλαχνία Του καί τήν ἀγάπη
Του πρός τόν ἄνθρωπο, καί ὅλως
ἰδιαιτέρως πρός ἐμένα τόν ἀνάξιον δοῦλον
Του, ἀφοῦ καί ἐγώ μαζί Σας ἐλπίζω, ὅτι
ἐνῶ σέ λίγα ἤμουν πιστός, νά μέ
καταστήσει σέ πολλά κληρονόμο Του,
κατά τόν ἀδιάψευστο Εὐαγγελικό Του
λόγο.
Ἐν εἰλικρινεῖ ἀγάπῃ Χριστοῦ,
π. Νικόλαος.

Ἀλλοίμονον ὅμως σέ μένα, φίλοι τοῦ
Χριστοῦ
μας,
πού
ἀδυνατῶ
νά
ἀνταποκριθῶ στήν ἐξόχως τιμητική
πρόσκληση τοῦ Κυρίου μου Ἰησοῦ
Χριστοῦ.
Τίποτε ἀπό αὐτά δέν κάνω, ὅπως θέλει ὁ
Κύριος! Ὡστόσο ἀγωνίζομαι, τό κατά
δύναμιν, φυλάσσοντας τήν ἱερωσύνη τοῦ
Χριστοῦ μας ἀμόλυντη μέ τήν Χάριν
τῆς Παναγίας μας καί τό ἔλεος καί τήν
δύναμιν τοῦ Χριστοῦ μας καί Θεοῦ μας.
Εἴμαστε ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι μέσα στήν
Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ἀκολουθοῦντες ὅ,τι
πάντοτε, παντοῦ καί πάντα ἐπιστεύθη.
Ἔχουμε ἐπισκόπους μας τά ἱστορικότερα
στελέχη τοῦ Ἱεροῦ μας ἀγῶνα: Τόν μόνον
ἐκλεγμένον ἀπό τόν λαό τοῦ Θεοῦ καί τούς
ἄλλους Ἐπισκόπους ἀρχιεπίσκοπόν μας κ.
κ. Χρυσόστομον. Στήν Σύνοδόν μας
προσῆλθε τά τελευταῖα χρόνια καί ὁ ἄξιος
καί ἀγωνιστής σεβασμιώτατος Διαυλείας
κ. Ἀκάκιος, πού εἶναι ἀντιπρόεδρος τῆς
Συνόδου μας. Ἔχουμε καί νέους, ἀξίους
ἐπισκόπους πού ὀργώνουν τήν Ἑλλάδα καί
τό ἐξωτερικό, κηρύσσοντας τόν Χριστόν
καί τό Εὐαγγέλιον τῆς Ὀρθοδοξίας μας.
Ἐσχάτως προσῆλθε στήν Σύνοδό μας καί
ὁ κατανυκτικός, τῆς προσευχῆς καί τῆς
καθημερινῆς Θείας Λειτουργίας ἄνθρωπος
καί ἄξιος ἐπίσκοπος Λαρίσσης κ.
Ἀθανάσιος μέ τούς εὐλαβεστάτους ἱερεῖς
του.
Γίνονται ἐπίσης διάλογοι γιά νά ἑνωθοῦμε
καί μέ τούς ἀξίους καί ἐναρέτους
ἐπισκόπους καί ἀδελφούς μας στήν
Ἀμερική, πνευματικοπαίδια τοῦ π.

Ἡ διδασκαλία τοῦ Ἁγίου Μαξίµου
τοῦ Ὁµολογητοῦ γιά τήν διακοπή
τοῦ µνηµοσύνου τῶν αἱρετικῶν
Μονοθελητῶν-Μονοενεργητῶν ὡ̋
αἰτία τοῦ σεπτοῦ του µαρτυρίου
ἐφαρµοζόµενη στήν ζωή
τῆ̋ Ἐκκλησία̋ σήµερα.
"Οἱ τοίνυν ὑφ᾽ ἑαυτῶν κατακριθέντε̋ καί ὑπό τῶν
Ρωµαίων ἐπί ὀγδόη̋ Ἰνδικτιῶνο̋ γενοµένη̋
συνόδου καθαιρεθέντε̋, ποίαν ἐπιτελέσουσιν
µυσταγωγίαν·
ἤ ποῖον πνεῦµα τοῖ̋ παρά τῶν τοιούτων
ἐπιτελουµένοι̋ ἐπιφοιτᾶ;"
Ἅγιο̋ Μάξιµο̋ ὁ Ὁµολογητή̋
(PG 90, 120)

Ὑποστηρίζουν οἱ ἀντικείµενοι στόν
δίκαιο ἀγῶνα τῶν Ὀρθοδόξων
Οἰκουµενιστέ̋, ὅτι µόνον µετά ἀπό
ἀπόφαση Οἰκουµενικῆ̋ ἤ µεγάλη̋
Πανορθοδόξου Συνόδου ἐπιτρέπεται
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ἡ τελεία διακοπή τοῦ µνηµοσύνου
τῶν κηρυσσόντων αἵρεση ποιµένων,
καί ὅτι τάχα οἱ Ἅγιοι δέν διέκοπταν
τό µνηµόσυνο τῶν αἱρετικῶν πρό
Συνοδικῆ̋ ∆ιαγνώµη̋ παρά µόνον,
ὅταν ἡ αἵρεση εἶναι προφανή̋, ἐνῶ
σήµερα τάχα δέν κηρύσσεται καµµία
αἵρεση. Μάλιστα ὁ Οἰκουµενισµό̋ δέν
εἶναι προφανή̋ αἵρεση καί πάντω̋
µόνον, ἴσω̋ κάποιε̋ σποραδικέ̋
δηλώσει̋ καί µεµονωµένε̋ συµπροσευχέ̋
µέ
τού̋
αἱρετικού̋
γίνονται πού ἀποτελοῦν κατά τού̋
διφένσορε̋ τοῦ Οἰκουµενισµοῦ ἁπλά
κανονικά ἐγκλήµατα, πού δέν
δικαιολογοῦν τήν ἀποτείχιση τῶν
Ὀρθοδόξων ἀπό τού̋ Οἰκουµενιστέ̋
ποιµένε̋, ὅπω̋ ὁ κ. Βαρθολοµαῖο̋.
Οἱ διφένσορε̋ τοῦ Οἰκουµενισµοῦ
παραπλανοῦν
τού̋
Ὀρθοδόξου̋
λέγοντα̋:
"Ἀρκετὰ παραδείγµατα ἀπὸ τὴν
ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία ἀποδεικνύουν, ὅτι ἀπὸ τὴν ἐµφάνιση τῆ̋
αἱρετικῆ̋ διδασκαλία̋ µέχρι τὴν
τελικὴ καταδίκη τη̋ µεσολαβοῦσε
ἕνα διάστηµα, µικρὸ ἡ µεγάλο. Στὴν
περίοδο
αὐτὴ
ἡ
Ἐκκλησία
προσπαθοῦσε διὰ τῶν ἐκπροσώπων
τη̋ νὰ φέρη σὲ µετάνοια τοὺ̋
"καινού̋" διδασκάλου̋, ἐφαρµόζοντα̋ τὴν ἀναγνωρισµένη ἀπὸ ὅλου̋
τού̋ ἁγίου̋ Πατέρε̋ γραµµὴ τῆ̋
Οἰκονοµία̋. Ἔτσι π.χ. ἐνῶ ὁ
Μονοθελητισµὸ̋ ἄρχισε νὰ κηρύττεται τὸ 615 µ.Χ., οἱ κύριοι πολέµιοί
του, ἅγιοι Σωφρόνιο̋ καὶ Μάξιµο̋,
δὲν φαίνεται νὰ ἔχουν διακόψει τὴν
ἐπικοινωνία µὲ τοὺ̋ αἱρετικοὺ̋ πρὸ
τῶν συνόδων τῆ̋ ∆ύσεω̋ (640-649)
ποὺ τοὺ̋ ἀναθεµάτισαν."

∆ιδάσκουν οἱ Οἰκουµενιστέ̋,
λοντα̋
νά
παρουσιάσουν
σηµερινέ̋ προδοσίε̋ τῆ̋ πίστεω̋
κανονικά ἐγκλήµατα καί ὄχι
αἵρεση τά ἑξῆ̋:

θέτί̋
ὡ̋
ὡ̋

"Ἡ ἀντιµετώπιση αὐτῶν ποὺ
παραβαίνουν (περισσότερο ἢ λιγότερο τού̋ ἱεροὺ̋ κανόνε̋, χωρὶ̋ νὰ
θίγουν τὰ δόγµατα, εἶναι τελείω̋
διαφορετικὴ. Οἱ κανόνε̋ ΙΓ΄, Ι∆΄ καὶ
ΙΕ΄ τῆ̋ ΑΒ΄ συνόδου, (ἐπὶ ἁγίου
Φωτίου), ἀπαγορεύουν αὐστηρῶ̋ τὴν
διακοπὴ τῆ̋ ἐκκλησιαστικῆ̋ κοινωνία̋ µὲ τοὺ̋ ἐπισκόπου̋, ποὺ
ὑπέπεσαν σὲ ὁποιοδήποτε "ἔγκληµα",
πρὸ συνοδικῆ̋ κρίσεω̋. Ἀλλὰ καὶ οἱ
σποραδικέ̋, ἀνεπίσηµε̋ καὶ ἄνευ
οὐδεµιᾶ̋ συνοδικῆ̋ ἀναγνωρίσεω̋
κακόδοξε̋ δηλώσει̋, συµφωνίε̋ ἢ
θεωρίε̋ µεµονωµένων Οἰκουµενιστῶν
δὲν συνιστοῦν σὲ καµµία περίπτωση
ἐπίσιµη διακήρυξη αἱρέσεω̋."
Ὡστόσο ἡ ἀλήθεια εἶναι ἐντελῶ̋
διαφορετική, τόσο γιά τί̋ πρῶτε̋
ἀντορθόδοξε̋ καί ἀνιστόρητε̋ θέσει̋,
ὅπω̋ τό βλέπουµε στόν βίο τοῦ Ἁγίου
Μαξίµου τοῦ Ὁµολογητοῦ καί στόν
διάλογο πού ἔγινε ἀνάµεσα στού̋
ἀποκρισάριου̋ τοῦ αὐτοκράτορα καί
τόν Μέγιστο Θεολόγο, ὅσο καί τό ἄν
κηρύσσεται σήµερα αἵρεση ἤ ἄν
πρόκειται γιά κάποια κανονικά
ἐγκλήµατα πού δέν δικαιολογοῦν τήν
διακοπή τοῦ µνηµοσύνου
τῶν
αἱρετικῶν πράγµατι ποιµένων:
"Οὐ κοινωνεῖ̋ τῷ θρόνῳ Κωνσταντινουπόλεω̋; Καί εἶπεν· οὐ
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φιλοφρόνω̋, ὀνοµάζοντά̋ τον ἀδελφόν καί συλλειτουργόν;

κοινωνῶ. ∆ιά ποίαν οὐ κοινωνεῖ̋
αἰτίαν, εἶπον;
Ἀπεκρίθη· ὅτι τά̋ ἁγία̋ τέσσαρα̋
συνόδου̋ ἐξέβαλον διά τῶν ἐν
Ἀλεξανδρείᾳ
γενοµένων
ἐννέα
κεφαλαίων· καί διά τῆ̋ ἐν ταύτῃ τῇ
πόλει γενοµένη̋ παρά Σεργίου
Ἐκθέσεω̋, καί διά τοῦτο προσεχῶ̋
ἐπί τῆ̋ ἕκτη̋ Ἰνδικτιῶνο̋ ἐκτεθέντο̋
Τύπου· καί ὅτι ὅπερ ἐδογµάτισαν διά
τῶν Κεφαλαίων, διά τῆ̋ Ἐκθέσεω̋
κατέκριναν· καί ὅπερ ἐδογµάτισαν
διά τῶν κεφαλαίων, διά τοῦ Τύπου
ἠκύρωσαν· καί καθεῖλον ἑαυτού̋
τοσαυτάκι̋. Οἱ τοίνυν ὑφ᾽ ἑαυτῶν
κατακριθέντε̋ καί ὑπό τῶν Ρωµαίων
ἐπί ὀγδόη̋ Ἰνδικτιῶνο̋ γενοµένη̋
συνόδου
καθαιρεθέντε̋,
ποίαν
ἐπιτελέσουσιν µυσταγωγίαν· ἤ ποῖον
πνεῦµα τοῖ̋ παρά τῶν τοιούτων
ἐπιτελουµένοι̋ ἐπιφοιτᾶ;"1

Τά πράγµατα βέβαια δέν εἶναι ἔτσι!
Μόνον γιὰ ἐλάχιστο χρονικό
διάστηµα διατηροῦσαν οἱ Ἅγιοι τὴν
κοινωνίαν, µέχρι νὰ γνωστοποιηθῆ
ἐπισήµω̋ ἡ αἵρεση.
Ἐν προκειµένῳ διατηρήθηκε ἡ
ἁβροφροσύνη τοῦ Ἁγίου Σωφρονίου,
ὅσο διαρκοῦσαν οἱ προσπάθειε̋,
µήπω̋ µπορέσει νά προσεταιρισθῆ ὁ
Ἅγιο̋ Σωφρόνιο̋ τὸν Μονοφυσίτη Μονοθελήτη πατριάρχη Σέργιο στὶ̋
Ὀρθόδοξε̋ θέσει̋.
Ὑπάρχει καµµία σύγκρισι̋ τοῦ τότε
καὶ τοῦ σήµερα πού ἔχουν καταλυθεῖ
τά πάντα;
Ἀλλά καί τό ἐντελῶ̋ ἀντίθετο
µάλιστα συµπέρασµα ἐξάγεται ἀπό
τί̋ πλήρου̋ χάριτο̋ καί δυνάµεω̋
πνευµατικῆ̋ ἀπαντήσει̋, πού δίνει ὁ
Μέγα̋ Μάξιµο̋, µαθητή̋ καί
συναθλητή̋ τοῦ Ἁγίου Σωφρονίου
πού διαβάζουµε στό πιό πάνω
κείµενο.

Μποροῦµε
νὰ
βγάλουµε
ὡ̋
συµπέρασµα, (αὐθαίρετο βέβαια),
ὅπω̋ κάνουν οἱ σύµµαχοι τῶν
Οἰκουµενιστῶν ὅτι τάχα οἱ Ἅγιοι δὲν
διέκοπταν τὸ µνηµόσυνον τῶν
αἱρετικῶν πρὸ συνοδικῆ̋ διαγνώµη̋,
στηριζόµενοι µόνον σέ διάφορε̋
ὑπεραπλουστεύσει̋ τῶν Οἰκουµενιστῶν, ὅπω̋ οἱ πιό πάνω, ἤ ἀπὸ µίαν
προσφώνησιν σέ ἐπιστολήν τοῦ Ἁγίου
Σωφρονίου, στὴν ὁποίαν πάντω̋
σαφέστατα
καταδικάζεται
ὁ
Μονοθελητισµό̋, καὶ µόνον ἐπειδὴ
ἀκόµη κρατοῦσαν οἱ συζητήσει̋ καί
οἱ
προσπάθειε̋
συνδιαλλαγῆ̋,
ἀπευθύνθηκε ὁ Ἅγιο̋, µίαν φοράν
πρὸ̋ τόν Μονοθελήτην Σέργιον2

"Ἐπειδὴ ὅµω̋ καὶ ἡ στάση καὶ ἡ
διδασκαλία τοῦ Ἁγίου Μαξίµου τοῦ
Ὁµολογητοῦ ἀποτελεῖ ἀξεπέραστο
σκόπελο γιὰ τού̋ Οἰκουµενιστέ̋, ὁ
Ἅγιο̋ Μάξιµο̋ παρουσιάζεται ὅτι
δὲν διέκοψε κοινωνία πρὸ̋ τοὺ̋
Μονοθελῆτε̋, παρὰ µόλι̋ πρὸ̋ τὸ
τέλο̋ τῆ̋ ζωῆ̋ του!
Πάντω̋ καὶ ἔτσι νὰ εἶχαν τὰ
πράγµατα, ἐνῶ ἡ Ἱστορία ἄλλα µᾶ̋
διδάσκει, ἡ διακοπὴ τοῦ µνηµόσυνου
τῶν αἱρετικῶν Μονοθελητῶν ποιµένων ἔγινε ἀπὸ τὸν Ἅγιο Μάξιµο πολὺ

1

Ἅγιο̋ Μάξιµο̋ ὁ Ὁµολογητή̋, PG 90, 120
Ἐπειδή παλινωδοῦσε συνεχῶ̋ ὁ Σέργιο̋ (ἀλλά καί
ὁ Πῦρρο̋). Πρό̋ καιρόν κατόρθωσε καί µετέστρεψε

2

στήν Ὀρθοδοξίαν καί τόν Πῦρρον ὁ Ἅγιο̋ Μάξιµο̋,
µετά τόν διάλογο πού εἶχε µαζί του στήν Ἀφρική!

15

πρὶν ἀπὸ τὴν ΣΤ΄ Οἰκουµενικὴ
Σύνοδο (680), "ποὺ τάχα εἶναι ἡ µόνη
ἁρµόδια," κατὰ τού̋ Οἰκουµενιστέ̋,
"νὰ κατακρίνει τὴν αἵρεση καὶ τότε
µόνον",
κατὰ
τὴν
καινοφανῆ
διδασκαλία, "ὀφείλουµε νὰ διακόπτουµε τὴν κοινωνία µὲ τοὺ̋
αἱρετικού̋," ἀφοῦ εἶναι γνωστόν σέ
ὅλου̋ ὅτι ὁ Ἅγιο̋ καὶ µέγα̋
Θεολόγο̋ καὶ Ὁµολογητὴ̋, µετὰ ἀπὸ
φρικτὰ
βασανιστήρια,
τὸ
662
παρέδωσε τὸ πνεῦµα του, ἐπειδή
ἀκριβῶ̋ δὲν κοινωνοῦσε µὲ τοὺ̋
Μονοθελῆτε̋."
Τὸ ὅτι δὲν κοινωνοῦσαν µὲ τοὺ̋
Μονοθελῆτε̋ οἱ µεγάλοι Ἅγιοι καὶ
πρὸ Συνοδικῆ̋ διαγνώµη̋ εἶναι
ξεκάθαρο καὶ δὲν µένει θολὸ, ὅπω̋ τὸ
παρουσιάζουν οἱ Οἰκουµενιστέ̋ καί
κυρίω̋ οἱ Γρηγοριάτε̋.

καινοτοµῶν,
πάθη̋,
ὅπερ
οὐ
προσδοκᾶ̋."
"Πρὸ̋ οὕ̋ εἶπον: Καθολικὴν
Ἐκκλησίαν τὴν ὀρθὴν καὶ σωτήριον
τῆ̋ εἰ̋ αὐτὸν πίστεω̋ ὁµολογίαν ... ὁ
τὸν ὅλων εἶναι ὁ Θεὸ̋ ἀπεφήνατο." 3
Οἱ ἄνθρωποι ἔλεγαν στόν Ἅγιο
Μάξιµο καί στού̋ µαθητέ̋ του:
"Εἴσαστε
τρελλοί.
Πραγµατικὰ
θέλετε νὰ µᾶ̋ πῆτε ὅτι ὁ
Αὐτοκράτωρ, οἱ Πατριάρχαι, ὅλοι οἱ
Ἐπίσκοποι καὶ οἱ κληρικοὶ καὶ ὅλο̋
ὁ λαὸ̋ εἶναι στὴν αἵρεση καὶ µόνον
ἐσεῖ̋ εἴσαστε Ὀρθόδοξοι, ἐσεῖ̋ πού
οὔτε κἄν ἱερεῖ̋ δὲν εἴσαστε ἀλλὰ
ἁπλοῖ µοναχοί;"
Καὶ ὁ Ἅγιο̋ Μάξιµο̋ τοὺ̋
ἀπαντοῦσε πολὺ σωστά:
"Πραγµατικὰ ἔτσι εἶναι."
Καὶ ἔτσι ἦταν... Ἀνάµεσα σ᾽ αὐτοὺ̋
ποὺ καταδικάστηκαν ἀργότερα ἀπὸ
τὴν ΣΤ΄ Οἰκουµενικὴ Σύνοδο ὡ̋
αἱρετικοὶ
ἦσαν:
Τέσσαρε̋
Πατριάρχε̋
Κωνσταντινουπόλεω̋,
ἕνα̋ Πάπα̋ Ρώµη̋, ἕνα̋ Πατριάρχη̋
Ἀλεξανδρεία̋,
δυὸ
Πατριάρχαι
Ἀντιοχεία̋ καὶ πλῆθο̋ ἄλλοι. Γιὰ
πολλὰ χρόνια, αὐτὸ̋ ὁ ἁπλὸ̋
µοναχὸ̋ καὶ οἱ δυό του µαθητὲ̋ εἶχαν
δίκαιο, καὶ ὅλοι αὐτοὶ οἱ φηµισµένοι,
δυνατοὶ καὶ σεβαστοὶ Πατριάρχε̋ καὶ
Πάπε̋ ἦσαν σὲ θανάσιµο σφάλµα καὶ
στὴν αἵρεση.4

∆ιδάσκουν οἱ Οἰκουµενιστέ̋, ὅτι ὁ
ἅγιο̋ Μάξιµο̋ ἄρχισε νέου̋ ἀγῶνε̋
γιὰ τὴν σύγκληση συνόδων ποὺ
κατεδίκασαν τὸν Μονοθελητισµὸ
(641, 646, 649).
"Κατὰ τὴν περίοδο αὐτὴ ὁ ἅγιο̋
πρέπει νὰ διέκοψε καὶ τὴν κοινωνία
µὲ τοὺ̋ αἱρετικού̋."
Πρέπει νὰ διέκοψε!
Πότε, τὸ ἀφήνουν ἀσαφέ̋!
Καὶ δὲν τὸ λένε µὲ βεβαιότητα!
Τότε γιατί ὀνοµάστηκε Ὁµολογητή̋ ὁ Μέγα̋ Μάξιµο̋;
"Ὁ Πατριάρχη̋ ἐδήλωσέ µοι λέγων:
Ποία̋ Ἐκκλησία̋ εἶ; Βυζαντίου,
Ρώµη̋, Ἀντιοχεία̋, Ἀλεξανδρεία̋,
Ἱεροσολύµων; Ἰδοὺ πᾶσαι µετὰ τῶν
ὑπ᾽ αὐτά̋ ἐπαρχιῶν ἡνώθησαν. Εἰ
τοίνυν εἶ τῆ̋ καθολικῆ̋ ἐκκλησία̋
ἐνώθητι, µήπω̋ ξένην ὁδὸν ἐν τῷ βίῳ

3

PG 90, 132
Ἀ. Καλόµοιρου, "Τὸ Σύγκριµα", 1976, κείµενον π.
Ἐφραίµ, (νῦν ἐπισκόπου), τῆ̋ Ἱερᾶ̋ Μονῆ̋
Μεταµορφώσεω̋ Βοστώνη̋, σελ. 86.
4
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φυγὴ
γίνεται
ἀκριβῶ̋,
ὅπω̋
ἀναφέρει ὁ βιογράφο̋ του, γιατί δὲν
δέχεται σὲ κοινωνία τὸν Σέργιο.
Κανεὶ̋ βιογράφο̋ δὲν ἀναφέρει ὅτι ἡ
φυγὴ τοῦ 626 ἔγινε λόγῳ διακοπῆ̋
ἐκκλησιαστικῆ̋ κοινωνία̋. Ἄλλωστε,
ὅπω̋ ἔχει ἀποδειχθῆ, οἱ Ἅγιοι
Μάξιµο̋ καὶ Σωφρόνιο̋ εἶχαν
ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία µὲ τὸν
Σέργιο Κωνσταντινουπόλεω̋ ἕω̋ τὸ
634."
Στὴ συνέχεια παραθέτουµε, ποιά
ἀκριβῶ̋ εἶναι ἡ ἀλήθεια, πού
ἀποδεικνύεται µέ τά λόγια τοῦ
βιογράφου τοῦ Ἁγίου Μαξίµου, γιὰ
νὰ δοῦµε, ἂν "πρόκειται γιὰ
πρωτοφανὲ̋ ψεῦδο̋":
"Ὁ βιογράφο̋ τοῦ Ἁγίου Μαξίµου
ἀναφέρει ὅτι ὁ Ἅγιο̋, τὸ 626,
ὑποχρεώθηκε νὰ φύγη καὶ ἀπὸ τὴν
Κύζικον
στὴν
Ἀφρικὴ,
λόγῳ
κηρύξεω̋ τῆ̋ αἱρέσεω̋ τοῦ Μονοθελητισµοῦ ἀπὸ τὸν Σέργιον.9 Ἡ φυγὴ
γίνεται, ἀκριβῶ̋, ὅπω̋ ἀναφέρει ὁ
βιογράφο̋ του, γιατί δὲν δέχεται σὲ
κοινωνία τὸν Σέργιο.
Τὸ 632 ἔρχεται στὴν Καρχηδόνα,
στὴν Μονὴ Εὐκρατᾶ, ὅπου ἦτο
ἐγκατεστηµένο̋ καὶ ἄλλο̋ φυγὰ̋ ἐκ
Παλαιστίνη̋, αὐτὸ̋ ὁ Σωφρόνιο̋ καὶ
προ˙στατο µάλιστα τῆ̋ µοναχικῆ̋
κοινότητο̋. Ἐκεῖ ἔλαβαν γνῶσιν τῶν
ἐνεργειῶν τοῦ νέου πατριάρχου
Ἀλεξανδρεία̋ Κύρου, οἱ ὁποῖε̋
ἀπέληξαν τὸ 633 στὴν ἑνωτικὴ
συµφωνία, τὴν "ὑδροβαφῆ ἕνωσιν,"10
µὲ
ὑποχωρήσει̋,
οἱ
ὁποῖε̋

Ὁ Ἅγιο̋ Μάξιµο̋ δὲν κοινωνοῦσε
µὲ κανένα Ρωµαίικο Πατριαρχεῖο. Γιὰ
ἕνα διάστηµα µάλιστα, ἐπὶ Πάπα
Ὀνωρίου, συµµετεῖχε καὶ ἡ ∆ύση στὴν
αἵρεση.5
Ἀπευθύνθηκαν πρό̋ τόν Ἅγιον καί
τόν ἐρώτησαν:
"...∆ὲν κοινωνεῖ̋ µετὰ τοῦ θρόνου
τῆ̋ Κωνσταντινουπόλεω̋;
Καὶ εἶπεν: " ∆ὲν κοινωνῶ."6
Ὁ Ἅγιο̋ Μάξιµο̋ ἦταν ἡ ψυχὴ τῆ̋
Συνόδου τῆ̋ Ρώµη̋, τὸ 649 στὸ
Λατερανό,7 ἔχων ἤδη πρὸ πολλοῦ
διακόψει τὴν κοινωνίαν µετὰ τῶν
Μονοθελητικῶν θρόνων τῆ̋ Ἀνατολῆ̋.
Ἰσχυρίζονται ἐπίση̋ οἱ Οἰκουµενιστέ̋, ἀναφερόµενοι στὴν στάση
τοῦ Ἁγίου Μαξίµου, τήν διακοπή
δηλ. τῆ̋ κοινωνία̋ πρό̋ τόν Σέργιο
καί τού̋ Μονοφυσιτικού̋ θρόνου̋
τῆ̋ Ἀνατολῆ̋ καί τήν φυγή του τό
626 ἀπό τήν Κύζικο, ὅτι τάχα ὁ
Ἅγιο̋ δέν ἐγκατέλειψε τήν Κύζικο
φεύγοντα̋ τήν κοινωνίαν πρό̋ τού̋
Μονοθελῆτε̋, ἀλλά γιά ἄλλου̋
λόγου̋!8
∆ιδάσκουν οἱ Οἰκουµενιστέ̋:
"Πρόκειται
γιὰ
πρωτοφανὲ̋
ψεῦδο̋, ὅταν ὑποστηρίζεται ὅτι ἡ
5

Βλ. Βαφείδου, Ἱστορία, τόµ. Α΄, σελ. 251
"Μαξίµου τοῦ Ὁµολογητοῦ διήγησι̋ τη̋ κινήσεω̋
γενοµένη̋ µεταξὺ τοῦ κύρου Ἀββᾶ Μαξίµου καὶ τῶν
σὺν αὐτω καὶ τῶν ἀρχόντων ἐπὶ σεκρέτου. 2) Πρὸ̋
Ἀναστάσιον µονάζοντα. 3) Περὶ τῶν πραχθέντων ἐν
τὴ πρώτη αὐτοῦ ἐξορία, ἤτοι τὰ ἐν Βιζύῃ παρὰ τοῦ
Θεοδοσίου ἐπισκόπου Καισαρεία̋ Βιθυνία̋ καὶ
αὐτοῦ διαλεχθέντα", ὑπὸ Εὐθυµίου Ἱεροµόναχου,
Ἱερὸν Κελλίον, Ἅγιο̋ Γεώργιο̋, Κερασιά, Ἁγίου
Ὄρου̋, 1997, σελ. 19, Ρ.G. 109, 129.
7
Βλ. Στεφανίδου, Ἱστορία, σελ. 245,
8
Στὸ "Οἱ ἐκκλησιολογικε̋ κακοδοξίε̋... " σελ. 47, 2,
Τό κείµενο αὐτό τό ἐνέκρινε τότε καί ὁ π. Γεώργιο̋
Καψάνη̋!
6

9

Ρ.G. 90, 73 ἑπ.
P.G. 90, 77.
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διαµόρφωσαν τὸν Μονοενεργητισµό.
Καὶ οἱ δύο Ἅγιοι ἔρχονται στὴν
Ἀλεξάνδρεια γιὰ νὰ ὀργανώσουν
ἀντίδραση.11
Ἡ "ψῆφο̋" ἦταν ἡ αἰτία τῆ̋ φυγῆ̋
τῶν Ἁγίων στὴν Αἴγυπτο! Ἀπὸ ἐκεῖ
γράφουν καὶ στηλιτεύουν τὴν
κακοδοξία."
Αὐτὰ διδάσκουµε καί µάθαµε ἀπό
τήν γνήσια ἐκκλησιαστική ἱστορία
καί τήν ὑµνολογία µα̋ οἱ Ὀρθόδοξοι.
Οἱ Οἰκουµενιστέ̋ διαστρεβλώνουν
τὰ ἱερά κείµενα, συκοφαντοῦν τοὺ̋
Ἁγίου̋, καὶ µᾶ̋ καταλογίζουν ἀδίκω̋
ὅτι ψευδόµαστε, ὅταν ἀναφέρουµε ὅτι
ὁ "Ἅγιο̋ Μάξιµο̋ εἶχε διακόψει τὴν
κοινωνία τῶν αἱρετικῶν Μονοθελητῶν πολὺ νωρίτερα"12.

τὸ λυσιτελοῦν, καὶ τοῖ̋ πράγµασιν.
Ἐπεί γὰρ ἐγίγνωσκε τὴν πρεσβυτέραν
Ρώµην
τοῦ
τοιούτου
καθαρεύουσαν µύσου̋, καὶ ὅσον ἐν
Ἀφρικῇ, καὶ ὅσον ἐν ἄλλοι̋ τόποι̋
καὶ νήσοι̋ ἐκείναι̋ ταῖ̋ πέριξ, λιπῶν
τὰ
ἐνταῦθα,
ἐκεῖσε
ἐπιφοιτᾶ,
συνηγορίαν δώσων τῷ λόγῳ καὶ τοῖ̋
ἐκεῖ συνεπόµενο̋ ὄρθοδοξοι̋· οὐκ
ἀµογητὶ µέν, οὐδ᾽ ἄνευ καµάτου καὶ
ταλαιπωρία̋, τὴν τοσαύτην ἠνυκῶ̋
ὁδὸν, πάντα δ᾽ ὅµω̋ ἐλάττω τῆ̋
καλῆ̋ προθυµία̋ τιθέµενο̋· συµβούλοι̋ τάχα καὶ τοῖ̋ κάτ᾽ αὐτὸν
µονάζουσι χρησάµενο̋ τῆ̋ ἀφίξεω̋,
ὧν εἰ καὶ τὴν διάζευξιν βαρεῖαν καὶ
οὐδὲ φορητὴν εἶχεν, ἀλλ᾽ οὐκ εἶχεν
ἄλλο τι παρὰ τὰ βεβουλευµένα
δρᾶσαι, τοῦ καιροῦ στενοχωροῦντο̋
αὐτόν,
καὶ
τὴν
ἀναχώρησιν
ἐπιτρέποντο̋. Ἀλλὰ γὰρ ὁ λόγο̋
προεκδραµῶν, παρῆκε τὰ ἐν τῷ µέσῳ
εἰπεῖν, καὶ ὅθεν τὴν ἀρχὴν ἔσχεν ἡ
πονηρὰ αὕτη δόξα καὶ ἀποτρόπαιο̋,
οὕτω τὴν Ἐκκλησίαν ταράξασα, καὶ
πολλοὺ̋ εἰ̋ τὸν ὅµοιον ὑποσύρασα
ὄλισθον."14

Ὁ βιογράφο̋ τοῦ Ἁγίου Μαξίµου
γράφει ἐπὶ λέξει13:
" Ἐπεί δ᾽ ἑώρα, (ὁ Ἅγιο̋ Μάξιµο̋),
ὡ̋ ἀνωτέρω ἔφαµεν, τὴν τῶν
Μονοθελητῶν τηνικαῦτα αἵρεσιν εἰ̋
τέλειον µᾶλλον ἐκτεινοµένην, καὶ
δεινῶ̋ καθ᾽ ἡµέραν ὑπὸ τῶν τῆ̋
ἀσεβεία̋ προστατῶν αὐξανοµένην,
ἔστενε µὲν καὶ πένθει βαρυτάτῳ
συνείχετο, οἰκτιζόµενο̋ µάλιστα καὶ
τοὺ̋ τὰ παράνοµα δρῶντα̋, οὐκ εἶχε
δ᾽ ὅ,τι καὶ πράξοιεν ἑαυτῶ, οὕτω τοῦ
κακοῦ εἰ̋ ἄµετρον ἐκχυθέντο̋, καὶ
Ἐώαν µικροῦ πᾶσαν καταλαβόντο̋
καὶ Ἑσπέριον. Ὅθεν καὶ ἐν τοσούτοι̋
δεινοῖ̋, τούθ' εὑρίσκει µόνον ἑαυτῷ

14

" Ἐπειδή ὅµω̋ ἔβλεπε, ὅπω̋ εἶπα πιό πάνω, νά
ἐπεκτείνεται τότε ὅλο καί περισσότερο ἡ αἵρεση
τῶν Μονοθελητῶν καί νά µεγαλώνει µέρα µέ τή
µέρα ἀπό τί̋ προσπάθειε̋ τῶν προστατῶν τῆ̋
ἀσέβεια̋, στέναζε καί βασανιζόταν ἀπό λύπη
βαρύτατη, οἰκτίροντα̋ πάρα πολύ καί τού̋ δράστε̋
τῆ̋ παρανοµία̋. Ἀλλά δέν ἤξερε τί νά κάνει ὁ ἴδιο̋,
ἔχοντα̋ τό κακό ἁπλωθεῖ τόσο πολύ καί λίγο ἀκόµα
ἤθελε νά καταλάβει ὅλη τήν ἀνατολή καί τή δύση.
Γιαὐτό καί µέσα σέ τόσα δεινά, βρίσκει τό ὅτι αὐτό
µονάχα ἦταν ὠφέλιµο γιά τόν ἑαυτό του καί τά
πράγµατα.
Ἐπειδή λοιπόν, ἤξερε ὅτι ἡ παλαιά Ρώµη ἦταν
καθαρή ἀπό αὐτή τήν ἀκαθαρσία (τόν µολυσµό),
καθώ̋ καί οἱ Ὀρθόδοξοι τῆ̋ Ἀφρικῆ̋ καί ἄλλων
τόπων καί νησιῶν ἐκεῖ γύρω, ἀφήνει τά ἐδῶ καί
φθάνει ἐκεῖ γιά νά δώσει τήν συνηγορία του µέ τό
λόγο καί νά στηρίξει τού̋ ἐκεῖ Ὀρθοδόξου̋

11

ΘΗΕ τ. 11ο̋, σελ. 616.
Ρ.G. 91, 589 ἑπ.
13
Ρ.G. 90, 73, 76. Τό κείµενο αὐτό παραθέσαµε
αὐτούσιο στὴν τρίτη µα̋ ἀπάντηση πρὸ̋ τὴν Ἱερὰ
Μονὴ Γρηγορίου, πού στό παρελθόν µᾶ̋
κατηγοροῦσε ἀδίκω̋, ὅτι τάχα διαστρέφαµε τήν
ἐκκλησιαστική ἱστορία!...
12
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Ἐµεῖ̋
οἱ
Ὀρθόδοξοι
ἤ
οἱ
Οἰκουµενιστέ̋, καί κατ' ἐξοχήν οἱ
Γρηγοριάτε̋;
Ἀναχώρησε ὁ Ἅγιο̋ ἀπὸ τὴν
Κύζικον τὸ 626 ναὶ ἡ ὄχι, λόγῳ τῆ̋
ἐκτεινοµένη̋ αἱρέσεω̋ τοῦ Μονοθελητισµοῦ, καὶ ἐπειδὴ αὐτὴ κάθε
ἡµέρα
αὐξανόταν
ἀπὸ
τοὺ̋
15
προστάτε̋ τῆ̋ ἀσεβεία̋
καὶ λόγῳ
τοῦ ὅτι τὸ κακὸ τῆ̋ αἱρέσεω̋ ἐξεχύθη
παντοῦ καὶ κατέλαβε καὶ τὴν ∆ύση
καὶ τὴν Ἀνατολή;
Ἄφησε ὁ Μέγα̋ Ὁµολογητὴ̋ τὴν
Κωνσταντινούπολιν καὶ τὴν Κύζικον
µὲ πόνον ψυχῆ̋ καὶ ἦλθε στὴν
Ἀφρικὴ γιὰ νὰ ἑνωθεῖ καὶ νὰ
ἀγωνισθεῖ µὲ τοὺ̋ ἐκεῖ εὑρισκοµένου̋
Ὀρθοδόξου̋ = "ἐκεῖσε ἐπιφοιτᾶ,
συνηγορίαν δώσων τοῖ̋ Ὀρθοδόξοι̋".
Οἱ Μονοθελῆτε̋ τῆ̋ Κωνσταντινουπόλεω̋, τῶν ὁποίων προ˙στατο
ὁ Σέργιο̋, ὀνοµάζονται προστάται
τῆ̋ ἀσεβεία̋ ἀπὸ τὸν βιογράφο τοῦ
Ἁγίου.
Τὴν κοινωνίαν τῶν προστατῶν τῆ̋
ἀσεβεία̋ φεύγει ὁ ἅγιο̋ Μάξιµο̋!
Θὰ
χρειαζόταν
µεγαλύτερο̋
σεβασµὸ̋ στὸν Μεγάλο Ὁµολογητὴ
Ἅγιο τῆ̋ Ἐκκλησία̋ µα̋ ἀπό τού̋
νεοφανεῖ̋ ὑπερασπιστέ̋ τῶν Οἰκουµενιστῶν τοῦ Φαναρίου.
Καὶ
µόνον
ἡ
προσωνυµία
Ὁµολογητὴ̋ θὰ ἔπρεπε νὰ κάνει τού̋
διφένσορε̋ τοῦ Οἰκουµενισµοῦ πιὸ
προσεκτικού̋.
Ἀγωνίσθηκε µέ σθένο̋ ὁ Ἅγιο̋
ἐναντίον τῆ̋ αἱρέσεω̋ τοῦ Μονοθελητισµοῦ, τῆ̋ πονηρᾶ̋ καὶ
ἀποτρόπαια̋ δόξα̋, ποὺ τόσο πολὺ
τάραξε τὴν Ἐκκλησία, γιὰ νὰ σώσει

Ποιὸ̋ λέγει, λοιπόν, πρωτοφανῆ
ψεύδη;

συµβαδίζοντα̋ µαζί του̋. Καί δέν διάνυσε τό ταξίδι
αὐτό χωρί̋ κόπο, οὔτε χωρί̋ κούραση καί
ταλαιπωρία, ἡ προθυµία του ὅµω̋ τά νικοῦσε ὅλα.
Γιά τήν ἄφιξή του ἐκεῖ εἶχε χρησιµοποιήσει
συµβούλου̋ ἐκείνου̋ πού µόναζαν µαζί του. Ὁ
χωρισµό̋ ἀπό αὐτού̋ τοῦ ἦταν βαρύ̋ καί
ἀνυπόφορο̋, ἀλλά δέν εἶχε τί ἄλλο νά κάνει ἐκτό̋
ἀπό αὐτά πού εἶχε σκεφθεῖ, καθόσον τόν πίεζε ἡ
περίσταση καί τόν καλοῦσε νά ἀναχωρήσει. Ὁ
λόγο̋ µου ὅµω̋ προέτρεξε καί παρέλειψε νά
ἀναφέρει τά ἐνδιάµεσα καί ἀπό ποῦ ξεκίνησε αὐτή
ἡ πονηρή καί ἀπαίσια δοξασία, πού τόση ταραχή
προκάλεσε στήν Ἐκκλησία καί τόσου̋ πολλού̋
παρέσυρε στόν κοινό κατήφορο. Εἶναι, λοιπόν,
ἀνάγκη νά ἐκθέσουµε λίγα γι’ αὐτήν, κι ἔπειτα νά
προσθέσουµε στήν ἀφήγησή µα̋ ὅσα ἀκολουθοῦν.
Τά σκῆπτρα τῆ̋ βασιλεία̋ εἶχε ἀναλάβει τότε ὁ
Ἡράκλειο̋ καί ὁ Σέργιο̋ εἶχε τό θρόνο τῆ̋
Κωνσταντινούπολη̋. Καί πρῶτα ὁ ἴδιο̋ ὁ
Ἡράκλειο̋ καί ὅλοι οἱ παλατιανοί καί ὅλοι οἱ
ἄρχοντε̋ καί οἱ ἀξιωµατοῦχοι τύχαιναν ν’
ἀποδέχονται τήν Ὀρθόδοξη πίστη. Ὁµολογοῦσαν καί
κήρυτταν δύο φύσει̋ καί δύο ἐνέργειε̋ καί θελήµατα
στό Χριστό µου, τό Θἐκό καί τό ἀνθρώπινο. Ἀλλά
ἀλοίµονο γι’ αὐτόν, ἔπειτα ἀπό τά πολλά τρόπαια
κατά τῶν ἐχθρῶν καί τά περιφανῆ ἀνδραγαθήµατα
ἐναντίον τῶν Περσῶν, ὅταν µεταβλήθηκε τό δόγµα
ἀπ᾽ τό ὀρθό, ἄρχισαν νά µεταβάλλονται καί τά
ἐκκλησιαστικά πράγµατα, καί σεβαστό µέρο̋ τοῦ
λαοῦ µεταστράφηκε στό ἀντίθετο. Αἴτιο̋ γιά τήν
µεταστροφή τοῦ βασιλιᾶ ἦταν ἐκεῖνο̋ ὁ Ἀθανάσιο̋,
ὁ ἀποκαλούµενο̋ ἔτσι, πατριάρχη̋ τῶν Ἰακωβιτῶν,
ἄνθρωπο̋ πλάνο̋ καί πιό δεινό̋ ἀπό ὅλου̋ στό νά
συγχέει τήν ἀλήθεια. Αὐτό̋ πῆγε στόν Ἡράκλειο,
ὅταν ἦταν στήν Ἱεράπολη τῆ̋ Συρία̋, καί
πλησιάζοντά̋ τον ὕπουλα καί δόλια τόν δελέαζε µέ
ὑποσχέσει̋, ὅτι θά δεχόταν καί τήν Σύνοδο τῆ̋
Χαλκηδόνα̋, ἤ ὅτι πρέσβευε τί̋ δύο φύσει̋ ἑνωµένε̋
σέ ὑπόσταση, γιατί ὁ Ἡράκλειο̋, ὅπω̋ ἔδειχναν τά
πράγµατα, ἐπιθυµοῦσε νά ἑνώσει σ’ ἐκείνη τήν
σύνοδο τόν ἴδιο τόν Ἀθανάσιο, στόν ὁποῖο
ὑποσχόταν τό θρόνο τῆ̋ Ἀντιόχεια̋, καί τού̋
ἄλλου̋, ὅσου̋ ἔβλεπε ὅτι δέν συµφωνοῦσαν, ἄν καί
ἀπό ἀφέλεια καί κουφότητα νοῦ ἐκτό̋ ἀπό τό ὅτι
δέν προσήλκυσε κανένα, ἐπέσυρε εἰ̋ βάρο̋ του καί
τήν κακοδοξία.

15

Ἀπὸ τὸν Σέργιον καὶ τὸν Ἡράκλειον = "
Ἡρακλείου
τῶν
τῆ̋
βασιλεία̋
σκήπτρων
ἐπειληµµένου,
καὶ
Σεργίου
τὸν
τῆ̋
Κωνσταντινουπόλεω̋ διέποντο̋ θρόνον", Ρ.G. 90, 76
C.
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Μαρτίνο
τὸν
Μάρτυρα
καὶ
Ὁµολογητή,
πρὸ
τῆ̋
ΣΤ΄
Οἰκουµενικῆ̋ Συνόδου.
Οἱ
Τοπικὲ̋
αὐτὲ̋
Σύνοδοι
καταδίκασαν τὸν Μονοθελητισµό.
Καὶ πρὶν ὅµω̋ ἀπὸ αὐτὲ̋ τὶ̋
Συνόδου̋, ὅπω̋ ἀποδείξαµε, οἱ Ἅγιοι
δὲν ἔχουν καµµία κοινωνία µὲ τοὺ̋
αἱρετικού̋ Μονοθελῆτε̋.
Θὰ ἦταν ἐξάλλου παράλογο νὰ
ἀγωνίζονται νὰ συγκληθοῦν Σύνοδοι
καὶ ταυτόχρονα νὰ ἔχουν κοινωνία
µὲ αὐτοὺ̋ ποὺ ἀγωνίζονται νὰ
καταδικάσουν. Μὲ αὐτοὺ̋ οἱ ὁποῖοι
τοὺ̋ δίωκαν, καὶ ἐξαιτία̋ τοῦ
διωγµοῦ ἔγιναν φυγάδε̋ στὴν
Αἴγυπτο!
Ἀφοῦ, λοιπόν, ἔτσι ἔχει ἡ ἱστορική
ἀλήθεια, ἀνατρέπονται καί τὰ αἴολα
ἐπιχειρήµατα τῶν Οἰκουµενιστῶν,
ποὺ θέλαν τοὺ̋ Ἁγίου̋ κοινωνικοὺ̋
πρὸ̋ τοὺ̋ αἱρετικοὺ̋ Μονοθελῆτε̋!
Ἔτσι ἐξηγεῖται καὶ ἡ προσπάθεια,
πάσῃ θυσίᾳ, νὰ διαβάλουν τὴν
ἀξιοπιστία αὐτῶν ποὺ τολµοῦν νὰ
τού̋ ἐλέγξουν, παρουσιάζοντά̋ του̋
ὡ̋ ψευδόµενου̋!...
Λέγοντα̋ ὅτι ἐκεῖνοι πού τού̋
ἔλεγχαν καί ἐξακολουθοῦν νά τού̋
ἐλέγχουν γιά τήν κοινωνία του̋ µέ
τόν Οἰκουµενισµό κηρύσσουν τάχα
κακοδοξίε̋ καὶ γυµνῇ τῇ κεφαλῇ
αἵρεσιν! Ἀκόµη καὶ µὲ διαστροφὴ τοῦ
βίου τῶν µεγάλων Ὁµολογητῶν
Ἁγίων!...

τοὺ̋ χριστιανού̋, ἀπὸ τὸ "µύσο̋" =
τὸν µολυσµὸν τῆ̋ αἱρέσεω̋, γιατί
πολλοὶ παρασύρονταν στὴν ἀπώλεια
καὶ στὴν καταστροφή.
Γι᾽ αὐτὸ διίσταται τῆ̋ κοινωνία̋
τῶν Μονοθελητῶν, δια-κόπτει τὴν
κοινωνία, φεύγει καὶ ἑνώνεται µὲ τοὺ̋
Ὀρθοδόξου̋ τῆ̋ Ἀφρικῆ̋, τοὺ̋
ὁποίου̋ καὶ στηρίζει στὴν Πίστιν.
Στὴν
Ἀφρική,
ὅπου
ἔρχεται,
εὑρίσκει καὶ τὸν ἄλλον µεγάλον
φυγά, τὸν Ἅγιον Σωφρόνιον, ποὺ
ἦταν ἀκόµη Μοναχό̋. Καὶ µαζὶ
ἀγωνίζονται ὑπὲρ τῆ̋ Ὀρθοδοξία̋.
Γιατί ἔγινε φυγὰ̋ καὶ ὁ Ἅγιο̋
Σωφρόνιο̋, ὅπω̋ καὶ ὁ Ἅγιο̋
Μάξιµο̋, µήπω̋ γιατί κοινωνοῦσε µὲ
τοὺ̋ Μονοθελῆτε̋;16
Βλέπουµε ἀπὸ τὰ ἀνωτέρω ὅτι δὲν
ἔχουν ἔτσι τὰ πράγµατα, ὅπω̋ τὰ
παρουσιάζουν οἱ Οἰκουµενιστέ̋,
ἀναλαµβάνοντα̋ νά δικαιολογήσουν
τά ἀπαράδεκτα τῶν προστατῶν τῆ̋
σύγχρονη̋ ἀσεβεία̋, ἀλλὰ διαστρεβλώνουν διαρκῶ̋ καὶ τί̋ θέσει̋ ἡµῶν
τῶν Ὀρθοδόξων.
Ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆ̋ κηρύξεω̋ τῆ̋
Μονοθελητικῆ̋ αἱρέσεω̋ ἀντιστάθηκαν οἱ Ἅγιοι, ἔγιναν φυγάδε̋ ὡ̋
ἀληθεῖ̋ Μοναχοί.
∆ιέκοψαν τὴν κοινωνία µὲ τοὺ̋
Μονοθελῆτε̋ καὶ κατόρθωσαν νά
συγκληθοῦν Τοπικὲ̋ Σύνοδοι, τὸ 634
στὰ Ἱεροσόλυµα, ἀπὸ τὸν Ἅγιο
Σωφρόνιο, ποὺ ἦταν ἤδη Πατριάρχη̋,
τὸ 641 ἐπὶ πάπα Ἰωάννου ∆΄ στὴ
Ρώµη, τὸ 646 στὴν Καρχηδόνα καὶ τὸ
649 πάλι στὴ Ρώµη µὲ τὸν Ἅγιο

Ἡ Ὀρθόδοξο̋ ἀπάντησι̋ γιὰ τὴν
στάση τῶν Μεγάλων Ἁγίων
Σωφρονίου καὶ Μαξίµου κατὰ τὴν
περίοδο τῆ̋ κηρύξεω̋ τῆ̋
Μονοθελητικῆ̋-Μονοενεργητικῆ̋
αἱρέσεω̋ τοῦ Σεργίου καὶ τῶν ἄλλων
αἱρετικῶν Μονοφυσιτῶν

16

Βλ. καὶ Π. Τρεµπέλα, "∆ογµατική", Τὸµ Β΄, σελ.
368, "µόνοι δυὸ Μοναχοὶ ἀντέστησαν κατ᾽ αὐτῆ̋ (τῆ̋
αἱρέσεω̋), ὁ Μάξιµο̋ ὁ Ὁµολογητὴ̋ καὶ ὁ
Σωφρόνιο̋, περὶ οὕ̋ συνήχθησαν καὶ πᾶσα ἡ τὸ
γνήσιον φρόνηµα τῆ̋ Ἐκκλησία̋ διαφυλάττουσα
µερὶ̋ τοῦ ποιµνίου".

α) Οὐδέποτε εἴπαµε ὅτι ἦταν
ἀπολύτω̋ φυσικὸ (!) νὰ ἐπικοινωνοῦν
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οἱ Ἅγιοι Σωφρόνιο̋ καὶ Μάξιµο̋ τὸ
634 µὲ τὸν Σέργιο, ἀφοῦ ἡ αἵρεσι̋
κηρύχθηκε τάχα µόλι̋ τὸ 638, ὅπω̋
διαστρεβλώνουν θέσει̋ µα̋ οἱ
Οἰκουµενιστέ̋!
Ὅλω̋ ἀντιθέτω̋, ἔχουµε διδάξει (τ.
27 σέλ. 6) ὅτι: "ὁ Ἅγιο̋ Σωφρόνιο̋
τὸν
ἀποκαλεῖ,
(τὸν
Σέργιον),
ἀπευθυνόµενο̋ πρὸ̋ αὐτὸν µὲ τὴν
Συνοδικὴν
ἐνθρονιστικὴν
του
ἐπιστολὴν "∆εσπότῃ πάντων ἁγιωτάτῳ καὶ µακαριωτάτῳ ἀδελφῷ καὶ
συλλειτουργῷ Σεργίῳ..."17 "καὶ ἀπὸ
τὴν προσφώνησιν αὐτὴν προσπαθοῦν
νὰ συνάξουν τὸ συµπέρασµα (οἱ
Γρηγοριάτε̋) ὅτι οἱ Ἅγιοι Πατέρε̋
δὲν διέκοπτον τὸ µνηµόσυνον τῶν
αἱρετικῶν πρὶν γίνει συνοδικὴ
διάγνωσι̋!"
Ἐπίση̋ τονίζαµε18 τὰ ἑξῆ̋:
"Σαφέστατα,
ὅπω̋
εἴδαµε,
καταδικάζει τὸν Μονοενεργητισµὸν
τοῦ Σεργίου, στὴν συνοδικήν του
ἐνθρονιστικὴν ἐπιστολὴν ὁ Ἅγιο̋
Σωφρόνιο̋. Εἶναι φυσικὸν ὅµω̋, ἐφ᾽
ὅσον διαρκοῦν ἀκόµη οἱ συζητήσει̋
καὶ οἱ προσπάθειε̋ γιὰ ἐπικράτησιν
τῶν Ὀρθοδόξων θέσεων καὶ ἐφ᾽ ὅσον
προσπαθεῖ νὰ προσεταιρισθεῖ τὸν
Σέργιον στὸν ἀγῶνα του ὑπὲρ τῆ̋
Ὀρθοδοξία̋, νὰ τὸν ἀποκαλῆ,
δεσπότην µακαριώτατον, ἀδελφὸν
καὶ συλλειτουργὸν καὶ ταυτοχρόνω̋
νὰ τοῦ γνωστοποιῆ τὶ̋ σαφέστατε̋
Ὀρθόδοξε̋ ἀπόψει̋.

Πολὺ
σύντοµα,
ὡστόσο,
ἀπογοητευµένο̋ καὶ ἀπὸ τὸν Σέργιον
συγκαλεῖ καὶ Τοπικὴν Σύνοδον στὰ
Ἱεροσόλυµα καὶ καταδικάζει καὶ
ἀναθεµατίζει τὸν ΜονοφυσιτισµόνΜονοθελητισµὸν.19
Ἀναγκάζεται ὅµω̋ νὰ παραδώση
τὴν πόλιν, µετὰ τὴν κατάληψίν τη̋,
στὸν Ἄραβα χαλίφην Ὀµὰρ (τὸ 637)
καὶ τὸ ἑπόµενον ἔτο̋ ὁ Ἅγιο̋
πατριάρχη̋ ἀποθνήσκει".
Ἐπίση̋ τονίζαµε20 :
"Ἀποκρύπτεται ἐπίση̋ ἀπὸ τού̋
Οἰκουµενιστέ̋ ἡ διδασκαλία τοῦ
Ἁγίου Σωφρονίου στὶ̋ ἐξαγγελίε̋
του γιὰ τὴν ὑποχρεωτικὴ διακοπή
τοῦ
µνηµόσυνου
καὶ
τὴν
ἀποµάκρυνση τῶν Ὀρθοδόξων ἀπὸ
τοὺ̋ αἱρετικοὺ̋ ποιµένε̋.
∆ιδασκαλία ποὺ διατυπώνει σχεδὸν
αὐτολεξεὶ τὸ περιεχόµενο τοῦ ΙΕ΄
Ἱεροῦ Κανόνο̋ τῆ̋ ΑΒ' Συνόδου
(πολὺ πρὶν τὴν ΑΒ΄ Σύνοδον τοῦ
861).
Τὸ τί φρονεῖ ὁ Ἅγιο̋ περὶ τῆ̋
διακοπῆ̋ τοῦ µνηµόσυνου τῶν
αἱρετικῶ̋ φρονούντων καταφαίνεται
στὶ̋
ἐξαγγελίε̋
τοῦ
Ἁγίου
21
Σωφρονίου "Περὶ ἐξαγγελιῶν" στὴν
ὁποίαν γράφει: "Εἰ δὲ τινὲ̋
ἀποσταταῖέν τινο̋ οὐ διὰ πρόφασιν
ἐγκλήµατο̋, ἀλλὰ δι᾽ αἵρεσιν ὑπὸ
συνόδου
ἢ
ἁγίων
Πατέρων
κατεγνωσµένην, τιµῆ̋ καὶ ἀποδοχῆ̋
ἄξιοι, ὡ̋ οἱ ὀρθόδοξοι."
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καὶ ὄχι καὶ ὁ Ἅγιο̋ Μάξιµο̋, ὅπω̋ προσθέτουν
στί̋ συκοφαντικέ̋ κατηγορίε̋ του̋ αὐθαιρέτω̋ ὁ
πρώην Γρηγοριάτη̋ Μοναχό̋ Βασίλειο̋ µέ τόν
Γέροντά του π. Γεώργιο Καψάνη!
18
Στὸ τ. 27 σελ. 7 καὶ 8.

19

Βλ. ΘΗΕ, Σωφρόνιος, Ἅγιος, τ. 11ος, σέλ. 644.
στὶ̋ σέλ. 5 καὶ 6 (τ. 27)
21
ΡG 87, 3, 3369-3371
20

21

Καὶ µάλιστα λίγο πιὸ πάνω στὶ̋
ἐξαγγελίε̋ του γράφει ἀκριβῶ̋ τὰ
ἴδια µὲ τὸν Ἅγιον Μ. Ἀθανάσιον: "Εἰ
µὴ δυνατὸν ἐν ἐκκλησίᾳ προιέναι,
κατ᾽ οἶκον συνάξει̋, ὦ ἐπίσκοπε, ἵνα
µὴ εἰσέρχηται εὐσεβὴ̋ εἰ̋ ἐκκλησίαν
ἀσεβῶν, οὒχ ὁ τόπο̋ γὰρ τὸν
ἄνθρωπον ἁγιάζει, ἄλλ᾽ ὁ ἄνθρωπο̋
τὸν τόπον· φευκτέον σοὶ ἔστω διὰ τὸ
βεβηλῶσθαι ὑπ' αὐτῶν· ὥ̋ γὰρ ὅσιοι
ἱερεῖ̋ ἁγιάζουσιν, οὕτω̋ οἱ ἐναγεῖ̋
µιαίνουσιν· εἰ δὲ µήτε ἐν οἴκῳ ἅµα
µήτε ἐν ἐκκλησίᾳ δυνατὸν συναθροισθῆναι, ἕκαστο̋ ἐαυτῷ ψαλλέτω,
ἀναγινωσκέτω, προσευχέσθω, ἢ ἅµα
δύο ἢ τρεῖ̋. Ὅπου γὰρ ἐὰν ὦσι, φησὶν
ὁ Κύριο̋, δύο ἢ τρεῖ̋ συνηγµένοι ἐν
τῷ ἐµῷ ὀνόµατι, ἐκεῖ εἰµὶ ἐν µέσῳ
αὐτῶν."
"Τὴν διδασκαλίαν τοῦ Ἁγίου
Σωφρονίου περὶ τῆ̋ ὑποχρεωτικῆ̋
ἀποτειχίσεω̋ καὶ διακοπῆ̋ τῆ̋
κοινωνία̋ τῶν αἱρετικῶν ποιµένων
καὶ τοῦ ἀγῶνο̋ µέχρι θανάτου διὰ
τὴν Ὀρθοδοξίαν τὴν βλέπουµε νὰ
πραγµατώνεται
ξεκάθαρα
στὴν
στάσιν ζωῆ̋ τοῦ Ἁγίου Μαξίµου τοῦ
Ὁµολογητοῦ, µαθητοῦ καὶ πνευµατικοῦ τέκνου τοῦ Ἁγίου Σωφρονίου,
τὸν ὁποῖον, ὄντω̋, ἀποκαλεῖ ὁ Ἅγιο̋
Μάξιµο̋ πρὀστάµενον, πατέρα καὶ
διδάσκαλον22.
Ὁ Ἅγιο̋ ἀρνήθηκε νὰ ἀποδεχθῆ τὴν
νέαν τακτικὴν τῶν αἱρετικῶν,
ἐκφρασθεῖσαν διὰ τοῦ "Τύπου" τοῦ
αὐτοκράτορο̋ Κώνσταντο̋ τοῦ Β΄,

ἐγγονοῦ τοῦ Ἡρακλείου. ∆ιά τοῦ
"Τύπου" ἐπεβάλλετο ἡ σιωπὴ στὰ
θέµατα τῆ̋ Πίστεω̋!
Τότε ὁ Ἅγιο̋ Μάξιµο̋ µὲ τὴν
ὁµολογιακὴ στάση του δίδασκε τοὺ̋
πιστοὺ̋ νὰ µὴ κοινωνοῦν µετὰ τῶν
αἱρετικῶν Μονοθελητῶν, ὅπω̋ καὶ ὁ
ἴδιο̋ δὲν κοινωνοῦσε."
Στὴν δὲ σέλ. 8 (τ. 27) ἐπίση̋
ἐπανερχόµασταν:
"Εἴδαµε ποιὰ εἶναι ἡ διδασκαλία
τοῦ Ἁγίου Σωφρονίου, ὁ ὁποῖο̋ πολὺ
πρὶν συγκληθεῖ ἡ ΑΒ΄ σύνοδο̋ τὸ 861
ἐπὶ Μ. Φωτίου, καὶ πρὶν τεθεῖ ὁ ΙΕ΄
αὐτῆ̋ Κανών, ὁ ἐπιβάλλων τὴν ἀπὸ
τῶν αἱρετικῶν καὶ σχισµατικῶν
ἀποτείχισιν,
διατυπώνει
σχεδὸν
αὐτολεξεὶ τὸ περιεχόµενον τοῦ
Κανόνο̋:
"Εἰ δὲ τινε̋ ἀποσταταῖέν τινο̋, οὐ
διὰ πρόφασιν ἐγκλήµατο̋, ἀλλὰ δι'
αἵρεσιν (ὄχι µόνον) ὑπὸ συνόδου
(ἀλλὰ καὶ) ἤ Ἁγίων Πατέρων
κατεγνωσµένην, τιµῆ̋ καὶ ἀποδοχῆ̋
ἄξιοι, ὡ̋ οἱ Ὀρθόδοξοι".
Καὶ ὅπω̋ εἴδαµε στὶ̋ "ἐξαγγελίε̋"
τοῦ Ἁγίου, ὁ Ἅγιο̋ προτρέπει τοὺ̋
ἐπισκόπου̋ νὰ συνάγονται σὲ οἴκου̋
καὶ νὰ ἐκτελοῦν τὰ τῆ̋ λατρεία̋
του̋, ἐπειδὴ ἀκριβῶ̋ δὲν ἐπιτρέπεται
νὰ
εἰσέρχονται
οἱ
εὐσεβεῖ̋
Ὀρθόδοξοι σὲ οἴκου̋ ποὺ µολύνουν
οἱ ἀσεβεῖ̋ (αἱρετικοί), καὶ ἂν οὔτε σὲ
ἐκκλησίε̋ οὔτε σὲ σπίτια µποροῦν νὰ
συνάγονται, τότε ὁ κάθ' ἕνα̋ κάθ'
ἐαυτὸν ἂ̋ ψάλλη, ἄ̋ ἀναγιγνώσκη,
ἄ̋ προσεύχεται, γιατί ὅπου δυὸ ἢ
τρεῖ̋ -(Ὀρθόδοξοι, αὐτὸ ἐννοεῖ
σαφέστατα ὁ Ἅγιο̋)- µαζεµένοι στὸ
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Βλ. ΘΗΕ, Μάξιµο̋ ὁ Ὁµολογητή̋, τ. 8ο̋, σέλ. 614,
καὶ Στεφανίδου, ὁ.π. σέλ. 244

22

β) Τί, λοιπόν ἔχουµε διδάξει οἱ
Ὀρθόδοξοι,24 ἐγκύπτοντα̋ λεπτοµερέστερα στὴν στάση τῶν µεγάλων
Ἁγίων ἀπέναντι στὴν αἵρεση;
"Ἐπειδὴ ὅµω̋ καὶ ἡ στάση καὶ ἡ
διδασκαλία τοῦ Ἁγίου Μαξίµου τοῦ
Ὁµολογητοῦ ἀποτελεῖ ἀξεπέραστο
σκόπελο γιὰ τού̋ Οἰκουµενιστέ̋, ὁ
Ἅγιο̋ Μάξιµο̋ παρουσιάζεται ὅτι
δὲν διέκοψε κοινωνία πρὸ̋ τοὺ̋
Μονοθελῆτε̋, παρὰ µόλι̋ πρὸ̋ τὸ
τέλο̋ τῆ̋ ζωῆ̋ του!
Πάντω̋ καὶ ἔτσι νὰ εἶχαν τὰ
πράγµατα, ἐνῶ ἡ Ἱστορία ἄλλα µᾶ̋
διδάσκει, ἡ διακοπὴ τοῦ µνηµοσύνου
τῶν
αἱρετικῶν
Μονοθελητῶν
ποιµένων ἔγινε ἀπὸ τὸν Ἅγιο Μάξιµο
πολὺ πρὶν ἀπὸ τὴν ΣΤ΄ Οἰκουµενικὴ
Σύνοδο (680), "ποὺ εἶναι ἡ µόνη
ἁρµόδια," κατὰ τού̋ Οἰκουµενιστέ̋
"νὰ κατακρίνει τὴν αἵρεση, καὶ τότε
µόνον"
κατὰ
τὴν
καινοφανῆ
διδασκαλία,
"ὀφείλουµε
νὰ
διακόπτουµε τὴν κοινωνία µὲ τοὺ̋
αἱρετικού̋," ἀφοῦ ὁ Ἅγιο̋ καὶ µέγα̋
Θεολόγο̋ καὶ Ὁµολογητὴ̋, µετὰ ἀπὸ
φρικτὰ
βασανιστήρια
τὸ
662
παρέδωσε τὸ πνεῦµα του, ἐπειδή,
ἀκριβῶ̋, δὲν κοινωνοῦσε µὲ τοὺ̋
Μονοθελῆτε̋.
Τὸ ὅτι δὲν κοινωνοῦσαν µὲ τοὺ̋
Μονοθελῆτε̋ οἱ µεγάλοι Ἅγιοι καὶ
πρὸ Συνοδικῆ̋ διαγνώµη̋ εἶναι
ξεκάθαρο καὶ δὲν µένει θολὸ ὅπω̋
θέλουν νὰ τὸ παρουσιάσουν οἱ
Οἰκουµενιστέ̋.

ὄνοµα τοῦ Κυρίου µα̋, ἐκεῖ
βρισκεται καὶ Ἐκεῖνο̋ ἐν τῷ µέσῳ
αὐτῶν.
... Ποιά, λοιπόν, σύγκρισι̋ ὑπάρχει
ἀνάµεσα στὴν τότε κατάστασιν, ποὺ
ὁ θεολογικὸ̋ προσδιορισµὸ̋ καὶ ἡ
διασάφησι̋
τῶν
Ὅρων
τῆ̋
Χαλκηδόνο̋ ἦταν, ὅπω̋ ὁµολογοῦν
ἀκόµη καὶ σήµερα οἱ καθηγητὲ̋ τῆ̋
δογµατικῆ̋, ἀπὸ τὰ δυσκολότερα
ἀνακύψαντα θεολογικὰ προβλήµατα,
καὶ τὴν σηµερινήν; Καὶ µποροῦµε
ἄραγε νὰ βγάλουµε τὸ συµπέρασµα
ὅτι οἱ Ἅγιοι δὲν διέκοπταν τὸ
µνηµόσυνον τῶν αἱρετικῶν πρὸ
συνοδικῆ̋ διαγνώµη̋, µόνον ἀπὸ
µίαν προσφώνησιν τῆ̋ ἐπιστολῆ̋ τοῦ
Ἁγίου Σωφρονίου, στὴν ὁποίαν
πάντω̋ σαφέστατα καταδικάζεται ὁ
Μονοενεργητισµὸ̋ καὶ µόνον ἐπειδὴ
ἀκόµη κρατοῦν οἱ συζητήσει̋
ἀπευθύνεται φιλοφρόνω̋ ὁ Ἅγιο̋
πρὸ̋ τὸν Σέργιον;
Μόνον γιὰ ἐλάχιστον διάστηµα
διατηροῦσαν οἱ Ἅγιοι τὴν κοινωνίαν,
µέχρι νὰ γνωστοποιηθῆ ἐπισήµω̋ ἡ
αἵρεσι̋ καὶ πρὸ̋ καιρόν, ὅσο δηλ.
διαρκοῦν
οἱ
προσπάθειε̋
νὰ
προσεταιρισθῆ ὁ Ἅγιο̋ τὸν Σέργιον
στὶ̋ Ὀρθόδοξε̋ θέσει̋.23
Ὑπάρχει καµµία σύγκρισι̋ τοῦ
τότε καὶ τοῦ σήµερα;"...

23

Ἐπειδή παλινωδοῦσε συνεχῶ̋ ὁ Σέργιο̋ καί ὁ
Πῦρρο̋. Καί πράγµατι πρό̋ καιρόν ὅµω̋ µόνον
µετέστρεψε τόν Πῦρρον ὁ Ἅγιο̋ Μάξιµο̋ στί̋
Ὀρθόδοξε̋ θέσει̋, µετά τόν διάλογο πού εἶχε µαζί
του στήν Ἀφρική!
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Τεῦχο̋ 28.

µυστηριακή
διακοινωνία,
κοινό
Ποτήριο,
κοινέ̋
ἐκκλησιαστικέ̋
ἀκολουθίε̋ κάθε εἴδου̋, κοινοί γάµοι,
βαπτίσει̋ καί κηδεῖε̋, µὲ τοὺ̋
αἱρετικοὺ̋ ἑτεροδόξου̋ ἔχει γίνει
καθηµερινὴ πρακτική, ὅταν τό
Πατριαρχεῖο Ἀντιοχεία̋, µέ τό ὁποῖο
κοινωνοῦν ὅλοι οἱ πεπτωκότε̋
ὀρθόδοξοι
Οἰκουµενιστέ̋,
ἔχει
ἐπισήµω̋ ἑνωθεῖ µέ τού̋ Μονοφυσίτε̋, ἀλλά γίνονται συµπροσευχέ̋
ἀκόµη
καί
µέ
τού̋
ἀλλοθρήσκου̋, τότε τὸ κινδυνευόµενον καί τό µολυνόµενον εἶναι ἡ
Πίστι̋ στόν Χριστόν.
Τότε φυσικά δὲν πρόκειται γιὰ
κανονικά ἐγκλήµατα, ὅπω̋ αὐθαιρέτω̋
τὰ
χαρακτηρίζουν
οἱ
Οἰκουµενιστέ̋, ἀλλά πρόκειται γιά
διδασκαλία καί ἔργα τῶν νεκροποιῶν
αἱρέσεων,
τῶν
Λατίνων,
τῶν
Μονοφυσιτῶν καί τοῦ Οἰκουµενισµοῦ.
Καί τήν κοινωνία τῶν σεσηπότων
καί τῶν νεκροποιουµένων αὐτῶν
µελῶν ὀφείλουµε νά φεύγουµε, γιά νά
σωθοῦµε πρώτα ἐµεῖ̋ καί νά σώσουµε
τήν ἐκκλησία ἀπό τό σχίσµα, τήν
αἵρεση καί τόν ἐπερχόµενο γιά τά
µέλη τῆ̋ αἱρετικῆ̋ καταστάση̋
ἐκκλησία̋
πνευµατικό
θάνατο,
µένοντε̋ ἐµεῖ̋ ὑγιεῖ̋ καί ζῶντε̋,
ἀναπνέοντε̋ καί τρεφόµενοι ἀπό τό
Πανάγιο Πνεῦµα στά ἀµόλυντα ἀπό
τήν αἵρεση θυσιαστήριά µα̋, µή
σηπόµενοι καί συναποθνήσκοντε̋
ἀπό τήν κοινωνία µέ τά µεµολυσµένα,
σεσηπότα καί θνήσκοντα µέλη, τού̋
αἱρετικού̋ πεπτωκότε̋ Οἰκουµενιστέ̋
καί µή ὀρθοδόξου̋.

Λένε ὡστόσο καί οἱ Οἰκουµενιστέ̋,
πιεζόµενοι ἀπό τόν ἔλεγχό µα̋, ὅτι "ὁ
ἅγιο̋ Μάξιµο̋ ἄρχισε τότε νέου̋
ἀγῶνε̋ γιὰ τὴν σύγκληση συνόδων
ποὺ κατεδίκασαν τὸν Μονοθελητισµὸ
(641, 646, 649). Κατὰ τὴν περίοδο
αὐτὴ ὁ ἅγιο̋ πρέπει νὰ διέκοψε καὶ
τὴν κοινωνία µὲ τοὺ̋ αἱρετικού̋." 25
"Πρέπει νὰ διέκοψε! Πότε, τὸ
ἀφήνετε ἀσαφέ̋. Καὶ δὲν τὸ λέτε µὲ
βεβαιότητα. Τότε γιατί ὀνοµάστηκε
Ὁµολογητή̋;
" Ὁ Πατριάρχη̋ ἐδήλωσέ µοι λέγων:
Ποία̋ Ἐκκλησία̋ εἶ; Βυζαντίου,
Ρώµη̋, Ἀντιοχεία̋, Ἀλεξανδρεία̋,
Ἱεροσολύµων; Ἰδοὺ πᾶσαι µετὰ τῶν
ὑπ᾽ αὐτά̋ ἐπαρχιῶν ἡνώθησαν. Εἰ
τοίνυν εἶ τῆ̋ καθολικῆ̋ ἐκκλησία̋
ἐνώθητι, µήπω̋ ξένην ὁδὸν ἐν τῷ βίῳ
καινοτοµῶν,
πάθη̋
ὅπερ
οὐ
προσδοκᾶ̋."
Πρὸ̋
οὕ̋
εἶπον:
Καθολικὴν
Ἐκκλησίαν τὴν ὀρθὴν καὶ σωτήριόν
τῆ̋ εἰ̋ αὐτὸν πίστεω̋ ὁµολογίαν ... ὁ
τὸν ὅλων εἶναι ὁ Θεὸ̋ ἀπεφήνατο." 26
Ὅταν ὅµω̋ σήµερα γίνονται
συνεχῶ̋ οὐνιτικά συλλείτουργα, ὄχι
µόνον µέ τού̋ καταδικασµένου̋
ἑτεροδόξου̋, Λατίνου̋, Μονοφυσίτε̋
καί Προτεστάντε̋, ὅταν ὑπογράφονται κοινὲ̋ δηλώσει̋ καί µεγάλε̋
καί ἐπίσηµε̋ συµφωνίε̋ µὲ τοὺ̋
Λατίνου̋ καὶ τοὺ̋ Μονοφυσίτε̋ ἀπό
ὁλόκληρε̋ τοπικέ̋ Ἐκκλησίε̋, ὅταν ἡ
25

Ξεχνοῦν ἐσκεµµένα τήν Σύνοδον τοῦ Ἁγίου
Σωφρονίου στά Ἱεροσόλυµα, τό 634, -(πού
καταδίκασε τού̋ Μονοθελῆτε̋ καί τόν Σέργιον)-,
πού ἦταν πνευµατικό̋ Πατέρα̋ καί ὁδηγό̋ τοῦ
Ἁγίου Μαξίµου!...
26
Ρ.G. 90, 132.
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