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Οἱ διαστρεβλώσεις τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας καὶ οἱ κηρυσσόμενες κακοδοξίες τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γρηγορίου τοῦ Ἁγίου
Ὅρους γιὰ τὴν αἰτιολόγηση τῆς κοινωνίας της μὲ τοὺς Νεοημερολογίτες-Οἴκουμενιστές του Φαναριοῦ καὶ τὶς ἄλλες
αἱρετικὲς παρασυναγωγὲς
(γ' ἀπάντηση στὴν Ἱερὰ Μονὴ Γρηγορίου τοῦ Ἁγίου Ὅρους)

Γιὰ νὰ μπόρεση ὁ ἀντικειμενικὸς ἀναγνώστης νὰ ἐξαγάγη τὰ συμπεράσματα του ἀναφορικὰ μὲ τὴν στάση ποὺ ὀφείλουν
νὰ τηροῦν οἱ "Ὀρθόδοξοι ὅταν κηρύσσεται αἵρεσις, ὡς ἡ σήμερον κηρυσσομένη αἵρεσις τοῦ Νεοημερολογιτικοῦ
Οἰκουμενισμοῦ, ἀπὸ τοὺς Οἰκουμενιστὲς τοῦ πατριαρχείου τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ τῶν κοινωνικῶν μὲ αὐτοὺς
Νεοημερολογιτῶν καὶ ψευδοπαλαιοημερολογιτῶν-μνημονευτῶν ἁγιορείτικων Μονῶν θὰ παραθέσουμε στὴ συνέχεια τὰ
ἐπιχειρήματα τῶν Ὀρθοδόξωνκαὶ τῶν Νέο-παλαιοημερολογιτῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γρηγορίου.

Συνοπτικὰ ἐπιχειρήματα ὑπὲρ τῆς κοινωνίας μὲ τὸ οἰκουμενιστικό πατριαρχειό του Φαναριοῦ καὶ τῶν ἄλλων κακοδόξων
Νεοημερολογιτῶν - Οἰκουμενιστῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γρηγορίου

Ἢ Ἱερὰ Μονὴ Γρηγορίου μὲ τὸν τότε μοναχὸ π. Βασίλειο (νῦν διάκονο), καθοδηγούμενο ἀπὸ τὸν Γέροντά του,
καθηγούμενο τῆς Μονῆς, π. Γεώργιο Καψάνη, ὑποστηρίζει ὅτι σήμερα δὲν ἔχουμε συνοδικὴ κήρυξη τῆς αἱρέσεως τοῦ
Οἰκουμενισμοῦ παρὰ μόνον σποραδικὲς οἰκουμενιστικὲς ἐνέργειες διαφόρωνΟἰκουμενιστῶν καὶ πάντωςὁ Οἰκουμενισμὸς
σήμερα εἶναι σὲ ὕφεση.

Κατὰ τοὺς Γρηγοριάτες πατέρες ἡ αἵρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ δὲν εἶναι προφανὴς καὶ ἑπομένως δὲν δικαιολογεῖται ἡ
διακοπὴ τῆς κοινωνίας καὶ ἡ ἀποτείχιση τῶν Ὀρθοδόξων ἀπὸ τοὺς Νεοημερολογίτες καὶ Οἰκουμενιστὲς ποιμένες κατὰ
τοὺς ΙΕ' τῆς ΑΒ' Συνόδου καὶ κατὰ τὸν ΛΑ' τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων.

Ἡ στάση τῆς Μονῆς Γρηγορίου καὶ τῶν ἄλλων Ἁγιορειτικῶν Μονῶν (Μνημονευτῶν τῶν κακοδόξων Οἰκουμενιστῶν καὶ
καταληψιῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ θρόνου, φερομένων ὡς πατριαρχῶν, πλὴν τῆς γεραρᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου καὶ τῶν
ἡρωικῶν ζηλωτῶν Πατέρων τῆς ἐρήμου), ποὺ ἐλέγχουν αὐστηρὰ τὶς διάφορες οἰκουμενιστικὲς ἐκδηλώσεις,
συμπροσευχὲς μετὰ αἱρετικῶν, οὐνιτικὰ συλλείτουργα - συνιερουργίες μετὰ τοῦ Πάπα, ἑνωτικὲς συμφωνίες, εἶναι, κατὰ
τοὺς Γρηγοριάτες μοναχούς, ἡ ἐνδεδειγμένη πατερικὴ στάση. Κατ᾿ ἐξαίρεση ἐπιτρέπεται ἡ διακοπὴ τῆς κοινωνίας τῶν
κακοδόξων ποιμένων, ὅταν κηρύσσεται προφανὴς αἵρεση, ἐνῶ ἐπιβάλλεται ἡ διακοπὴ τῆς κοινωνίας μόνον ὅταν ὑπάρξη
ἕνωση μὲ καταδικασμένους ἀπὸ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο ἢ μεγάλες τοπικὲς ἢ Πανορθόδοξες Συνόδους αἱρετικούς,
διαφορετικὰ εἶναι καλύτερα νὰ παραμένουν οἱ Ὀρθόδοξοι σὲ κοινωνία μὲ τοὺς ποιμένες αὐτοὺς καὶ νὰ ἀναμένουν
καταδίκη τους ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, γιατί στὸ κάτω-κάτω ποτὲ δὲν καταδικάστηκε κανεὶς κληρικὸς ἐπειδὴ δὲν διέκοψε τὴν
κοινωνία μὲ τὸν κακόδοξο ποιμένα του πρὸ συνοδικῆς διαγνώμης.
Ἀναλυτικὰ τὰ ἐπιχειρήματα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γρηγορίου

"1. Ἡ στάση τῶν ἁγίων Πατέρων ἔναντι τῶν αἱρετικῶν ἦταν πάντοτε ἡ ἰδία."(Ἀντιπατερικὴ ἡ στάση τοῦ Ζηλωτικοῦ
Παλαιοημερολογιτισμοῦ, "Ἅγιον "Ὅρος 2000, σέλ. 6)
Γιὰ ὅσους ἑνώνονται μὲ καταδικασμένους αἱρετικοὺς (ἔνθ. ἄνωτ. Σέλ. 7-9)

"Συμφώνως πρὸς τοὺς κανόνες α' καὶ β' τῆς Γ' Οἰκουμενικῆς συνόδου, ὅσοι προσχωροῦν στοὺς αἱρετικοὺς ἐκπίπτουν τῆς
ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας καὶ τῆς Ἱεροσύνης. Ὡς ἐκ τούτου, οἱ Ἅγιοι Σάββας καὶ Θεοδόσιος μὲ ὅλους τοὺς μοναχούς της
Παλαιστίνης ἐδήλωναν, ὅτι εἶναι πρόθυμοι νὰ χύσουν τὸ αἷμα τους, παρὰ νὰ δεχθοῦν ἕνωση μὲ τοὺς Μονοφυσίτες.

Μὲ τὸν ἴδιο τρόπο ἀντιμετωπίσθησαν καὶ οἱ ἑνώσεις τὰ ἔτη 1274 καὶ 1439. Οἱ Πατέρες δηλαδὴ διέκοψαν τὴν
ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία μὲ ὅσους ἀπεδέχοντο τὴν ἕνωση τῆς Λυὼν (1274). Προετίμησαν μάλιστα τὰ βασανιστήρια καὶ
τὸν θάνατο, ὡς οἱ ἁγιορεῖτες ὁσιομάρτυρες καὶ οἱ ὅσιοι Μελέτιος καὶ Γαλακτίων. Ὁ Ἅγιος Μάρκος ὁ Εὐγενικὸς ἐπίσης
συνιστοῦσε στοὺς Ὀρθοδόξους, νὰ μὴ ἐπικοινωνοῦν μὲ ὅσους ἀπεδέχοντο τὴν ψευδένωση τῆς Φλωρεντίας (1439), καὶ
ἔλεγε "Φευκτέον αὐτούς, ὡς φεύγει τὶς ἀπὸ ὄψεως".
3. Γιὰ ὅσους κηρύττουν αἵρεση.

Ὁ ἱερὸς Δοσίθεος Ἱεροσολύμων ἑρμηνεύων ὡραιότατα τὴν "Ὀρθόδοξη Ἐκκλησιολογία παρουσιάζει τὸν τρόπο μὲ τὸν
ὁποῖο ἡ Ἐκκλησία ἀντιμετωπίζει αὐτοὺς ποὺ κηρύττουν ἐντὸς αὐτῆς αἱρετικὰ δόγματα: "Τὴν αἵρεση τὴν ἀναφύουσαν,
ἐὰν ἐξαπλωθῆ, κρίνει καὶ κατακρίνει ἡ Οἰκουμενικὴ σύνοδος". Μετὰ δὲ τὴν σύνοδοοἱ ἀμετανόητοι αἱρετικοὶ ἀπεκόπτοντο
παντελῶς τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας.

Σὲ μερικὲς περιπτώσεις ἡ ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία μὲ τοὺς ἀνωτέρω διεκόπτετο καὶ πρὸ συνοδικῆς κρίσεως. Ὁ ιε' κανὼν
τῆς ΑΒ' συνόδου ἐπιτρέπει τὴν πράξη αὐτή, ἐφ' ὅσον γίνεται μὲ σκοπὸ νὰ ἐλευθερωθῆ ἡ Ἐκκλησία ἀπὸ τὸ σχίσμα καὶ τὴν
αἵρεση τῶν ἐπισκόπων αὐτῶν. (Ὁ τονισμὸς τῆς προτάσεως ἡμέτερος). Ἐπειδὴ ὅμως τὸ ἐκκλησιαστικὸ σχίσμα δὲν εἶναι
κάτι τὸ ἁπλό, ἡ τελικὴ κρίση καὶ ἡ ἀποκοπὴ τῶν αἱρετικῶν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, ὡς προαναφέραμε, ἀνετέθη στὶς
Οἰκουμενικὲς συνόδους.

Αὐτὸ ἔγινε, διότι οἱ αἱρέσεις δὲν ἦταν εὔκολο νὰ συνειδητοποιηθοῦν ἀμέσως ἀπὸ τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας. Ἐπίσης δὲν
ἦταν δίκαιο νὰ θεωροῦνται αἱρετικοί, πρὸ τῆς τελικῆς ἀποφάσεως τῆς Οἰκουμενικῆς συνόδου, ὅσοι ἐκοινωνοῦσαν ἀπὸ
ἄγνοια, γιὰ Οἰκονομία ἡ γιὰ κάποια ἄλλη αἰτία μὲ τοὺς ἐπισκόπους ποὺ ἐκήρυττον αἱρετικὲς δοξασίες. Γι' αὐτὸ κανεὶς
ἱερὸς κανὼν ἡ ἅγιος πατήρ δὲν ἐπέβαλε ποτὲ στὸ Ὀρθόδοξο πλήρωμα τὴν διακοπὴ τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας μὲ τοὺς
αἱρετικοὺς πρὸ συνοδικῆς κρίσεως. Ἐπίσης κανεὶς κληρικὸς δὲν ἐτιμωρήθη ποτὲ γι' αὐτό, σὲ ἀντίθεση βεβαίως μὲ αὐτοὺς
ποὺ συνέχιζαν τὴν ἐπικοινωνία μετὰ τὴν συνοδικὴ καταδίκη."
Καὶ συνεχίζει ὁ π. Βασίλειος:

"Ἀρκετὰ παραδείγματα ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία ἀποδεικνύουν, ὅτι ἀπὸ τὴν ἐμφάνιση τῆς αἱρετικῆς διδασκαλίας
μέχρι τὴν τελικὴ καταδίκη τῆς μεσολαβοῦσε ἕνα διάστημα, μικρὸ ἡ μεγάλο. Στὴν περίοδο αὐτὴ ἡ Ἐκκλησία
προσπαθοῦσε διὰ τῶν ἐκπροσώπων της νὰ φέρη σὲ μετάνοια τοὺς "καινούς" διδασκάλους, ἐφαρμόζοντας τὴν
ἀναγνωρισμένη ἀπὸ ὅλους τους ἁγίους Πατέρες γραμμὴ τῆς Οἰκονομίας. Ἔτσι π.χ. ἐνῶ ὁ Μονοθελητισμὸς ἄρχισε νὰ
κηρύττεται τὸ 615, οἱ κύριοι πολέμιοί του, ἅγιοι Σωφρόνιος καὶ Μάξιμος, δὲν φαίνεται νὰ ἔχουν διακόψει τὴν ἐπικοινωνία
μὲ τοὺς αἱρετικοὺς πρὸ τῶν συνόδωντῆς Δύσεως (640-649) ποὺ τοὺς ἀναθεμάτισαν."
α) Ἡ Ὀρθόδοξος ἀπάντησις
γιὰ τὴν διακοπὴ τοῦ μνημόσυνου πρὸ συνοδικῆς διαγνώμης.

Ἀντιπατερικὴ βάση τῆς ἐργασίας, ὅπως ἀπεδείχθη στὶς προηγούμενες ἀπαντήσεις μας, ἀποτελεῖ ἡ θεωρία ὅτι ἡ διακοπὴ
τοῦ μνημόσυνου τῶν αἱρετικῶν γίνεται κυρίως(!) (ὅπως ἐξάγεται ὡς τελικὸ συμπέρασμα καὶ ἀπὸ τὸ πνεῦμα καὶ τὰ
γραφόμενα τῆς Μονῆς Γρηγορίου) μόνον μετὰ ἀπὸ διάγνωση ποὺ θὰ κάνη Οἰκουμενικὴ ἡ Πανορθόδοξη Σύνοδος! Αὐτὸ
φαίνεται ἀπὸ τὸ παρατιθέμενο πιὸ πάνωκείμενο: "Ἐπειδὴ ὅμως τὸ ἐκκλησιαστικὸ σχίσμα δὲν εἶναι κάτι τὸ ἁπλό, ἡ τελικὴ
κρίση καὶ ἡ ἀποκοπὴτῶν αἱρετικῶν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, ὡς προαναφέραμε, ἀνετέθη στὶς Οἰκουμενικὲς συνόδους."

Συντριπτικὰ εἶναι ὡστόσο τὰ ὀρθόδοξα ἐπιχειρήματα ποὺ κονιορτοποιοῦν τὶς αὐθαίρετες ἀπόψεις τῶν Γρηγοριατῶν
πατέρων γιὰ τὸ δικαίωμα καὶ τὴν ὑποχρέωση τῶν Ὀρθοδόξων νὰ διακόπτουν τὴν κοινωνία πρὸς τοὺς κακοδόξους
ἐπισκόπους κατὰ τὸν ΙΕ' τῆς ΑΒ' Ἱερᾶς Συνόδου κὰτ᾿ ἐξοχὴν πρὸ Συνοδικῆς Διαγνώμης, ὅπως γράφαμε καὶ τότε στὴ β'
ἀπάντησή μας:

"Προσπαθοῦν, ὅπως βλέπουμε, ὁ π. Βασίλειος καὶ ὁ π. Γεώργιος Καψάνης νὰ παρουσιάσουν τὸν ΙΕ' Ἱερὸν Κανόνα τῆς
ΑΒ' Συνόδου ὡς δυνητικὸν παρὰ τὴν ὁμόφωνη διδασκαλία τῶν Ἁγίων Πατέρων ὅτι ὀφείλουν οἱ Ὀρθόδοξοι νὰ
ἀποτειχίζονται ἀπὸ τοὺς ψευδεπισκόπουςποὺ κηρύσσουναἵρεση κυρίως καὶ κατ᾿ ἐξοχὴν πρὸ συνοδικῆς διαγνώμης.
Ἡ μετὰ τὴν Οἰκουμενικὴ Συνοδικὴ κατάκριση τῆς αἱρέσεωςἀποτείχιση εἶναι αὐτονόητος!

Ο ΙΕ' Ἱερὸς Κανόνας τῆς ΑΒ' Συνόδου ἐπιβάλλει στοὺς πιστούς, κλῆρο καὶ λαό, τὴν ἄμεση διακοπὴ τῆς κοινωνίας καὶ τοῦ
μνημοσύνου τοῦ δημοσία καὶ ἐπ᾿ ἐκκλησίας αἱρετικὰ κηρύσσοντος προέδρου, εἴτε ἐπίσκοπος εἶναι αὐτὸς εἴτε ἱερεύς, εἴτε

πνευματικὸς ἡγούμενος, γέροντας.

Ἐρμηνεύοντας τὸν ΙΕ' Ἱερὸ Κανόνα τῆς ΑΒ' Συνόδου ὁ Ζωναρᾶς γράφει: " Ἐὰν τυχὸν ὁ πατριάρχης, ἢ ὁ μητροπλίτης, ἢ ὁ
ἐπίσκοπος εἶναι αἱρετικός, καὶ ὄντας αἱρετικὸς κηρύσση τὴν αἵρεσιν δημοσία, καὶ γυμνῇ τῇ κεφαλῇ, ἀντὶ νὰ διδάσκη τὴν
ἀλήθεια, συνεχῶς καὶ ἀδιάντροπαμὲ θρασύτητα διδάσκει τὰ αἱρετικὰ δόγματα, αὐτοὶ ποὺ ἀποσχίζονται ἂπ αὐτόν, ὅποιοι
καὶ ἂν εἶναι, ὄχι μόνον δὲν τιμωροῦνται γι᾿ αὐτὸ τὸ λόγο, ἀλλὰ ἀντιθέτως θὰ ἀξιωθοῦν κάθε τιμῆς, ἐπειδὴ χωρίζουν ἀπὸ
τὴν κοινωνία τῶν αἰρετικῶν· αὐτὸ δηλώνει τὸ ἀποτειχίζοντες (τοῦ κανόνος)· (τὸ γὰρ τεῖχος, τῶν ἐντὸς αὐτοῦ πρὸς τοὺς
ἐκτός, χωρισμὸς ἐστιν)· διότι ἀκριβῶς δὲν ἀπομακρύνθηκαν ἀπὸ Ἐπίσκοπον ἀλλὰ ἀπὸ ψευδεπίσκοπον καὶ
ψευδοδιδάσκαλον· οὔτε σχίσμα κατὰ τῆς Ἐκκλησίας ἔκαναν, ἀλλὰ μᾶλλον ἀπήλλαξαν τὴν Ἐκκλησίαν ἀπὸ σχίσματα,
ὅσον ἦταν δυνατὸν ἀπὸ τὴν πλευράτους".

Τὰ ἴδια γράφει καὶ ὁ Βαλσαμών: " Ἔαν κάποιος χωρισθῆ ἀπὸ τὸν ἐπίσκοπόντου, τὸν μητροπολίτην του ἢ τὸν πατριάρχην
του, ὄχι λόγω κάποιου προσωπικοῦ ἁμαρτήματός του ἀλλὰ λόγω αἱρέσεως, ἐπειδὴ ἐκεῖνος διδάσκει ἐπ᾿ ἐκκλησίας
ἀνερρυθριάστως κάποια διδάγματα ξένα του ὀρθοῦ δόγματος, καὶ πρὶν ἀκόμη ὑπάρξει τελεσίδικη καταδικαστικὴ
ἀπόφασις γιὰ τὸν αἱρετικόν, καὶ πολὺ περισσότερο μετὰ τὴν διάγνωσιν, ἔαν ἀποτειχισθῆ, δηλαδὴ χωρίση ἀπὸ τὴν
κοινωνία τοῦ ἐπισκόπου του, ὄχι μόνον δὲν θὰ τιμωρηθῆ, ἀλλὰ καὶ θὰ τιμηθῆ ὡς ὀρθόδοξος· διότι ἀκριβῶς δὲν
ἀποσχίσθηκε ἀπὸ Ἐπίσκοπον, ἀλλὰ ἀπὸ ψευδεπίσκοπονκαὶ ψευδοδιδάσκαλον καὶ αὐτὸ τὸ ὁποῖο κάνει εἶναι ἄξιο ἐπαίνου,
διότι δὲν τέμνει τὴν Ἐκκλησίαν, ἀλλὰ μᾶλλον τὴν ἑνώνει καὶ τὴν ἀπαλλάσσει ἀπὸ τὸ σχίσμα".

Ὁ δὲ Ἀριστηνὸς τονίζει ἐπίσης: "Ἐὰν μερικοὶ ἀπομακρυνθοῦν ἀπὸ τὸν κηρύσσοντα αἵρεσιν, (ἐπίσκοπον κλπ.), ποῦ ἔχει
καταδικασθεῖ ἀπὸ σύνοδον ἢ ἀπὸ τοὺς ἁγίους Πατέρες καὶ ὄχι γιὰ κάποιο προσωπικὸ ἔγκλημα, εἶναι ἄξιοι κάθε τιμῆς καὶ
ἀποδοχῆςὡς ὀρθόδοξοι". Ράλλη-Ποτλὴ "Σύνταγμα Ἱερῶν Κανόνων", τόμ. Β' σέλ. 694.
Ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, ἑρμηνεύει ἐπίσης τὸ σχετικὸν χωρίον στὸ Πηδάλιον κατὰ τὸν ἴδιον τρόπον: "Ἐὰν οἱ
ρηθέντες πρόεδροι, (ἐπίσκοποι), εἶναι αἱρετικοί, καὶ κηρύσσουντὴν αἵρεσίν τους δημόσια, καὶ γὶ αὐτὸ χωρίζονται οἱ
ὑποκείμενοι σ' αὐτούς, καὶ πρὶν νὰ γίνη ἀκόμα συνοδικὴ κρίσις γὶ αὐτὴν τὴν αἵρεσιν, οἱ χωριζόμενοι αὐτοί, ὄχι μόνον γιὰ
τὸν χωρισμὸν δὲν καταδικάζονται, ἀλλὰ καὶ τιμῆς τῆς πρεπούσης, ὡς Ὀρθόδοξοι εἶναι ἄξιοι, ἐπειδὴ δὲν προξένησαν στὴν
Ἐκκλησίαν σχίσμα μὲ τὸν χωρισμὸν αὐτόν, ἀλλὰ μᾶλλον ἐλευθέρωσαντὴν Ἐκκλησίαν ἀπὸ τὸ σχίσμα καὶ τὴν αἵρεσιν
τῶν ψευδεπισκόπωναὐτῶν." Ἱερὸν Πηδάλιον, ἔκδ. 1886, σέλ. 292.
Τοὺς ἁγίους Πατέρες καὶ Διδασκάλους μιμήθηκαν καὶ οἱ Ἁγιορεῖτες Ὁσιομάρτυρες ποὺ μαρτύρησαν ἐπὶ Βέκκου τοῦ
Λατινόφρονοςκαὶ ἔγραψαντὴν περίφημη ἐκείνη ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Αὐτοκράτορα Μιχαὴλ τὸν Παλαιολόγον, ἡ ὁποία
εἶναι θεολογικώτατη καὶ πλήρηςΘείων ἀληθειῶν.
Στὴν ἐπιστολὴ αὐτὴ μεταξὺ ἄλλων περιλαμβάνονταν καὶ τὰ ἑξῆς:
"Ἐμπεριέχεται δὲ καὶ στὸν ΙΕ' Κανόνα τῆς ἁγίας καὶ μεγάλης Α' καὶ Β' ἐπονομασθείσης Συνόδου, ὅτι ὄχι μόνον ἀνεύθυνοι
εἶναι ἀλλὰ καὶ ὅτι πρέπει νὰ ἐπαινοῦνται αὐτοὶ οἱ ὅποιοι ἀποσχίζονται ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ εἶναι προφανῶς αἱρετικοὶ καὶ
διδάσκουν δημόσια, αἱρετικὰ διδάγματα, καὶ πρὶν νὰ ὑπάρξη συνοδικὴ καταδίκη τους, ἀκριβῶς, ἐπειδὴ ἡ Ὀρθόδοξός του
Χριστοῦ Ἐκκλησία τὴν ἀναφορὰν τοῦ ὀνόματος τοῦ ἀρχιερέως, κατὰ τὴν τέλεσιν τῆς ἀναίμακτου θυσίας, τὴν θεωροῦσε
πάντοτε συγκοινωνίαν τελείαν μὲ τὸν μνημονευόμενον ἀρχιερέα καὶ τὸ φρόνημά του. Διότι ἔχει γραφεῖ στὴν ἐξήγησιν τῆς
Θείας Λειτουργίας ὅτι ἀναφέρει ὁ ἱερουργῶν καὶ τὸ ὄνομα τοῦ ἀρχιερέως...καὶ ὅτι εἶναι κοινωνὸς αὐτοῦ καὶ τῆς πίστεως
καὶ διάδοχοςτῶν Θείων μυστηρίων... (καί) ὅτι μολυσμὸν ἔχει ἡ κοινωνία μὲ μόνην τὴν ἀναφορὰν αὐτοῦ, ἔστω καὶ ἂν
εἶναι ὀρθόδοξος ὁ ἀναφέρων". Δοκίμιον Ἱστορικόν, περὶ τοῦ σχίσματος τῆς δυτικῆς ἐκκλησίας ἀπὸ τῆς Ὀρθοδόξου
Ἀνατολικῆς - καὶ τῶν ἐν Φλωρεντίᾳ συνόδωγενομένωνδολιοτήτων καὶ ἐκβιασμῶν εἰς βάρος τῶν Ὀρθοδόξων συγγραφὲν ὑπὸ τοῦ Ἁγιορείτου Μοναχοῦ Καλλίστου Βλαστοῦ, Ἅγιον Ὅρος 1895, ἐπανέκδοσις 1991, σέλ. 106-107.
Τώρα τί λέτε, π. Γεώργιε καὶ π. Βασίλειε, καὶ οἱ Ἁγιορεῖτες οἱ ἐπὶ Βέκκου μαρτυρήσαντες ἀντιπατερικὰ ἐδίδασκαν ὅταν,
ὅπωςἀναφέρουν, ἐπαινοῦνται ὅσοι πρὸ συνοδικῆς διαγνώμης ἀποσχίζονται ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ εἶναι προφανῶς αἱρετικοὶ καὶ
διδάσκουν δημόσια, αἱρετικὰ διδάγματα, καὶ πρὶν ὑπάρξει συνοδικὴ καταδίκη τους;
Οἱ Ὁσιομάρτυρες ἔκοψαν τὸ μνημόσυνο τῶν Λατινοφρόνωνπρὸ Συνοδικῆς διαγνώμης! Τοὺς Λατινόφρονες δὲν εἶχε
ἀκόμη καταδικάσει καμμία σύνοδος... Ἦταν βεβαίως καθηρημένοι καὶ ἀναθεματισμένοι οἱ Λατινόφρονες κατὰ τοὺς
Ἱεροὺς Κανόνες ἀλλὰ κατὰ τὴν πράξη καὶ τὴν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας, καθαιρετέοι καὶ ἀναθεματιστέοι, δὲν εἶχαν δήλ.
ἀκόμη καθαιρεθεῖ καὶ ἀναθεματισθεῖ, γιὰ νὰ στερηθοῦν καὶ νὰ ἐκπέσουν τῆς Ἱερωσύνηςκατὰ τοὺς ἀ' καὶ β' τῆς Γ'
Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Βλ. καὶ τὸν ἀ' τῆς Ζ'. Τὴν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας βλ. στὴ συνέχεια τοῦ παρόντος. Βέβαια
αὐτὸ τὸ πλήρωσανμὲ τὴ ζωή τους!...
Σύμφωνα, λοιπόν, μὲ τὴν ἑνιαία διδασκαλία καὶ τὴν πράξη τῶν Ἁγίων Πατέρων καὶ τὰ διδάγματα τῆς τοῦ Χριστοῦ
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, κάθε Ὀρθόδοξος ὀφείλει νὰ διακόπτει τὸ μνημόσυνο τοῦ αἱρετικοῦ ἐπισκόπουκαὶ ὅλων ὅσοι
εἶναι κοινωνικοὶ πρὸςαὐτόν. Ἰδιαίτερα ὅταν αὐτοὶ οἱ ἐπίσκοποι δὲν ἕπονται τῆς διδασκαλίας τῶν Ἁγίων Πατέρων καὶ πολὺ
περισσότερο ὅταν ἔρχονται σὲ προφανῆ ἀντίθεση μὲ τὴν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας καὶ κηρύσσουνἐπ' ἐκκλησίας γυμνὴ
τὴ κεφαλὴ αἵρεση.
"Ὅσοι μὲ ταπείνωση δέχονται καὶ ὑποτάσσονται στὴν Ἱερὰ Παράδοση εἶναι ἄξια μέλη τῆς Ἐκκλησίας. Ὅσοι ἀπὸ
ὑπερηφάνεια τὴν ἀρνοῦνται ἢ θέλουν ἀνθρωποκεντρικὰ νὰ ἀλλοιώσουν τὸν Θεανθρωποκεντρικὸ χαρακτήρα τῆς
ἐξέρχονται τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ εἶναι τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ." Γράφει καὶ ὁ π. Γεώργιος Καψάνης στὴν
"Χριστιανική", 07.06.2001, σέλ. 5.
Ἄραγε τί συμβαίνει ὅταν οἱ Νεοημερολογίτες δὲν ἀκολουθοῦν τὴν Παράδοση τῶν Ἁγίων ἑπτὰ Οἰκουμενικῶν Συνόδων,
ποὺ εἶχαν ἑνιαῖο ἑορτολόγιο, ὅταν δήλ. δὲν ἀκολουθοῦν τὴν Παράδοση 1600 χρόνων;

Κατὰ τὴν διακήρυξη καὶ τοῦ π. Γεωργίου Καψάνη ἔχουν ἐξέλθει τοῦ Σώματος τῆς Ἐκκλησίας.
Πολὺ περισσότερο εἶναι ἀποκεκομμένοι ἀπὸ τὸ Ὀρθόδοξο Σῶμα, τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ:
-ὅταν αἴρουν τὰ ἀναθέματα ποὺ ἐπέβαλαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες κατὰ τῶν Παπικῶν, ὅπωςἔκανε μονομερῶς καὶ
ἀντικανονικῶς ὁ π. Ἀθηναγόρας,
- ὅταν συναγελάζονται καὶ συμπροσεύχονται σὲ κάθε εὐκαιρία μὲ τοὺς κηρυχθέντες ὕπο τῶν Ἁγίων Πατέρων αἱρετικούς,
προτεστάντες, παπικοὺς καὶ μονοφυσίτες, ἀλλὰ καὶ ἐτεροθρήσκους καὶ εἰδωλολάτρες (ὅπωςγίνεται σήμερα ἀπὸ τὴν
παγκόσμια ὀρθοδοξία),
- ὅταν συνάπτουν συμφωνίες μαζί τους καὶ ἀναγνωρίζουν τὰ μυστήρια πανάρχαιωναἱρετικῶν, (Μπαλαμὰντ μὲ τοὺς
Οὐνίτες, Σαμπεζὺ μὲ τοὺς Μονοφυσίτες)
- καὶ ὅταν συλλειτουργοῦν οὐνιτικὰ μὲ τὸν πάπα, οἱ Ἀθηναγόρες, οἱ Δημήτριοι καὶ οἱ Βαρθολομαῖοι, καὶ μεταδίδουν ἀκόμη
καὶ τὰ μυστήρια στοὺς αἱρετικούς.
Βλ. σὲ π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ, "Διάλογοι χωρὶς προσωπεῖον", "Ό.Τ.", 12.07.02 τὴν προσλαλιὰ πρὸς κληρικοὺς τῆς
Ἀμερικῆς καὶ τῆς Γερμανίας του καὶ σωματικὰ πλέον νεκροῦ τυμπανιαίου μασόνου πρώην "πατριάρχου" Ἀθηναγόρα:
"Πιστεύω ὅτι θὰ ἔλθει (τὸ κοινὸν ποτήριον). Διότι δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ μὴ ἔλθει, διότι ἤδη ἔρχεται. Διότι ἤδη εἰς τὴν
Ἀμερικὴν μεταλαμβάνετε πολλοὺς ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ποτήριον καὶ καλὰ κάνετε. Καὶ ἐγὼ ἐδῶ ὅταν ἔρχονται Καθολικοὶ καὶ
Προτεστάνται καὶ ζητοῦν νὰ μεταλάβουν τοὺς προσφέρωτὸ Ἅγιον Ποτήριον! Καὶ εἰς τὴν Ρώμην τὸ ἴδιο γίνεται καὶ εἰς τὴν
Ἀγγλίαν καὶ εἰς τὴν Γαλλίαν."
Ὁ ἀντικειμενικὸς Ὀρθόδοξος ἀναγνώστης ἃς βγάλει τὰ συμπεράσματά του.
Ἢ ἀποτείχιση ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς ἐπισκόπουςεἶναι ἐπιβεβλημένη καὶ κατὰ τὴν ἑρμηνείαν τοῦ γνωστοῦ κανονολόγου τῆς
Σερβικῆς Ἐκκλησίας Νικόδημου Μίλας καὶ δὴ χωρὶς νὰ χρειάζεται πρῶτα συνοδικὴ καταδίκη τῆς ἀρξαμένης
ἐτεροδιδασκαλίας. Πόσον μᾶλλον μετὰ ἀπὸ συνοδικὲς καταδίκες, ὅπωςεἶναι ἐκεῖνες τῶν Παπικῶν, τῶν Προτεσταντῶν
καὶ τῶν Μονοφυσιτῶν μὲ τοὺς ὁποίους κοινωνοῦν πνευματικά, συμπροσευχητικὰ καὶ λειτουργικά, κοινωνοῦντες ἀκόμη
καὶ ἀπὸ τὸ ἴδιον ποτήριον Νεοημερολογίτες καὶ ἑτερόδοξοι ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια συνεχῶς, ὡς ἀπεδείχθη.
Βλ. π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ, "Οἱ διάλογοι χωρὶς προσωπεῖον", "ΌΤ". 12.07.02. Βλ. καὶ "Ό.Τ." 07.02.03, τὸ κείμενο τοῦ π.
Γεωργίου Μεταλληνοῦ, σχόλιο στὴν "Καθολική".
Ἑρμηνεύει ὁ μεγάλος Σέρβος κανονονολόγος:
"Ἐὰν ὅμως ἐπίσκοποςτὶς ἢ μητροπολίτης ἢ πατριάρχηςἄρξηται νὰ διακηρύττη δημοσὶα ἒπ ἐκκλησίας αἱρετικὴν τινὰ
διδαχήν, ἀντικειμένην πρὸς τὴν Ὀρθοδοξίαν, τότε οἱ προαναφερθέντες κέκτηνται τὸ δικαίωμα ἅμα καὶ χρέος νὰ
ἀποσχισθώσι πάραυτα τοῦ ἐπισκόπου, μητροπολίτου καὶ πατριάρχουἐκείνου, δὶ οὐ μόνον εἰς οὐδεμίαν θέλουσιν
ὑποβληθῆ κανονικὴν ποινήν, ἀλλὰ θέλουσι καὶ ἐπαινεθῆ εἰσέτι, κὰθ ὅσο διὰ τούτου δὲν κατέκριναν καὶ δὲν
ἐπαναστάτησαν ἐναντίον τῶν νομίμων ἐπίσκοπων, ἂλλ ἐναντίον ψευδεπισκόπωνκαὶ ψευδοδιδασκάλων, οὔτε καὶ
ἐδημιούργησαν τοιουτοτρόπωςσχίσμα, ἐν τὴ Ἐκκλησία, ἂλλ ἀντιθέτως, ἀπήλλαξαν τὴν Ἐκκλησίαν ἐν ὄσῳ ἠδυνήθησαν
μέτρω τοῦ σχίσματος καὶ τῆς διαιρέσεως".
Αὐτὰ διδάσκουν οἱ ἀληθεῖς διδάσκαλοι τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ ὄχι ὅσα γράφει ὁ π. Βασίλειος στὴν ἐργασία του, ἀφοῦ δὲν
κάνει καμμίαν ἀναφορὰν στοὺς Ἁγίους Πατέρες οὔτε κὰν στὴν ἑρμηνείαν τοῦ μεγάλου Ἁγίου μας, τοῦ Ἁγίου Νικόδημου
τοῦ Ἁγιορείτου στοὺς Ἱεροὺς Κανόνες ΛΑ' καὶ ΙΕ' τῆς ΑΒ' Ἱερᾶς Συνόδουτοῦ Μεγάλου Φωτίου.
Ἢ ἑρμηνεία τοῦ Μίλας τὴν ὁποίαν μας μετέφερε στὰ ἑλληνικὰ ὁ Σέρβος Θεολόγος Εἰρηναῖος Μπούλοβιτς,(νῦν ἐπίσκοπός
του Σερβικοῦ Πατριαρχείου), εἶναι σὲ πλήρη συμφωνία μὲ τὴν ἑρμηνεία τοῦ Ἁγίου Νικόδημου τοῦ Ἁγιορείτου καὶ τῆς
Ἐκκλησίας.
Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ συμπροσεύχεται ὁ κ. Βαρθολομαῖος ὄχι μόνον μὲ ἑτεροδόξους αἱρετικοὺς ἀλλὰ καὶ ἐτεροθρήσκους,
καὶ νὰ μᾶς λέει ὁ ὁ π. Βασίλειος ὅτι ἐμεῖς φεύγουμε ἀπὸ τὴν ... "ἐκκλησία"(!) ὅταν διακόπτουμε τὴν κοινωνία αὐτῶν καὶ
ἐκείνων ποὺ εἶναι κοινωνικοὶ πρὸς αὐτοὺς (σέλ. 14 ἔπ. καὶ κυρίως σέλ. 15 στὸ Ἀντιπατερικὴ ἡ στάση τοῦ Ζηλωτικοῦ
Παλαιοημερολογιτισμοῦ, Ἅγιον Ὅρος 2000). Δὲν λέγει καὶ ὁ Ἅγιος Θεόδωροςὁ Στουδίτης ὅτι ἐχθροί του Θεοῦ δὲν εἶναι
μόνον οἱ αἱρετικοὶ ἀλλὰ καὶ ὅσοι κοινωνοῦν μὲ αὐτούς, ἀναφερόμενος στὴ σχετικὴ διδασκαλία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ
Χρυσοστόμου;
Εἶναι φορέας τῆς Ἀποστολικῆς Παραδόσεωςὁ κ. Βαρθολομαῖος, ὅταν συμπροσεύχεται καὶ μετὰ ἱερειῶν τοῦ Σατανᾶ,
παστορισσῶν προτεσταντριῶν στὴν Καμπέρα τῆς Αὐστραλίας, στὴν Ἀμερικὴ καὶ στὴν Ἀσίζη τελευταία;
Ἐκφράζει τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, ὅταν μεταδίδει τὰ μυστήρια στοὺς κατολύκους στὴν Ραβέννα;
Εἶναι ὀρθόδοξος πατριάρχηςὁ κ. Βαρθολομαῖος - (μετὰ τοῦ κ. Χριστοδούλου καὶ τοῦ κ. Μελετίου Καλαμαρά) - ὅταν
συμμετέχει στὴν δαιμονολατρεία τῆς Καμπέρα ἢ στὶς πανδαιμονιακὲς ἐκδηλώσεις μὲ κοινὴ λατρεία καὶ συμπροσευχὲς μὲ
Μωαμεθανούς, Βουδιστές, Ἑβραίους καὶ ὅλο τὸ συνοθύλευμα τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου τῶν Ἐκκλησιῶν;
Ναί, μὲ μιὰ τέτοια "ἐκκλησία" ἐμεῖς οἱ "Ὀρθόδοξοι, ἀγαπητοὶ Γρηγοριάτες πατέρες, δὲν θέλουμε νὰ ἔχουμε καμμία σχέση.
Θέλουμε νὰ εἴμαστε ἐκτὸς αὐτῆς τῆς Ψευδοεκκλησίας τοῦ ἐρχομένου Ἀντιχρίστου.
Δὲν ἀκούσατε ποτέ, Γρηγοριάτες πατέρες, τί διδάσκει ὁ Φωστήραςτῆς Ἐφέσσου Ἅγιος Μάρκος ὁ Εὐγενικός;
"... πέπεισμαι γὰρ ἀκριβῶς ὅτι ὅσον ἀποδιίσταμαι τούτου καὶ τῶν τοιούτων, (τοῦ ἑνωτικοῦ πατριάρχουΜητροφάνουςκαὶ
τῶν Λατινοφρόνωνγενικῶς), ἐγγίζω τῷ Θεῷ καὶ πάσι τοὶς ἁγίοις, καὶ ὥσπερτούτων χωρίζομαι, οὕτως ἐνοῦμαι τὴ
ἀληθεία καὶ τοὶς ἁγίοις πατράσι, τοὶς θεολόγοις τῆς Ἐκκλησίας". Ἀπολογία τοῦ ἁγιωτάτου Μητροπολίτου Μάρκου τοῦ
Εὐγενικοῦ, ρηθεῖσα ἐπὶ τὴ τελευτὴ αὐτοῦ αὐτοσχεδίως,
"Ἀπὸ τὶς παραπάνωἐπίσημες ἑρμηνευτικὲς διατάξεις τοῦ ΙΕ' Ἱεροῦ Κανόνος τῆς ΑΒ' Συνόδου σαφῶς προκύπτει τὸ λογικὸ
συμπέρασμα ὅτι:

Ὁ πρόεδρος (προϊστάμενος τῆς Ἐκκλησίας, ἢ τῆς ἐνορίας ἢ καὶ μικρῆς ὁμάδος Ὀρθοδόξων), εἴτε πατριάρχηςεἶναι, εἴτε
μητροπολίτης, εἴτε ἐπίσκοπος, εἴτε καθηγούμενος Μοναστηρῖου, εἴτε γέροντας συνοδείας, εἴτε γέροντας ἐνὸς μοναχοῦ, εἴτε
πνευματικὸς ἐνὸς πιστοῦ, ὅταν κηρύσση δημοσία, γυμνὴ τὴ κεφαλὴ μίαν κακοδοξίαν κατεγνωσμένην = κατεδικασμένην
(ὄχι μόνον) ὑπὸ Συνόδου (ἀλλὰ καί) ἡ ὑπὸ Ἁγίων Πατέρων, τότε ὁ κλῆρος καὶ ὁ λαὸς ποὺ ποιμαίνεται ἂπ αὐτόν, ἀλλὰ
καὶ ὅλοι ὅσοι λαμβάνουν γνῶσιν τῶν κακοδοξιῶν τοῦ Χριστιανοί, ἀποκτοῦν ἀμέσως τὸ δικαίωμα καὶ ἔχουν καθῆκον ἀπὸ
τὸν Ἱερὸν Κανόνα νὰ τὸν ἀποκηρύξουν καὶ νὰ ἀπομακρυνθοῦν ἀπὸ τὴν κοινωνίαν του καὶ πρὶν ἀπὸ τὴν τελεσίδικον
καταδίκην τοῦ ψευδεπισκόπουἡ ψευδοδιδασκάλου, ("οὐ μόνον τὴ κανονικὴ ἐπιτιμήσει οὒχ ὑπόκεινται πρὸ συνοδικῆς
διαγνώσεωςἑαυτοὺς τῆς πρὸςτὸν καλούμενον ἐπίσκοπονκοινωνίας ἀποτειχίζοντες, ἀλλὰ καὶ τῆς πρεπούσηςτιμῆς τοὶς
ὀρθοδόξοις ἀξιωθήσονται". ΙΕ', Ἱεροῦ Κανόνος ΑΒ' Ἱερᾶς Συνόδου) ἐὰν θέλουν νὰ εἶναι καὶ νὰ λέγονται Ὀρθόδοξοι
Χριστιανοὶ καὶ ὄχι αἱρετικοί, (ὡς αἱρετικὸν περιποιούμενοι, κατὰ τὸν ἅγιον Δοσίθεον τῶν Ἱεροσολύμων).
Βλ. σχετικά: Περὶ ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας καὶ μνημόσυνου καὶ τοῦ σχετικοῦ αὐτοὶς ΙΕ' Ἱεροῦ Κανόνος τῆς Α' καὶ Β'
Ἁγίας Συνόδου, ἔκδ. "Ἅγιος Ἀγαθάγγελος Ἐσφιγμενίτης", Ἅγιον Ὅρος 1993, σελ. 19
Πάνω λοιπὸν ἀπὸ κάθε πρόεδρονἔθεσαν οἱ Πατέρες μας τὶς Ἱερὲς Γραφές, τὴν Ἅγιαν Παράδοσιν τῆς Ἐκκλησίας μας, τὶς
ἀποφάσεις τῶν Ἁγίων Συνόδων, τὸ Σύνταγμα τῶν Θείων Κανόνων καὶ τοὺς Ἁγίους, τοὺς ὁποίους καὶ ἀκολούθησαν,
χωριζόμενοι τῆς κοινωνίας, τοῦ αἱρετικοῦ προέδρουκαὶ διακόπτοντες τὸ μνημόσυνόν του. Οἱ ἀδιάφοροι γιὰ τὴν 'Αγίαν
Πίστιν, οἱ κόλακες, οἱ τυχοδιῶκτες καὶ γενικῶς ὅλο τὸ σύστημα τῶν ὑπηρετῶν ἐνόχωνσκοπιμοτήτων τοῦ αἰῶνος τούτου
ἀκολουθοῦσαν τοὺς λυκοποιμένες, βοηθώντας τους στὸ ψυχοφθόροτους ἔργο. ὃ.π. σελ. 22.

Ἀποδείξαμε στὴν προηγούμενή μας ἀπάντηση ὅτι ὄχι μόνον πρὸ Συνοδικῆς Διαγνώμης ἐπιβάλλεται ἡ διακοπὴ τοῦ
μνημόσυνου τοῦ κηρύσσοντος αἵρεσιν ἀλλὰ καὶ μετὰ ἀπὸ συνοδικὴν διαγνώμην ἡ ὁποία δὲν εἶναι Ὀρθόδοξος. Αὐτὸ ἔγινε
γιὰ παράδειγμα μετὰ τὴν εἴκονομαχικὴν Σύνοδον τοῦ 754 πρὶν συγκληθεῖ ἡ Ζ' Οἰκουμενικὴ Σύνοδος (787). Οἱ ὈρθόδοξοιΕἴκονοφιλοι δὲν κοινωνοῦσαν μὲ τοὺς Εἴκονομαχους καὶ ὤφειλαν νὰ μὴ κοινωνοῦν κατὰ τὰ πρακτικὰ τῆς Ζ'
Οἰκουμενικῆς. Ἡ διακοπὴ τῆς κοινωνίας συνεχίσθηκε καὶ μετὰ τὴν β' Εἰκονομαχικὴν Σύνοδον τοῦ 815, ἡ ὁποία ἀκύρωσε
τὴν Ζ' Οἰκουμενικὴν καὶ ἐπεκύρωσε τὶς ἀποφάσεις τῆς α' Εἰκονομαχικῆς συνόδου. Καὶ σύμφωνα μὲ ὅλους τους
ἑρμηνευτές, Ζωναρά, Βαλσάμωνα, Ἀριστηνό, "Ἅγιο Νικόδημο Ἁγιορείτη, Νικόδημο Μίλας, τοὺς Ὁσιομάρτυρες τοὺς ἔπι
Λατινόφρονος Βέκκου μαρτυρήσαντες, κατὰ τὸν "Ἅγιο Μάρκο Εὐγενικό, οἱ Ὀρθόδοξοι ὀφείλουν νὰ ἀποτειχίζονται ἀπὸ
τοὺς ἐπισκόπους ποὺ κηρύσσουν αἵρεσιν κυρίως καὶ κὰτ ἐξοχὴν πρὸ συνοδικῆς διαγνώμης. Ἡ μετὰ τὴν Οἰκουμενικὴν
συνοδικὴν κατάκρισιν τῆς αἵρεσεως ἀποτείχισις εἶναι αὐτονόητος! (Γιὰ τὶς σχετικὲς ἀναφορὲς βλ. τὸ ἡμέτερον "Ἅγιοι
Κολλυβάδες" τεῦχος 28, σελ. 4 έπ.).

Κατὰ τὸν "Ἅγιον Θεόδωρον τὸν Στουδίτην ὁ καιρὸς τῆς διακοπῆς τῆς κοινωνίας καὶ τῆς ἀποτειχίσεως ἀπὸ τοὺς
αἱρετικοὺς εἶναι "Καιρὸς Ὁμολογίας, καιρὸς ἐνστάσεως, καιρὸς ἀθλήσεως, τυχὸν καὶ ἄλλων παθημάτων" ἀλλὰ καὶ
στεφάνωνκαὶ δόξης ἐπουρανίου" (Ρ.Ο. 99, 1013 Β).

Καὶ κυρίως γιὰ μᾶς, τοὺς ἱερεῖς καὶ ποιμένες, ἰσχύει τὸ τοῦ Μεγάλου Ὁμολογητοῦ: " ἐὰν οἱ ἱερωμένοι ἅπαξ ἁλώθηκαν ἀπὸ
τὴν αἱρετικὴ κοινωνία, ἔχει ὁρισθεῖ γι' αὐτοὺς νὰ ἐμποδίζονται ἀπὸ τὴν ἱερουργία..." Καὶ τὸ σημαντικότερο ποὺ
ξεκαθαρίζει τὰ πράγματα, ὅτι ὀφείλουν οἱ Ὀρθόδοξοι πρὸ συνοδικῆς διαγνώμης νὰ ἀποτειχισθοῦν ἀπὸ τοὺς κακοδόξους
αἱρετικούς, (σήμερον Νεοημερολογίτες-Οἰκουμενιστές), εἶναι αὐτὸ ποὺ λέγει ὁ "Ἅγιος στὴ συνέχεια!
"Γιατί πὼς διαφορετικὰ θὰ φανῆ ἡ διαφορὰ ἀνάμεσα σὲ κείνους ποὺ πρόδωσαντὴν ἀλήθεια καὶ σὲ κείνους ποῦ τίμησαν
τὸ ἱερατικό τους ἀξίωμα; "Πῶς γὰρ φανείη τὸ διάφοροντῶν προδοσάντωντὴν ἀλήθειαν καὶ μή; Πῶς θὰ φανῆ ἡ διαφορὰ
ἀνάμεσα σὲ κείνους ποὺ ἤθλησαν μὲ γενναιότητα καὶ σὲ κείνους ποῦ δὲν θέλησαν νὰ πάθουνοὔτε τὸ παραμικρὸ γιὰ τὸ
καλὸ (γιὰ τὴν πίστη);" Ρ.Ο. 99, 1636-7.

Στὴν Ζ' Οἰκουμενικὴ Σύνοδο Πρόεδροςἦταν ὁ πολὺς Ταράσιος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, ἐνῶ μετεῖχαν σ' αὐτὴν
136 ἡγούμενοι Μοναστηριῶν, οἱ πλεῖστοι τῶν ὁποίων πολλὰ δεινὰ εἶχαν ὑποστεῖ στὴν προσπάθειά τους νὰ ἀποφύγουν
τὴν αἱρετικὴ κοινωνία μὲ τοὺς κακοδόξους (πάντοτε πρὸ Συνοδικῆς διαγνώμης).
Βλ. Ἁγίου Θεοδώρουτοῦ Στουδίτου, Ρ.Ο. 1157 Ὁ, 1641 D.
Καὶ ὁ Ἅγιος Μεθόδιος μετὰ τὴν β' Εἰκονομαχικὴν σύνοδον (815) (ἡ ὁποία ἀκύρωσε τὴν Ζ' Οἰκουμενικὴν καὶ ἐπεκύρωσε
τὶς ἀποφάσεις τῆς ἀ' Εἴκονομαγικης συνόδου), ἐπειδὴ δὲν κοινωνοῦσε μὲ τοὺς Εἴκονομαχουςἔπαθεν, ἐμαστιγώθη
φρικωδῶς καὶ ἐπὶ 9 χρόνια φυλακίσθηκε στὴ νῆσο τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου γιὰ τὰ ὀρθόδοξα φρονήματά του.
Βλ. Συνοδικόν της Ὀρθοδοξίας εἰς τὸ Τριώδιον, σύγκρινε καὶ ΘΗΕ, σέλ. 900, Μεθόδιος Ἀ', Πατριάρχης
Κωνσταντινουπόλεως.
Ἀλλὰ καὶ οἱ Ἅγιοι Θεόδωροςκαὶ Θεοφάνης οἱ Γραπτοί, οἱ ὁποῖοι καταριθμοῦνται μεταξὺ τῶν ἐπιφανέστερων θυμάτων τοῦ
εἰκονοκλαστικοῦ διωγμοῦ τοῦ Θ' αἰῶνος μετὰ τὴν Εἰκονομαχικὴν σύνοδοντοῦ 815 ἐνεκλείσθησαν εἰς φρούριον τοῦ
Βοσπόρουμέχρι τοῦ θανάτου τοῦ διώκτου τῶν Λέοντος Ἐ' τοῦ Ἀρμενίου (25 Δέκ. 820)."
β) Ἡ Ὀρθόδοξος ἀπάντησις γιὰ τὶς καθαιρέσεις τῶν κακοδόξων αἱρετικῶν καὶ ὅσων τοὺς ἀκολουθοῦσαν
"Ἐντελῶς ἀνιστόρητο παρουσιάζεται τὸ ἐπιχείρημα ὅτι οὐδεὶς καθηρέθη ποτέ, ἐπειδὴ δὲν διέκοψε τὸ μνημόσυνο τῶν
αἱρετικῶν καὶ κακοδόξων.

"Ὅταν καθήροντο οἱ ἐπίσκοποι, καθήροντο καὶ οἱ ἱερεῖς καὶ ὅλοι ὅσοι τοὺς ἀκολουθοῦσαν. Αὐτὸ τὸ βλέπουμε καὶ ἀπὸ
τοὺς Κανόνες Ἀ' τῆς Τρίτης Οἰκουμενικῆς, τὸν Ἀ' τῆς Ζ', ἀπὸ τὴν Ζ' Οἰκουμενική, ὅπωςεἴδαμε στὰ πρακτικά της, καὶ ἀπὸ
πλῆθοςἄλλων Ἱερῶν Κανόνων. Βλ. τεῦχος 28 τῶν Ἁγίων Κολλυβάδωνσέλ. 8 ἔπ..

"Ἢ ὄξυτης ὅμως προῆλθε κυρίως ἀπὸ τῆς ἀποφάσεωςτῆς Συνόδου, (τοῦ 842 σ.σ.) δι' ἧς καθηρέθησανοἱ Εἰκονομάχοι
ἱεράρχαι καὶ ἡγούμενοι, διότι διὰ τῆς καθαιρέσεωςταύτης παρέμειναν χηρεύουσαι πολλαὶ ἐπισκοπαὶ καὶ ἡ δυσχέρεια
ὁμαδικῆς ἀναπληρώσεωςτῶν κενῶν ἦτο μεγίστη. "Ἄλλωστε καὶ οἱ ἐπιβαλλόμενοι ὄροι διὰ τὴν ἐπιστροφὴν εἰς τοὺς
κόλπουςτῆς Ἐκκλησίας τῶν μετανούντων Εἰκονομάχωνἱερέων καὶ διακόνωνἤσαν βαρεῖς, ἰδιαιτέρως δὲ ἡ στέρησις πάσης
τιμῆς." Βλ. Φειδᾶς, στὴν ΘΗΕ, σέλ. 900, Μεθόδιος Ἀ', Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
Ἀφήνουμε τοὺς ἀναγνῶστες νὰ βγάλουν τὰ συμπεράσματά τους γιὰ τὴν σοβαρότητα τῶν ἐπιχειρημάτων τοῦ π.
Βασιλείου!
Γάφει ὁ π. Βασίλειος μὴ στηριζόμενος στοὺς Ἁγίου Πατέρες:
"Ὁ π. Νικόλαος βέβαια καὶ οἱ Ζηλωταὶ τολμοῦν νὰ χαρακτηρίζουν ὡς αἵρεσι ἀκόμη καὶ τὴν ἀλλαγὴ τοῦ ἑορτολογίου,
ἐπειδὴ διέσπασετὴν Μία Ἐκκλησία σὲ δυὸ (τὴν παλαιοημερολογιτικὴ καὶ τὴν νεοημερολογιτική) καὶ συνεπῶςἔπληξε
ἄμεσα τὸ δόγμα τῆς Μῖας Ἐκκλησίας. Ἢ διάσπασις βέβαια ἔγινε ἀπὸ αὐτοὺς καὶ ὄχι ἀπὸ ἐμᾶς....
Ὃ π. Νικόλαος λέγει ἐπίσης, ὅτι τὸ παλαιὸ ἡμερολόγιο εἶναι Παράδοσις τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὅτι ἡ Ζ' Οἰκουμενικὴ σύνοδος
ἀναθεματίζει ὅσους ἀθετοῦν τὶς Παραδόσεις. "Ἄρα, μὲ τὴν ἁπλὴ λογική, ὅσοι τὸ ἀποδέχθηκαν, ὑπόκεινται στὰ φρικτὰ
ἀναθέματα τῆς συνόδουαὐτῆς. Ἢ ἄποψίς τους αὐτὴ εἶναι τελείως αὐθαίρετη!"
Ἡ Ὀρθόδοξος ἀπάντησις.
γιὰ τὴν συμφωνία τῶν Ἁγίων Πατέρων στὸ θέμα τοῦ πατρίου ἑορτολογίου
Τί γράφαμε τότε;

"Τὸ Νέο ἡμερολόγιο συγκεκριμένα δὲν θεωρεῖται (ἀπὸ τοὺς Γρηγοριάτες) αἵρεση! "Ἄλλα μας διδάσκει ὅμως ὁ πολὺς
Δοσίθεος, ὁ ὁποῖος γίνεται ἀποδεκτὸς καὶ ἀπὸ τὸν π. Βασίλειο: "Τέσσερα μεγάλα θηρία ἐγέννησε ὁ ΙΣΤ' αἰών. Τὴν αἵρεσιν
τοῦ Λουθήρου, τὴν αἵρεσιν τοῦ Καλβίνου, τὴν αἵρεσιν τῶν Γιεβουζιτῶν, καὶ τὴν αἵρεσιν τοῦ νέου καλενταρίου. Καὶ κατὰ
μὲν τῶν αἱρέσεων Λουθήρου καὶ Καλβίνου ἔγραψανοἱ ... κατὰ δὲ τῆς αἱρέσεωςτοῦ νέου καλενταρίου ἀπεφάνθη ἡ ἓν
Κωνσταντινουπόλει μεγάλη Οἰκουμενικὴ Συνοδὸ ς τῷ 1593.
Δοσιθέου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων "Ὁμολογία Ὀρθοδόξου Πίστεως" σέλ. 4. Γιὰ τὸ θέμα ἀπὸ τὴν πλούσια βιβλιογραφία
ποὺ κυριολεκτικὰ ἔχει κονιορτοποιήσει τὰ ἀντίθετα ἐπιχειρήματα τῶν Νεοημερολογιτῶν βλ. τὶς θαυμάσιες μελέτες
Εὐστρατιάδου, "Ἡ πραγματικὴ ἀλήθεια περὶ τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἡμερολογίου", , ἔκδοσις δ', Ἀθῆναι 1988, "Αἳ
χειροτονίαι τῶν Γ.Ο.Χ. ἀπὸ κανονικῆς ἐπόψεως", Ἀθήνα 1997, σέλ. 51 ἔπ., "Παλαιὸν καὶ Νέον", θεοδωρήτου
Ἱερομόναχου, ἔκδ. Β','Ἅγιον Ὅρος- Ἀθῆναι 2000 καὶ ἐσχάτως "Τὸ χρονικὸ μιᾶς σοφιστείας, Λάρναξ, Κύπρος, 1999,
Δελτίον τοῦ Ἱδρύματος "Ἅγιος Ἔπιφανιος καὶ Χαριτίνης Ἀγγελοπούλου, "Σύντομη πραγματεία περὶ τοῦ Ἑορτολογίου τῆς
Μῖας, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας", Πάτρα 2000, κυρίως σέλ. 142 ἔπ.
Ὃ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ἐπίσης ἐδίδασκε, ὅτι ἡ ἑνότης τῶν Ὀρθοδόξωνδὲν εἶναι μόνον δογματικὴ ἀλλὰ εἶναι
καὶ λειτουργική. Ἔτσι οἱ ἑορτὲς καὶ οἱ νηστεῖες ὀφείλουν νὰ τηροῦνται ταυτοχρόνωςἀπὸ ὅλους τους Ὀρθοδόξους. Κατὰ
τὸν Σωζόμενον, οἱ αἱρετικοὶ Ναυατιανοί, ὅπωςκαὶ οἱ σημερινοὶ Νεοημερολογίτες καὶ Νεοπαλαιοημερολογίτες ποὺ ἔχουν
δυὸ ἑορτολόγια καὶ δυὸ Πασχαλιὰ -(βλ. "ὀρθόδοξον ἐκκλησίαν" Φιλανδίας, Ἁγιορεῖτες μνημονευτὲς ποὺ λειτουργοῦν μία
μὲ τὸ Νέο καὶ μία μὲ τὸ Παλαιό, ὅπωςκαὶ τὰ σλαυικὰ Πατριαρχεῖα ποὺ βρίσκονται σὲ κοινωνία μὲ τὶς νέες χῶρες, τὴν
Ἑλλάδα καὶ τὴν Κύπρο)-, πίστευαν ὅτι τὸ θέμα τῆς λειτουργικῆς ἑνότητος ἦταν θέμα "ἀδιάφορον".
Στὴν ἐν Ἀγγάρῳ τῆς Βιθυνίας σύνοδονεἰπώθηκε γιὰ τὸν Κανόνα τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα ὅτι εἶναι ἀδιάφοροςκαὶ ὅτι δὲν
εἶναι ἀξιόλογη αἰτία πρὸςχωρισμὸν τῆς Ἐκκλησίας ἡ διαφωνία τῆς Ἑορτῆς."Ὅλως ὅμως ἀντιθέτως γιὰ τὸν Ἅγιον
Ἰωάννην τὸν Χρυσόστομον αὐτὸ εἶναι ἀδιανόητο καὶ ἡ λειτουργικὴ ἑνότης εἶναι ἐκ τῶν ὧν οὐκ ἄνευ: "προετιμήσαμεν τὴν
συμψωνίαν τῆς τῶν χρόνωνπαρατηρήσεως... Οὐδὲ γὰρ ἡ Ἐκκλησία χρόνου ἀκρίβειαν οἶδεν, ἂλλ ἐπειδὴ παρὰ τὴν ἀρχὴν
πάσιν ἔδοξεν τοὶς Πατράσιν διηρημένοις, ὁμοὺ συνελθεὶν καὶ τούτων ὁρισάντων ἡμέραν, τὴν συμφωνίαν πανταχοῦ
τιμώσα καὶ τὴν ὁμόνοιαν ἀγαπώσακατεδέξατο τὸ ἐπιταχθέν... " Ρ.Ο. 48, 864, 871.
Βλ.τὴν ἰδιαίτερη ἐργασία μας στὸ τέλος τοῦ παρόντος, ποὺ ἀρνήθηκε νὰ δημοσιεύσει ὁ "Ὀρθόδοξος Τύπος" περὶ τοῦ
ἀναθεματισμοῦ ὑπὸ τῶν Πανορθοδόξωνσυνόδωντῶν ἐτῶν 1583 καὶ 1593 ὅλων ὅσοι ἀκολουθοῦν νέον ἡμερολόγιον καὶ
νέον πασχάλιον.

1ο Συμπέρασμα Ἐμεῖς δὲν σχίζουμε, λοιπόν, τὴν Ἐκκλησία κατὰ τὶς ἀνωτέρω παραθέσεις τῶν ἱερῶν κειμένων. Κάνουμε
τὸ καθῆκον μας ὡς ἄγρυπνοι φύλακες. Ἀποκαλύπτουμε τὶς προδοσίες, τὴν πονηρὴ αἵρεση τοῦ Νεοημερολογιτισμου καὶ

τὴν ἐκκλησιομάχο παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.
Καὶ γνωρίζουμε πολὺ καλὰ ὅτι:
"Εἰ δὲ καὶ πάνυὀλίγοι ἐν τὴ Ὀρθοδοξία καὶ εὐσέβεια διαμείνωσιν, οὗτοι εἰσὶν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ".
Ἐμεῖς εἴμαστε σίγουρα ἑνωμένοι μὲ τὴν Ἐκκλησία. Κατέχουμε αὐτὸ ποὺ πάντα, παντοῦ καὶ ὑπὸ πάντωνἐπιστεύθη.
Εἴμαστε ἡ ἀκαινοτόμητη Ἐκκλησία, γιατί στοιχοῦμεν ἑπόμενοι, τῷ συνόλῳ, τὴ ἀρχαιότητι, τὴ συμφωνία.
Ἡ παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ σας ὁδηγεῖ μὲ σιγουριὰ στὴν ἀπώλεια γὶ αὐτὸ ἔχετε κάθε λόγο νὰ ἀγωνιᾶτε. Σᾶς τίπτει
φοβερὰ ἡ συνείδησή σας λόγω τῆς μεγάλης προδοσίας τῆς Πίστεως καὶ τῆς κοινωνίας σας μετὰ τῶν δυσεβῶν
παναιρετικῶν, πρωτίστωςτῶν Οἰκουμενιστῶν τοῦ ἐσβεσμένου Φαναριοῦ.
Ἐπιστρέψτε στὶς βάσεις, στὴν ἑνιαία Παράδοση καὶ Πίστη τῆς Ἐκκλησίας, γιὰ νὰ κοινωνήσουμε μαζί σας καὶ μὴ
προσπαθῆτε νὰ δικαιολογήσετε πάσηθυσία τὰ ἀδικαιολόγητα.
Ἐφαρμόζοντας, ὡστόσο, καὶ τὴν δική σας ἀντιπατερικὴ καὶ περίεργη λογικὴ καὶ θεωρία σέλ. 7 ἔπ. ἔνθ. ἄνωτ.
καὶ πάλιν ὀφείλουμε οἱ Ὀρθόδοξοι, πολὺ περισσότερο, νὰ ἀποτειχισθουμε ἀπὸ τοὺς Οἰκουμενιστές, διότι ὁ
Νεοημερολογιτισμὸς καὶ ὁ Οἰκουμενισμὸς εἶναι Παναίρεσις κατεγνωσμένη καὶ ὑπὸ τῶν Ἁγίων Πατέρων καὶ ἀπὸ τὴν Ζ'
καὶ Β' Οἰκουμενικὴν Σύνοδονκαὶ τὴν τελευταίαν του 1593 Πανορθόδοξον, (Οἰκουμενικὴν κατὰ τὸν πολὺν Δοσίθεον
Ἱεροσολύμων) .
Γιατί, ὅποιος κηρύσσει ὅτι ἡ Ἐκκλησία διεσπάσθηκαὶ ὅτι θὰ ἐπανιδρυθεῖ στὸ Μέλλον ἀπὸ τὶς κατὰ μέρος χριστιανικὲς
ὁμολογίες -(πράγμα ποὺ ἐπαναλαμβάνεται συνεχῶς καὶ ἔχει παγιωθεῖ ὡς πίστις τῶν Οἰκουμενιστῶν ποιμένων σας)-καὶ
ὅσοι τὸν ἀκολουθοῦν ὑπόκεινται στὰ ἀναθέματα τῆς Β' Οἰκουμενικῆς ἀλλὰ καὶ τῆς Ζ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου, γιατί ἔτσι
ἀνατρέπεται ὅλο τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως καὶ τὸ δόγμα τῆς Μῖας, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας ποὺ
ὁμολογοῦμε οἱ Ὀρθόδοξοι στὸ 9ο ἄρθρο τοῦ Συμβόλου Νικαίας-Κωνσταντινουπόλεως.
Οἱ θεῖοι Πατέρες τῆς Ζ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου ξεκάθαρα καὶ ρητὰ ἀναθεμάτισαν ἐπίσης "τοὺς προστιθέντας τί ἡ
ἀφαιροῦντας ἐκ τῆς Καθολικῆς" (δήλ. τῆς Ὀρθοδόξου) "Ἐκκλησίας" καὶ ὅλα ὅσα ἔφευρον οἱ νεωτεριστὲς μετὰ τὴν Ἁγίαν
αὐτὴν Οἰκουμενικὴν Σύνοδονκαὶ εἶναι "παρὰ τὴν διδασκαλίαν καὶ ὑποτύπωσιν τῶν Ἁγίων Πατέρων", δηλαδὴ παρὰ τὴν
Ἐκκλησιαστικὴν Παράδοσιν.
Ἑπομένωςἀναθεμάτισαν καὶ τὴν καινοτομίαν τοῦ Νέου ἡμερολογίου καὶ τὴν καινοτομίαν καὶ κακοδοξίαν τοῦ
Οἰκουμενισμοῦ ὅταν οἱ "Ἅγιοι Πατέρες διδάσκουν καὶ διακηρύσσουν:
"Νήφοντες ἐν πάσιν ἀποστολικῶς, τὸ ἰσόρροπονκρίνομεν, ἴνα πάσανκαινοφωνίαν, ὑφεσὶν τὲ καὶ πλεονασμόν, ὡς ζιζάνια
τῷ καθαρῷ σίτω ἐπισπαρέντα, ἀναβολῆς πάσηςἐκτός, ἐκτίλλωμεν ὡς τῆς ἀληθείας ἀντίθετα καὶ τῆς Ἐκκλησίας
ἀντίμαχα. Τὰ γὰρ ἐν αὐτῇ παραδοθέντα οὐκ εἰσὶ ναὶ καὶ οὔ, ἀλλὰ ναὶ εἰσὶν ἐν ἀληθείᾳ καὶ μένουσιν ἀρραγῆ καὶ
ἀκράδαντα εἰς τοῦ αἰῶνος χρόνον..." Πρακτικὰ Ζ' Οἴκ. Συνόδου, Mansi, Τόμος 12, σέλ. 1002
... Πατέρες κηρύττουσι τέκνα ὑπακοῆς ἐσμὲν καὶ ἐγκαυχώμεθαἐν προσώπῳμητρὸς τὴ παραδόσει τῆς Καθολικῆς
Ἐκκλησίας" (δήλ. τῆς Ὀρθοδόξου)...

Ἠμεῖς τοὺς θεσμοὺς τῶν Πατέρων φυλάττομεν. Ἠμεῖς τοὺς προστιθέντας τί ἢ ἀφαιροῦντας ἐκ τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας
ἀναθεματίζομεν... Ἠμεῖς κατὰ πάντα τῶν αὐτῶν θεοφόρωνΠατέρων ἠμῶν τὰ δόγματα καὶ πράγματα κρατοῦντες
κηρύσσομεν ἐν ἔνι στόματι καὶ μία καρδία, μηδὲν προστιθέντες, μηδὲν ἀφαιροῦντες, τῶν ἓξ αὐτῶν παραδοθέντων ἠμίν,
ἀλλὰ τούτοις βεβαιούμεθα, τούτοις στηριζόμεθα... Εἰ τὶς πάσανπαράδοσιν Ἐκκλησιαστικὴν ἔγγραφοντὲ ἡ ἄγραφον ἀθετεῖ
ἀνάθεμα ἔστω..." Mansi, Τόμος 23ος, σέλ. 128 ἔπ.

Τὸ Νέον ἡμερολόγιον προσκρούει στὰ κελεύσματα τοῦ θεηγόρου καὶ οὐρανοβάμονοςΠαύλου γιὰ τὴν ἀκριβῆ τήρηση
τῶν Παραδόσεων: "Στήκετε καὶ κρατεῖτε τᾶς παραδόσεις, ἃς ἐδιδάχθητε εἴτε διὰ λόγου εἴτε δὶ ἐπιστολῆς ἠμῶν" (Β' Θέσ. β'
15) καὶ "Σὺ δὲ μένε ἐν οἲς ἔμαθες καὶ ἐπιστώθης, εἰδῶς παρὰ τίνος ἔμαθες" (Β' Τίμ. γ' 14) καὶ στὶς Παροιμίες διαβάζουμε
"Μὴ μέταιρε ὅρια αἰώνια, ἃ ἔθεντο οἱ πατέρες σου" (Παροιμ. ΚΒ' 28). Πρόκειται γιὰ γραφικὰ κελεύσματα στὰ ὁποῖα
καταφεύγει καὶ ὁ "Ἅγιος Ταράσιος γιὰ νὰ ἀποδείξη, ὅπωςεἴδαμε, ὅτι ὄφειλαν νὰ διακόψουν τὴν κοινωνία μὲ τοὺς
Εἰκονομάχουςκαὶ οἱ κρινόμενοι ἀπὸ τὴν Ζ' Οἰκουμενικὴν Σύνοδονἐπίσκοποι πρὸ Συνοδικῆς διαγνώμης, χωρὶς νὰ ὑπάρχη
κὰν ὁ ΙΕ' τῆς ΑΒ' Συνόδου!
Β

Σὲ ἐπιστολὴ τοῦ ἐπίσης ὁ π. Βασίλειος πρὸς τὸν γράφοντα συνοψίζει τὰ ἐπιχειρήματά του:
"Σεβαστὲ π. Νικόλαε, εὐλογεῖτε.
Ἔλαβα τὴν ἀπὸ 26-7-2001 ἐπιστολή σας καὶ σᾶς ἀπαντῶ τὰ ἑξῆς:
ἡ στοιχειώδης εἰλικρίνεια,τιμιοτης καὶ εὐγένεια θὰ ἀπαιτοῦσε νὰ δημοσιεύσετε τὴν ἀπάντηση πούσας ἔχω στείλει γιὰ ὅσα
ἔχετε γράψει ἐναντίον μου στὰ τεύχη 27 καὶ 28 τοῦ περιοδικοῦ σας. Ἡ ἀπάντησίς μου ἄλλωστε εἶναι πολὺ μικρότερη ἀπὸ
τὰ δικά σας κείμενα. "Ἂν πράγματι πιστεύετε, ὅτι κατέχετε τὴν ἀλήθεια, τί σας ἐμποδίζει ἕως σήμερα νὰ τὴν
δημοσιεύσετε, ὅπωςἔπραξε καὶ ὁ "Ὀρθόδοξος Τύπος" δυὸ φορὲς μάλιστα: Αὐτὸ θὰ σᾶς τιμήσει καὶ στοὺς ἀναγνώστας
σας, οἱ ὁποῖοι σίγουρα θὰ ἀποροῦν γιατί ὑποχρεώνετε ξένες ἐφημερίδες νὰ δημοσιεύσουν τὰ κείμενά σας, τὴν στιγμὴ ποὺ
ἔσεις ἀποφεύγετε νὰ δημοσιεύσετε τὴν ἀπάντησή μου στὰ δυὸ ἄρθρα σας. Μὴ ξεχνᾶτε ἄλλωστε τὴν ὑπόσχεσή σας

(ἐπιστολή σας Φεβρουαρίου), ὅτι θὰ δημοσιεύσετε τὴν ἀπάντησή μου.
Οἱ Πατέρες τῆς Μονῆς μας ἔτρεφαν μέχρι πρὸ τίνος κάποια συμπάθεια πρὸςτοὺς Ζηλωτᾶς. Δὲν πίστευαν μάλιστα ὅσα
τοὺς ἔλεγα περὶ συνεχῶν ἀπὸ μέρους τοὺς παραχαράξεωντῶν ἱερῶν κειμένων. Τὰ κείμενά σας ὅμως τοὺς ἀπογοήτευσαν
τόσο πολύ, ποὺ ἔχασαν καὶ αὐτὴ τὴν λίγη καλῆ γνώμη ποὺ εἶχαν γιὰ τοὺς Ζηλωτᾶς.
Πάτερ Νικόλαε, οἱ Ζηλωτὲς δὲν εἶναι καὶ τόσο ἀφελεῖς, ὅσο νομίζετε. Πολλοὶ ἀπὸ αὐτούς, ποὺ εἶναι σοβαροὶ ἄνθρωποι
ἀπογοητεύθηκαν ἀπὸ τὶς ἀπαντήσεις σας καὶ τὶς ἐναντίον μου συκοφαντίες σας. στὴν πρώτη σας ἀπάντηση (τ. 27)
-διαστρεβλώνοντας τὴν ἀλήθεια- προσπαθούσατε νὰ ἀποδείξετε, ὅτι ἦταν ἀπολύτωςφυσικὸ νὰ ἐπικοινωνοῦν οἱ ἅγιοι
Μάξιμος καὶ Σωφρόνιος τὸ 634 μὲ τὸν Σέργιο, ἀφοῦ ἡ αἵρεσις κηρύχθηκε μόλις τὸ 638 (ἕως τότε δήλ. δὲν ὑπῆρχε
αἵρεσις). Στὴν τρίτη ἀπάντησή σας, διαστρεβλώνοντας πάλι τὴν ἀλήθεια καὶ ἐρμηνεύοντας λανθασμένα τὸ σχετικὸ χωρίο
τοῦ βιογράφου- ὑποστηρίζετε, ὅτι ὁ ἅγιος Μάξιμος δὲν ἐπικοινωνοῦσε μὲ τὸν Σέργιο ἀπὸ τὸ 626, ἐπειδὴ ἦταν αἱρετικός!
Ἀφήνοντας κατὰ μέρος τὴν ἱστορικὴ ἀλήθεια, ἡ ὁποία ὡς φαίνεται δὲν σᾶς ἐνδιαφέρει, κάθε ἁπλὸς καὶ εἰλικρινὴς
ἀναγνώστης σας ἀναρωτιέται τὸ ἑξῆς: Γιατί ὁ ἅγιος Μάξιμος νὰ μὴ κοινωνεῖ μὲ τὸν Σέργιο τὸ 626, ἐφόσον -πάλι κατὰ τὰ
λεγόμενά σας- ἡ αἵρεσις κηρύχθηκε μόλις τὸ 638; Δὲν νομίζετε ὅτι εἶναι ἐφάμαρτο νὰ ἐμπαίζετε τὸν ἁπλὸ λαὸ καὶ νὰ
συκοφαντεῖτε καὶ Ἁγιορεῖτες Πατέρας;
Γιατί ἐπίσης μὲ κατηγορεῖτε, ὅτι στὴν πρώτη μου ἀπάντηση γράφω (δῆθεν), ὅτι ὁ ἅγιος Μάξιμος διέκοψε τὴν κοινωνία
πρὸςτὸ τέλος τῆς ζωῆς του, ἐνῶ στὴν δεύτερή μου ἀπάντηση ἔπειτα ἀπὸ τὶς συνόδουςτοῦ 640-649; Στὴν πρώτη μου
ἀπάντηση ἔγραφα τὰ ἑξῆς: Ὁ ἅγιος Μάξιμος ἄρχισε τότε νέους ἀγῶνες γιὰ τὴν σύγκληση συνόδωνποὺ κατεδίκασαν τὸν
Μονοθελητισμὸ (641, 646, 649). Κατὰ τὴν περίοδο αὐτὴ ὁ ἅγιος πρέπει νὰ διέκοψε καὶ τὴν κοινωνία μὲ τοὺς αἱρετικούς".
Τὰ λόγια αὐτὰ μπορεῖτε νὰ τὰ βρεῖτε εὔκολα. Εἶναι σωστὸ ἔτσι πρόχειρα καὶ ἀβασάνιστα νὰ μὲ κατηγορεῖτε δημοσίως,
χωρὶς νὰ ζητᾶτε συγγνώμη δημοσίως;" Τὰ ἴδια γράφει ὁ π. Βασίλειος καὶ στὸ "Οἱ ἔκκλησιολογικες κακοδοξίες τοῦ
ζηλωτικοῦ παλαιοημερολογιτισμοῦ", "Ἅγιον Ὅρος 2001, σέλ. 46 ἔπ.
Ἡ Ὀρθόδοξος ἀπάντησις

γιὰ τὴν στάση τῶν Μεγάλων Ἁγίων Σωφρονίου καὶ Μαξίμου κατὰ τὴν περίοδο τῆς κηρύξεως τῆς ΜονοθελητικῆςΜονοενεργητικῆς αἱρέσεωςτοῦ Σεργίου καὶ τῶν ἄλλων αἱρετικῶν
ἅ)Οὐδέποτε γράψαμε ὅτι ἦταν ἀπολύτωςφυσικὸ νὰ ἐπικοινωνοῦν οἱ "Ἅγιοι Σωφρόνιος καὶ Μάξιμος τὸ 634 μὲ τὸν
Σέργιο, ἀφοῦ ἡ αἵρεσις κηρύχθηκε μόλις τὸ 638, ὅπωςδιαστρεβλώνει τὰ κείμενά μας ὁ π. Βασίλειος!
Ὅλως ἀντιθέτως, τότε γράφαμε (τ. 27 σέλ. 6) ὅτι: "ὁ Ἅγιος Σωφρόνιος τὸν ἀποκαλεῖ, (τὸν Σέργιον), ἀπευθυνόμενος πρὸς
αὐτὸν μὲ τὴν Συνοδικὴν ἐνθρονιστικὴν τοῦ ἐπιστολὴν "Δεσπότη πάντωνἁγιωτάτω καὶ μακαριωτάτω ἀδελφῶ καὶ
συλλειτουργῶ Σεργίω..." (καὶ ὄχι καὶ ὁ Ἅγιος Μάξιμος ὅπωςπροσθέτει αὐθαιρέτως ὁ π. Βασίλειος!) "καὶ ἀπὸ τὴν
προσφώνησιν αὐτὴν προσπαθοῦννὰ συνάξουν τὸ συμπέρασμα (οἱ Γρηγοριάτες) ὅτι οἱ "Ἅγιοι Πατέρες δὲν διέκοπτον τὸ
μνημόσυνον τῶν αἱρετικῶν πρὶν γίνει συνοδικὴ διάγνωσις!"
Καὶ στὸ τ. 27 σέλ. 7 καὶ 8 γράφαμε τὰ ἑξῆς:
"Σαφέστατα, ὅπωςεἴδαμε, καταδικάζει τὸν Μονοενεργητισμὸν τοῦ Σεργίου, στὴν συνοδικήν του ἐνθρονιστικὴν ἐπιστολὴν
ὁ "Ἅγιος Σωφρόνιος. Εἶναι φυσικὸν ὅμως, ἔφ? ὅσον διαρκοῦν ἀκόμη οἱ συζητήσεις καὶ οἱ προσπάθειες γιὰ ἐπικράτησιν
τῶν Ὀρθοδόξων θέσεων καὶ ἔφ? ὅσον προσπαθεῖ νὰ προσεταιρισθεῖ τὸν Σέργιον στὸν ἀγώνα τοῦ ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδοξίας,
νὰ τὸν ἀποκαλῆ, δεσπότην μακαριώτατον, ἀδελφὸν καὶ συλλειτουργὸν καὶ ταυτοχρόνωςνὰ τοῦ γνωστοποιῆ τὶς
σαφέστατες Ὀρθόδοξες ἀπόψεις.
Πολὺ σύντομα, ὡστόσο ἀπογοητευμένος καὶ ἀπὸ τὸν Σέργιον συγκαλεῖ καὶ Τοπικὴν Σύνοδον στὰ Ἱεροσόλυμα καὶ
καταδικάζει καὶ ἀναθεματίζει τὸν Μονοφυσιτισμόν-Μονοθελητισμὸν (βλ. ΘΗΕ, Σωφρόνιος, "Ἅγιος, τ. 11ος, σέλ. 644).
Ἀναγκάζεται ὅμως νὰ παραδώσητὴν πόλιν μετὰ τὴν κατάληψίν της στὸν Ἄραβα χαλίφην Ὀμὰρ (τὸ 637) καὶ τὸ ἑπόμενον
ἔτος ὁ Ἅγιος πατριάρχηςἀποθνήσκει"
Ἐπίσης τονίζαμε στὶς σέλ. 5 καὶ 6 (τ. 27):
"Ἀποκρύπτεται ἐπίσης (ἀπὸ τὸν π. Βασίλειο καὶ τοὺς Γρηγοριάτες πατέρες) ἡ διδασκαλία τοῦ Ἁγίου Σωφρονίου στὶς
ἐξαγγελίες του γιὰ τὴν ὑποχρεωτικὴ διακοπῆ τοῦ μνημόσυνου καὶ τὴν ἀπομάκρυνση τῶν "Ὀρθοδόξωνἀπὸ τοὺς
αἱρετικοὺς ποιμένες. Διδασκαλία ποὺ διατυπώνει σχεδὸν αὐτολεξεὶ τὸ περιεχόμενο τοῦ ΙΕ' Ἱεροῦ Κανόνος τῆς ΑΒ'
Συνόδου (πολὺ πρὶν τὴν ΑΒ' Σύνοδοντοῦ 861)
Τὸ τί φρονεῖ ὁ Ἅγιος περὶ τῆς διακοπῆςτοῦ μνημόσυνου τῶν αἱρετικῶς φρονούντων καταφαίνεται στὶς ἐξαγγελίες τοῦ
Ἁγίου Σωφρονίου "Περὶ ἐξαγγελιῶν" (ΡΟ 87, 3, 3369-3371) στὴν ὁποίαν γράφει : "Εἰ δὲ τινὲς ἀποστάτα?ἓν τίνος οὐ διὰ
πρόφασιν ἐγκλήματος, ἀλλὰ δὶ αἵρεσιν ὑπὸ συνόδουἢ ἁγίων Πατέρων κατεγνωσμένην τιμῆς καὶ ἀποδοχῆςἄξιοι, ὡς οἱ
ὀρθόδοξοι." Καὶ μάλιστα λίγο πιὸ πάνωστὶς ἐξαγγελίες τοῦ γράφει ἀκριβῶς τὰ ἴδια μὲ τὸν Ἅγιον Μ. Ἀθανάσιον: "Εἰ μὴ
δυνατὸν ἐν ἐκκλησίᾳ προιέναι, κὰτ οἶκον συνάξεις, ὢ ἐπίσκοπε, ἴνα μὴ εἰσέρχηται εὐσεβὴς εἰς ἐκκλησίαν ἀσεβῶν οὒχ ὁ
τόποςγὰρ τὸν ἄνθρωπονἁγιάζει, ἄλλ? ὁ ἄνθρωποςτὸν τόπον? φευκτέον σοὶ ἔστω διὰ τὸ βεβηλῶσθαι ὓπ αὐτῶν? ὡς γὰρ
ὅσιοι ἱερεῖς ἁγιάζουσιν, οὕτως οἱ ἐναγεῖς μιαίνουσιν? εἰ δὲ μήτε ἐν οἴκῳ ἅμα μήτε ἒν ἐκκλησία δυνατὸν συναθροισθῆναι,
ἕκαστος ἐαυτῶ φαλλέτω, ἀναγινωσκέτω, προσευχέσθω? ἢ ἅμα δυὸ ἢ τρεις' "Ὅπου γὰρ ἐὰν ὦσι, φησὶν ὁ Κύριος, δυὸ ἢ
τρεῖς συνηγμένοι ἐν τῷ ἐμῷ ὀνόματι, ἐκεῖ εἰμὶ ἐν μέσῳ αὐτῶν."
Τὴν διδασκαλίαν τοῦ Ἁγίου Σωφρονίου περὶ τῆς ὑποχρεωτικῆς ἀποτειχίσεως καὶ διακοπῆςτῆς κοινωνίας τῶν αἱρετικῶν
ποιμένων καὶ τοῦ ἀγῶνος μέχρι θανάτου διὰ τὴν Ὀρθοδοξίαν τὴν βλέπουμε νὰ πραγματώνεται ξεκάθαρα στὴν στάσιν
ζωῆς τοῦ Ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητου, μαθητοῦ καὶ πνευματικοῦ τέκνου τοῦ Ἁγίου Σωφρονίου, τὸν ὁποῖον, ὄντως,
ἀποκαλεῖ ὁ Ἅγιος Μάξιμος προϊστάμενον, πατέρα καὶ διδάσκαλον . Βλ. ΘΗΕ, Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής, τ. 8ος, σέλ. 614 καὶ

Στεφανίδου, ὁ.π. σέλ. 244.
Ὁ Ἅγιος ἀρνήθηκε νὰ ἀποδεχθῆ τὴν νέαν τακτικὴν τῶν αἱρετικῶν, ἐκφρασθεῖσαν διὰ τοῦ "Τύπου" τοῦ αὐτοκράτορος
Κώνσταντος τοῦ Β', ἐγγονοῦ τοῦ Ἡρακλείου. Δία τοῦ "Τύπου" ἐπεβάλλετο ἡ σιωπὴ στὰ θέματα τῆς Πίστεως!
Τότε ὁ Ἅγιος Μάξιμος μὲ τὴν ὁμολογιακὴ στάση τοῦ δίδασκε τοὺς πιστοὺς νὰ μὴ κοινωνοῦν μετὰ τῶν αἱρετικῶν
Μονοθελητῶν, ὅπωςκαὶ ὁ ἴδιος δὲν κοινωνοῦσε."
Στὴν δὲ σέλ. 8 (τ. 27) ἐπίσης ἐπανερχόμασταν:
"Εἴδαμε ποιὰ εἶναι ἡ διδασκαλία τοῦ Ἁγίου Σωφρονίου, ὁ ὁποῖος πολὺ πρὶν συγκληθεῖ ἡ ΑΒ' σύνοδοςτὸ 861 ἐπὶ Μ.
Φωτίου, καὶ πρὶν τεθεῖ ὁ ΙΕ' αὐτῆς Κανών, ὁ ἐπιβάλλων τὴν ἀπὸ τῶν αἱρετικῶν καὶ σχισματικῶν ἀποτείχισιν, διατυπώνει
σχεδὸν αὐτολεξεὶ τὸ περιεχόμενον τοῦ Κανόνος: Εἰ δὲ τίνες ἀποστάτα?ἓν τίνος, οὐ διὰ πρόφασιν ἐγκλήματος, ἀλλὰ δὶ
αἵρεσιν (ὄχι μόνον) ὑπὸ συνόδου (ἀλλὰ καὶ ) ἡ Ἁγίων Πατέρων κατεγνωσμένην, τιμῆς καὶ ἀποδοχῆςἄξιοι, ὡς οἱ
Ὀρθόδοξοι". Καὶ ὅπωςεἴδαμε στὶς "ἐξαγγελίες " τοῦ Ἁγίου προτρέπει τοὺς ἐπισκόπουςνὰ συνάγονται σὲ οἴκους καὶ νὰ
ἐκτελοῦν τὰ τῆς λατρείας τους, ἐπειδὴ ἀκριβῶς δὲν ἐπιτρέπεται νὰ εἰσέρχονται οἱ εὐσεβεῖς Ὀρθόδοξοι σὲ οἴκους ποὺ
μολύνουν οἱ ἀσεβεῖς (αἱρετικοί), καὶ ἂν οὔτε σὲ ἐκκλησίες οὔτε σὲ σπίτια μποροῦν νὰ συνάγονται, τότε ὁ κάθ? ἕνας κάθ?
ἐαυτὸν ἂς ψάλλη, ἃς ἀναγιγνώσκη, ἃς προσεύχεται, γιατί ὅπου δυὸ ἢ τρεῖς -(Ὀρθόδοξοι, αὐτὸ ἐννοεῖ σαφέστατα ὁ
Ἅγιος)- μαζεμένοι στὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου μας, ἐκείβρισκεται καὶ Ἐκεῖνος ἐν τῷ μέσῳ αὐτῶν.
Ποιά, λοιπόν, σύγκρισις ὑπάρχει ἀνάμεσα στὴν τότε κατάστασιν, ποὺ ὁ θεολογικὸς προσδιορισμὸς καὶ ἡ διασάφησις τῶν
Ὄρων τῆς Χαλκηδόνος ἦταν, ὅπωςὁμολογοῦν ἀκόμη καὶ σήμερα ὀ'ἲ καθηγητὲς τῆς δογματικῆς ἀπὸ τὰ δυσκολότερα
ἀνακύψαντα θεολογικὰ προβλήματα, καὶ τὴν σημερινήν; Καὶ μποροῦμε ἄραγε νὰ βγάλουμε τὸ συμπέρασμαὅτι οἱ Ἅγιοι
δὲν διέκοπταν τὸ μνημόσυνον τῶν αἱρετικῶν πρὸ συνοδικῆς διαγνώμης, μόνον ἀπὸ τὴν προσφώνησιν τῆς ἐπιστολῆς τοῦ
Ἁγίου Σωφρονίου, στὴν ὁποίαν πάντωςσαφέστατα καταδικάζεται ὁ Μονοενεργητισμὸς καὶ μόνον ἐπειδὴ ἀκόμη κρατοῦν
οἱ συζητήσεις ἀπευθύνεται φιλοφρόνωςὁ Ἅγιος πρὸςτὸν Σέργιον; Μόνον γιὰ ἐλάχιστον διάστημα διατηροῦσαν οἱ Ἅγιοι
τὴν κοινωνίαν, μέχρι νὰ γνωστοποιηθῆ ἐπισήμωςἡ αἵρεσις καὶ πρὸς καιρόν, ὅσο δήλ. διαρκοῦν οἱ προσπάθειες νὰ
προσεταιρισθῆ ὁ Ἅγιος τὸν Σέργιον στὶς Ὀρθόδοξες θέσεις.
Ὑπάρχει καμμία σύγκρισις τοῦ τότε καὶ τοῦ σήμερα;"
β) Τί γράφαμε στὸ ἀμέσως ἑπόμενο τεῦχος 28, ἐγκύπτοντας λεπτομερέστερα στὴν στάση τῶν μεγάλων Ἁγίων ἀπέναντι
στὴν αἵρεση;
"Ἐπειδὴ ὅμως καὶ ἡ στάση καὶ ἡ διδασκαλία τοῦ Ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητου ἀποτελεῖ ἀξεπέραστο σκόπελο γιὰ τὸν
τὸν π. Βασίλειο, ὁ Ἅγιος Μάξιμος παρουσιάζεται ὅτι δὲν διέκοψε κοινωνία πρὸς τοὺς Μονοθελῆτες, παρὰ μόλις πρὸς τὸ
τέλος τῆς ζωῆς του!
Πάντως καὶ ἔτσι νὰ εἶχαν τὰ πράγματα, ἐνῶ ἡ Ἱστορία ἄλλα μας διδάσκει, ἡ διακοπὴ τοῦ μνημόσυνου τῶν αἱρετικῶν
Μονοθελητῶν ποιμένων ἔγινε ἀπὸ τὸν Ἅγιο Μάξιμο πολὺ πρὶν ἀπὸ τὴν ΣΤ' Οἰκουμενικὴ Σύνοδο (680), "ποὺ εἶναι ἡ μόνη
ἁρμόδια,"κατὰ τὸν π. Βασίλειο καὶ τὴν Μονὴ Γρηγορίου, "νὰ κατακρίνει τὴν αἵρεση καὶ τότε μόνον" κατὰ τὴν καινοφανῆ
διδασκαλία, "ὀφείλουμε νὰ διακόπτουμε τὴν κοινωνία μὲ τοὺς αἱρετικούς," ἀφοῦ ὁ Ἅγιος καὶ μέγας Θεολόγος καὶ
Ὁμολογητὴς μετὰ ἀπὸ φρικτὰ βασανιστήρια τὸ 662 παρέδωσετὸ πνεῦμα του, ἐπειδή, ἀκριβῶς δὲν κοινωνοῦσε μὲ τοὺς
Μονοθελῆτες .
Τὸ ὅτι δὲν κοινωνοῦσαν μὲ τοὺς Μονοθελῆτες οἱ μεγάλοι Ἅγιοι καὶ πρὸ Συνοδικῆς διαγνώμης εἶναι ξεκάθαρο καὶ δὲν
μένει θολὸ ὅπωςθέλετε νὰ τὸ παρουσιάσετε ἐσεῖς
(γράφατε ἢ δὲν γράφατε ὅτι ὁ ἅγιος Μάξιμος ἄρχισε τότε νέους ἀγῶνες γιὰ τὴν σύγκληση συνόδωνποὺ κατεδίκασαν τὸν
Μονοθελητισμὸ (641, 646, 649). Κατὰ τὴν περίοδο αὐτὴ ὁ ἅγιος πρέπει νὰ διέκοψε καὶ τὴν κοινωνία μὲ τοὺς αἱρετικούς")
Πρέπει νὰ διέκοψε! Πότε, τὸ ἀφήνετε ἀσαφές. Καὶ δὲν τὸ λέτε μὲ βεβαιότητα. Τότε γιατί ὀνομάστηκε ὁμολογητής;
ἀγαπητέ μου π. Βασίλειε:
"Ὁ Πατριάρχης ἐδήλωσε μοὶ λέγων: Ποῖας Ἐκκλησίας εἰ; Βυζαντίου, Ρώμης, Ἀντιοχείας, Ἀλεξανδρείας, Ἱεροσολύμων;
Ἰδοὺ πᾶσαι μετὰ τῶν ὑπ' αὐτᾶς ἐπαρχιῶν ἠνώθησαν. Εἰ τοίνυν εἰ τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας ἐνώθητι, μήπωςξένην ὁδὸν ἐν
τῷ βίῳ καινοτόμων, πάθηςὅπερ οὐ προσδοκᾶς."
Πρὸς οὖς εἰπον: Καθολικὴν Ἐκκλησίαν τὴν ὀρθὴν καὶ σωτήριόν της εἰς αὐτὸν πίστεως ὁμολογίαν ... ὁ τὸν ὅλων εἶναι ὁ
Θεὸς ἀπεφήνατο."
Ρ.Ο. 90, 132
Οἱ ἄνθρωποι τοὺς ἔλεγαν: "Εἴσαστε τρελλοί. Πραγματικὰ θέλετε νὰ μᾶς πῆτε ὅτι ὁ Αὐτοκράτωρ, οἱ Πατριάρχαι, ὅλοι οἱ
Ἐπίσκοποι καὶ οἱ κληρικοὶ καὶ ὅλος ὁ λαὸς εἶναι στὴν αἵρεσιν καὶ μόνον ἐσεῖς εἴσαστε Ὀρθόδοξος, ἐσεῖς ποῦ οὔτε κὰν
ἱερεὺς δὲν εἴσαστε ἀλλὰ ἕνας ἁπλὸς μοναχός;"
Καὶ ὁ Ἅγιος Μάξιμος τοὺς ἀπαντοῦσε πολὺ σωστά: "Πραγματικὰ ἔτσι εἶναι."
Καὶ ἔτσι ἦταν... Ἀνάμεσα σ' αὐτοὺς ποὺ καταδικάστηκαν ἀργότερα ἀπὸ τὴν ΣΤ' Οἰκουμενικὴ Σύνοδα ὡς αἱρετικοὶ ἤσαν:
Τέσσαρες Πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως, ἕνας πάπαςΡώμης, ἕνας Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας, δυὸ Πατριάρχαι
Ἀντιοχείας καὶ πλῆθοςἄλλοι. Γιὰ πολλὰ χρόνια, αὐτὸς ὁ ἁπλὸς μοναχὸς καὶ οἱ δυό του μαθητὲς εἶχαν δίκαιο καὶ ὅλοι
αὐτοὶ οἱ φημισμένοι, δυνατοὶ καὶ σεβαστοὶ Πατριάρχες καὶ Πάπες ἤσαν σὲ θανάσιμο σφάλμα καὶ στὴν αἵρεση. "Τὸ
Σύγκριμα" Α. Καλόμοιρου, 1976, κείμενον π. Ἔφραιμ, νῦν ἐπισκόπου, τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ΜεταμορφώσεωςΒοστώνης, σέλ.
86.
Ὁ Ἅγιος Μάξιμος δὲν κοινωνοῦσε μὲ κανένα Ρωμαίικο Πατριαρχεῖο, γιὰ ἕνα διάστημα μάλιστα, ἐπὶ ΠάπαὈνωρίου,
συμμετεῖχε καὶ ἡ Δύση στὴν αἵρεση.
Βλ. Βαφείδου, Ἱστορία, τόμ. Ἀ', σέλ. 251
"...Δὲν κοινωνεῖς μετὰ τοῦ θρόνου τῆς Κωνσταντινουπόλεως;

Καὶ εἶπεν: Δὲν κοινωνῶ."
Μαξίμου τοῦ Ὅμολογητου, "Ἐξήγησίς της κινήσεωςγενομένης μεταξὺ τοῦ κύρου Ἀββᾶ Μαξίμου καὶ τῶν σὺν αὐτω καὶ
τῶν ἀρχόντων ἐπὶ σεκρέτου. 2) Πρὸς Ἀναστάσιον μονάζοντα. 3) Περὶ τῶν πραχθέντωνἐν τὴ πρώτη αὐτοῦ ἐξορία, ἤτοι τὰ
ἐν Βιζύῃ παρὰ τοῦ Θεοδοσίου ἐπισκόπουΚαισαρείας Βιθυνίας καὶ αὐτοῦ διαλεχθέντα" ὑπὸ Εὐθυμίου Ἱερομόναχου, Ἱερὸν
Κελλίον, Ἅγιος Γεώργιος, Κερασιά, Ἁγίου Ὅρους, 1997, σέλ. 19 Ρ.Ο. 109, 129. ὁ Ἅγιος Μάξιμος ἦταν ἡ ψυχὴ τῆς
συνόδουτῆς Ρώμης τὸ 649 στὸ Λατερανό, βλ. Στεφανίδου-, Ἱστορία, σέλ. 245, ἔχων ἤδη πρὸ πολλοῦ διακόψει τὴν
κοινωνίαν μετὰ τῶν Μονοθελητικῶν θρόνωντῆς Ἀνατολῆς.
Γράφει ἐπίσης ὁ π. Βασίλειος ἀναφερόμενος στὸ κείμενο ποὺ γράψαμε καὶ σχετίζεται μὲ τὴν στάση τοῦ Ἁγίου Μαξίμου
καὶ ἐγκρίνουν οἱ Γρηγοριάτες πατέρες μὲ τὸν π. Γεώργιο Καψάνη (στὸ "Οἱ ἔκκλησιολογικες κακοδοξίες... " σέλ. 47, 2):
"Ἀμέσως μετὰ λέγει: (γιὰ τὸν γράφοντα). Ἡ φυγὴ γίνεται ἀκριβῶς, ὅπωςἀναφέρει ὁ βιογράφοςτου, γιατί δὲν δέχεται σὲ
κοινωνία τὸν Σέργιο". Πρόκειται γιὰ πρωτοφανὲς ψεῦδος. Κανεὶς βιογράφοςδὲν ἀναφέρει ὅτι ἡ φυγὴ τοῦ 626 ἔγινε λόγω
διακοπῆςἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας. Ἄλλωστε, ὅπωςεἶχε ἀποδειχθῆ οἱ Ἅγιοι Μάξιμος καὶ Σωφρόνιος εἶχαν
ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία μὲ τὸν Σέργιο Κωνσταντινουπόλεωςἕως τὸ 634."
Στὴ συνέχεια παραθέτουμε τί ἀκριβῶς γράψαμε καὶ τὸ κείμενο τοῦ βιογράφουτοῦ Ἁγίου Μαξίμου γιὰ νὰ δοῦμε ἂν
"πρόκειται γιὰ πρωτοφανὲς ψεῦδος".
"Ὁ βιογράφοςτοῦ Ἁγίου Μαξίμου ἀναφέρει ὅτι ὁ Ἅγιος τὸ 626 ὑποχρεώθηκε νὰ φύγη καὶ ἀπὸ τὴν Κύζικον στὴν Ἀφρικὴ
λόγω κηρύξεως τῆς αἱρέσεωςτοῦ Μονοθελητισμοῦ ἀπὸ τὸν Σέργιον (Ρ.Ο. 90, 73 ἔπ.). Ἡ φυγὴ γίνεται, ἀκριβῶς, ὅπως
ἀναφέρει ὁ βιογράφοςτου, γιατί δὲν δέχεται σὲ κοινωνία τὸν Σέργιο.
Τὸ 632 ἔρχεται στὴν Καρχηδόναστὴν Μονὴ Εὐκρατά, ὅπου ἦτο ἐγκατεστημένος καὶ ἄλλος φυγὰς ἐκ Παλαιστίνης, αὐτὸς
ὁ Σωφρόνιος καὶ προΐστατο μάλιστα τῆς μοναχικῆς κοινότητος. Ἔκει ἔλαβαν γνῶσιν τῶν ἐνεργειῶν τοῦ νέου πατριάρχου
Ἀλεξανδρείας Κύρου, οἱ ὁποῖες ἀπέληξαν τὸ 633 στὴν ἑνωτικὴ συμφωνία, τὴν "ὑδροβαφὴ ἕνωσιν" (P.G. 90, 77), μὲ
ὑποχωρήσεις οἱ ὁποῖες διαμόρφωσαντὸν Μονοενεργητισμό.
Καὶ οἱ δυὸ Ἅγιοι ἔρχονται στὴν Ἀλεξάνδρεια γιὰ νὰ ὀργανώσουνἀντίδραση. ΘΗΕ τ. 11ος, σέλ. 616.
Ἡ "ψῆφος" ἦταν ἡ αἰτία τῆς φυγῆς τῶν Ἁγίων στὴν Αἴγυπτο! Ἀπὸ ἐκεῖ γράφουν καὶ στηλιτεύουν τὴν κακοδοξία . Αὐτὰ
γράφαμε στὸ τεῦχος 28 τῶν "Ἁγίων Κολλυβάδων". Ὁ π. Βασίλειος διαστρεβλώνει τὰ κείμενά μας συκοφαντεῖ τοὺς Ἁγίους
καὶ μᾶς καταλογίζει ἀδίκως ὅτι ψευδόμαστε, ὅταν ἀναφέρουμε ὅτι ὁ "Ἅγιος Μάξιμος εἶχε διακόψει τὴν κοινωνία τῶν
αἱρετικῶν Μονοθελητῶν πολὺ νωρίτερα:
Ρ.Ο. 91, 589 ἔπ.
Ὃ βιογράφοςτοῦ Ἁγίου Μαξίμου γράφει ἐπὶ λέξει : Ρ.G. 90, 73, 76 στὴν τρίτη μας ἀπάντηση πρὸς τὴν ἱερὰ Μονὴ
Γρηγορίου.
"Ἔπει δ ἐώρα, (ὁ Ἅγιος Μάξιμος), ὡς ἀνωτέρω ἔφαμεν, τὴν τῶν Μονοθελητῶν τηνικαύτα αἵρεσιν εἰς τέλειον μᾶλλον
ἐκτεινομένην, καὶ δεινῶς κὰθ ἡμέραν ὑπὸ τῶν τῆς ἀσεβείας προστατῶν αὐξανομένην? ἔστενε μὲν καὶ πένθει βαρυτάτω
συνείχετο, οἰκτιζόμενος μάλιστα καὶ τοὺς τὰ παράνομα δρώντας? οὐκ εἶχε δ? ὅ,τι καὶ πράξοιεν ἐαυτῶ, οὕτω τοῦ κακοῦ εἰς
ἄμετρον ἐκχυθέντος, καὶ Ἐώαν μικροῦ πάσανκαταλαβόντος καὶ Ἐσπέριον' Ὅθεν καὶ ἐν τοσούτοις δεινοις, τούθ? εὑρίσκει
μόνον ἐαυτῶ τὸ λυσιτελοῦν, καὶ τοὶς πράγμασιν. Ἐπεῖ γὰρ ἐγίγνωσκε τὴν πρεσβυτέραν Ρώμην τοῦ τοιούτου
καθαρεύουσαν μύσους, καὶ ὅσον ἐν Ἀφρικῇ, καὶ ὅσον ἐν ἄλλοις τόποις καὶ νήσοις ἐκείναις ταὶς πέριξ? λιπῶν τὰ ἐνταύθα,
ἐκεισε ἐπιφοιτᾶ, συνηγορίαν δώσωντῷ λόγῳ καὶ τοὶς ἐκεῖ συνεπόμενοςὄρθοδοξοις? οὐκ ἀμογητὶ μέν, οὔδ? ἄνευ
καμάτου καὶ ταλαιπωρίας, τὴν τοσαύτην ἠνυκῶς ὁδὸν πάντα δ? ὅμως ἐλάττω τῆς καλῆς προθυμίας τιθέμενος?
συμβούλοις τάχα καὶ τοὶς κάτ? αὐτὸν μονάζουσι χρησάμενος τῆς ἀφίξεως? ὧν εἰ καὶ τὴν διάζευξιν βαρείαν καὶ οὐδὲ
φορητὴν εἶχεν, ἄλλ? οὐκ εἶχεν ἄλλο τί παρὰ τὰ βεβουλευμένα δρᾶσαι, τοῦ καιροῦ στενοχωροῦντος αὐτόν, καὶ τὴν
ἀναχώρησιν ἐπιτρέποντος. Ἀλλὰ γὰρ ὁ λόγος προεκδραμῶν, παρῆκε τὰ ἐν τῷ μέσῳ εἰπείν, καὶ ὅθεν τὴν ἀρχὴν ἔσχεν ἡ
πονηρὰ αὔτη δόξα καὶ ἀποτρόπαιος, οὕτω τὴν Ἐκκλησίαν ταράξασα, καὶ πολλοὺς εἰς τὸν ὅμοιον ὑποσύρασαὄλισθον."
Ποιὸς λέγει, λοιπόν, ἀγαπητοί μου πατέρες τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γρηγορίου, πρωτοφανῆ ψεύδη; Ἀναχωρεῖ ὁ Ἅγιος ἀπὸ τὴν
Κύζικον τὸ 626 ναὶ ἡ ὄχι, λόγω τῆς ἐκτεινομένης αἱρέσεωςτοῦ Μονοθελητισμοῦ καὶ ἐπειδὴ αὐτὴ κάθε ἡμέρα αὐξανόταν
ἀπὸ τοὺς προστάτες τῆς ἀσεβείας (ἀπὸ τὸν Σέργιον καὶ τὸν Ἡράκλειον = "Ἡρακλείου τῶν τῆς βασιλείας σκήπτρων
ἐπειλημμένου, καὶ Σεργίου τὸν τῆς Κωνσταντινουπόλεωςδιέποντος θρόνον" Ρ.G. 90, 76 C), καὶ ἐπειδὴ τὸ κακὸ τῆς
αἱρέσεωςἐξεχύθη παντοῦ καὶ κατέλαβε καὶ τὴν Δύση καὶ τὴν Ἀνατολή;
Ἄφησε ὁ Μέγας Ὁμολογητὴς τὴν Κωνσταντινούπολιν καὶ τὴν Κύζικον μὲ πόνονψυχῆς καὶ ἔρχεται στὴν Ἀφρικὴ γιὰ νὰ
ἑνωθῆ καὶ νὰ ἀγωνισθῆ μὲ τοὺς ἐκεῖ εὑρισκομένους Ὀρθοδόξους ="ἐκεῖσε ἐπιφοιτᾶ, συνηγορίαν δώσωντοὶς ὀρθοδόξοις".
Οἱ Μονοθελῆτες τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τῶν ὁποίων προΐσταται ὁ Σέργιος, ὀνομάζονται προστᾶται τῆς ἀσεβείας ἀπὸ
τὸν βιογράφο τοῦ Ἁγίου. Τὴν κοινωνίαν τῶν προστατῶν τῆς ἀσεβείας φεύγει ὁ ἅγιος Μάξιμος.
Θὰ χρειαζόταν, ἀγαπητοὶ πατέρες μου, μεγαλύτερος σεβασμὸς στὸν Μεγάλο Ὁμολογητὴ Ἅγιό της Ἐκκλησίας μας. Καὶ
μόνον ἡ προσωνυμία Ὁμολογητὴς θὰ ἔπρεπενὰ σᾶς κάνη πιὸ προσεκτικούς. Ἀγωνίζεται ὁ Ἅγιος ἐναντίον τῆς αἱρέσεως
τοῦ Μονοθελητισμοῦ, τῆς πονηρᾶς καὶ ἀποτρόπαιας δόξας, ποὺ τόσο πολὺ τάραξε τὴν Ἐκκλησία, γιὰ νὰ σώση τοὺς
χριστιανούς, ἀπὸ τὸ 'μύσος" =τὸν μολυσμὸν τῆς αἱρέσεως, γιατί πολλοὶ παρασύρονταν στὴν ἀπώλεια καὶ στὴν
καταστροφή.
Γί? αὐτὸ διίσταται τῆς κοινωνίας τῶν Μονοθελητῶν, διακόπτει τὴν κοινωνία, φεύγει καὶ ἑνώνεται μὲ τοὺς Ὀρθοδόξους
της Ἀφρικῆς, τοὺς ὁποίους καὶ στηρίζει στὴν Πίστιν. Στὴν Ἀφρική, ὅπου ἔρχεται εὑρίσκει καὶ τὸν ἄλλον μεγάλον φυγά,
τὸν Ἅγιον Σωφρόνιον, ποὺ ἦταν ἀκόμη Μοναχός. Καὶ μαζὶ ἀγωνίζονται ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδοξίας. Γιατί γίνεται φυγὰς καὶ ὁ
Ἅγιος Σωφρόνιος, ὅπωςκαὶ ὁ Ἅγιος Μάξιμος, μήπωςγιατί κοινωνοῦσε μὲ τοὺς Μονοθελῆτες;
Βλ. καὶ Π. Τρεμπέλα, "Δογματική", Τὸμ Β', σέλ. 368, "μόνοι δυὸ Μοναχοὶ ἀντέστησαν κάτ? αὐτῆς (τῆς αἱρέσεως), ὁ

Μάξιμος ὁ Ὁμολογητὴς καὶ ὁ Σωφρόνιος, περὶ οὖς συνήχθησανκαὶ πάσαἡ τὸ γνήσιον φρόνημα τῆς Ἐκκλησίας
διαφυλάττουσα μερὶς τοῦ ποιμνίου"
Βλέπουμε ἀπὸ τὰ ἀνωτέρω ὅτι δὲν ἔχουν ἔτσι τὰ πράγματα, ὅπωςτὰ παρουσιάζει ἡ Ἱερὰ Μονὴ Γρηγορίου, ἀλλὰ
διαστρεβλώνει καὶ τὰ λεγόμενά μας. Ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς κηρύξεως τῆς Μονοθελητικῆς αἱρέσεωςἀνθίστανται οἱ Ἅγιοι,
γίνονται φυγάδες ὡς ἀληθεῖς Μοναχοί. Διακόπτουν τὴν κοινωνία μὲ τοὺς Μονοθελῆτες καὶ κατορθώνουνκαὶ
συγκαλοῦνται Τοπικὲς σύνοδοι, (τὸ 634 στὰ Ἱεροσόλυμα, ἀπὸ τὸν Ἅγιο Σωφρόνιο ποὺ εἶναι πλέον πατριάρχης, τὸ 641 ἐπὶ
πάπαἸωάννου Δ' στὴ Ρώμη, τὸ 646 στὴν Καρχηδόνακαὶ πάλι τὸ 649 στὴ Ρώμη μὲ τὸν Ἅγιο Μαρτίνο τὸν Μάρτυρα καὶ
Ὁμολογητή, πρὸ τῆς ΣΤ' Οἰκουμενικῆς. Οἱ Τοπικὲς αὐτὲς Σύνοδοι καταδικάζουν τὸν Μονοθελητισμό. Καὶ πρὶν ὅμως ἀπὸ
αὐτὲς τὶς Συνόδους, ὅπωςἀποδείξαμε, οἱ Ἅγιοι δὲν ἔχουν καμμία κοινωνία μὲ τοὺς ὑποδίκους αἱρετικούς. Θὰ ἦταν
ἐξάλλου παράλογονὰ ἀγωνίζονται νὰ συγκληθοῦν Σύνοδοι καὶ ταυτόχρονα νὰ ἔχουν κοινωνία μὲ τοὺς αὐτοὺς ποὺ
ἀγωνίζονται νὰ καταδικάσουν καὶ μὲ αὐτοὺς οἱ ὁποῖοι τοὺς διώκουν καὶ ἐξαιτίας τοῦ διωγμοῦ γίνονται φυγάδες στὴν
Αἴγυπτο!
Ἂν ἔτσι ἔχουν ὅλα αὐτά, ἀνατρέπονται τὰ αἴολα ἐπιχειρήματα τῆς Μονῆς Γρηγορίου, ποὺ θέλουν τοὺς Ἁγίους
κοινωνικοὺς πρὸςτοὺς αἱρετικοὺς Μονοθελῆτες!!! Ἔτσι ἐξηγεῖται καὶ ἡ προσπάθεια πάσηθυσία νὰ διαβάλλουμε τὴν
ἀξιοπιστία αὐτῶν ποὺ τολμοῦν νὰ μᾶς ἐλέγξουν παρουσιάζοντας τοὺς ὡς ψευδόμενους!... Λέγοντας ὅτι κηρύσσουν
κακοδοξίες καὶ γυμνὴ τὴ κεφαλὴ αἵρεσιν! Ἀκόμη καὶ μὲ διαστροφὴ τοῦ βίου τῶν μεγάλων Ὁμολογητῶν Ἁγίων!..."
Γράφουν ἐπίσης οἱ Γρηγοριάτες πατέρες:
"Γιὰ ὅσους παρανομοῦν ἔναντι τῶν ἱερῶν κανόνων.
Ἢ ἀντιμετώπιση αὐτῶν ποὺ παραβαίνουν (περισσότερο ἢ λιγότερό τους ἱεροὺς κανόνες, χωρὶς νὰ θίγουν τὰ δόγματα,
εἶναι τελείως διαφορετικὴ . Οἱ κανόνες ἰγ', Ἰδ' καὶ ἰε' τῆς ΑΒ' συνόδου (ἐπὶ ἁγίου Φωτίου) ἀπαγορεύουναὐστηρῶς τὴν
διακοπὴ τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας μὲ τοὺς ἐπισκόπους, ποὺ ὑπέπεσανσὲ ὁποιοδήποτε "ἔγκλημα", πρὸ συνοδικῆς
κρίσεως. Ἀλλὰ καὶ οἱ σποραδικές, ἀνεπίσημες καὶ ἄνευ οὐδεμιᾶς συνοδικῆς ἀναγνωρίσεωςκακόδοξες δηλώσεις,
συμφωνίες ἢ θεωρίες μεμονωμένωνΟἰκουμενιστῶν δὲν συνιστοῦν σὲ καμμία περίπτωσηἐπίσιμη διακήρυξη αἱρέσεως."
γράφει ὁ π. Βασίλειος!!
Σὲ αὐτὰ καὶ ἐμεῖς δὲν διαφωνοῦμε, τὸ ξεκαθαρίσαμε ὅταν ἀναφέραμε τὴν διδασκαλία τῶν ἅγιων Πατέρων κατὰ τὴν
ἑρμηνεία τοῦ ΙΕ' τῆς ΑΒ' Συνόδουὅσον ἄφορα κανονικὰ ἐγκλήματα.
Ὅταν γίνονται ὅμως συμπροσευχές, ὑπογράφονται κοινὲς δηλώσεις μὲ τοὺς Λατίνους καὶ τοὺς Μονοφυσίτες, ὅταν ἡ
διακοινωνία μὲ τοὺς αἱρετικοὺς ἔχει γίνει καθημερινὴ πρακτική, τότε τὸ κινδυνευόμενον εἶναι ἡ Πίστις, δὲν πρόκειται γιὰ
ἐγκλήματα, ὅπωςαὐθαιρέτως τὰ χαρακτηρίζει ὁ π. Βασίλειος. Ἐγκλήματα εἶναι ὀ'ἲ προσωπικὲς ἁμαρτίες (ἠθικὲς πτώσεις),
τῶν ποιμένων ὅπωςἑρμηνεύουν οἱ διδάσκαλοι τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὄχι ἡ διακοινωνία μὲ τοὺς αἱρετικούς, ἡ ἀναγνώριση
τῶν αἱρετικῶν ἀπὸ ὅλες σχεδὸν τὶς τοπικὲς Ἐκκλησίες, ὅπωςσυνέβη μὲ τὰ κείμενα τοῦ Μπάλαμαντ καὶ τοῦ Σαμεπεζύ.
Πρόκειται γιὰ ἐπίσημες συμφωνίες, ποὺ τὰ συμφωνηθέντα ἐφαρμόζονται στὴν πράξη μὲ τὴν καθημερινὴ διακοινωνία τῶν
πιστῶν ὀρθοδόξων Νεοημερολογιτῶν μετὰ τῶν Μονοφυσιτῶν καὶ Παπικῶν.
Αἵρεση εἶναι "τὸ ἔντινι παρεκκλίναι τῶν κειμένων ἠμὶν δογμάτων, περὶ τῆς ὀρθῆς πίστεως" κατὰ τὸν Μ. Βασίλειον, ὅπως
γράφουν καὶ οἱ Γρηγοριάτες πατέρες, (ἔνθ. ἄνωτ. σέλ. 16)
Ὃ κηρυσσόμενος Οἰκουμενισμὸς δὲν εἶναι αἵρεσις, ὅταν ἀνατρέπεται ἡ Πίστις στὴν Μίαν Ἁγίαν Καθολικὴν καὶ
Ἀποστολικὴν Ἐκκλησία; Αὐτὸ δὲν κήρυξαν οἱ ἀποστάτες Ἄθηναγορας, Δημήτριος καὶ Βαρθολομαῖος ἐπανειλημμένως καὶ
ὄχι σποραδικά, ὅπωςσυσκοτίζετε τὴν ἀλήθεια π. Βασίλειε.
Κατὰ πόσονεἶναι σποραδικὲς καὶ ἄνευ οὐδεμιᾶς σημασίας ἀποδεικνύεται ἀπὸ τὰ στοιχεῖα ποὺ παρατίθενται μέχρι τώρα
στὴν παροῦσαἐργασία καὶ στὴν συνέχεια.
Δ'
Οἱ Γρηγοριάτες δὲν τολμοῦν νὰ γράψουντίποτε γιὰ τὰ δεινὰ τῶν Ὀρθοδόξωνἐπὶ ἕνα αἰώνα! Ἐξάλλου πῶς θὰ
δικαιολογήσουν τοὺς φοβεροὺς διωγμοὺς τῶν Ὀρθδόξωνἀπὸ τοὺς καινοτόμους Νεοημερολογιτες;
Τότε γράφαμε:
"Οἱ Καινοτόμοι-Νεοημερολογιτες ἔχουν βαμμένα τὰ χέρια τοὺς στὸ αἷμα. Ἡ Νεοημερολογιακὴ ἀλλαγὴ καὶ ἡ φοβερὴ
παναίρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ στηρίχτηκε στὸ αἷμα, στὴ βία καὶ στοὺς διωγμούς. Γὶ αὐτὸ ἀπέστρεψε ὁ Θεὸς τὸ
πρόσωπόνΤου ἀπὸ τοὺς Νεοημερολογιτες καὶ εὐλόγησε ὅλους ἐκείνους ποὺ ἀγωνίζονται τὸν ἀγώνα τὸν καλόν της
πίστεως καὶ τῆς ὁμολογίας.
Σὲ πίστωση τοῦ δικαίου τοῦ ἀγῶνος τῶν Παλαιοημερολογιτῶν ἐφάνη καὶ ὁ Τίμιος Σταυρὸς τὴν νύχτα τῆς παραμονῆς τῆς
Παγκοσμίου ὙψώσεώςΤου, ὅταν μαζεύτηκαν οἱ Παλαιοημερολογίτες πιστοὶ μέσα σὲ κλίμα φόβου καὶ διωγμοῦ γιὰ νὰ
ἀγρυπνήσουνκαὶ νὰ ἑορτάσουν τὴν μεγάλην Ἕορτην μὲ τὸ Πάτριον ἑορτολόγιον τὸ 1925.
Μετὰ τὸ 1924, μετὰ δηλαδὴ τὴν ἐπάρατη Νεοημερολογιακὴ ἀλλαγή, ὅσοι ἀκολούθησαντὸ Νέο ἡμερολόγιο ἔγιναν
σχισματικοί. Δὲν ἀποτελοῦσαν δηλαδὴ τὴν ἀληθινὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ, ἐπειδὴ ἡ Ἐκκλησία μὲ τὶς Πανορθόδοξες
Συνόδουςτοῦ 1582-3, 1587 καὶ 1593 καὶ ἐπὶ 350 χρόνια ἠρνεῖτο σθεναρῶς νὰ ἀκολουθήση τὸ φράγκικο ἡμερολόγιο, καὶ
νὰ προσάρμοση τὸ ἑορτολόγιο τῆς στὸ παπικὸ καλενδάριο καὶ νὰ ἀλλάξη τὸ μηνολόγιο. Καὶ ὄχι μόνον ἠρνεῖτο
οἱανδήποτε ἐορτολογικὴν ἀλλαγὴν ἀλλὰ ἀναθεμάτισε καὶ ὅσους στὸ μέλλον θὰ δέχονταν τὸ φράγγικο ἡμερολόγιο.
Οἱ Οἰκουμενιστὲς σήμερα πλέον δὲν σταματοῦν στὶς συμπροσευχὲςκαὶ τὶς συνιερουργίες μὲ τοὺς ἀναθεματισμένους καὶ
ἐχθρούςτου Θεοῦ Λατίνους, ἀλλὰ προχωροῦνκαὶ ξανοίγονται καὶ στοὺς προτεστάντες καὶ συνιερουργοῦν καὶ μὲ αὐτούς,
εἴτε αὐτοὶ εἶναι πάστορες εἴτε παστόρισσες, κάνοντας μαζί τους "μυστήρια", γάμους, βαφτίσεις, κηδεῖες. Οἱ περισσότεροι
ἀπὸ αὐτοὺς μεταδίδουν συνεχῶς καὶ στὴ Γερμανία, ὅπωςἐξ ἰδίας θλιβερὸς πείρας γνωρίζουμε, ἀλλὰ καὶ στὶς ἄλλες νέες

λεγόμενες χῶρες τὰ μυστήρια σὲ ὅλους ἀνεξαιρέτως, Μονοφυσίτες, Φράγγουςκαὶ Προτεστάντες. Καὶ ἔχουν στὴν πράξη
ἑνωθεῖ μὲ ὅλους αὐτοὺς τοὺς αἱρετικούς.
Μερικὲς οἰκουμενιστικὲς μάλιστα "ἐκκλησίες", ὅπωςτὸ πατριαρχεῖο τῆς Ἀντιόχειας, ἤδη ἔχουν καὶ ἐπισήμωςἑνωθεῖ μὲ
τοὺς Μονοφυσίτες κατόπιν σχετικῆς ἐγκυκλίου ποὺ ὁρίζει, πότε θὰ ἱεροπρακτεῖ ὁ Μονοφυσίτης καὶ πότε ὁ "ὀρθόδοξος"
ἱερεύς, ἀνάλογα μὲ τὸ πλῆθοςτῶν πιστῶν ποὺ ἔχει κάθε θρησκευτικὴ κοινότητα!
Πρὸς τὴν ἴδια κατεύθυνση κινοῦνται καὶ τὰ πατριαρχεῖα τῆς Ἀλεξάνδρειας καὶ τὸ λεγόμενο οἰκουμενικό.
Γιατί παρασιωπᾶτε τὸ καὶ φοβερώτερο ὅτι ἡ "ὀρθόδοξη" ἀρχιεπισκοπὴΦινλανδίας ἀκολουθεῖ τοὺς Φράγγουςκαὶ στὸν
ἑορτασμὸ καὶ τοῦ Πάσχα; Γιατί ἀποκρύπτετε τὴν ἀλήθεια ἀπὸ τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ π. Βασίλειε;
Γράφει ὁ π. Βασίλειος ὅτι δυὸ τρεῖς πατέρες διδάσκουν τὴν ἀποτείχιση ἀπὸ τοὺς κηρύσσοντας αἵρεση ποιμένες
διαστρέφοντας καὶ πάλι τὴν ἀλήθεια!
Ὅμως ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ὅλοι οἱ Ἅγιοί της Ἐκκλησίας μας διδάσκουν τὴν ἀποτείχιση κάτ? ἐξοχὴν πρὸ συνοδικῆς
διαγνώμης: Ὁ Ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας, ὁ Μ. Ἀθανάσιος, ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ὁ Μέγας Βασίλειος, ὁ
Ἅγιος Σωφρόνιος, ὁ Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής, ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, ὁ Ἅγιος Μάρκος ὁ Εὐγενικός, οἱ
Ἁγιορεῖτες Ὁσιομάρτυρες οἱ ἐπὶ Βέκκου μαρτυρήσαντες, οἱ μεγάλοι ἑρμηνευτὲς τῶν Θείων καὶ Ἱερῶν Κανόνων,
Ἀριστηνός, Βάλσαμων, Ζωναρᾶς, Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, Νικόδημος Μίλας, οἱ Ἀποστολικὲς διαταγὲς καὶ ἡ
διδασκαλία τῶν Ἁγίων καὶ Οἰκουμενικῶν Συνόδων.
Κατὰ τὴν κρυστάλλινη διδασκαλία τοῦ Ἁγίου Κυρίλλου ἔχουν ὑποχρέωσηοἱ πιστοὶ πρὸς ἀποτείχιση ἀπὸ τοὺς αἱρετικοὺς
ποιμένες καὶ πρὸ Συνοδικῆς διαγνώμης. Καὶ δὲν μποροῦμε, ἀδελφέ μου π. Βασίλειε, νὰ ἐφαρμόζουμε τῆς διδασκαλίες τῶν
Ἁγίων Πατέρων κατὰ τὸ δοκοῦν, ὅπωςμας βολεύουν, ἀφοῦ ὡς ἀρχὴ βάλαμε καὶ συμφωνήσαμε σ αὐτό, ὅτι οἱ Ἅγιοι
Πατέρες εἶναι κατὰ πάντα σύμφωνοι, ἄρα καὶ στὸ θέμα τῆς ἀποτειχίσεως. Πόσο μᾶλλον ὅταν πρόκειται γιὰ Οἰκουμενικὸ
Διδάσκαλο καὶ Ἱεράρχη, Πρόεδρο τῆς Γ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου!
Στοὺς Χριστιανοὺς τῆς Κωνσταντινουπόλεωςποὺ ἀποτειχίσθηκαν ἀπὸ τὸν αἱρετικὸ Νεστόριο, πρὸ Συνοδικῆς διαγνώμης
τονίζει ὁ πρόεδροςτῆς Γ' Οἰκουμενικῆς Συνόδουκαὶ μέγας Πατριάρχης, ὅτι ἀναπαύεται τὸ τοῦ θεοῦ Πνεῦμα, καὶ μὲ
ὅσους διέκοψαν (πάντοτε πρὸ Συνοδικῆς διαγνώμης) τὴν κοινωνίαν μὲ τὸν αἱρεσιάρχην, κοινωνεῖ ὁ Ἅγιος.
Γράφει πρὸς τοὺς ἐν Κωνσταντινουπόλει:
"Ταύτην ἐν ἐαυτοις ἀναζωπυροῦντες ἀεὶ τὴν πίστιν, ἀσπίλους καὶ ἀμώμους ἑαυτοὺς τηρήσατε μήτε κοινωνοῦντες τῷ
μνημονευθέντι (Νεστορίω) μήτε μὴν ὡς διδασκάλω προσέχοντες, εἰ μένει λύκος ἀντὶ ποιμένος... Τοὶς δὲ γὲ τῶν κληρικῶν,
εἴτε λαικῶν, διὸ τὴν ὀρθὴν πίστιν κεχωρισμένοις ἢ καθαιρεθείσι πὰρ αὐτοῦ, κοινωνουμεν ἤμεις, οὐ τὴν ἐκείνου
κυροῦντες ἄδικον ψῆφον, ἐπαινοῦντες δὲ μᾶλλον τοὺς πεπονθότας, κακεῖνο λέγοντες αὐτοίς: "εἰ ὀνειδίζεσθε ἐν Κυρίῳ
μακάριοι ὅτι τῆς δυνάμεωςκαὶ τὸ τοῦ Θεοῦ Πνεῦμα εἰς ὑμᾶς ἀναπέπαυται."
Ὁ Ἅγιος Κύριλλος προτρέπει ρητὰ ξεκάθαρά τους ἐν Κωνσταντινουπόλει Ὀρθοδόξους νὰ διακόψουν τὴν κοινωνίαν πρὸς
τὸν Νεστόριο καὶ τοὺς κοινωνοῦντας πρὸςαὐτὸν γράφοντας τοὺς πρὶν συγκληθεῖ ἡ Γ' Οἰκουμενικὴ Σύνοδος. Καὶ γιατί
τοὺς προτρέπει νὰ χωρισθοῦν τῆς κοινωνίας ἐκείνου;
Γιὰ νὰ μὴν μολυνθοῦν ἀπὸ τὴν κοινωνία μὲ αὐτόν, γιὰ νὰ μείνουν ἄσπιλοι καὶ ἄμωμοι χωριζόμενοι ἀπὸ αὐτόν,
Mansi IV, 1096.
Ἃς τὰ ἀκούσουν, λοιπόν, ὁ π. Βασίλειος καὶ ὁ π. Γεώργιος Καψάνης καὶ ἡ συνοδεία του: Κοινωνεῖ ὁ Μέγας πατριάρχηςμὲ
τοὺς διακόψαντας τὴν κοινωνίαν πρὸς τὸν Νεστόριον πρὸ Συνοδικῆς Διαγνωμης!
Ποιὰ Σύνοδοςεἶχε καταδικάσει τὸν Νεστόριον;
Χρησιμοποιοῦμε, λοιπόν, π. Βασίλειε, δυὸ μέτρα καὶ δυὸ σταθμά, ἀνάλογα μὲ τὸ τί μας βολεύει;
Ἐπίσης, ἀπὸ τὰ πρακτικὰ τῶν συνόδωνδιδασκόμαστε καὶ πάλιν ὅτι πρὸ Συνοδικῆς διαγνώμης διακόπτεται τὸ
μνημόσυνον τῶν ἐτεροφρόνων:
"Γνοὺς δὲ ὁ Ὑπάτιος ὅτι πὰρ ὃ δεῖ ἐφρόνησεν ὁ Νεστόριος, εὐθέως περιεῖλεν ἐν τῷ ἀποστολείῳ τὸ ὄνομα αὐτοῦ, τοῦ μὴ
ἀναφέρεσθαι ἐν τὴ προσφορά..." λέγων: "ἐγώ, ἀφοῦ ἔγνων ὅτι ἄδικα λαλεῖ περὶ τοῦ Κυρίου μου, οὗ κοινωννῶ αὐτῶ, οὔτε
ἀναφέρωτὸ ὄνομα αὔτου, ἐκεῖνος γὰρ οὐκ ἐστὶν ἐπίσκοπος"... "ἐγὼ γὰρ πάντα προεθέμην παθεὶν καὶ οὕτω τοῦτο
ἐποίησα..." Acta Sanctorum: Β' σέλ. 257.
Γιατί παρασιωπᾶτε τὴν διδασκαλία τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου, τοῦ Μεγάλου Βασιλείου καὶ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ
Χρυσοστόμου γιὰ τὴν διακοπὴ τοῦ μνημόσυνου ὅλων ἐκείνων ποῦ ἔχουν διαφορετικὸ (αἱρετικό) φρόνημα ἀπὸ τὸ
Ὀρθόδοξο φρόνημα;
Καὶ αὐτὸ ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν διάγνωση ἀπὸ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο ἢ μή!
Ὁ Μέγας Ἀθανάσιος πολὺ πρὶν τὸν Ἅγιον Κύριλλον διακηρύσσει σαφέστατα: "ὧν τὸ φρόνημα ἀποστρεφόμεθα, τούτους
ἀπὸ τῆς κοινωνίας προσήκει φεύγειν"
Ρ.G. 26, 1188 Β.
Ὁ δὲ Ἅγιος Μ. Βασίλειος ἐπίσης διδάσκει "οὔδ? ἂν πρὸςὤραν (δήλ. οὔτε κὰν μία ὥρα) αὐτῶν ἐπεδεξάμεθα τὴν
συνάφειαν, εἰ σκάζοντας (δήλ. ἐὰν χωλαίνουν) περὶ τὴν πίστιν εὔρομεν"
Ρ.G. 32, 992-994.
Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ἐπίσης διδάσκει: "Πὼς οὒν Παῦλος φησίν, πείθεσθε τοὶς ἠγουμένοις ὑμῶν καὶ ὑπείκετε;
Ἀνωτέρω εἰπῶν ὧν ἀναθεωροῦντες τὴν ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς, τότε εἶπε πείθεσθε τοὶς ἠγουμένοις ὑμῶν καὶ ὑπείκετε?
τί οὔν; φησίν, ὅταν πονηρὸς ἡ καὶ μὴ πειθώμεθα; Πονηρὸς πῶς λέγεις; Εἰ μὲν πίστεωςἕνεκεν φεῦγε καὶ παραίτησαι: μὴ
μόνον ἂν ἄνθρωποςἡ, ἀλλὰ κὰν ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ κατιών. Εἰ δὲ βίου ἕνεκεν, μὴ περιεργάζου."
36η ὁμιλία τοΰ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου πρὸς Ἑβραίους.
Οἱ δὲ Ἀποστολικὲς Διαταγὲς διδάσκουν: "διὸ φευκτέον ἀπὸ τῶν φθορέωνποιμένων"! Βιβλ. Ἠ', Κέφ. 19.

Ὄχι μόνον πρὸ συνοδικῆς διαγνώμης ὀφείλουν οἱ Ὀρθόδοξοι νὰ διακόπτουν τὸ μνημόσυνον τῶν αἱρετικὰ φρονούντων καὶ
κηρυσσόντων ἀλλὰ καὶ μετὰ συνοδικὴν διαγνώμην, ἐὰν ἡ Σύνοδοςἀποφαίνεται ἀντορθοδόξως!
Ἔτσι καὶ μετὰ τὴν εἰκονομαχικὴν Σύνοδοντοῦ 754 (καὶ πολὺ πρὸ τῆς Ζ' Οἰκουμενικῆς), ὅπωςεἴδαμε, ἀντιδροῦν οἱ
μοναχοὶ καὶ δὲν κοινωνοῦν μὲ τοὺς Εἰκονομάχους.
Κατὰ τὴν ἔναρξη τῆς Εἰκονομαχίας ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνὸς εὑρίσκεται εἰσέτι στὶς τάξεις τῶν λαικῶν ἔχοντας
μεγάλο ἀξίωμα στὰ ἀνάκτορα τοῦ χαλίφη τῆς Δαμασκοῦ. Ὁ πρῶτος ὑπὲρ τῶν σεπτῶν εἰκόνων λόγος του μὲ τὸν τίτλο:
"Πρὸς τοὺς διαβάλλοντας τᾶς σεπτᾶς εἰκόνας" ἀπευθύνεται πρὸς τὸν πατριάρχην τῆς ΚωνσταντινουπόλεωςΓερμανὸν καὶ
τὸν λαὸν τῆς βασιλευούσης, συγγραφεῖς εὐθὺς μετὰ τὸ πρῶτο κατὰ τῶν ἁγίων εἰκόνων διάταγμα τοῦ ἀσεβοῦς Λέοντος
(726). Οἱ λόγοι τοῦ πλήρεις χάριτος καὶ πνεύματος ἁγίου, κατέστησαν ὁ ἀλάθητος γνώμωντῶν Ὀρθοδόξων.
"Πρώτον μὲν οὒν ἁπάντων, οἶον τίνα τρόπονἢ θεμέλιον τὸν λογισμὸν καταπήξας, τὴν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς θεσμοθεσίας
συντήρησιν, δὶ ἧς σωτηρία προσγίγνεσθαι πέφυκε...
Μὴ καινοτομεῖ, μηδὲ μέταιρε ὅρια αἰώνια, ἃ ἔθεντο οἱ πατέρες σου... Οὐκ ἀνεξόμεθα νέαν πίστιν διδάσκεσθαι...
Οὐκ ἀνεξόμεθα ἄλλοτε ἄλλα φρονειν καὶ καιροις μεταβάλλεσθαι...
Ρ.G. 94, 1233 ἔπ.
Οἱ ἀντίπαλοί του Ἁγίου ἐπειδὴ πληγώθηκαν βαριὰ ἀπὸ τοὺς λόγους του, στὴν ἀ' εἰκονομαχικὴ Σύνοδο τοῦ 754,
συντάσσουν κατὰ τοῦ ὁσίου τὸν κάτωθι λίβελλον:
"Μανσοὺρ τῷ κακωνύμῳ καὶ σαρακηνόφρονι, ἀνάθεμα.
τῷ εἰκονολάτρῃ καὶ φαλσογράφωΜανσούρ, ἀνάθεμα.
τῷ τοῦ Χριστοῦ ὑβριστῆ καὶ ἐπιβούλω τῆς βασιλείας,
ἀνάθεμα.
τῷ τῆς ἀσεβείας διδασκάλω καὶ παρερμηνευτῆ
τῆς θείας γραφῆς Μανσούρ, ἀνάθεμα".
Mansi 13, 356
Γιατί τὸν ἀναθεματίζουν οἱ Εἰκονομάχοι, μήπωςγιατί ἦταν κοινωνικὸς πρὸς αὐτούς; (Πάντα πρὸ Συνοδικῆς διαγνώμης!)
Καὶ μετὰ τὴν εἰκονομαχικὴν Σύνοδον μήπωςμετανοεῖ ὁ Ἅγιος καὶ ἐπανέρχεται στὴν "κανονικὴν τάξιν" καὶ κοινωνεῖ μετὰ
τῶν εἰκονομάχωνγιὰ νὰ μὴ βρεθεῖ ... ἐκτὸς ἐκκλησίας;
Οἱ ἀντικειμενικοὶ ἀναγνῶστες ἃς βγάλουν τὰ συμπεράσματά τους...
Ὃ Ἅγιος Μάρκος ὁ Εὐγενικὸς διδάσκει ὡς Οἰκουμενικὸς καὶ Παγκόσμιος Διδάσκαλος ὄχι μόνον τοὺς συγχρόνουςτου,
(ὅπωςθέλουν ὁ π. Γεώργιος Καψάνης καὶ ὁ π. Βασίλειος νὰ παρουσιάσουντὰ πράγματα), ἀλλὰ ὅλες τὶς μεταγενέστερες
γενεὲς γιὰ τὴν ὑποχρέωσηδιακοπῆςτοῦ μνημόσυνου ὅλων ὅσοι διδάσκουν διαφορετικὰ ἀπὸ τὰ παραδεδομένα τὰ ἕξης:
"Φεύγετε αὐτούς, ἀδελφοί, καὶ τὴν πρὸςαὐτοὺς κοινωνίαν οἱ γὰρ τοιοῦτοι ψευδαπόστολοι, ἐργᾶται δόλιοι,
μετασχηματιζόμενοι εἰς ἀποστόλους Χριστοῦ. Καὶ οὐ θαυμαστόν' "αὐτὸς γὰρ ὁ Σατανᾶς μετασχηματίζεται εἰς ἄγγελον
φωτός". Οὐ θαῦμα οὔν, εἰ καὶ οἱ διάκονοι αὐτοῦ μετασχηματίζονται ὡς διάκονοι δικαιοσύνης, ὧν τὸ τέλος ἔσται κατὰ τὰ
ἔργα αὐτῶν... Στήκετε κρατοῦντες τᾶς παραδόσεις, ἃς παρελάβετε, τᾶς τὲ ἐγγράφουςκαὶ τᾶς ἀγράφους, ἴνα μὴ τὴ τῶν
ἀθέσμων πλάνη συναπαχθέντες ἐκπέσητε τοῦ ἰδίου στηριγμοῦ".
Βλ. σχετικὰ παρὰ Σ. Μπιλάλη, "Ὀρθοδοξία καὶ παπισμός", Β', Ἀθῆναι 1969, σέλ. 67. Καὶ πάλιν γράφει διδάσκοντας ὅλους
τους μεταγενεστέρους: Ἅπαντες οἱ τῆς Ἐκκλησίας διδάσκαλοι, πᾶσαι αἳ Σύνοδοι, πᾶσαι αἳ θειαι Γραφαί, φεύγειν τοὺς
ἐτερόφροναςπαραινούσι καὶ τῆς αὐτῶν κοινωνίας διίστασθαι"
Ρ.G 160, 105 C.
Γιατί παραποιεῖτε τὰ λόγια τῶν Ἁγίων π. Γεώργιε;
O ;Ἅγιος Μάρκος εἶναι σαφής!
Δὲν μιλάει περὶ Λατίνων ἡ Λατινοφρόνωνἀλλὰ γιὰ eτερόφροναςτοὺς ὁποίους πρέπει νὰ ἀποφεύγουμε καὶ νὰ μὴν ἔχουμε
καμμία κοινωνία μαζί τους!
;Ἔτσι ἐκφράζει τὸ καθολικὸ δόγμα καὶ τὴν ἑνιαία Παράδοση τῆς ἐiρηνοχύτου Ὀρθοδοξίας διδάσκοντας:
Ὅλοι οἱ διδάσκαλοι τῆς Ἐκκλησίας, ὅλες οἱ Σύνοδοι ὅλες οἱ θεῖες Γραφές μας διδάσκουν νὰ φεύγουμε ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ
ἔχουν ἄλλο φρόνημα ἀπὸ τὸ φρόνημα τῶν Ὀρθοδόξων, (ἐτερόφρονας = σήμερον Οἰκουμενιστές-Νεοημερολογίτες), καὶ
νὰ κόβουμε τὴν κοινωνία μὲ αὐτούς, γράφει ὁ Οἰκουμενικὸς Διδάσκαλος, Μέγας Μάρκος ὁ Εὐγενικός!
Τώρα, ἐὰν ἐσᾶς καὶ τὸν λαὸν πούσας ἀκολουθεῖ δὲν σᾶς σκανδαλίζει ὁ π. Βαρθολομαῖος ποὺ συνιερουργει οὐνιτικὰ μὲ
τὸν πάπα, καὶ συμπροσεύχεται μετὰ παστορισσῶν καὶ παστόρων, καλὰ κάνετε καὶ τὸν μνημονεύετε!
Ἐὰν δὲν σᾶς σκανδαλίζει ὁ κ. Ἀναστάσιος Ἀλβανίας ποὺ ἀνάβει μετὰ τῶν ἀλλοθρήσκωνκαὶ Βουδιστῶν κεριὰ στοὺς
βωμοὺς τῶν δαιμόνων, καλὰ κάνετε καὶ κοινωνεῖτε μαζί του!
Ἐὰν γιὰ σᾶς οἱ συμπροσευχὲςμετὰ τῶν ἀλλοθρήσκωνστὴν Καμπέρα τοῦ κ. Χριστοδούλου, τοῦ κ. Μελετίου Πρεβέζης,
τοῦ κ. Στυλιανοῦ, τοῦ πρώηνἘφέσσου κ. Χρυσοστόμου καθὼς καὶ τοῦ πατριάρχουσας εἶναι πράγματα ποὺ καὶ ἄλλοτε
γίνονταν καὶ γί? αὐτὸ τοὺς δίνετε συγχωροχάρτι καὶ παραμένετε κοινωνικοὶ πρὸς αὐτούς, μὲ γειά σας καὶ χαρά σας!
Ἐπιτρέψτε ὅμως καὶ σὲ μᾶς τοὺς ἔσχατους καὶ ἁμαρτωλούς, τοὶς ὀλίγοις τὴ Κιβωτῶ προσδραμειν. Ὑμεῖς μέν, εἰ δοκειτε,
τοῦ σωζόμενου Νῶε, προτιμήσατε τὸ ὑποβρύχιον πλῆθος, γιὰ νὰ θυμηθοῦμε τὴν διδασκαλία τοῦ μεγάλου Ὁμολογητοῦ
Ἁγίου Θεοδώρουτοῦ Στουδίτου.
Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ μένη κάποιος Ὀρθόδοξος, ὅταν κοινωνῆ μὲ κακοδόξους Οἴκουμενιστες ἀρχιερεῖς ἐπὶ ὀγδόντα
περίπουχρόνια!
Περὶ τῶν "μυστηρίων" τῶν αἱρετικῶν

Περὶ τῶν μυστηρίων τῶν αἱρετικῶν, ἔχουμε νὰ σημειώσουμε τὰ ἑξῆς: Ἐκεῖνος ὁ ἱερωμένος, μέχρι καὶ τοῦ πατριάρχη, ποὺ
πέφτει στὴν αἵρεση, κατὰ μὲν τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες εἶναι καθηρημένος (Ρ.G. 99, 997), γιὰ δὲ τὴν ἐκκλησιαστικὴ πράξη
καθαιρετέος καὶ ἀναθεματιστέος. Τὰ δὲ μέχρι τῆς τελεσιδίκου καταδίκης τοῦ τελούμενα μυστήρια εἶναι ἰσχυρά, κάθ? ὅτι
αὐτὸς ὁ Κύριος της Ἐκκλησίας Ἰησοῦς Χριστὸς ὁ θεὸς "ἐνεργεῖ" ταῦτα, ἀκόμη καὶ μὲ ἀναξίους, ἤτοι "εἰ καὶ αὐτοὶ εἶεν
ἀνάξιοι, διὰ τὸ σωθῆναι τὸν λαόν" (Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Ρ.G. 62, 610).
Αὐτὸ λέγει ἡ Ζ' Ἁγία Οἰκουμενικὴ Σύνοδοςμὲ τὸν Πρόεδρόντης, τὸν πολὺν Ἅγιον Ταράσιον, μετὰ ἀπὸ διεξοδικὴ
διερεύνηση τοῦ θέματος, προκειμένου περὶ τοῦ θείου Μυστηρίου τῆς Ἵερωσυνηςκαὶ τονίζει τὰ ἑξῆς:
"77 λέγετε περὶ Ἀνατολίου (Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως); Οὐχὶ ἔξαρχος (Πρόεδρος) τῆς Ἁγίας τετάρτης
(Οἰκουμενικῆς) Συνόδου ἐγεγόνει; Καὶ ἰδοὺ ὑπὸ Διοσκόρου τοῦ Δυσεβοὺς ἐκεχειροτόνητο, παρόντος καὶ Εὐτυχοῦς (του
αἱρεσιάρχου). Καὶ ἠμεῖς γοῦν δεχόμεθά τους ἀπὸ αἱρετικῶν χειροτονηθέντας, ὡς καὶ Ἀνατόλιος ἐδέχθη (ἐγένετο δεκτὸς
ἀπὸ τὴν Δ' Οἰκουμενικὴν Σύνοδον). Καὶ αὔθις ἀληθῶς φωνὴ Θεοῦ ἐστιν, ὅτι οὐκ ἀποθανοῦνται τέκνα ὑπὲρ πατέρων,
ἄλλ? ἕκαστος τὴ ἰδὶα ἁμαρτία ἀποθανείτα? καὶ ὅτι ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστιν ἡ χειροτονία" Ζ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου,
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τούτων. Συνεπῶς καὶ τὰ τελούμενα δι' αὐτῶν θεία Μυστήρια, eφ' ὅσον κατὰ τὰ ἄλλα τελοῦνται κανονικῶς.
Καὶ αὐτὰ ἰσχύουν μέχρι τῆς τελεσιδίκου κατακρίσεως καὶ aναθεματισμοὺ τῆς κηρυττομένης αἵρεσεωςκαὶ τῶν
ἀμετανόητων ὀπαδῶν αὐτῆς πεπτωκότωναἱρετικῶν. Ἔαν δὲ συνοδικὴ eκφώνησις γένηται" ἤτοι ἐκδοθῆ καὶ ἀνακοινωθῆ
ἀπόφασις Οἰκουμενικῆς ἢ Οἰκουμενικὴν ἰσχὺν ἐχούσης Συνόδουκατακρίνουσα καὶ ἀναθεματίζουσα τὴν αἵρεσιν καὶ τοὺς
αἱρετικούς, "καὶ ὁμόνοια τῶν Ἐκκλησιῶν ἐπὶ Ὀρθοδοξία"
Ζ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου, Mansi, 12, 1050
τότε δὲν ἔχουν οἱ αἱρετικοὶ θείαν Χάριν καὶ Θεία Μυστήρια του Χριστοῦ. Γί? αὐτὸ τὸ λόγο τότε "ὁ τολμῶν ἀπὸ τῶν
βέβηλων αἱρετικῶν χειροτονεισθαι τὴ καθαιρέσει ὑποπεσεῖται"
Ζ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου, Mansi, 12, 1050.
Δηλαδή, καθαιρεῖται καὶ ἀποβάλλεται τῆς ἱερατικῆς θέσεωςκαὶ τάξεως, ἐπειδὴ παρακούει στὴν Ἐκκλησία καὶ ἐπειδὴ δὲν
ἔχει ἱερατικὴ Χάριν καὶ ἐκκλησιαστικὴ χειροτονία, ἀλλὰ ἔξωεκκλησιαστικη μίμηση, Μ. Βασιλείου, Ρ.G. 32, 1029, κατὰ
τὴν ὁποίαν θεῖον ἐκκλησιαστικὸν "οὐδὲν γίνεται", ὡς λέγει ὁ Μ. Βασίλειος, ἀλλὰ ψευδοχειροτονία ἐξωεκκλησιαστικῶν
ἀνθρώπωνἀσεβῶν καὶ βεβήλων!
Ἐξυπακούεται ὅτι ὅλα αὐτὰ τὰ οἰκονομεῖ ἡ Ἁγία Ἐκκλησία. Ἡ Ἐκκλησία ἀποφασίζει καὶ δέχεται ἢ ἀπορρίπτει, δικαιώνει ἢ
ἀναθεματίζει. Καί, βεβαίως, πρέπει νὰ ἔχουμε πάντοτε ὓπ ὄψιν ὅτι ἀναθεματίζονται ἀπὸ τὴν Ἁγίαν Ζ' Οἰκουμενικὴν
Σύνοδον οἱ ἐν γνώσει κοινωνοῦντες τῆς αἱρέσεως.
Βλ. Συνοδικόν της Ἁγίας καὶ Οἰκουμενικῆς Ζ' Συνόδου, Τριώδιον, β' ἔκδοσις "Ἀποστολικῆς Διακονίας", Ἀθῆναι, 1993 σέλ.
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Αὐτὰ διδάσκουν καὶ οἱ Ἱεροὶ Κανόνες στοὺς ὁποίους καὶ σεῖς παραπέμπετε, ἀγαπητέ μου π. Βασίλειε, Α' καὶ Γ' τῆς Γ'
Οἰκουμενικῆς Συνόδου καὶ Ἀ' τῆς Ζ'.
Αὕτη εἶναι ἡ ἐκκλησιολογία τὴν ὁποίαν ἐκφράζουμε καὶ ἐμεῖς οἱ ἔσχατοι, ἀλλὰ πρὶν ἀπὸ ἐμᾶς ἐξέφρασεν ὁ Μέγας ἡγέτης
μας πρώηνΦλωρίνης Χρυσόστομος, Ὅστις ἐξορίσθη δὶς καὶ ἔπαθεν διὰ τὴν Ὀρθόδοξον Πίστιν ὡς οἱ παλαιοὶ Πατέρες.
Βλ. σχετικὰ τὰ θαυμάσια βιβλία Πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου, Ἅπαντα", τόμοι 2, Ἀθήνα 1997, Θεοδωρήτου
Ἱερομόναχου, "Διάλογοι τῆς Ἐρήμου περὶ Οἰκουμενισμοῦ", Ἀθῆναι 1971, τοῦ ἰδίου "Τὸ Ἄντιδοτον", Ἀθῆναι 1990, τὸ
μνημειῶδες ἔργο τοῦ Α. Δελήμπαση "Πάσχα Κυρίου" Ἀθήνα 1985 καὶ τὸ πλῆθοςτῶν ἐξαιρετικῶν ἐργασιῶν τῶν
πατέρωντῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κυπριανοῦ ἐπὶ τοῦ ζητήματος. Ἰδιαίτερη ἀναφορὰ πρέπει νὰ γίνη στὸ ὡραιότατο σύγγραμμα
τοῦ Ἱερομόναχου Εὐθυμίου Τρικαμηνᾶ "Ὅσιος Θεόδωροςὁ Στουδίτης", Βίος- σύντομη διδασκαλία καὶ σύγκρισις μὲ τὴν
σημερινὴ Ἐκκλησία, Λάρισσα 2000, στὸ ὁποῖο παρουσιάζεται ὀρθοδόξωςἡ Πατερικὴ διδασκαλία τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου
τοῦ Στουδίτου καὶ δίνονται οἱ ἀντίστοιχες Ὀρθόδοξες λύσεις στὰ θέματα ποὺ ἀπασχόλησανκαὶ τὴ μελέτη μας αὐτή.
Ἀποδείξαμε καὶ στὶς προηγούμενες ἀπαντήσεις μας καὶ στὴν παροῦσατελικὴ ὅτι ἐδῶ καὶ πολλὲς δεκαετίες ἔχουμε
Συνοδικὴ κήρυξη τῆς αἱρέσεωςτοῦ Νεοημερολογιτικοῦ-Οἴκουμενισμου μὲ ἐπίσημες Συνοδικὲς πράξεις τόσο τοῦ
πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεωςκαὶ τοῦ πατριαρχείου Ἀντιοχείας, ὅσο καὶ πολλῶν τοπικῶν "ὀρθοδόξων ἐκκλησιῶν"
καὶ πρωταρχικὰ τῆς Ἑλλάδος, ποὺ ἐπιβάλλει στοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανοὺς τὴν διακοπὴ τῆς κοινωνίας μὲ τοὺς
κακοδόξους ποιμένες καὶ μὲ ὅσους κοινωνοῦν μὲ αὐτούς:
1ον: Συνοδικὰ κηρύχτηκε ὁ Οἰκουμενισμὸς ἀπὸ τὸ πατριαρχεῖο τῆς Κωνσταντινουπόλεωςμὲ τὴν πασίγνωστη
Οἰκουμενιστικὴ Ἐγκύκλιο τοῦ 1920 πρὸς ὅλες τὶς αἱρετικὲς "ἐκκλησίες", τὶς ὅποιες ἀποκαλεῖ συγκληρονόμους τῆς
Βασιλείας καὶ σύσσωμούςτου σώματος τοῦ Χριστοῦ, βλασφημώντας στὸ 9ο ἄρθρο τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως,
("Πιστεύω εἰς Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν", τὴν Ὀρθόδοξον). Μὲ τὴν ἐγκύκλιον αὐτὴ
κηρύχτηκε συνοδικὰ καὶ ἐπίσημα ἡ καινοφανὴς ἐκκλησιολογικὴ αἵρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ μέχρι σήμερα
ἐφαρμόζεται κατὰ γράμμα, χωρὶς νὰ ἀνακληθῆ ποτέ.
2ον: Συνοδικὰ ἔγινε ἡ ἀποδοχὴ τοῦ Νέου Ἡμερολογίου, παρὰ τὴν ἐκπεφρασμένη πανορθόδοξα ἀντίθετη γνώμη τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στὶς μεγάλες Συνόδουςτοῦ 1583, 1587 καὶ 1593 καὶ τὴ σταθερὴ ἄρνηση τῆς Ἐκκλησίας ἐπὶ 350
χρόνια νὰ ἀποδεχθῆ Νέον Ἑορτολόγιον: Πασχάλιον καὶ Μηνολόγιον. Ἡ Ἐκκλησία ἔχει ἀναθεματίσει μὲ φρικτὰ
ἀναθέματα ὅποιον τολμήσει νὰ δεχθῆ Νέον Μηνολόγιον καὶ Νέον Πασχάλιον. Ἡ Ἑλλάδα, ἡ Ρουμανία, ἡ Βουλγαρία, ἡ
Κύπρος, ἡ Ἀλεξάνδρεια καὶ ὅλες οἱ Νέες λεγόμενες χῶρες ἔχουν δεχθεῖ συνοδικὰ τὸ Νέο ἡμερολόγιο. Ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ
Φινλανδίας ἔχει εἰσαγάγει καὶ τὸ Νέον πασχάλιον συνεορτάζουσαμὲ τὸν Πάπα!
3ον: Μὲ τὴν Συνοδικὴ ἄρση τῶν ἀναθεμάτων κατὰ τοῦ Παπισμοῦ τὸ 1965 ἀπὸ τὸ πατριαρχεῖο τῆς Κωνσταντινουπόλεως

καὶ τὸν ἀποστάτη Ἀθηναγόραβλασφημεῖται τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ὡς μὴ ἀρτίως λάλησαν στὴν Ἐκκλησία ἐπὶ 1000 περίπου
χρόνια, ποὺ ἀναθεμάτιζε τὸν Παπισμό! Κατὰ τὴν Ἁγία Ζ' Οἰκουμενικὴ Σύνοδο ὅποιος "διεκδικεῖ", δήλ. ἐπιχειρεῖ νὰ
ἀθωώσηἀμετανόητους αἱρετικούς, ὅπωςεἶναι οἱ Παπικοί, ἔχει τὸ ἀνάθεμα.
Mansi 12, 1003 καὶ 13, 408, καὶ Μ. Φωτίου "Νομοκάνων", Σ.Ι.Κ. τ. 1, σέλ. 261 καὶ Ἁγίου Μάρκου Ἔφεσσού του
Εὐγενικοῦ, Mansi 31 Β', 1311.
4ον: Μὲ συνοδικὲς ἀποφάσεις μετέχουν ὅλες οἱ Τοπικὲς Ἐκκλησίες, πλὴν τοῦ Πατριαρχείου τῶν Ἱεροσολύμων καὶ τῆς
Γεωργίας, στὸ συνονθύλευμα τοῦ Σατανᾶ, τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν λεγομένων "ἐκκλησιῶν". Ἡ "ἐκκλησία" τῆς
Ἑλλάδος καὶ τὸ πατριαρχεῖο τῆς Κωνσταντινουπόλεωςεἶναι μάλιστα ἰδρυτικὰ μέλη. Καὶ μόνον ἡ συμμετοχὴ στὸ Π.Σ.Ε.
αἴρει τὴν ὑπόσταση μιᾶς "ἐκκλησίας" ὡς Ὀρθόδοξης.
5ον: Τὸ πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας μετὰ ἀπὸ συνοδικὴ ἀπόφασηκοινωνεῖ καὶ λειτουργικά-μυστηριακὰ μὲ τὶς μονοφυσιτικὲς
"ἐκκλησίες" τῆς Ἀνατολῆς, ποὺ εἶναι καταδικασμένες ἀπὸ τέσσαρες Οἰκουμενικὲς Συνόδους.
Ἀποδείξαμε ἐπίσης ὅτι ὄχι μόνον πρὸ Συνοδικῆς Διαγνώμης ἐπιβάλλεται ἡ διακοπὴ τοῦ μνημόσυνου τοῦ κηρύσσοντος
αἵρεσιν ἀλλὰ καὶ μετὰ ἀπὸ συνοδικὴν διαγνώμην, ἡ ὁποία δὲν εἶναι "Ὀρθόδοξος. Αὐτὸ ἔγινε γιὰ παράδειγμα μετὰ τὴν
εἰκονομαχικὴν Σύνοδον τοῦ 754, πρὶν συγκληθεῖ ἡ Ζ' Οἰκουμενικὴ Σύνοδος (787). Οἱ Ὀρθόδοξοι-Εἰκονόφιλοι δὲν
κοινωνοῦσαν μὲ τοὺς Εἰκονομάχουςκαὶ ὄφειλαν νὰ μὴ κοινωνοῦν κατὰ τὰ πρακτικὰ τῆς Ζ' Οἰκουμενικῆς.
Ἢ διακοπῆ τῆς κοινωνίας συνεχίσθηκε καὶ μετὰ τὴν β' Εἰκονομαχικὴν Σύνοδοντοῦ 815, ἡ ὁποία ἀκύρωσε τὴν Ζ'
Οἰκουμενικὴν καὶ ἐπεκύρωσετὶς ἀποφάσεις τῆς ἀ' Εἴκονομαχικης συνόδου. Καὶ σύμφωναμὲ ὅλους τους ἑρμηνευτές,
Ζωναρά, Βαλσάμωνα, Ἀριστηνό, Ἅγιο Νικόδημο Ἁγιορείτη, τοὺς Ὁσιομάρτυρες τοὺς ἐπὶ ΛατινόφρονοςΒέκκου
μαρτυρήσαντες καὶ κατὰ τὸν Ἅγιο Μάρκο τὸν Εὐγενικό, οἱ Ὀρθόδοξοι ὀφείλουν νὰ ἄποτειχιζονται ἀπὸ τοὺς ἐπισκόπους
ποὺ κηρύσσουν αἵρεσιν, κυρίως καὶ κάτ? ἐξοχήν, πρὸ συνοδικῆς διαγνώμης. Ἡ μετὰ τὴν Οἰκουμενικὴ συνοδικὴ
κατάκριση τῆς αἱρέσεωςἀποτείχιση εἶναι αὐτονόητος! (Γιὰ τὶς σχετικὲς ἀναφορὲς βλ. τὸ ἡμέτερον "Ἅγιοι Κολλυβάδες"
τεῦχος 28, σέλ. 4 ἔπ. καὶ "Ο.Τ." ἄριθμ φύλ. 1391, 1392).
Τὰ ἀνωτέρω ἀποτελοῦν ἀπόρροια καὶ τῆς κοινῆς λογικῆς!
Καὶ αὐτὸ γιὰ τὸν ἁπλούστατο λόγο ὅτι σὲ καιρὸ αἱρέσεωςσυγκαλοῦνται πολλὲς σύνοδοι, ποὺ εἶναι κακόδοξες καὶ
ἀντινομοθετοῦν στὴν Ὀρθοδοξία, καὶ δὴ συγκαλοῦνται ... ὡς οἰκουμενικές(!) ἀπὸ τοὺς ἔχοντες τὴν ἐξουσία καὶ τοὺς
συμμαχοῦντες μὲ τὸν Καίσαρα! Αὐτὲς τὶς συνόδουςεἴμαστε ὑποχρεωμένοι νὰ τὶς ἀναγνωρίσουμε;
Ποιὸ θὰ εἶναι τὸ κριτήριο ποῦ θὰ μᾶς ὁδηγήση μὲ ἀσφάλεια στὸ νὰ ἀκολουθήσουμε τὴν Ὀρθοτομοῦσα μεγάλη Σύνοδο;
Πῶς θὰ εἴμαστε σίγουροι ὅτι ἀκολουθοῦμε τὴν Ἐκκλησία. Μήπωςὁ μεγάλος ἀριθμὸς τῶν ἐπισκόπωνποὺ θὰ
συμμετέχουν σὲ αὐτὴν ἢ θὰ πρέπηνὰ ἀκολουθήσουμε αὐτὴ τὴ σύνοδοποὺ θὰ μᾶς παρουσιάσουν μὲ μεροληπτικὴ
μονομέρεια τὰ μέσα μαζικοῦ ἀποπροσανατολισμοῦ τῆς σήμερον ὡς "μεγάλη καὶ ὑπερτελή";
Μὰ δὲν εἴχαμε στὴν ἐκκλησιαστική μας ἱστορία πολλὲς καὶ πολυάριθμες συνόδους, ποὺ δογμάτισαν ἐσφαλμένα καὶ
συντάχθηκαν μὲ τοὺς αἱρετικούς, 449 στὴν Ἔφεσσο, 754 καὶ 815 στὴν Κωνσταντινούπολιν;
Μήπωςπάλι θὰ πρέπηνὰ ἀκολουθήσουμε ἐκείνη τὴ Σύνοδο ποῦ θὰ ὑποστηρίξουν οἱ Ἰσχυροί της γῆς;
"Ἐάν, λοιπόν, σήμερα συγκληθῆ σύνοδος -("Μεγάλη" καὶ "Οἰκουμενική", ὅπωςἑτοιμάζεται!)- ἀπὸ τοὺς Νεοημερολογίτες
- Οἰκουμενιστὲς καὶ Λατινόφρονες καὶ καταδικάση ἐμᾶς τοὺς Ὀρθοδόξους, ἐπειδὴ τοὺς ἐλέγχουμε γιὰ τὴν προδοσία τῆς
Πίστεως, θὰ εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νὰ τοὺς ἀναγνωρίσουμε καὶ νὰ τοὺς ὑποταχθοῦμε;
Ποιοὶ θὰ ἀποτελέσουν τὰ μέλη αὐτῆς τῆς ψευδοσυνόδου;
Ὃ Λατινόφρωνκαὶ Οἰκουμενιστὴς "πατριάρχης" σᾶς Βαρθολομαῖος ποὺ συνιερουργεῖ μὲ τὸν Πάπα, τοὺς ἀλλόθρησκους,
μουσουλμάνους καὶ βουδιστὲς καὶ τὶς ἱεροφορεμένες ἱέρειες τοῦ σατανᾶ προτεστάντριες παστορίνες;
Μήπωςὁ μέγας Οἰκουμενιστὴς Δαμασκηνὸς Ἐλβετίας, ποὺ ἡ Θεία Δίκη ἐσχάτωςἐξεδίκησε τὶς ἀμέτρητες προδοσίες του
καὶ τὸν χτύπησε ἐγκεφαλικό, γιατί ἐποφθαλμιοῦσε τὸ Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων;
Μήπωςὁ Λατινόφρωνσυνιερουργὸς τοῦ Πάπακαὶ Οἰκουμενιστὴς Γερμανίας Αὐγουστίνος;
Μήπωςὁ συγκρητιστὴς Γρηγόριος Μ. Βρετανίας ποὺ πρωτοστατεῖ σὲ κάθε πανθρησκειακὴ καὶ οἰκουμενιστικὴ ἐκδήλωση
ἀκόμη καὶ μὲ Μουσουλμάνους;
Μήπωςὁ Οἰκουμενιστὴς Μιχαὴλ Αὐστρίας μὲ τὴ μυστηριακὴ κοινωνία ποῦ ἔχει μὲ τοὺς προτεστάντες;
Μήπωςὁ ἀνεκδιήγητος Στυλιανὸς Αὐστραλίας ποὺ ἔχει ἰσοπεδώσει τὰ πάντα καὶ εἶναι ἀπαράδεκτος καὶ ἀπὸ τοὺς
ὑμετέρους συντηρητικούς;
Μήπωςὁ συγκρητιστὴς καὶ Οἰκουμενιστὴς Ἀναστάσιος Ἀλβανίας, ποὺ ἀνάβει κεριὰ στὸ βωμὸ τῶν δαιμόνων σὲ
πανθρησκειακες ἐκδηλώσεις καὶ τελετουργίες;
Μήπωςὁ συνιερουργὸς τοῦ πάπα"πατριάρχης" Ρουμανίας Θεόκτιστος;
Μήπωςὁ κοινωνὸς τῶν Μονοφυσιτῶν τῆς Ἀντιοχείας "πατριάρχης" Ἰγνάτιος;
Μήπωςὁ ἀθεολόγητος Οἰκουμενιστὴς "πατριάρχης" Ἀλεξανδρείας Πέτρος;
Μήπωςὁ Λατινόφρων "πατριάρχης" Μόσχας Ἀλέξιος;
Μήπωςὁ μετὰ εἰδωλολατρῶν γυναικῶν μετὰ τοῦ εὐαγγελίου εἰσοδεύωνσὲ εἰδωλολατρικὴ τελετὴ Σωτήριος τοῦ Καναδᾶ;
Μήπωςὁ λαϊκιστὴς "ἀρχιεπίσκοπος" σᾶς Χριστόδουλος ὁ καὶ Λατινόφρωνἀποδεικνυόμενος; Ὁ ἐναγκαλιζόμενος τοὺς
ἐχθρούςτης Παναγίας μας καὶ τοῦ Υἱοῦ της, τὸν Πάπακαὶ τοὺς καρδιναλίους, ὁ συμπροσευχόμενοςμετὰ τῶν Λατίνων
καὶ ἀσπαζόμενος μὲ λειτουργικὸ ἀσπασμὸ αὐτοὺς στὸ Ναὸ τοὺς κατὰ τὴν τέλεση τῆς κηδείας τοῦ ἐπισκόπουτῶν
Παπικῶν; Ὁ πρωτοστατῶν γιὰ νὰ κάμψη τὶς ἀντιρρήσεις τῶν συνοδικῶν της "ἐκκλησίας" σᾶς καὶ γιὰ νὰ δεχθοῦν τὸ
θηρίον, κατὰ τὴν Γραφήν, καὶ ἀντίχριστον, κατὰ τὸν Ἅγιον Κοσμᾶν τὸν Αἰτωλόν, Πάπαν; Ὁ συντάσσωνκαὶ ἐξαγγέλων
κοινὰ μηνύματα μετὰ τοῦ δικεράτου θηρίου τῆς Ρώμης ἀπὸ τὸν Βράχο τοῦ Ἀρείου Πάγου καὶ κηρύσσωναἵρεσιν γυμνὴ τὴ
κεφαλὴ ὅτι ὁ παπισμὸς εἶναι ἐκκλησία καὶ δὲν ἐπιτρέπεται νὰ κηρυχτῆ μετάνοια καὶ ἐπιστροφὴ στοὺς αἱρετικοὺς

Παπικούς, γιὰ νὰ κατηχηθοῦν καὶ νὰ βαπτιστοῦν!
Ὅσο καὶ νὰ προσπαθῆτε π. Γεώργιε καὶ π. Βασίλειε δὲν θὰ βρῆτε ἐλαφρυντικὰ γιὰ τὴν συνηγορία σας στὴν συντελούμενη
προδοσία τῆς ἀμωμήτου Ὀρθοδόξου Πίστεώς μας.
Καὶ μὴ θέλετε νὰ παρουσιάσετε τὴν προδοσία τῆς Πίστεως ὡς τάχα κάποιες σποραδικὲς παραβάσεις Ἱερῶν Κανόνων ποὺ
καὶ ἄλλοτε γίνονταν! Ξέρετε πολὺ καλὰ ὅτι ὅταν γίνονται συμπροσευχές, συνιερουργίες, συλλειτουργίες καὶ συμφωνίες μὲ
τοὺς αἱρετικοὺς καὶ ἀλλόθρησκους τὸ προδιδόμενον εἶναι ἡ Πίστις! Δὲν πρόκειται γιὰ κανονικὲς παραβάσεις, ποὺ τάχα
δὲν δικαιολογοῦν τὴν ἀποτείχισή μας ἀπὸ τοὺς ψευδεπισκόπουςαὐτούς. Οὔτε μπορεῖτε νὰ πείσετε καὶ τὸν πιὸ ἀφελῆ ὅτι
οἱ κανονικὲς παραβάσεις ποὺ γίνονται στοὺς Παλαιοημερολογίτες εἶναι ἀντίστοιχες μὲ τὶς παραβάσεις τῆς Πίστεως τῶν
κακοδόξων ποιμένων σας. Οἱ Παλαιοημερολογίτες διακρατουν τὴν ἑνιαίαν Πίστιν καὶ Παράδοσιν τῶν Πατέρων, τὸ
Πάτριον ἑορτολόγιον, πολεμοῦν σθεναρὰ τὸν Οἰκουμενισμόν, δὲν συμπροσεύχονται μὲ τοὺς αἱρετικούς, δὲν
συνυπογράφουνκοινὲς δηλώσεις μὲ τοὺς αἱρετικούς,δὲν κάνουν ἀναγνωρίσεις τῶν προαιώνιων αἱρετικῶν καὶ οὔτε
λαμβάνουν μέρος σὲ δαιμονικὲς πανθρησκειακες τελετουργίες ὅπωςοἱ ὑμέτεροι ἐπίσκοποι!
Ἀρκεῖ ἁπλὰ καὶ μόνον τὸ ἄνοιγμα μιᾶς πολιτικῆς ἐφημερίδας γιὰ νὰ διαπίστωση κανεὶς τὸν τραγέλαφο καὶ τὶς ἀμέτρητες
κανονικὲς παραβάσεις τῆς ὑμετέρας "ἐκκλησίας"! Τί νὰ προαναφέρη κανείς; Τὰ δυὸ πατριαρχεῖα τῆς Βουλγαρίας, τοὺς
τρεῖς πατριάρχες σας τῆς Οὐκρανίας, τὴ σχισματική σας ἐκκλησία τῶν Σκοπῖων, τὰ ἀμέτρητα σχίσματα τῆς "ἐκκλησίας"
σᾶς στὴν Αὐστραλία ἢ τὸ ἄσπονδομίσος τῶν ἐκκλησιαστικῶν σας ὀργανώσεωνκαὶ τοὺς ἀτέλειωτους δικαστικοὺς
ἀγῶνες μεταξύ σας, ὅπου διαδραματίζονται φρικτὲς σκηνὲς ποῦ κατασκανδαλίζουν τὸ ποίμνιο;
Ξέρετε πολὺ καλὰ πὼς δὲν ὑπάρχει ἀναλογία ἀνάμεσα στὶς κανονικὲς παραβάσεις -ποὺ σημειωτέον στοὺς
Νεοημερολογίτες εἶναι ἀπείρωςπερισσότερες- καὶ στὸ ξεπούλημα τῆς Πίστεως τῶν Οἰκουμενιστῶν-Νεοημερολογιτῶν
ποιμένων σας!
Ξέρετε, ἐπίσης, πολὺ καλὰ ὅτι δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ παρουσιάζετε ἐγκλήματα τοῦ παρελθόντος γιὰ νὰ δικαιολογήσετε τὰ
ἀπείρωςμεγαλύτερα ἐγκλήματα καὶ κακουργήματα περὶ τὴν Πίστιν τῆς σήμερον.
Εἶναι σὰν νὰ μᾶς λέη ὁ κάτ? ἐπάγγελμα εἰδεχθὴς κακοῦργος καὶ δολοφόνοςτῆς σήμερον, ποὺ ἔχει δολοφονήσει καὶ
ληστέψει ἀμέτρητο πλῆθοςἀνθρώπωνκαὶ συνελήφθη ὑπὸ τῶν διωκτικῶν ἄρχων, ὅτι πρέπει νὰ ἀθωωθῆ γιατί ... τὸν
περασμένο αἰώνα κάποιος δὲν ... συνελήφθη καὶ ... δὲν καταδικάστηκε γιὰ τὸ ἔγκλημα ποὺ ἔκανε σκοτώνοντας κάποιον
γιὰ νὰ τὸν ληστέψη!
Μὴν πλανάσθεπ. Γεώργιε καὶ π. Βασίλειε! Τὸ ἔγκλημα παραμένει ἔγκλημα καὶ τὸ κακούργημα, κακούργημα, ὅποτε καὶ ἂν
ἔγιναν.
Ἢ ἐποχὴ τῆς Τουρκοκρατίας στὴν ὁποία ἀναφέρεσθε ἦταν ἐποχὴ ποὺ ἡ Πατρίδα μας βρισκόταν ὑπὸ τὸν ζυγὸ τῶν
Ἀγαρινῶν. Δὲν ὑπῆρχε ἐλευθερία. Τὰ βιβλία ἦταν δυσεύρετα. Ἐφημερίδες δὲν ὑπῆρχαν. Καὶ ἂν κυκλοφοροῦσαν, τὰ νέα
τὰ μάθαιναν λίγοι, ἂν τὰ μάθαιναν, καὶ μὲ χρόνια καθυστέρηση. Οἱ μετακινήσεις καὶ οἱ μεταβάσεις ἀπὸ τόποσὲ τόπο
διαρκοῦσαν μῆνες καὶ ἡ πληροφόρησηδὲν ἦταν ἄμεση! Ὅποιες παραβάσεις ἔγιναν εἶχαν τοπικὸ καὶ πρόσκαιρο
χαρακτήρα. Καὶ ἂν δὲν ὑπῆρξε ἡ ἐπιβαλλόμενη ἀντίδραση δὲν σημαίνει ὅτι ἀμνηστεύονται τὰ ἐγκλήματα καὶ οὔτε εἶναι
δυνατὸν νὰ παρουσιάζονται ὡς πρότυπαπρὸς μίμηση τὴ σημερινὴ ἐποχὴ τῆς παγκοσμιοποιήσεωςτοῦ
Νεοημερολογιτικοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Οὔτε τότε εἶχε ἀνατραπεῖ ἡ ἐορτολογικὴ καὶ λειτουργικὴ ἑνότητα τῶν Ὀρθοδόξων
συνοδικὰ μὲ τὴν ἀλλαγὴ τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἡμερολογίου. Ἂν εἶχαν γίνει ὅλα αὐτὰ θὰ βλέπατε τὴν ἀντίδραση τῶν
Ἁγίων Κολλυβάδων, ἐκ τῶν ὁποίων ἄλλους ἐξόρισαν, ἄλλους ἐβασάνισαν καὶ ἄλλους ἐφόνευσαν ἐπειδὴ δὲν δέχονταν τὰ
μνημόσυνα καὶ τὶς γονυκλισίες τῆς Κυριακῆς. Δὲν δέχονταν δήλ. καινοτομίες καὶ ἐκκοσμίκευση τῆς Ἐκκλησίας. Καὶ
ἀγωνίστηκαν ἕως ἐξορίας καὶ θανάτου ἐναντίον αὐτῶν τῶν παραβάσεωντῆς Παραδόσεως.
Ἀλλὰ γιὰ τοὺς Ἁγίους Κολλυβάδες ἑτοιμάζουμε ὁλοκληρωμένη μελέτη, ὅπου φωτίζονται πολλὲς πτυχὲς τῆς διδασκαλίας
καὶ τῆς ζωῆς τοῦ ἀναγεννητικοῦ, ὄχι μόνον γιὰ τὴν Πατρίδα μας, Κολλυβαδικοὺ κινήματος.
Ἀντιθέτως, σήμερα, σὲ δευτερόλεπτα πληροφορούμαστε ὄχι μόνον τὸ τί συμβαίνει στὴν Ἑλλάδα ἀλλὰ καὶ στὸ πιὸ
ἀπομακρυσμένο σημεῖο τοῦ πλανήτη, στὴν Αὐστραλία καὶ στὴν "Ἀμερικὴ καὶ μάλιστα ἔχοντας τὴ δυνατότητα τῆς ἄμεσης
πληροφορήσεωςμὲ ἦχο καὶ εἰκόνα ποὺ ἀποτυπώνονται σὲ δίσκους καὶ σὲ ἔντυπαμέσω τοῦ ἠλεκτρονικοῦ τύπου καὶ ἄρα
ἄμεση καὶ τεκμηριωμένη εἶναι καὶ ἡ ἀντίδρασή μας!!!
Ἡ στάση μας στὴν προδοσία τῆς Πίστεως εἶναι ἡ ἴδια μὲ ἐκείνη τῶν Ἁγίων Πατέρων:
Ἀποτείχιση. Διακοπῆ τῆς κοινωνίας μὲ τοὺς κακοδόξους. Αὐτὸ μόνο τρέμουν οἱ Οἴκουμενιστες-Νεοημερολογίτες.
Ἐσὰς ποὺ ὑποτάσσεστε μὲ κάποιες διαμαρτυρίες δὲν σᾶς ὑπολογίζουν καθόλου. Σᾶς μαλώνουν καὶ σᾶς ἀπειλοῦν καὶ
ξαναμαζεύεστε στὸ καβούκι σας!
Τὰ κριτήρια τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τῶν Ἁγίων Πατέρων γιὰ τὴν ἀποτείχιση
Ἄλλα εἶναι, ἑπομένως, τὰ κριτήρια ποὺ ἔθεσαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες μας, Ἅγιε Καθηγούμενε, π. Γεώργιε, καὶ π. Βασίλειε, τὰ
ὁποία ὁδηγοῦν τοὺς Ὀρθοδόξους καὶ τοὺς προστατεύουν ἀπὸ τὴν πλάνη καὶ τὴν κακοδοξία τῶν σχισματοαιρετικῶν
ποιμένων διὰ μέσου τῶν αἰώνων.
Ποιὰ εἶναι αὐτὰ ;
Τὰ ἐξηγοῦμε ἐν συντομίᾳ κατωτέρω:
Στὴν Καθολικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἡ Πίστις καὶ ἡ Παράδοσις δὲν μεταβάλλονται, μένουν ἀναλοίωτα μέσα
στὸ χρόνο.
Ὅσον ἄφορα τὸ ἀναλλοίωτό της Ὀρθοδόξου Παραδόσεωςθὰ πρέπηνὰ τονίσουμε γιὰ πολλοστὴ φορᾶ ὅτι Παράδοσις
εἶναι ἡ ἐξουσία νὰ διδάσκει κανείς, νὰ ὁμολογῆ, νὰ δίνη μαρτυρία καὶ νὰ κηρύσση στηριζόμενος στὸ βάθοςτῆς ἐμπειρίας

τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία παραμένει πάντα ἡ ἴδια καὶ ἀναλλοίωτη.
Καὶ αὐτὴ ἡ ἐξουσία τοῦ διδάσκειν περιλαμβάνεται στὴν Ἀποστολικὴ Διαδοχὴ καὶ στηρίζεται σ? αὐτήν. Ἡ Ἀποστολικότητα
τῆς Ἐκκλησίας δὲν ἐξαντλεῖται στὸ ἀδιάσπατο τῆς ἁλυσίδας τῆς Ἱερατικῆς Διαδοχῆς ἀπὸ τοὺς Ἀποστόλους μέχρι σήμερα.
Ἢ Ἀποστολικὴ Διαδοχὴ νοεῖται μόνον μέσα στὴν πιστότητα τῆς Ἀποστολικῆς Παραδόσεωςχωρὶς τὴν ὁποία δὲν ὑπάρχει
κανονικὴ Διαδοχή, ἔστω καὶ ἂν ἡ ἁλυσίδα τῶν ἐπισκοπικῶν χειροθεσιῶν φτάνει μέχρι τοὺς Ἁγίους Ἀποστόλους.
Ὅταν οἱ Νεοημερολογίτες Ἐπίσκοποι ἀκολουθοῦν δικούς τους δρόμους πρὸς τὸν Οἰκουμενισμό, τὴν αἵρεση καὶ τὴν
καινοτομία, τότε δὲν ἐκφράζουν καὶ δὲν μαρτυροῦν τὴν Πίστη καὶ τὴν ἐμπειρία τῆς Ἐκκλησίας. Δὲν διατηροῦν πιστὰ τὴν
Ἀποστολικὴ καὶ Πατερικὴ Παράδοση.
Ἢ Ἱεραρχία τότε μόνον διδάσκει κατὰ ἕνα Καθολικὸ τρόπο, ὅταν ἀληθινὰ κρατῆ καὶ συμπεριλαμβάνη τὴν Ἐκκλησία μέσα
στὸν ἑαυτό της.
Ἢ Ἀποστολικὴ Διαδοχὴ ἐκφράζεται καὶ νοεῖται μόνον μὲ τὴν πιστότητα στὴν Ἀποστολικὴ Παράδοση καὶ τὴν τήρηση τῆς
Ἀποστολικῆς Παραδόσεως.
Στὸ ἀδιαχώριστό της Ἀποστολικῆς Διαδοχῆς καὶ τῆς Ἀποστολικῆς Παραδόσεωςβρίσκεται ἡ πληρότητα τῆς Πεντηκοστῆς.
Καὶ ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι, οἱ "Παλαιοημερολογίτες", ὅπωςὅλοι οἱ Ἅγιοι Πατέρες μας ἀγωνιζόμαστε νὰ κατέχουμε καὶ νὰ
κρατᾶμε ἐκεῖνο τὸ ὅποιο παντοῦ, πάντοτε καὶ ὑπὸ πάντωνἐπιστεύθη. Διότι ὄντως καὶ κυρίως αὐτὸ εἶναι τὸ γνώρισμα τῆς
Καθολικότητος τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τὸ νὰ στοιχιζόματε ἀκολουθώντας στὴν ζωή, στὴν
ὁμολογία καὶ στὴν Πίστη, τὸ σύνολον τῶν Ἁγίων Πατέρων, τὴν ΘριαμβεύουσανἜκκλησιαν, τὸ μυστικὸ σῶμα τοῦ
Χριστοῦ καὶ ὅσους ἀπὸ τὴν στρατευομένην Ἐκκλησία στοιχίζονται μὲ Ἐκείνην.
Παραμένουμε οἱ Ὀρθόδοξοι ἑνωμένοι μὲ τὸ σῶμα τῶν Μαρτύρωνκαὶ τῶν Ὅμολογιτων, τῶν Ὁσίων καὶ τῶν Δικαίων ποὺ
πάντοτε καὶ παντοῦ, ἐξ ἀρχῆς καὶ μέχρι τέλους κήρυξαν καὶ παρέδοσαν, ἐκεῖνα τὰ ὁποῖα παρέλαβανἀπὸ τοὺς
προγενέστερους ΘεοφόρουςἉγίους καὶ ἀπὸ τὶς Ἅγιες Οἰκουμενικές, Πανορθόδοξες καὶ Τοπικὲς Συνόδους, ἀπὸ τοὺς
Ἁγίους Ἀποστόλους καὶ τὸν ἴδιον τὸν Κύριόν μας καὶ Θεμελιωτὴν τῆς Ἐκκλησίας μας Ἰησοῦν Χριστόν.
"Στοιχοῦμεν", λοιπόν, "ἑπόμενοι τῷ συνόλῳ, τὴ ἀρχαιότητι, τὴ συμφωνία".
Αὐτὸ εἶναι τὸ κριτήριο τοῦ Καθολικοῦ Δόγματος καὶ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ βιώματος τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ
Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας. Εἶναι πᾶν ὅ,τι, πάντοτε καὶ ὑπὸ πάντωνἐπιστεύθη καὶ συμφωνεῖ "ἑπόμενον τῷ συνόλῳ, τὴ
ἀρχαιότητι καὶ τὴ συμφωνία."
Ἃς ρωτήσουμε τώρα τοὺς Νεοημερολογίτες:
Ποιὸ ἑορτολόγιον ἀνταποκρίνεται στὸ κριτήριον τοῦ καθολικοῦ ἐκκλησιαστικοῦ βιώματος; Τὸ Πάτριον ἢ τὸ Νέον;
Ποιὰ λειτουργικὴ τάξις νηστείας καὶ λατρείας ἀνταποκρίνεται στὶς ἀπαιτήσεις τούτου τοῦ κριτηρίου; Ἡ καινοτομία τῶν
Νεοημερολογιτῶν ἢ ἡ Πατροπαράδοτη τάξις τῶν Ἁγίων Πατέρων τοῦ κοινοῦ Πατρώου Ἑορτολογίου;
Εἶναι φανερὸ ὅτι τὸ κριτήριο τῆς Καθολικότητος τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ δόγματος καὶ τοῦ λειτουργικοῦ βιώματος δὲν ἔχει
νὰ κάνη τίποτε μὲ τὸ ὑποκειμενικό, "ἂν πειράζη ἡ δὲν πειράζη" ποὺ τάχα "μόνον διορθώθηκε τὸ ἑορτολόγιο" ἀπὸ ἐσᾶς
τοὺς Νεοημερολογίτες. Γιατί μὲ αὐτὸν τὸν τρόποἐσεῖς οἱ Νεοημερολογίτες ὡς γνώμονα, κριτήριο καὶ πρόφασητῶν
μεταρρυθμίσεων καὶ τῶν καινοτομιῶν ἔχετε τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό σας. Ἔτσι ὅμως ἔρχεστε σὲ ἀντίθεση μὲ τὸ ἀναλλοίωτο
βίωμα καὶ τὴν ἀλάνθαστη μαρτυρία τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας: Μὲ ὅ,τι πάντοτε, παντοῦ καὶ ὕπο πάντωνἐπιστεύθη.
Ἐμεῖς τὸ ἐκκλησιαστικό μας βίωμα, δηλαδὴ τὸ νὰ μὴ συμπροσευχόμαστε μὲ αἱρετικούς, οὔτε νὰ συνεορτάζουμε μὲ
αὐτούς, τὸ νὰ ἀποστρεφόμαστε τὸν οἰκουμενισμὸ καὶ τὸν πανθρησκειακὸ συγκρητισμό, τὸ νὰ νηστεύουμε, νὰ
λειτουργούμαστε καὶ νὰ ἑορτάζουμε μὲ τὸ ἀείποτε Ἑορτολόγιο τῆς Καθολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τὸ ἔχουμε
παραλάβει ἀπὸ τοὺς Ἁγίους Πατέρες.
Ἔσεις ἀπὸ ποιὸν παρελάβατε τὴν Νεοημερολογιακὴ καινοτομία, τὴ συνιερουργία μὲ τὸν Πάπα, τὶς συμπροσευχὲς μὲ τοὺς
προτεστάντες, τοὺς πάστορες καὶ τὶς παστόρισσες, τοὺς βουδιστὲς καὶ τοὺς μουσουλμάνους καὶ ὅλο τὸ συνονθύλευμα τοῦ
Σατανᾶ;
Παράδοσις εἶναι τὸ νὰ μὴ ἑορτάζουμε μαζὶ μὲ τοὺς ἑτεροδόξους, πράγμα τὸ ὁποῖο καταλύθηκε ἤδη μὲ τὴν εἰσαγωγὴ τοῦ
Νέου ἡμερολογίου. Ἡ Πατροπαράδοτοςνηστεία τῶν Ἁγίων Ἀποστόλωνπολλὲς φορὲς καταργεῖται μὲ τὸ Νέον
ἡμερολόγιον ἢ περιορίζεται σὲ μία ἡ δυὸ ἥμερες!! Σημειωτέον ὅτι ἡ νηστεία αὐτὴ εἶναι Παράδοσις μέσα εἰς τὴν 'Αγίαν
Ἐκκλησίαν ἤδη ἀπὸ τοὺς πρώτουςχριστιανικοὺς χρόνους, ὅπωςἀναφέρεται στὴν ἐπιστολὴ τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου
"Πρὸς τοὺς ἀπολειφθέντας ἐπισκόπους, περὶ τῶν ἐν τὴ Συνόδωτυπωθέντων" Βλ. Θεοδωρήτου ἐπισκόπουΚύρου,
Ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία, ἔκδοσις 1679, σέλ. 34.
Μὲ τὴν κατάργηση ἢ τὴν περικοπὴ τῆς νηστείας τῶν Ἁγίων Ἀποστόλωνὑποπίπτουνοἱ Νεοημερολογίτες στὸ ἀνάθεμα τῆς
ἐν Γάγγρᾳ Τοπικῆς Συνόδου, ἡ ὁποία ἔχει κύρος Οἰκουμενικῆς, διότι οἱ διατάξεις τῆς ἔχουν κυρωθεῖ ἀπὸ Οἰκουμενικὴ
Σύνοδο. Ὁ 19ος Κανὼν τῆς ὁρίζει: "Ἐι τὶς χωρὶς σωματικῆς ἀνάγκης τᾶς παραδεδομένας νηστείας εἰς τὸ κοινὸν καὶ
φυλασσομένας ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας παραλύοι... ἀνάθεμα ἔστω..."
Οἱ θεῖοι Πατέρες τῆς Ζ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἐπίσης ἀναθεμάτισαν "τοὺς προστιθέντας τί ἡ ἀφαιροῦντας ἐκ τῆς
Καθολικῆς" (δήλ. τῆς Ὀρθοδόξου) Ἐκκλησίας" καὶ ὅλα ὅσα ἐφεῦρον οἱ νεωτεριστὲς μετὰ τὴν Ἅγιαν αὐτὴν Οἰκουμενικὴν
Σύνοδον καὶ εἶναι "παρὰ τὴν διδασκαλίαν καὶ ὑποτύπωσιν τῶν Ἁγίων Πατέρων", δηλαδὴ παρὰ τὴν Ἐκκλησιαστικὴν
Παράδοσιν. Ἑπομένωςἀναθεμάτισαν καὶ τὴν καινοτομίαν τοῦ Νέου ἡμερολογίου καὶ τὴν καινοφανῆ αἵρεση τοῦ
Οἰκουμενισμοῦ :
"Νήφοντες ἐν πάσιν ἀποστολικῶς, τὸ ἰσόρροπονκρίνομεν, ἴνα πάσανκαινοφωνίαν, ὑφεσὶν τὲ καὶ πλεονασμόν, ὡς ζιζάνια
τῷ καθάρῳ σίτω ἔτι σπαρέντα, ἀναβολῆς πάσηςἐκτός, ἐκτίλλωμεν ὡς τῆς ἀληθείας ἀντίθετα καὶ τῆς Ἐκκλησίας
ἀντίμαχα. Τὰ γὰρ ἐν αὐτῇ παραδοθέντα οὐκ εἰσὶ ναὶ καὶ οὔ, ἀλλὰ ναὶ εἰσὶν ἐν ἀληθείᾳ καὶ μένουσιν ἀρραγῆ καὶ
ἀκράδαντα εἰς τοῦ αἰῶνος χρόνον..." (Πρακτικὰ Ζ' Οἴκ. Συνόδου, Mansi Τόμος 12, σέλ. 1002)... Πατέρες κηρύττουσι

τέκνα ὑπακοῆς ἐσμὲν καὶ ἐγκαυχώμεθαἐν προσώπῳμητρὸς τὴ παραδόσει τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας" (δήλ. τῆς
Ὀρθοδόξου)...
" Ἠμεῖς τοὺς θεσμοὺς τῶν Πατέρων φυλάττομεν. Ἠμεῖς τοὺς προστιθέντας τί ἢ ἀφαιροῦντας ἐκ τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας
ἀναθεματίζομεν... Ἠμεῖς κατὰ πάντα τῶν αὐτῶν θεοφόρωνΠατέρων ἠμῶν τὰ δόγματα καὶ πράγματα κρατοῦντες
κηρύσσομεν ἐν ἐνὶ στόματι καὶ μία καρδία, μηδὲν προστιθέντες, μηδὲν ἀφαιροῦντες, τῶν ἐξ αὐτῶν παραδοθέντων ἠμίν,
ἀλλὰ τούτοις βεβαιούμεθα, τούτοις στηριζόμεθα... Εἰ τὶς πάσανπαράδοσιν Ἐκκλησιαστικὴν ἔγγραφοντὲ ἢ ἄγραφον ἀθετεῖ
ἀνάθεμα ἔστω..." (Mansi, Τόμος 23ος, σέλ. 128 ἔπ.).
Ἡ Ἁγία Ζ' Οἰκουμενικὴ Σύνοδοςσφραγίζει τὴν Πίστη καὶ ἐπικυρώνει τὶς προηγούμενες Συνόδους. Κάθε καινοτομία καὶ
κάθε παράβασητῆς παραδόσεωςεἶναι κάτω ἀπὸ φρικτὰ ἀναθέματα...
Τὸ Νέον ἡμερολόγιον καὶ ἡ καινοφανὴς αἵρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ προσκρούουνστὰ κελεύσματα τοῦ θεηγόρου καὶ
οὐρανοβάμονοςΠαύλου γιὰ τὴν ἀκριβῆ τήρηση τῶν Παραδόσεων: "Στήκετε καὶ κρατεῖτε τᾶς παραδόσεις, ἃς ἐδιδάχθητε
εἴτε διὰ λόγου εἴτε δί? ἐπιστολῆς ἠμῶν" (Β' θέσ. β' 15) καὶ "Σὺ δὲ μένε ἐν οἲς ἔμαθες καὶ ἔπιστωθης, εἰδῶς παρὰ τίνος
ἔμαθες" (Β' Τίμ. γ' 14) καὶ στὶς Παροιμίες διαβάζουμε "Μὴ μέταιρε ὅρια αἰώνια, ἃ ἔθεντο οἱ πατέρες σου" (Παροιμ. ΚΒ'
28).
Τὰ αὐτὰ διδάσκει καὶ ὁ Μέγας δογματικὸς θεολόγοςτῆς Ἐκκλησίας μας Ἅγιος Ἰωάννης Δαμασκηνὸς γιὰ τὴν τήρηση τῆς
Πίστεως καὶ τῆς Παραδόσεως:
"Πρώτον μὲν οὒν ἁπάντων, οἰὸν τίνα τρόπονἢ θεμέλιον τὸν λογισμὸν καταπήξας, τὴν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς θεσμοθεσίας
συντήρησιν, δὶ ἧς σωτηρία προσγίγνεσθαι πέφυκε...
Μὴ καινοτομεῖ, μηδὲ μέταιρε ὅρια αἰώνια, ἃ ἔθεντο οἱ πατέρες σου...
Οὐκ ἀνεξόμεθα νέαν πίστιν διδάσκεσθαι...
Οὐκ ἀνεξόμεθα ἄλλοτε ἄλλα φρονειν καὶ καιροις μεταβάλλεσθαι... " (Ρ.G. 94, 1233 ἔπ.).
Αὐτὰ εἶναι τὰ κριτήρια τῆς Ἁγιωτάτης καὶ εἰρηνοχύτου Ὀρθοδοξίας!
Μὲ αὐτὰ στοιχίζονται οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί!
Ὁ κάθε ἕνας προσωπικὰ ἔχει εὐθύνην νὰ κρίνη, νὰ ἐλέγχη νὰ ἐξετάζη τὴν διδασκαλία καὶ τὴν πράξη τῶν ποιμένων του,
ἂν συμφωνοῦν μὲ τὴν πράξη, τὴν παράδοσηκαὶ τὴν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας διὰ μέσου τῶν αἰώνων.
Καὶ ὅταν ἡ Πίστις μένη ἀπαρασάλευτη καὶ ἡ διδασκαλία ἀκαινοτόμητη, τότε εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ ἀκόλουθή τους
ποιμένες του ποὺ ἐνεργοῦν καὶ ὑπακούουν ἐκεῖνοι πρῶτοι στὰ κελεύσματα τῶν τὲ Πανορθοδόξωνκαὶ Οἰκουμενικῶν
Συνόδωνκαὶ τῶν Ἁγίων Πατέρων, σὲ ὅ,τι πάντοτε παντοῦ καὶ ὑπὸ πάντωνἐπιστεύθη.
Αὐτὰ τὰ ὁποῖα λέτε ἐσεῖς, π. Γεώργιε, καὶ π. Βασίλειε, εἶναι καινοφανεῖς θεωρίες, αἴολες καὶ παντελῶς ἀστήρικτες, ποὺ
δὲν ἔχουν καμμία ἀναφορὰ στὴν ἑνιαία Ἁγιοπατερικὴ Παράδοση. Τὸ νὰ ἑορτάζουν ταυτοχρόνωςὅλες οἱ Ἐκκλησίες μίαν
καὶ τὴν αὐτὴν Ἕορτην καὶ νὰ ἐπικρατῆ ἡ αὐτὴ τάξις ὡς πρὸς τὶς νηστεῖες ἐν γένει Χριστουγέννων, Ἁγίων Ἀποστόλων,
Δεκαπενταύγουστου, τῆς Ἀποτομῆς της Κεφαλῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου, τῆς Ὑψώσεωςτοῦ Τιμίου Σταυροῦ, σὲ ὅλες τὶς
Ἐκκλησίες, εἶναι Παράδοσις καὶ Ὄρος καὶ Κανῶν.
Ἢ ἀνάγνωσις ὁρισμένων Εὐαγγελίων κατὰ ὁρισμένες Κυριακὲς καὶ ἡ τάξις τούτων, τὴν ὁποίαν ἀνέτρεψε ἡ εἰσαγωγὴ τοῦ
Νέου ἡμερολογίου, εἶναι Παράδοσις.
Τὸ νὰ τελῆται δυὸ φορὲς τὸ χρόνο μία καὶ ἡ αὐτὴ Ἑορτή, π.χ. ἡ Γέννησις καὶ ἡ Βάπτισις τοῦ Χριστοῦ μας ἡ ἡ Κοίμησις
τῆς Θεοτόκου, ὅπωςκαὶ γίνεται μὲ τὴν εἰσαγωγὴ τοῦ Νέου ἡμερολογίου καὶ ἑορτάζονται Δεσποτικὲς καὶ Θεομητορικὲς
Ἑορτὲς μία φορᾶ ἀπὸ τὴ μιὰ ἐκκλησία καὶ μία φορᾶ ἀπὸ τὴν ἄλλη εἶναι παράδοσις;
Κανένας λαὸς καὶ καμμία ἐκκλησία, εἰμὴ μόνον οἱ Νεοημερολογίτες δὲν κρατοῦν δυὸ ἑορτολόγια, ἕνα μὲν γιὰ τὶς κινητὲς
καὶ ἄλλο γιὰ τὶς ἀκίνητες ἑορτές.
Τὸ ἀείποτε ἑορτολόγιον τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας θεμελιώνει τὴν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας
στὴν βίωση τῆς Πίστεως καὶ τὴν ἐκδήλωση τῆς Ὀρθοδόξου Λατρείας. Ἡ μονομερὴς μεταβολή του καὶ ἡ εἰσαγωγὴ τοῦ
Νέου δὲν εἶναι ὅλως ἄσχετη καὶ ξένη δογματικῶν καὶ κανονικῶν σχέσεωνκαὶ συνθηκῶν.
Ἢ μονομερὴς καὶ ἀντικανονικὴ μεταρρύθμιση καὶ εἰσαγωγὴ τοῦ Νέου ἡμερολογίου ἐπέφερε τὴν διάσπασητῆς Ἑνότητος
πασῶν τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν στὴν βίωση τῆς Πίστεως καὶ στὴν ἐκδήλωση τῆς Ὀρθοδόξου θείας Λατρείας, ἡ ὁποία
γίνεται μὲ τὴν ταυτόχρονη τήρηση τῶν ἑορτῶν, τῶν νηστειῶν καὶ τῶν λοιπῶν ἐξαγνιστικῶν θυσιῶν.
Μὲ τὴν καινοτομία τοῦ Νέου θίγεται στὴν ἐξωτερίκευση καὶ ἐκδήλωση τοῦ τὸ Δόγμα τῆς ἑνότητος τῆς Μῖας, Ἁγίας,
Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, τὸ ὁποῖον ἀποτελεῖ τὸ 9ον ἄρθρον τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεώς μας.
"Ἡ πλήρηςκαὶ ἀκριβῆς ἔννοια τοῦ δόγματος τῆς ἑνότητος κατὰ τὴν Ὀρθόδοξον ὑγιὰ ἀντίληψιν δὲν ἔγκειται μόνον εἰς τὴν
κατὰ γνῶσιν καὶ θεωρίαν ἑνιαίαν καὶ ἀπαράλλακτον πίστιν, ἀλλὰ καὶ στὴν κατὰ πράξιν καὶ βίωσιν ταυτόχρονον καὶ
ὁμοιόμορφον ἐκδήλωσιν καὶ ἐξωτερίκευσιν αὐτῆς." Βλ. Ἀνδρούτσου, Δογματική της Ὄρθοδοξου Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας,
Ἀθῆναι 1956, σέλ. 274.
Σήμερα κηρύσσεται παγκοσμίως ὁ Οἰκουμενισμὸς
Οἱ Οἰκουμενιστὲς σήμερα πλέον δὲν σταματοῦν στὶς συμπροσευχὲςκαὶ τὶς συνιερουργίες μὲ τοὺς ἀναθεματισμένους καὶ
ἐχθρούςτου θεοῦ Λατίνους, ἀλλὰ προχωροῦνκαὶ ξανοίγονται καὶ στοὺς προτεστάντες, συνιερουργουνμὲ αὐτούς, εἴτε
αὐτοὶ εἶναι πάστορες εἴτε παστόρισσες, κάνοντας μαζί τους "μυστήρια", γάμους, βαφτίσεις, κηδεῖες. Οἱ περισσότεροι ἀπὸ
αὐτοὺς μεταδίδουν τὰ μυστήρια συνεχῶς, ὅπωςἐξ ἰδίας θλιβερῆς πείρας γνωρίζουμε, σὲ ὅλους ἀνεξαιρέτως,
Μονοφυσίτες, Φράγγουςκαὶ Προτεστάντες. Στὴν πράξη δήλ. οἱ ὑποτιθέμενοι ὀρθόδοξοι ἔχουν ἑνωθεῖ μὲ ὅλους τους
προαναφερθέντες αἱρετικούς.
Μερικὲς οἰκουμενιστικὲς μάλιστα "ἐκκλησίες", ὅπωςτὸ πατριαρχεῖο τῆς Ἀντιόχειας, ἤδη ἔχουν καὶ ἐπισήμωςἑνωθεῖ μὲ
τοὺς Μονοφυσίτες κατόπιν σχετικῆς συνοδικῆς ἀποφάσεωςποὺ ὁρίζει, πότε θὰ ἱεροπρακτεῖ ὁ Μονοφυσίτης καὶ πότε ὁ

"ὀρθόδοξος" ἀνάλογα μὲ τὸ πλῆθοςτῶν πιστῶν ποὺ ἔχει κάθε θρησκευτικὴ κοινότητα (!):
"Ἡ Ἁγία Σύνοδοςτῆς Ἀντιοχείας ἀπεφάσισε τὰ ἕξης:
1) Τὸν πλήρη καὶ ἀμοιβαῖον σεβασμὸν τῶν δυὸ Ἐκκλησιῶν ὡς πρὸς τὸ τελετουργικὸν τῶν, τὴν πνευματικότητα, τὴν
κληρονομίαν καὶ τοὺς ἁγίους πατέρας καὶ τὴν πλήρη προστασίαν τῶν λειτουργικῶν πράξεωνκαὶ τῆς Ἀντιοχείας καὶ τῆς
Συρίας.
2) Τὴν ἐνσωμάτωσιν τῶν πατέρωνκαὶ τῶν δυὸ ἐκκλησιῶν καὶ τῆς παραδόσεωςτῶν γενικῶς εἰς τὰ χριστιανικὰ
ἐπιμορφωτικὰ προγράμματτα καὶ τὴν θεολογίαν καθηγητῶν καὶ μαθητῶν. (Τὸν Διόσκουρο καὶ τὸν Εὐτυχῆ τους
αἱρεσιάρχες καὶ ... Ἁγίους τῶν Μονοφυσιτῶν!!! Νὰ τοὺς χαίρεστε, Ἅγιε Καθηγούμενε. Ἀπὸ δῶ καὶ πέρανὰ τοὺς φτιάξετε
καὶ εἰκόνες νὰ τοὺς προσκυνᾶτε!)
3) Τὴν ἀποφυγήν του νὰ δέχωνται μέλη μιᾶς ἐκκλησίας εἰς τὴν ἄλλην, ὅποιοι καὶ ἂν εἶναι οἱ λόγοι.
4) Τὴν διοργάνωσιν συνάξεων καὶ τῶν δυὸ Συνόδωνὁποτεδήποτε ὑπάρξει ἀνάγκη.
5) Νὰ παραμείνη κάθε Ἐκκλησία ὡς σημεῖον ἀναφορᾶς διὰ τὰ μέλη τῆς εἰς θέματα ἀφορώντα γάμον, διαζύγιον υἱοθεσίαν
κλπ.
6) Ἐὰν δυὸ ἐπίσκοποι δυὸ διαφορετικῶν ἐκκλησιῶν συναντηθοῦν διὰ πνευματικὴν τελετήν, θὰ προίσταται ἐκεῖνος ποὺ
θὰ ἔχη τὸ μεγαλύτερον ποίμνιον.
Ἀλλὰ ἂν εἶναι εἰς τὸ μυστήριόν του γάμου, θὰ προΐσταται ὁ ἐπίσκοπόςτης ἐκκλησίας τοῦ νυμφίου.
7) Ὅ,τι ἔχει ἀναφερθῆ προηγουμένωςδὲν ἰσχύει κατὰ τὸν συνεορτασμὸν Ἐπισκόπωνεἰς τὴν θείαν Λειτουργίαν.
8) Ὅ,τι ἔχει λεχθῆ εἰς τὸ ὓπ ἀριθμ. 6 ἄρθρον, ἰσχύει διὰ τοὺς κληρικοὺς καὶ τῶν δυὸ ἐκκλησιῶν.
9) Ἐὰν ἕνας ἱερεὺς μιᾶς ἐκ τῶν δυὸ ἐκκλησιῶν τύχη νὰ εἶναι εἰς κάποιον περιοχήν, θὰ τελέση τὰ θεία μυστήρια διὰ τὰ
μέλη καὶ τῶν δυὸ ἐκκλησιῶν συμπεριλαμβανομένης καὶ τῆς θείας λειτουργίας καὶ τοῦ μυστηρίου τοῦ γάμου. Ὁ ἴδιος
ἱερεὺς θὰ κρατήση ἀνεξάρτητον ἀρχεῖον καὶ διὰ τᾶς δυὸ ἐκκλησίας καὶ θὰ μεταφέρη τὴν καταγραφὴν τῶν μελῶν τῆς
ἀδελφῆς ἐκκλησίας εἰς τὴν πνευματικήν της ἐξουσίαν. (Ἂν βρεθῆτε στὴν Ἀντιόχεια μὴν ξεχάσετε νὰ κοινωνήσετε στὴ
λειτουργία ποὺ θὰ κάνη ὁ Μονοφυσίτης ἱερεύς, γιὰ νὰ ἁγιασθῆτε, ἀφοῦ εἶστε κοινωνικοὶ μὲ τὸ Πατριαρχεῖο αὐτό, καὶ δὲν
πρέπει, κατὰ τὰ λεγόμενά σας, νὰ κόψετε τὴν κοινωνία τους! Γιατί δὲν κινδυνεύετε! Μὲ γειά σας καὶ χαρά σας!)
10) Ἐὰν δυὸ ἱερεῖς καὶ τῶν δυὸ ἐκκλησιῶν τύχη νὰ εὐρίσκωνται εἰς κάποιαν κοινότητα, θὰ ἐναλλάσσωνται καὶ εἰς
περίπτωσιν συνεορτασμοῦ θὰ προΐσταται ἐκεῖνος μὲ τὸ μεγαλύτερον ποίμνιον.
11) Ἐὰν ἐπίσκοποςἀπὸ μίαν ἐκκλησίαν καὶ ἕνας ἱερεὺς ἀπὸ τὴν ἀδελφὴν Ἐκκλησίαν τύχη νὰ συνεορτάζουν, θὰ
προΐσταται, ὅπωςεἶναι φυσικόν, ὁ ἐπίσκοπος, ἀκόμη καὶ ἂν εὑρίσκεται εἰς τὴν κοινότητα τοῦ ἱερέως, ἔφ? ὅσον ὑπάρχουν
λαικοὶ καὶ ἀπὸ τᾶς δυὸ ἐκκλησίας.
12) Χειροτονία εἰς τοὺς βαθμοὺς τῆς ἱερωσύνηςγίνονται ἀπὸ τὴν πνευματικὴν ἀρχὴν τῶν ὑποψηφίωνεἰς κάθε ἐκκλησίαν,
κατὰ προτίμησιν μὲ τὴν παρουσίαν ἀδελφῶν ἀπὸ τὴν ἄλλην ἀδελφὴν Ἐκκλησίαν.
13) Ἀνάδοχοι καὶ μάρτυρες γάμου ἐπιτρέπεται νὰ ἐπιλέγωνται ἀπὸ τὰ μέλη καὶ τῶν δυὸ ἐκκλησιῶν χωρὶς διάκρισιν.
14) Εἰς ὄλας τᾶς κοινᾶς ἐορτᾶς θὰ προΐσταται ὁ ἀρχαιότερος τὴ τάξει ἱερεύς.
15) Ὅλοι οἱ ὀργανισμοὶ τῶν δυὸ Ἐκκλησιῶν θὰ συνεργάζωνται εἰς ὅλα τὰ θέματα, μορφωτικά, παιδείαν καὶ κοινωνικὰ διὰ
τὴν ἀνάπτυξιν τοῦ ἀδελφικοῦ πνεύματος.
Σᾶς ὕποσχομεθα, μὲ αὐτὴν τὴν εὐκαιρίαν, ὅτι θὰ συνεχίσωμεν νὰ ἐνισχύωμεν τὴν σχέσιν μας μὲ τὴν ἀδελφὴν Ἐκκλησίαν
καὶ ὄλας τᾶς ἄλλας Ἐκκλησίας μὲ σκοπὸν νὰ γίνωμεν ὅλοι μία κοινότητα κάτω ἀπὸ ἕνα Ποιμένα."
"Ὀρθόδοξη Μαρτυρία", τεῦχος 79ον καὶ "Φιλήματα Ἰούδα", Ἔκδοσις Ἐ', 2000, σέλ. 261 καὶ "Ό.Τ.", τὴν σειρὰ τῶν ἄρθρων
τὸ 1991, γιὰ τὴν προδοτικὴ συμφωνία τοῦ Σανμπεζύ, βλ. ἰδιαίτερα τὰ ἄρθρα ἀριθμ. Φύλ. 1160, 1329 καὶ τὰ τρία βιβλία
τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου ΠενταπόλεωςΚαλλιοπίου, "Ἡ ἕνωσις μὲ τοὺς Μονοφυσίτες", Πειραιεύς, Δ' ἔκδ. 1991,
"Ὀρθόδοξοι καὶ Μονοφυσίτες", Πειραιεύς, Ἀ' ἔκδ. 1991.
Τί ἔτι χρείαν ἔχομεν μαρτύρων;
Εἶναι συνοδικὴ ἢ ὄχι ἡ διακήρυξη τῆς αἱρέσεωςτοῦ Οἰκουμενισμοῦ;
Ἑνώνεται ὁλόκληρον Πατριαρχεῖον, μὲ τὸ ὁποῖο εἶστε σὲ πλήρη κοινωνία, μὲ τοὺς Μονοφυσίτες, ὅταν ὁρίζονται καὶ
λεπτομερεῖς αὐτῆς τῆς ἑνώσεως;
Ἀνεκλήθη ποτὲ αὕτη ἡ Συνοδικὴ πράξη;
Κοινωνοῦν ἢ ὄχι ἀπὸ ἕνα ποτήριο ὀρθόδοξοι καὶ Μονοφυσίτες;
Τώρα τί μας λέτε ὅτι ἀπὸ ὅσο γνωρίζετε αὐτὰ γίνονται σὲ μικρὴ ἔκταση;
Εἶναι οἱ Μονοφυσίτες ὑπὸ τὰ φρικτὰ ἀναθέματα τεσσάρωνΟἰκουμενικῶν Συνόδωνἡ ὄχι;
Ἐκπίπτετε, λοιπόν, τῆς ἱερωσύνης, κατὰ τὰ λεγόμενά σας, μιὰ καὶ εἶστε σὲ πλήρη κοινωνία μὲ τὸ κοινωνικὸ πρὸς τοὺς
Μονοφυσίτες Πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας;
Οἱ ἀντικειμενικοὶ ἀναγνῶστες ἃς βγάλουν μόνοι τους τὰ συμεπεράσματά τους γιὰ τὸν τρόπομὲ τὸ ὅποιο ἀντιμετωπίζει ἡ
Ἱερὰ Μονὴ Γρηγορίου τὴν προδοσία τῆς Πίστεως...
Πρὸς τὴν ἴδια κατεύθυνση κινοῦνται καὶ τὰ πατριαρχεῖα τῆς Ἀλεξάνδρειας καὶ τὸ λεγόμενο οἰκουμενικό.
Γιατί παρασιωπᾶτε τὸ ἐπίσης φοβερὴ προδοσία ὅτι ἡ "ὀρθόδοξη" ἀρχιεπισκοπὴΦινλανδίας, μὲ τὴν ὁποία εἶστε σὲ πλήρη
κοινωνία, ἀκολουθεῖ τοὺς Φράγγουςστὸν ἑορτασμὸ καὶ τοῦ Πάσχα;
Γιατί ἀποκρύπτετε τὴν ἀλήθεια ἀπὸ τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ, π. Βασίλειε καὶ Ἅγιε Καθηγούμενε π. Γεώργιε;
Γράφει ἡ ἱερὰ Μονὴ Γρηγορίου (διὰ τοῦ π. Βασιλείου) στὴ δεύτερή της ἀπάντηση: 2.1. "Στὸ προηγούμενο ἄρθρο μου εἶχα
γράψει τὰ ἑξῆς:Ἔπειτα ἀπὸ καταδίκη Οἰκουμενικῆς συνόδουἡ μεγάλων Τοπικῶν συνόδων (π.χ. σύνοδοι τῆς Δύσεως
640-649) ἀπαγορεύεται ἡ ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία μὲ τοὺς (ἐκτὸς Ἐκκλησίας πλέον) αἱρετικοὺς καὶ τοὺς ὀπαδούςτους.
2.2. Ἡ ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία μὲ ὅσους ἑνωθοῦν μὲ ἐκτὸς Ἐκκλησίας αἱρετικούς, διακόπτεται ἀμέσως (χωρὶς συνοδικὴ

κρίση)."
Ἑπομένως, π. Γεώργιε καὶ π. Βασίλειε εἶσθε ἑνωμένοι μὲ ἕνα αἱρετικό, κατὰ τὸν Ἅγιο Δοσίθεο! Εἶστε ἑνωμένοι μὲ τὸν
"Ἀρχιεπίσκοπο" Ἰωάννη τῆς Φινλανδίας, ὁ ὁποῖος ἔχει ἀλλάξει καὶ τὸ Πασχάλιον, καὶ κατὰ τοὺς λόγους σας, ἐκπίπτετε τῆς
ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας καὶ τῆς ἱερωσύνης! Ἔστω καὶ ἂν ἀκόμη δεχθοῦμε ὅτι αὐτὰ ποὺ λέγει ὁ Ἅγιος Δοσίθεος τὰ
λέγει μόνον γιὰ τὸ Πασχάλιον καὶ ὄχι καὶ γιὰ τὸ Μ ἡ ν ὁ λὸγ ἲ ὁ ν , ὅπωςσημειώνετε στὴν δεύτερή σας ἀπάντηση! Γιὰ
τὴν ἀνωτέρω ἡμετέρα παραπομπὴβλ. Δοσιθέου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων "Ὁμολογία Ὀρθοδόξου Πίστεως" σέλ. 4, καὶ
Γρηγορίου Εὔστρατιαδου, "Ἡ πραγματικὴ ἀλήθεια περὶ τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ ἡμερολογίου", Ἀθῆναι 1929, ἔκδοσις Δ',
Ἀθῆναι 1988, ὑπὸ Χρυσοστόμου Μητροπούλου, σέλ. γ, δ, ἔ. Γιὰ τὸ θέμα ἀπὸ τὴν πλούσια βιβλιογραφία ποὺ
κυριολεκτικὰ ἔχει κονιορτοποιήσει τὰ ἀντίθετα ἐπιχειρήματα τῶν Νεοημερολογιτῶν βλ.τὴν ἀνωτέρω μελέτη τοῦ
Εὔστρατιαδου,"Ἡ πραγματικὴ ἀλήθεια περὶ τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἡμερολογίου", καὶ τὶς θαυμάσιες μελέτες "Αἳ χειροτονίαι
τῶν Γ.Ο.Χ. ἀπὸ κανονικῆς ἐπόψεως", Ἀθήνα 1997, σέλ. 51 ἔπ., "Παλαιὸν καὶ Νέον", θεοδωρήτου Ἱερομόναχου, ἔκδ. Β',
Ἅγιον Ὅρος-Ἀθῆναι 2000 καὶ ἐσχάτως "Τὸ χρονικὸ μιᾶς σοφιστείας, Λάρναξ, Κύπρος, 1999, Δελτίον τοῦ Ἱδρύματος
Ἅγιος Ἐπιφάνιος καὶ Χαριτίνης Ἀγγελοπούλου, "Σύντομη πραγματεία περὶ τοῦ Ἑορτολογίου τῆς Μῖας, Ἁγίας, Καθολικῆς
καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας", Πάτρα 2000, κυρίως σέλ. 142 ἔπ.
Τώρα, ἐὰν ἐσᾶς καὶ τὸν λαὸν πούσας ἀκολουθεῖ δὲν σᾶς σκανδαλίζει ὁ κ. Βαρθολομαῖος ποὺ συνιερουργει μὲ τὸν πάπα,
καὶ συμπροσεύχεται μετὰ παστορισσῶν καὶ παστόρων, καλὰ κάνετε καὶ τὸν μνημονεύετε!
Ἐὰν δὲν σᾶς σκανδαλίζει ὁ κ. Ἀναστάσιος Ἀλβανίας ποὺ ἀνάβει μετὰ τῶν ἀλλοθρήσκωνκαὶ Βουδιστῶν κεριὰ στοὺς
βωμοὺς τῶν δαιμόνων, καλὰ κάνετε καὶ κοινωνεῖτε μαζί του!
Ἐὰν γιὰ σᾶς οἱ συμπροσευχὲςμετὰ τῶν ἀλλοθρήσκωνστὴν Καμπέρα τοῦ κ. Χριστοδούλου, τοῦ κ. Μελετίου τοῦ κ.
Στυλιανοῦ, τοῦ Ἔφεσσου κ. Χρυσοστόμου καθὼς καὶ τοῦ πατριάρχουσας εἶναι πράγματα ποὺ καὶ ἄλλοτε γίνονταν καὶ γί?
αὐτὸ τοὺς δίνετε συγχωροχάρτι καὶ παραμένετε κοινωνικοὶ πρὸς αὐτοὺς ὁ Κύριος νὰ Σᾶς φωτίσει...
Ἐπιτρέψτε ὅμως καὶ σὲ μᾶς τοὺς ἔσχατους καὶ ἁμαρτωλούς, τοὶς ὀλίγοις τὴ Κιβωτῶ προσδραμείν. Ὑμεις μέν, εἰ δοκειτε,
τοῦ σωζόμενου Νῶε, προτιμήσατε τὸ ὑποβρύχιον πλῆθος, γιὰ νὰ θυμηθοῦμε τὴ διδασκαλία τοῦ μεγάλου Ὅμολογητου
Ἁγίου Θεοδώρουτοῦ Στουδίτου.
Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ μνημονεύεται ἀκόμη ἀπὸ τοὺς Ἁγιορεῖτες ὁ κ. Βαρθολομαῖος, ποὺ συμμετέχει μὲ ἐκπρόσωπόντου
σὲ σατανικὲς συναθροίσεις στὴν Ἀσίζη καὶ παρευρίσκεται ὁ ἴδιος σὲ δαιμονικὲς συναθροίσεις στὴν Καμπέρα, ποὺ
ἀναγνωρίζει τὶς δυτικὲς αἱρέσεις ὡς ἀδελφὲς ἐκκλησίες, ποὺ συχνότατα ἐξισώνει τὴν Ὀρθοδοξία μὲ τὸν αἱρετικὸν
Παπισμὸν καὶ βάνει τὸν διάκο του νὰ "παίρνει καιρό" ἀπὸ τὸν ἀντίχριστο Πάπα, καὶ νὰ δέχεται τὴν εὐλογίαν, (ἀλογίαν),
τοῦ θηρίου ἐνώπιον τοῦ σὲ συνιερουργία στὸν Ἅγιον Πέτρον τῆς Ρώμης;
Δὲν ἀκούσατε τὸν Ἅγιον Ἰωσήφ, πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεωςνὰ διδάσκη: "Ὁ μνημονεύωνὡς ἀρχιερέως τοῦ πάπα,
ἡ ἔκκλητον τούτω διδούς, ἢ πρώτονἐν τοὶς ἀρχιερεύσιν ἡγούμενος, ἔνοχος ἐστιν ὅλον τὸν λατινισμὸν ἐκτελείν..."
"Ὅταν ὁ φερόμενος ὡς "Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης" σᾶς κ. Βαρθολομαῖος Ἀρχοντώνης πρὶν ἀπὸ δυὸ χρόνια σηκώνεται
καὶ γυμνὴ τὴ κεφαλὴ καθυβρίζει τοὺς Ἁγίους Πατέρας λέγοντας αὐτολεξεὶ καὶ δημοσιεύοντας τὸ ὡς πρωτοσέλιδο στὸ
ἐπίσημο ὄργανο τῆς Ἑλλαδικῆς Νεοημερολογίτικης ἐκκλησίας: "Ἡ μετάνοια ἠμῶν διὰ τὸ παρελθὸν εἶναι ἀπαραίτητος.
Δὲν πρέπει νὰ σπαταλήσωμεν τὸν χρόνον εἲς ἀναζητήσεις εὐθυνῶν. Οἱ κληροδοτήσαντες εἰς ἠμᾶς τὴν διάσπασιν
προπάτορεςἠμῶν ὑπῆρξαν ἀτυχῆ θύματα τοῦ ἀρχεκάκου ὄφεως καὶ εὑρίσκονται ἤδη εἷς χείρας τοῦ δικαιοκρίτου Θεοῦ.
Αἰτούμενοι ὑπὲρ αὐτῶν τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ ὀφείλομεν ἐνώπιον Αὐτοῦ ὅπωςἐπανορθώσωμεντὰ σφάλματα
ἐκείνων"! (Ἐκκλησιαστικὴ Ἀλήθεια", "Ἄρ. φύλ. 461 16.12.98)
Συγχωρεῖστε μας, ἀλλὰ ἂν αὐτὸ δὲν εἶναι ἀποστασία, τότε τί εἶναι ἀποστασία;
Βλ. σχετικά, "Τὸ χρονικὸ μιᾶς σοφιστείας", σέλ. 31. Ἡ ἐξήγηση γιὰ τὴν φοβερὴ αὐτὴ βλασφημία, τὴν ὁποίαν ἐπικαλεῖσθε
ὅτι σας ἔδωσε ὁ ψευδοποιμένας σας, κατὰ τὸν ΙΕ' τῆς ΑΒ', συγχωρέστε μας, προσβάλλει τὴν κοινὴ νοημοσύνη. Καὶ σεῖς
τὴν δεχθήκατε! Δὲν παύει ὅμως νὰ σᾶς ἐκθέτει ἀνεπανόρθωταστὰ μάτια τῶν Ὀρθοδόξωνπιστῶν, ποὺ ἀκόμη σας
ἀκολουθοῦν... Μέχρι πότε ὅμως ἀκόμη;.
Τὸ ὅτι βέβαια ὑπῆρχε πάντα μέσα στὴν Ἐκκλησία τὸ πρόβλημα τῆς ἀναγνωρίσεωςτῶν μυστηρίων τῶν τελουμένων ὑπὸ
ὑποδίκων αἱρετικῶν τὸ βλέπουμε καὶ ἀπὸ τὰ κατωτέρω παρατιθέμενα κείμενα:
"... τοὶς μὲν καταπεπτωκόσι καὶ προισταμένοις τῆς ἀσεβείας, συγγινώσκειν μὲν μετανοουσι, μὴ διδόναι δὲ αὔτοις τόπον
Κλήρου. Τοὶς δὲ μὴ ἀθετούσι μὲν τῆς εὐσέβειας, παρασυρείσι δὲ δὶ ἀνάγκην καὶ βίαν, ἔδοξε δίδοσθαι μὲν συγγνώμην,
ἔχειν δὲ καὶ τὸν τόπον τοῦ Κλήρου, μάλιστα ὅτι ἀπολογίαν πιθανὴν ἐπορίσαντο, καὶ ἔδοξε τοῦτο πὼς οἰκονομικῶς
γεγενήσθα? διαβεβαιώσαντο γὰρ μὴ μεταβεβλῆσθαι εἰς ἀσέβειαν. Ἴνα δὲ μὴ κατασταθέντες τινὲς ἀσεβέστατοι
διαφθείρωσι τᾶς Ἐκκλησίας, εἴλοντο μᾶλλον συνδραμεὶν τὴ βία καὶ βαστᾶσαι τὸ βάρος ἢ λαοὺς ἀπολέσθαι." (Μ.
Ἀθανασίου, ἐπιστολὴ Β' πρὸς Ρουφινιανόν, βλ. Ἱερὸν Πηδάλιον Ἁγίου Νικόδημου, ἔκδοσις 1908, σέλ. 559 ἔπ.)
Ἑρμηνεία τῆς ἐπιστολῆς τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου ἀπὸ τὸν Ἅγιον Νικόδημον:
"Ἐπειδὴ ἐρωτᾶς ἐκκλησιαστικῶς διὰ ἐκείνους ὅπου ἐκοινώνησαντοὶς αἱρετικοίς, εἴτα δὲν ἔμειναν τὴ αὐτῶν αἱρέσει μέχρι
τέλους, ἀλλὰ μετενόησαν, ἤξευρε, ὅτι ἔγιναν περὶ τοῦ ζητήματος τούτου διάφοροι Σύνοδοι εἰς διαφόρουςτόπους, καὶ εἰς
τὴν Ἑλλάδα καὶ εἰς τὴν Ἱσπανίαν καὶ εἰς τὴν Γαλλίαν καὶ ἐκεῖνο ὅπου ἐδῶ ἀπεφασίσθη ἀπὸ ἠμᾶς, ἀπεφασίσθη καὶ ἀπὸ
ὅλους ἐκείνους. Καὶ λέγομεν λοιπόν, ὅτι ὅσοι ἱερωμένοι ὄχι μόνον ἐσυγκοινώνησαντοὶς Ἀρειανοις, καὶ ὠμολόγησαν ὅτι
φρονοῦν ὅσα φρονουσι καὶ αὐτοί, ἂλλ ἔγιναν μὲ αὐτοὺς καὶ προστᾶται τῆς αἵρεσεως, ὥστε ὅπου νὰ παρακινουσι καὶ
ἄλλους νὰ ἔρχωνται εἷς τὸν Ἀρειανισμόν, οὗτοι ὅταν ἔπιστραφωσιν εἷς τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, πρέπει νὰ τοὺς
δεχώμεθα, ὄχι ὅμως νὰ τοὺς ἀφίνωμεν καὶ εἲς τὸν βαθμὸν τῆς ἱερωσύνης, ἀμῆ ὡς λαικοὺς νὰ τοὺς ἔχωμεν πλέον."
Στὴν ἀ' πράξιν τῆς Ζ' ΣυνόδουΣάββας ὁ ἡγούμενος τῶν Στουδίων ἐπεχείρησεν ἐκ τῆς περιόδου τῆς ἐπιστολῆς ταύτης νὰ
ἀποδείξη, ὅτι δὲν πρέπει νὰ γίνωνται δεκτὲς οἱ παρὰ τῶν αἱρετικῶν χειροτονίες, πρὸς τὸν ὁποῖον ἀντέτεινεν ὁ Ἅγιος

Ταράσιος, ταῦτα ἐπὶ λέξει εἰπῶν: "Οὐ περὶ παντὸς ἐπιστρέφοντος ἀποφαίνεται ὁ Πατὴρ μὴ δεχθῆναι, ἀλλὰ περὶ τῶν
πρωτάρχωντῆς αἱρέσεως, καὶ τῶν ἐμπαθὼς ἐγκειμένων, καὶ ρήμασι μὲν σχηματιζόμενων τὴν ἀλήθειαν, περὶ δὲ τὸν νοῦν
κακουργούντων...Ὅθεν μετὰ ταῦτα εἰπόντος πάλιν τοῦ Ταρασίου "Τὴν ἀκρόασιν ἐποιησάμεθα τῶν πατρικῶν ἐνταλμάτων.
Τί οὒν δεῖ δέχεσθαι τοὺς ἐξ αἱρετικῶν χειροτονηθέντας;"
Ἡ ἁγία Σύνοδοςεἶπε, ναί, Δέσποτα, ἠκροασάμεθα καὶ δέον δέχεσθαι. (Καὶ προσθέτει ὁ Ἅγιος Νικόδημος: "Ὅρα καὶ τὸν ξη'
ἀποστολικόν. Σημείωσαι ὅμως ὅτι οἱ εἰκονομάχοι οὗτοι καὶ πάντες οἱ ἄλλοι αἱρετικοί, τῶν ὁποίων τᾶς χειροτονίας ἐδέχθη
ποτὲ ἡ Ἐκκλησία, κάτ? οἰκονομίαν καὶ συγκατάβασιν, καὶ ὄχι κατὰ ἀκρίβειαν, οὗτοι, λέγω, ἤσαν ὀρθῶς καὶ κατὰ τὸν
τύποντῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας βεβαπτισμένοι. Δὶ ὁ καὶ ἡ Ἐκκλησία, καθὼς ἐδέχθη τὸ βάπτισμα αὐτῶν, οὕτως
ἀκολούθωςἐδέχθη καὶ τᾶς αὐτῶν χειροτονίας, οἱ δὲ Λατίνοι καὶ οἱ ἐξ αὐτῶν, καὶ ὅσοι ἄλλοι τοιοῦτοι, δὲν εἶναι ὀρθῶς
βεβαπτισμένοι. Δὶ ὁ καὶ ἡ Ἐκκλησία, καθὼς δὲν ἐδέχθη τὸ βάπτισμα αὐτῶν, ὅπερ ἐστὶ πρώτοντῶν Μυστηρίων, πολλῶ
μᾶλλον δὲν δέχεται τᾶς χειροτονίας αὐτῶν. Δία τοῦτο χρεία εἶναι αὐτοὶ νὰ βαπτισθοῦν καὶ νὰ χειροτονηθοῦν ἀπὸ
Ὀρθοδόξους ἱερεῖς καὶ Ἀρχιερεῖς. Πηδάλιον, Ἁγίου Νικόδημου, ὁ.π. σέλ. 561, ὑποσ. 1.
... Ἐκεῖνοι δὲ πάλιν ὅπου ἐσυγκοινώνησανεἰς τὴν αἵρεσιν ταύτην ὄχι μὲ γνώμην ἐλευθέραν καὶ ἑκούσιον, ἀλλὰ μὲ βίαν καὶ
στενοχωρίαν, ἐφάνη εὔλογον καὶ συγχώρησις εἰς τούτους νὰ δίδεται, ὅταν ἐπιστραφώσιν εἰς τὴν ἐκκλησίαν, καὶ τὸν τόπον
τοῦ κλήρου πάλιν νὰ ἔχωσιν. Ἤτοι, καθὼς ἦτον πρώτονἱερεῖς, ἔτσι καὶ πάλιν νὰ μένωσιν ἱερεῖς. Εἶναι δὲ ἄξιοι
συγχωρήσεως, ὄχι μόνον διότι ἐβιάσθησανὑπὸ τῶν αἱρετικῶν, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν οἰκονομίαν, ὀποῦ λέγουσι πὼς ἔκαμαν?
διότι, ἀπολογοῦνται, πὼς δὲν ἐσυγκοινώνησαντὴ αἱρέσει κατὰ ἀλήθειαν, ἀλλὰ μόνον κατὰ προσποίησιν, καὶ τοῦτο δὶ
οἰκονομίαν καὶ συγκατάβασιν, διὰ νὰ μὴ διωχθοῦν δήλ. τελείως ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν αὐτοὶ καὶ ἂντ αὐτῶν κατασταθώσιν
ἀσεβέστατοι ἄλλοι καὶ φθείρωσι τελείως τοὺς ὀρθοδόξους. Ὅθεν ἐπρόκριναν νὰ ὑπομείνουν τὸ βάρος τῆς κὰτ ἀνάγκην
ἀρνήσεως, καὶ νὰ μὴ ἀπολεσθῆ τὸ πλῆθοςτῶν ὀρθοδόξων. (Ἁγίου Νικόδημου, ἑρμηνεία στὴν ἐπιστολὴ τοῦ Μεγάλου
Ἀθανασίου, ὁ.π. σέλ. 561).
Τὰ αὐτὰ γράφει ὁ Θεῖος Πατήρ, δεύτερος Χρυσόστομος, Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης εἰς τὸ Ἱερὸν Πηδάλιον γιὰ τοὺς
ὑποδίκους αἱρετικούς: Προλεγόμενα ἐν γένει περὶ τῶν Ἱερῶν Κανόνων, λθ' ἴ, Ὅτι τὰ περισσότερα ἐπιτίμια, τὰ ὑπὸ τῶν
κανόνων διοριζόμενα, τρίτου προσώπουὄντα, προστακτικοῦ μὴ παρόντος, ἐξ ἀνάγκης χρειάζονται καὶ β' πρόσωπονπαρὸν
(ὅπερ ἐστὶν ἡ σύνοδος) διὰ νὰ ἐνεργηθοῦν."
Τὸ κείμενο ποὺ ἀναφέρουμε γιὰ τὴν τιμωρία τῶν κληρικῶν τῶν κοινωνησάντωνμὲ τοὺς Εἴκονομαχουςαἱρετικοὺς
βεβαίως καὶ ἀναφέρεται στὴ σύνοδοτοῦ 843 καὶ δὲν τὸ παραποιήσαμε, ἀλλὰ καὶ πάλι ἀποκρύπτετε ὅτι εἶχε μεσολοβήσει
ἡ Εἰκονομαχικὴ Σύνοδοςτοῦ 815 καὶ εἶχε ἀκυρώσει τὶς ἀποφάσεις τῆς Ζ' Οἰκουμενικῆς. Ποιὰ Σύνοδο ἔπρεπενὰ
ἀκολουθήσουν οἱ καθαιρεθέντες κληρικοὶ κατὰ τὶς θεωρίες σας; Ἐκείνη τοῦ 754 τὴν Εἰκονομαχική, τὴν τοῦ 789 ἢ τὴν τοῦ
815; Ἐκ τῶν ὑστέρων εἶναι εὔκολο νὰ λέτε ὅτι ἡ Ζ' εἶναι ἡ Ὀρθόδοξος Σύνοδος!
Ὅμως ἡ συνείδησις τοῦ Ὀρθοδόξου πληρώματος ποὺ συντάσσεται μὲ ὅ,τι πάντοτε, παντοῦ καὶ πάντα ἐπιστεύθη εἶναι τὸ
κριτήριο τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ ὄχι ὁ δικός σας ἀχρικαιρισμός.
Γί? αὐτὸ ἐπιβάλλεται ἡ ἀποτείχισις ἀπὸ τοὺς κακοδόξους καὶ ἡ διακοπὴ τῆς κοινωνίας μὲ τοὺς κηρύσσοντες αἵρεσιν πρὸ
συνοδικῆς διαγνώσεωςκατὰ τὰ προεκτεθέντα καὶ σύμφωναμὲ τοὺς ΛΑ' Ἀποστολικὸν Ἱερὸν Κανόνα καὶ ΙΕ' τῆς ΑΒ'.
Κατὰ τὸν Ἅγιον Θεόδωροντὸν Στουδίτην ὁ καιρὸς τῆς διακοπῆςτῆς κοινωνίας καὶ τῆς ἀποτειχίσεως ἀπὸ τοὺς αἱρετικοὺς
εἶναι "Καιρὸς Ὁμολογίας, καιρὸς ἐνστάσεως, καιρὸς ἀθλήσεως, τυχὸν καὶ ἄλλων παθημάτων" ἀλλὰ καὶ στεφάνωνκαὶ
δόξης ἐπουρανίου" (Ρ.G. 99, 1013 Β).
Καὶ κυρίως γιὰ μᾶς, τοὺς ἱερεῖς καὶ ποιμένες, ἰσχύει τὸ τοῦ Μεγάλου Ὁμολογητοῦ: " ἐὰν οἱ ἱερωμένοι ἅπαξ ἁλώθηκαν ἀπὸ
τὴν αἱρετικὴ κοινωνία, ἔχει ὁρισθεῖ γὶ αὐτοὺς νὰ ἐμποδίζονται ἀπὸ τὴν ἱερουργία..." Καὶ τὸ σημαντικότερο ποὺ
ξεκαθαρίζει τὰ πράγματα, ὅτι ὀφείλουν οἱ Ὀρθόδοξοι πρὸ συνοδικῆς διαγνώμης νὰ ἀποτειχισθοῦν ἀπὸ τοὺς κακοδόξους
αἱρετικούς, (σήμερον Νεοήμερολογιτες-Οἰκουμενιστές), εἶναι αὐτὸ ποὺ λέγει ὁ Ἅγιος στὴ συνέχεια!
"Γιατί πὼς διαφορετικὰ θὰ φανῆ ἡ διαφορὰ ἀνάμεσα σὲ κείνους ποὺ πρόδωσαντὴν ἀλήθεια καὶ σὲ κείνους ποῦ τίμησαν
τὸ ἱερατικό τους ἀξίωμα; Πῶς γὰρ φανείη τὸ διάφοροντῶν προδοσάντωντὴν ἀλήθειαν καὶ μή; Πῶς θὰ φανῆ ἡ διαφορὰ
ἀνάμεσα σὲ κείνους ποὺ ἤθλησαν μὲ γενναιότητα καὶ σὲ κείνους ποῦ δὲν θέλησαν νὰ πάθουνοὔτε τὸ παραμικρὸ γιὰ τὸ
καλὸ (γιὰ τὴν πίστη);"
Ρ.G. 99, 1636-7.
Σύμφωνα μὲ τὰ ἀνωτέρω, ἀρκοῦσε τὸ γεγονὸς ὅτι καταστράφηκε ἡ ἐορτολογικὴ ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὴν ἀλλαγὴ
τοῦ Ἑορτολογίου καὶ τὸ σχίσμα ποὺ δημιουργήσατε στὴν Καθολικὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, γιὰ νὰ ἀποτειχιστοῦν οἱ
πιστοὶ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί. Τὸ ὅτι σιγά-σιγὰ ἀποκαλύπτονταν καὶ οἱ ἄλλες προγραμματισμένες προδοσίες τῆς
οἰκουμενιστικῆς ἐγκυκλίου τοῦ 1920, αὐτὸ δικαίωσε καὶ δικαιώνει μέχρι σήμερα, τὴν ἀποτείχισή μας, ἀπὸ τοὺς
αἱρετικούς.
Τὰ πρακτικά της Ζ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου μαρτυροῦν ξεκάθαρα ὅτι ὀφείλουν οἱ πιστοὶ νὰ ἀποτειχίζονται ἀπὸ τοὺς
κακοδόξους ποιμένες πρὸ Συνοδικῆς Διαγνώμης. Βεβαίως καὶ κηρυσσόταν τότε ἡ εἰκονομαχικὴ αἵρεση, ἡ ὁποία
ἀναθεματιζόταν ἀπὸ τοὺς Ὀρθοδόξους καθημερινά.
Καὶ σήμερα ἀναθεματίζεται καθημερινὰ ἀπὸ τοὺς Ὀρθοδόξους ὁ Νεοημερολογιτικὸς Οἰκουμενισμός. Ἰδιαίτερα καὶ
μεγαλοφώνωςἀναθεματίζεται ὁ Νεοημερολογιτισμὸς καὶ ὁ Οἰκουμενισμὸς τὴν Κυριακή της Ὀρθοδοξίας στὶς Ὀρθόδοξες
Ἐκκλησίες μας, ὅταν διαβάζεται τὸ Συνοδικό της Ὀρθοδοξίας. Ἔχει ἀναθεματισθεῖ ἐπισήμωςκαὶ ἀπὸ τὴν Σύνοδο τῶν
Ὀρθοδόξων Ρώσσωντῆς Διασπορᾶςτοῦ Ἁγίου ΠρωθιεράρχουΦιλάρετου τὸ 1983 καὶ ἀπὸ τὴν ἡμετέρα σύνοδοτοῦ Ἁγίου
Προέδρου μας ἈρχιεπισκόπουΧρυσοστόμου.
Βλ. σχετικὰ καὶ "Ὀρθόδοξος Μαρτυρία", ὑπὸ Καλλινίκου Ἱερομόναχου, Ἁγιορείτου, Ἅγιον Ὅρος, 1985, σέλ. 69 καὶ
ἰδιαίτερα 80 καὶ 81.

Σὲ ἀπάντηση τῶν κατηγοριῶν σας γιὰ τὸν Ἅγιο αὐτὸ Ἀρχιεπίσκοπόσας παραθέτουμε πρὸς προσκύνηση τὸ ἀδιάφθορο
Λείψανό του καὶ τὰ θαύματα ποὺ ἤδη σημειώνονται καθημερινά.
Γιὰ τὸν ἄλλο μεγάλο Ἅγιό της Ρωσσικῆς Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς, Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Μαξίμοβιτς, κυκλοφορεῖ βιβλίο ἐκ
πεντακοσίων σελίδων, ἀναφερόμενο στὰ ἀμέτρητα θαύματά του.
Ἢ πρότασή σας γιὰ τὴν ὑπαγωγήμας στὸν Λατινόφρονα κ. Χριστόδουλο, μόνον ὡς ἀστειότης μπορεῖ νὰ ἐκληφθῆ...

