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Ο ΚΑΤΑ ΣΤΑΤ
ΙΚΟΣ Χ Α ΡΤΗ
Σ ΤΑΤΙΚΟΣ
Ρ ΤΗ Σ
ΤΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΘΕΟΥ
ΚΑΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ:

Η ΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ 1920
ΥΠΟ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

Πολλοὶ εἶναι ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι τὸν Οἰκουμενισμὸν δὲν τὸν εἶχον ἀκούσει
ποτὲ πρὶν ἀπὸ τὸν πρόσφατον θόρυβον γύρω ἀπὸ τὴν λαθραίως ἀποκαλουμένην «Ἁγίαν καὶ Μεγάλην Σύνοδον » τοῦ Κολυμπαρίου Χανίων Κρήτης, τὸν
Ἰούνιον τοῦ 2016. Ὁ Οἰκουμενισμὸς ὅμως, ὡς ἀλληλοπροσέγγισις καὶ ἀλληλοπεριχώρησις διϊσταμένων θρησκευτικῶν ὁμάδων (1), δὲν ἐνεφανίσθη τώρα
διὰ πρώτην φοράν· ἔχει ρίζας βαθείας, τόσον εἰς τὸν χρόνον (τέλη τοῦ 19ου
καὶ ἀρχὰς τοῦ 20οῦ αἰῶνος), ὅσον καὶ εἰς τὸν χρεοκοπημένον καὶ παμβέβηλον
Προτεσταντισμόν (Ἀγγλικανοὺς καὶ Λουθηρο-Καλβίνους), ἀλλὰ καὶ εἰς τὰ ταμεῖα
τῶν Τραπεζιτῶν Rockefeller (2).
Ἱστορικῶς ἀνὰ τοὺς αἰῶνας, οἱ Διάλογοι τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μὲ τοὺς
ἀνὰ τὴν Οἰκουμένην Αἱρετικοὺς καὶ Ἀλλοθρήσκους ἐγένοντο βάσει τῆς Ἁγιογραφικῆς Ἀποκαλύψεως τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς Ἁγιοπατερικῆς καὶ Συνοδικῆς
Παραδόσεως, ἀπὸ ὅπου πάντοτε προέκυπτε καὶ προκύπτει ἡ Μοναδικότης
καὶ Ἀποκλειστικότης τῆς Ἁγίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ ἡ ἀδιάσπαστος
συνέχειά της μὲ τὴν Ἐκκλησίαν τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων, τῶν Ἁγίων
Ἀποστόλων, τῶν Προφητῶν, τῶν Πατριαρχῶν, τῶν Δικαίων, καὶ τῶν
Ἁγίων Ἀγγέλων. Εἰς ὅλας τὰς περιπτώσεις ἐγένετο φανερὰ ἡ ἀνάγκη τῆς προσχωρήσεως τῶν Αἱρετικῶν καὶ Ἀλλοθρήσκων εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν
τοῦ Χριστοῦ, τὴν ἀκλόνητον ἔχουσαν θέσιν ὡς Οἶκος καὶ Βασιλεία Θεοῦ, καὶ
ποτὲ δὲν ἐτεκμηριώνετο ἡ ἀνάγκη τῆς μετακινήσεως τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας πρὸς τὴν πλευρὰν τῶν ἐκτὸς Αὐτῆς Αἱρετικῶν. Ὁ κατὰ Θεὸν αὐτὸς Οἰκουμενικὸς Διάλογος πάντοτε προέτασσε
(1) Διατύπωσις τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Μεταλληνοῦ εἰς τὴν εἰσήγησίν του εἰς
τὸ ἐν Θεσσαλονίκῃ Συνέδριον, «Οἰκουμενισμός. Γένεση — Προσδοκίες — Διαψεύσεις»
(20-24.9.2004).
(2) Διὰ τὴν χρηματοδότησιν τῆς Οἰκουμενιστικῆς Κινήσεως ὑπὸ τοῦ κροίσου τῆς Ἀμερικῆς John D. Rockefeller, χρονολογουμένην ἀπὸ τὸ 1920, ἴδε ἐνδεικτικῶς, Charles E. Harvey (1982). John D. Rockefeller, Jr., and the Interchurch World Movement of 1919–1920:
A Different Angle on the Ecumenical Movement. Church History, 51, pp 198-209.
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σταθερὰ τὴν Ἀποστολικὴν Πίστιν καὶ τὴν Ἀποστολικὴν Διαδοχήν, ὡς
βάσιν καὶ κριτήριον ἑνότητος μετὰ τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ καὶ μετὰ ἀλλήλων.
Ἡ ἀποδοχὴ ὅμως αὐτῆς τῆς βάσεως, τῆς Ἀληθείας, προσέκρουε διαρκῶς εἰς
τὴν ἀλαζονίαν τῶν Αἱρετικῶν καὶ τῶν Ἀλλοθρήσκων, προσέκρουε εἰς τὴν ἐπιδίωξιν τοῦ Ἑωσφόρου διὰ Παγκόσμιον Σατανικὴν Κυριαρχίαν, καὶ οὕτω
δὲν ἐπετεύχθη ποτὲ μία Οἰκουμενικὴ Ὀρθόδοξος Χριστιανικὴ Ἕνωσις.
Οἱ μοχθοῦντες διὰ τὴν Παγκόσμιον Ἑωσφορικὴν Κυριαρχίαν ἀνεζήτησαν
μίαν ἄλλην βάσιν πρὸς ἐπίτευξιν Οἰκουμενικῆς Ἑνώσεως, βάσιν πέραν τῆς Ἀληθείας καὶ ξένην τοῦ Θεοῦ, ἀνθρωπίνην καὶ δαιμονικὴν κατ᾽ οὐσίαν, ἀλλὰ μὲ
ἐπίχρισμα φαινομενικῶς Χριστιανικόν. Ἐμηχανεύθησαν λοιπὸν τὸν Οἰκουμενισμόν, μίαν ὀργανωμένην κίνησιν διὰ τὴν προώθησιν τῆς ὁρατῆς καὶ ὀργανικῆς
ἑνότητος ὅλων τῶν Αἱρέσεων, εἰς Πρώτην Φάσιν (Διαχριστιανικὸς Οἰκουμενισμός), καί, εἰς Δευτέραν Φάσιν, ὅλων τῶν Θρησκειῶν (Διαθρησκειακὸς
Οἰκουμενισμός), προβάλλοντες ὡς θεμέλιον «ἠθικὰς καὶ κοινωνικὰς ἀρχάς»,
τὸν λεγόμενον «Πρακτικὸν Χριστιανισμόν ».
Ὡς ἐκ τούτου, αὐτὸ τὸ ὁποῖο θὰ ἑδραιώνῃ τὴν «Κοινωνίαν τῶν Ἐκκλησιῶν
καὶ τῶν Θρησκειῶν» θὰ εἶναι ἕνα «εὐαγγέλιον ἀγάπης» χωρὶς τὸν Χριστόν, ἕνα
σαγηνευτικὸν ἰδεῶδες, «ὁ παρὼν αὐτὸς κόσμος ὡς βασίλειον τοῦ θεοῦ», «ὡς
βασίλειον εἰρήνης», χωρὶς ὅμως τὸν Θεὸν τῆς Εἰρήνης, ἕνα «πιστεύω» χωρὶς
πίστιν εἰς τὸν ἀποκαλυφθέντα Τριαδικὸν Θεόν, δηλαδή, ἕνα «πιστεύω ὅ,τι
θέλω», ἕνα ἀπροσδιόριστον «πιστεύω εἰς τὴν πίστιν», καθὼς καὶ διάφορα
δημοφιλῆ θρησκευτικὰ «ἤθη καὶ ἔθιμα», ὅπως αἱ κατὰ τόπους καὶ κατὰ ἱστορικὴν παράδοσιν ἀναπτυχθεῖσαι λατρευτικαὶ πρακτικαί.
Ἐν ὀλίγοις, ἡ «Κοινωνία τῶν Ἐκκλησιῶν καὶ τῶν Θρησκειῶν» θὰ ἑδραιώνεται εἰς ἐπινοήσεις ἀνθρώπων, ὅπως αὗται ἐμπνέονται ὑπὸ τοῦ ἀρχεκάκου
ὄφεως, τοῦ ἀντικειμένου τῷ Θεῷ Σατανᾶ. Ἡ νέα βάσις Οἰκουμενικῆς Ἑνώσεως θὰ εἶναι κοσμική, θὰ εἶναι ἀνθρωπίνη, θὰ εἶναι περὶ Θεοῦ, ἀλλὰ δὲν θὰ
εἶναι ἀπὸ τοῦ Θεοῦ, καὶ δὲν θὰ πρέπει νὰ περιέχῃ τὴν Μυστηριακὴν Ἄκτιστον Ἐνέργειαν τοῦ ἐν Τριάδι Ζῶντος Θεοῦ.
Ὁ Οἰκουμενισμὸς ἐσχεδιάσθη ἀπὸ τὸν Ἑβραιοσιωνισμὸν μὲ μηχανολογικὴν
ἐπιτηδειότητα ὡς ἀνατροπὴ τῶν Θείων Ἐντολῶν, τῶν Θείων Καθιδρυμάτων,
τῶν Θείων Δογμάτων, ὡς ἀπόκρυψις τῆς Θείας Παρουσίας, ὡς ἀποτροπὴ τῆς
Θείας Ἁγιαστικῆς Ἐνεργείας.
Ὁ Οἰκουμενισμὸς εἶναι τὸ ἄκρως ἀντίθετον τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς
καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, δηλαδή, τῆς Θεουργοῦ Ἑνότητος ἡ ὁποία πηγάζει ἀπὸ τὸν Τρισυπόστατον Θεόν, οἰκοδομεῖται διὰ τῶν Ἀκτίστων Ἐνεργειῶν τῆς Ταυτουργούσης Ἁγίας Τριάδος, καὶ συνιστᾶ τὸ κατὰ Χάριν Σῶμα
τοῦ Χριστοῦ, ὡς μίαν Κοινωνίαν - Σχέσιν - Ἕνωσιν τοῦ Θεοῦ μετὰ λογικῶν
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κτισμάτων, Ἀγγέλων καὶ ἀνθρώπων.
Ἡ Ἐκκλησία εἶναι Θεοσύστατος, Θεοΐδρυτος, Θεοϋπόστατος καὶ Θεοκίνητος Θεανθρώπινος Ὀργανισμός. Ὁ Οἰκουμενισμὸς εἶναι Ἑβραιοσύστατος, Ἀνθρωποΐδρυτος, Κοσμοϋπόστατος καὶ Σατανοκίνητος Ἀνθρώπινος
Ὀργανισμός.
Ἡ Ἐκκλησία καλεῖ εἰς ἐλευθέραν προσέλευσιν πρὸς τὸν Πατέρα διὰ τοῦ Υἱοῦ
ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι. Τὰ Εὐαγγελικὰ ρήματα ἀβιάστως πάντας προσκαλοῦσιν: «Εἴ
τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν» (Ματθ. ΙΣΤ' 24)· «οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν Πατέρα
εἰ μὴ δι’ ἐμοῦ» (Ἰωάν. ΙΔ' 6)· «οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρός με, ἐὰν μὴ ὁ Πατὴρ
ὁ πέμψας με ἑλκύσῃ αὐτόν » (Ἰωάν. ΣΤ' 44). Ἀπ᾽ ἐναντίας, ὁ Οἰκουμενισμὸς
ἐπιδιώκει νὰ ὑποτάξῃ πᾶσαν τὴν οἰκουμένην καὶ νὰ κυριαρχήσῃ εἰς ὅλον τὸν
κατοικούμενον κόσμον, ἄνευ τοῦ Θεοῦ, κάτω ἀπὸ τὴν Πανθρησκείαν τοῦ
Ἀντιχρίστου. Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ὀρθοτομεῖ τὸν λόγον τῆς ἀληθείας
μέσα ἀπὸ τὰς Ἀποφάσεις τῶν Οἰκουμενικῶν καὶ τῶν ἰσοκύρων μὲ αὐτὰς Πανορθοδόξων Συνόδων. Ὁ Οἰκουμενισμὸς ζεῖ καὶ κινεῖται καὶ ἀναπνέει μόνον
ὅταν καταπατᾷ τὰς Θεοπνεύστους Οἰκουμενικὰς Ἀποφάσεις τῆς Ἐκκλησίας
τοῦ Θεοῦ, ἐκδιώκῃ τὴν Θείαν Χάριν καὶ νεκρώνῃ τὸ πνεῦμα.
Ὁ Οἰκουμενισμὸς δὲν ἑνώνει μὲ τὸν Θεόν, ἀλλὰ χωρίζει ἀπὸ τὸν Θεὸν καὶ
ἑνώνει μὲ τὸν Ἑωσφόρον, διότι εἶναι ἕνα συνονθύλευμα ὅλων ὅσων εἶναι χωρισμένοι ἀπὸ τὴν Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν τοῦ
Θεοῦ, ὅλων ὅσων ἔχουν κηρύξει Αἱρέσεις καὶ εὑρίσκονται εἰς τὸ αἰώνιον
Ἀνάθεμα, ἤτοι, εἶναι χωρισμένοι ἀπὸ τὴν Ἁγίαν Τριάδα. Ὅλοι οἱ ἀρνηταὶ τῆς
Ὀρθοδόξου Πίστεως τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ, ὅλοι οἱ ψευδοχριστιανοὶ καὶ
αἱ ψευδοεκκλησίαι των, ὅλαι αἱ Αἱρέσεις, ἡ μία δίπλα εἰς τὴν ἄλλην, ἐξ οὗ
καὶ «Παναίρεσις», ἑνώνονται εἰς μίαν Ἐξωεκκλησιαστικὴν καὶ Ἀντιεκκλησιαστικὴν Συμμαχίαν, εἰς μίαν Ἄθεον καὶ Ἀντίθεον καὶ Ἀντίχριστον ἐκστρατείαν.
Ὁ Οἰκουμενισμὸς δὲν εἶναι μία νέα Αἵρεσις ἡ ὁποία πρέπει νὰ καταδικασθῇ διὰ πρώτην φοράν, ὡς μὴ κατεγνωσμένη. Ὁ Οἰκουμενισμὸς περιέχει καὶ
ἀποτελεῖται ἀπὸ ὅλας τὰς κατεγνωσμένας Ἀντιθέους καὶ Ἀντιχρίστους Αἱρέσεις, αἱ ὁποῖαι ἔχουν ἤδη καταδικασθῆ ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ διὰ
Οἰκουμενικῶν, Πανορθοδόξων καὶ Τοπικῶν Συνόδων. Ἡ «Παναίρεσις» τοῦ
Οἰκουμενισμοῦ εἶναι αὐτὴ αὕτη ἡ ἀρχαία ἐν τῷ οὐρανῷ Ἀποστασία τοῦ
Ἑωσφόρου κορυφουμένη ἐπὶ τῆς γῆς. Ἀποτελεῖ δὲ κορύφωσιν, διότι εἰς μὲν
τὸν οὐρανὸν ἠγέρθη εὐθέως ὡς Ἀνταρσία, ὡς πόλεμος κατὰ τοῦ Θεοῦ,
«...ἐπάνω τῶν ἀστέρων τοῦ οὐρανοῦ θήσω τὸν θρόνον μου, καθιῶ ἐν ὄρει
ὑψηλῷ, ...ἔσομαι ὅμοιος τῷ Ὑψίστῳ » (Ἠσ. ΙΔ´ 13-14), εἰς δὲ τὴν γῆν ἐνεργεῖται ὡς ἀπάτη, μὲ τὴν προσποίησιν ὅτι οὕτω ἐπιτελεῖται ἡ Ἀρχιερατικὴ Προ-
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σευχὴ καὶ ἡ Θεία ἐντολὴ τοῦ Χριστοῦ, «ἵνα πάντες ἓν ὦσι» (Ἰωάν. ΙΖ´ 21).
Ὁ Οἰκουμενισμός, ὡς Παναίρεσις, ἀλλοτριώνει τὴν Ἀλήθειαν ἥτις ἀπεκαλύφθη ὑπὸ τοῦ Θεοῦ καὶ ὑποκλέπτει τὴν λατρείαν ἥτις πρέπει μόνῳ
τῷ Θεῷ.
Ἡ δημοσία ἐπισημοποίησις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἐπὶ νέας βάσεως, Ἀντιεκκλησιαστικῆς, Ἀντιχρίστου, Ἀθέου, Σατανοεμπνευσμένης καὶ Συγκρητιστικῆς, χρονολογεῖται ἀπὸ τὴν ἔκδοσιν τῆς Αἱρετικῆς καὶ Διαβοήτου Οἰκουμενιστικῆς Συνοδικῆς Ἐγκυκλίου τοῦ (Ἰανουαρίου) 1920 ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Κωνσταντινουπόλεως.
Τὸ Πατριαρχεῖον τῆς Κωνσταντινουπόλεως, μετὰ ἀπὸ μκροχρονίους προκαταρκτικὰς ζυμώσεις τῶν Μυστικῶν Ἑβραιομασονικῶν Ἑταιρειῶν, δολίας πολιτικὰς μηχανορραφίας τῆς ἐπιβούλου Ἀγγλίας, ἰσχυρὰς παρεμβάσεις τῶν
Ἀγγλικανῶν καὶ τῶν Λουθηρο-Καλβίνων, βαρείας ἠθικὰς δεσμεύσεις τοῦ Φαναρίου καὶ ὑποδούλωσιν πολλῶν εἰς τὴν ἀκαθαρσίαν καὶ εἰς τὴν ἀνομίαν,
ἀνέβη εἰς ὑψηλὸν βάθρον παγκοσμίου ὑπολήψεως τὸ 1920, μὲ τὴν ἔκδοσιν
ἑνὸς προγραμματικοῦ καὶ ρυθμιστικοῦ κειμένου, φέροντος τὸν τίτλον, «ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ». Αὐτὸ τὸ κείμενον εἶναι γνωστὸν καὶ ἀναφέρεται συχνὰ ὡς ἡ «ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ 1920».
Ἐξεδόθη ἐκ τοῦ Πατριαρχικοῦ Τυπογραφείου εἰς τέσσαρας γλώσσας, Ἑλληνικήν, Ἀγγλικήν, Γαλλικήν, Ρωσικήν, καὶ ἀπεστάλη πρὸς κάθε Αἱρετικὴν κοινότητα, κρατηθεῖσα ἐπ᾽ ἀρκετὸν μυστικὴ ἀπὸ τὰς Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας.
Ἐξεδόθη δίκην παγκοσμίου Ὁμολογίας Πίστεως, ἀλλ᾽ εἰς τὴν πραγματικότητα συνιστᾶ ἀπόκοσμον Ἀντιλογίαν πρὸς τὴν Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ
Ἀποστολικὴν τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησίαν.
Καὶ μόνον ὁ τίτλος τῆς Ἐγκυκλίου, «ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ». ἐννοώντας ΟΛΑΣ γενικῶς τὰς Αἱρετικὰς ἐκκλησίας, τὴν καθιστᾶ αὐτόχρημα Αἱρετικήν. Τοῦτο ἐπιτείνεται καὶ ἀπὸ τὴν
ἐντὸς τοῦ κειμένου πρότασιν νὰ ἐνισχυθῇ «ἡ ἀγάπη μεταξὺ τῶν Ἐκκλησιῶν,
μὴ λογιζομένων ἀλλήλας ὡς ξένας καὶ ἀλλοτρίας, ἀλλ᾽ ὡς συγγενεῖς καὶ
οἰκείας ἐν Χριστῷ καὶ ‹ συγκληρονόμους καὶ συσσώμους τῆς ἐπαγγελίας
τοῦ Θεοῦ ἐν Χριστῷ› (Ἐφεσ. 3, 6)». Ἀρκοῦν αὐταὶ αἱ δύο διατυπώσεις διὰ
νὰ ἀποσταλῇ ἡ Ἐγκύκλιος εἰς τὴν πυρὰν τοῦ Αἰωνίου Ἀναθέματος.
Μὲ τὴν Ἐγκύκλιον τοῦ 1920, ἡ Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ὄχι ὡς
πρώτη μεταξὺ ἴσων, ἀλλὰ ὡς Πρῶτος Θρόνος, ἡγεῖται, ὄχι τῆς μερίμνης καὶ
ἀγρύπνου φροντίδος διὰ τὴν διαφύλαξιν τῆς ἑνότητος τῆς Πίστεως καὶ τὴν ἐπίγνωσιν τῆς ἀπροσίτου Δόξης τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ τῆς πρωτοβουλίας διὰ τὴν ἀνάπτυξιν τῶν προϋποθέσων τῆς ἑνώσεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μετὰ πάντων
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τῶν Αἱρετικῶν Χριστιανῶν ἐπὶ Μὴ Ὀρθοδόξου καὶ Μὴ -Χριστιανικῆς
βάσεως.
Προδρομικαὶ τῆς Ἐγκυκλίου τοῦ
1920 εἶναι αἱ Ἐγκύκλιοι τοῦ 1902 καὶ
1904 πρὸς τὰς κατὰ τόπους Ὀρθοδόξους μόνον Ἐκκλησίας. Εἰς τὴν Ἐγκύκλιον τοῦ 1902 προτείνεται ἀθέσμως
ἡ ἀναζήτησις μελλοντικῶν σχέσεων ἑνότητος «μετὰ τῶν δύο μεγάλων τοῦ
Χριστιανισμοῦ ἀναδενδράδων (ἀναρριχομένων κλημάτων ἀμπέλου), τῆς
Δυτικῆς (Ρωμαιοκαθολικῶν, Παπικῶν) καὶ τῆς τῶν Διαμαρτυρομένων
᾿Εκκλησίας» (3). Τολμηρῶς ἀποκαλοῦσα τοὺς Παπικοὺς καὶ τοὺς Προστεστάντας «ἀναδενδράδας τοῦ Χριστιανισμοῦ», ἡ Ἐγκύκλιος τοῦ 1902
τοὺς προανεγνώρισεν ὡς γνησίας Ἐκκλησίας, καὶ προητοίμασε τὴν κατοπι- Ἐξώφυλλον τῆς Αἱρετικῆς Ἐγκυκλίου τοῦ 1920
νὴν αὐτῶν ἀναγνώρισιν ὡς «Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ» τὸ 1920. Μὲ πιὸ προσεκτικὰς περιστροφὰς λόγου, ἡ Ἐγκύκλιος τοῦ 1904 ἐνθαρρύνει τὰς ἄλλας
Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας νὰ μὴν ἐγκαταλείψουν ἐξ ἀνυπομονησίας τὴν προσπάθειαν τῆς Παγχριστιανικῆς Ἑνώσεως, «μηδὲ ἀνεπίδεκτον σκέψεως ἢ δυσέφικτον ὅλως ὑπολαμβάνειν τὸ πρᾶγμα», καὶ τὰς ὠθεῖ εἰς τὸ ἔργον «τῆς τῶν
πάντων ἑνώσεως, ἐν σοφίᾳ περιπατοῦντες... πρὸς τοὺς διϊσταμένους, ἐκεῖνο
ἐνθυμούμενοι, ὅτι τῇ Παναγίᾳ Τριάδι καὶ αὐτοὶ πιστεύοντες καὶ τῷ ὀνόματι
τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ σεμνυνόμενοι, τῇ Χάριτι Θεοῦ σωθῆναι ἐλπίζουσιν»(4), ἐπεκτείνουσα εἰς ὅλους γενικῶς τοὺς Αἱρετικοὺς τὴν μακαρίαν
Ἐλπίδα τῆς κατὰ Χάριν Σωτηρίας. Ἰδιαιτέραν μέριμναν δεικνύει πρὸς τοὺς
Παλαιοκαθολικούς, τοὺς Ἀγγλικανούς, καὶ τοὺς κατὰ τὴν Ἑῴαν Ἀρμενίους.
Ἡ Αἱρετικὴ Ἐγκύκλιος τοῦ 1920, μὲ μεγαλυτέραν τόλμην καὶ φιλοδοξίαν
προτείνει διαρθρωτικὸν ἐπιχειρηματικὸν πρόγραμμα ἑνώσεως μὲ ὅλας τὰς Αἱρέσεις ὡς «Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ ». Ἡ Ἐγκύκλιος τοῦ 1920 μπορεῖ χωρὶς
(3) Διὰ τὴν Ἐγκύκλιον τοῦ 1902, ἴδε, Ἰωάννου Καρμίρη, Δογματικὰ καὶ Συμβολικὰ

Μνημεῖα, τόμ. 2, ἔκδ. β´, Γκράτς, Αὐστρία, 1968, σελ. 946γ-946η.
(4) Διὰ τὴν Ἐγκύκλιον τοῦ 1904, ἴδε, ὅ.π., σελ. 946η-946ιβ, 964.
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Ὁ Προύσης Δωρόθεος,
πρωτοβουλίᾳ τοῦ ὁποίου, ὡς Τοποτηρητοῦ τοῦ θρόνου τῆς Κωνσταντινουπόλεως ( Ὀκτώβριος 1918 ἕως 6
Μαρτίου 1921), ἐξεδόθη ἡ Διαβόητος
Αἱρετικὴ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ τοῦ 1920, ὁ
Καταστατικὸς Χάρτης τῆς Παναιρέσεως τοῦ Ἀθέου καὶ Ἀντιχρίστου
Οἰκουμενισμοῦ. Ἀπεβίωσεν εἰς τὸ
Λονδῖνον, κυριολεκτικῶς εἰς τὰς
χεῖρας τοῦ Ἀγγλικανοῦ Ἀρχιεπισκόπου τῆς Καντερβουργίας Randall
omas Davidson, ἐνῶ ἐναπέθετε εἰς
τὸ στῆθος τοῦ Αἱρετικοῦ Ἐγκόλπιον
τῆς Παναγίας, εἰς ἀναγνώρισιν τοῦ
βαθμοῦ τῆς Ἀρχιερωσύνης του.
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ἐπιφυλάξεις νὰ χαρακτηρισθῇ αὐτόχρημα Αἱρετικὴ καὶ Ἀντίχριστος καὶ Σατανική. Κατὰ
δημοσίαν ὁμολογίαν εἰς Ἀθήνας ἑνὸς Μητροπολίτου τοῦ Θρόνου τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τὴν δεκαετίαν τοῦ 1980, ἀλλὰ καὶ
πολλῶν ἀκόμη στελεχῶν τῆς Οἰκουμενιστικῆς
Κινήσεως, «ἡ Ἐγκύκλιος τοῦ 1920 ἀποτελεῖ
τὸν Καταστατικὸν Χάρτην τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ». Ὡς ἐκ τούτου, δὲν εἶναι ἁπλῶς ἕνα
κείμενον, «ἕνα χαρτί», ἀλλὰ ἕνα δεσμευτικὸν Διάγγελμα καὶ Πρόσταγμα (5).
Ὅπως τὰ Ἡνωμένα Ἔθνη λειτουργοῦν μὲ
διεθνῆ, ὑπερεθνικὴν ἐξουσίαν, ἔτσι καὶ ὁ
Οἰκουμενισμὸς λειτουργεῖ ὡς ὑπερεκκλησιαστικὸν Ὄργανον μὲ διεκκλησιαστικὴν
ἐξουσίαν, ὡς ὑπερεκκλησία, καὶ ἐργάζεται
ὡς προδρομικὸν βδέλυγμα πρὶν ἀπὸ τὸ
«Βδέλυγμα τῆς Ἐρημώσεως» (Δαν. ΙΒ' 11·
Ματθ. ΚΔ' 15· Μάρκ. ΙΓ' 14). Μάλιστα, μία
κατοπινὴ Ἐγκύκλιος, ἐκείνη τοῦ Ἀθηναγόρα τὸ 1952, πιέζει κάθε «Ὀρθόδοξον» λεγομένην «Ἐκκλησίαν» νὰ μὴν λειτουργῇ
πέραν καὶ ἔξω τῶν ὁρίων τῆς «Κοινωνίας
Ἀγάπης» τοῦ Οἰκουμενισμοῦ (6).
Ἡ Ἐγκύκλιος τοῦ 1920, διὰ τοῦ τίτλου
καὶ μόνον, «ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ», ἀρνεῖται
τὴν ὕπαρξιν καὶ μοναδικότητα τῆς Μιᾶς

(5) Εἰς τὴν συνεδρίασιν τῆς Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως τὴν 10-

1-1919, ὁ Προύσης Δωρόθεος, Τοποτηρητὴς τοῦ χηρεύοντος Θρόνου, ἐπρότεινε: «Νομίζω
ὅτι εἶναι καιρὸς πλέον, ὅπως ἡ ᾿Ορθόδοξος ᾿Εκκλησία σκεφθῇ σοβαρῶς καὶ περὶ τοῦ ζητήματος τῆς ἑνώσεως τῶν ἐπὶ μέρους χριστιανικῶν ᾿Εκκλησιῶν, ἰδίως μετὰ τῶν ᾿Αγγλικανῶν, τῶν
Παλαιοκαθολικῶν καὶ τῆς ᾿Αρμενικῆς ᾿Εκκλησίας... Τὸ βαρυσήμαντον ἄγγελμα καὶ πρόσταγμα
πρὸς μελέτην τοῦ ζητήματος περὶ προσεγγίσεως καὶ δὴ καὶ ἑνώσεως τῶν διαφόρων χριστιανικῶν ῾Ομολογιῶν πρὸς σχηματισμὸν ῾῾Κοινωνίας ᾿Εκκλησιῶν᾿᾿ πρέπει νὰ προέλθῃ ἐκ τῆς ἐν
τῇ ᾿Ανατολῇ Μεγάλης ᾿Εκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως». (Ὅ.π., σελ. 951-952).
(6) Διὰ τὴν Ἐγκύκλιον τοῦ 1952, ἴδε, ὅ.π., σελ.960-963.

KEO 81-82 MAY-AUG_Layout 1 8/2/17 9:05 PM Page 41

Μάϊος - Αὔγουστος ᾽16

– ἀρ. τεύχ. 81-82

KHPY• EKK§H™IA™ OP£O¢O•øN - 41-

Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, καὶ συγχρόνως ἐμφανίζει ὁμοῦ Ὀρθοδόξους
καὶ Αἱρετικοὺς ὡς Ἐκκλησίας Χριστοῦ, ὑποβιβάζει τὴν Ὀρθόδοξον Πίστιν εἰς
τὸ ἐπίπεδον τῶν Αἱρέσεων, ταυτίζει τὸν Θεάνθρωπον Χριστὸν μὲ τοὺς ψευδοχρίστους τῶν Αἱρετικῶν, ἐξομοιώνει τὸν Τριαδικὸν Θεὸν μὲ τὰς φανταστικὰς
Τριάδας ὅλων τῶν Θεομάχων Αἱρετικῶν, καὶ ἀποτάσσεται τὴν Ἑνοποιὸν καὶ
Θεουργὸν Ἄκτιστον Θείαν Χάριν. Αὐτὰ πρεσβεύουσα καὶ ἀπεργαζομένη, ἡ
Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως καθίσταται ὁμοία πᾶσι τοῖς Αἱρετικοῖς,
ἐνδύεται τὸ Ἀνάθεμα καί, διὰ τῆς πνευματικῆς της ἐπικοινωνίας μετὰ τοῦ συνόλου σχεδὸν τῶν κατὰ τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, τὰς μετατρέπει καὶ
αὐτὰς ὅλας εἰς Πύλας Ἀπωλείας. Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ ἐπιτελεῖ τὸ ἔργον
τοῦ Ἀντιχρίστου καὶ ὁδοποιεῖ τὴν Παγκόσμιον Σατανικὴν Κυριαρχίαν μὲ
πολυμήχανον ἀπάτην.
Ἡ ἀπάτη αὐτή, ὅτι διὰ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἐπιτελεῖται ἔργον Θεοῦ, Opus
Dei (7), ὀργανώνεται ἀπὸ δύο κέντρα, τὸ Βατικανὸν καὶ τὴν Κωνσταντινούπολιν. Ἡ μὲν Κωνσταντινούπολις εἶναι ἐπιφορτισμένη ἀπὸ τὸν Καμπαλιστικὸν Ἑβραιο-Σιωνισμόν (Καμπάλα = Σατανιστικὸς Μυστικισμός) μὲ τὸ ἔργον
νὰ ἐνώσῃ ὅλας τὰς Χριστιανικὰς Αἱρέσεις, ὡς δῆθεν Κλάδους τῆς Ἐκκλησίας, εἰς Δένδρον Ἕν, κατὰ τὴν Αἱρετικὴν Θεωρίαν τῶν Κλάδων, Branch
Theory, μὲ νέαν συνείδησιν, ὅτι ὅλαι μαζὺ προσφέρουν ἡ κάθε μία τὸ μερίδιον ἀληθείας τὸ ὁποῖον ἔχει καὶ Συγκρητιστικῶς ὅλαι μαζὺ συνθέτουν τὴν
μίαν Ἀλήθειαν καὶ μίαν Ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία δι᾽αὐτοὺς ἕως ὅτου
ἐπανιδρυθῇ δὲν ὑπάρχει εἰς τὴν πραγματικότητα.
Οἱ συμμετέχοντες εἰς τὸν Οἰκουμενισμὸν παραδέχονται ὅτι δὲν ἀνήκουν εἰς
τὴν Μίαν Ἁγίαν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ, διότι ὅπως λέγουν οἱ ἴδιοι, πρὸς τὸ
παρὸν αὐτὴ δὲν ὑπάρχει ἀκόμη καὶ θὰ ἐπανιδρυθῇ εἰς τὸ μέλλον, ὅταν ἑνωθοῦν ὅλαι αἱ Αἱρέσεις.
Τὸ δὲ Βατικανὸν εἶναι ἐπιφορτισμένον, πάλιν ἀπὸ τὸν Καμπαλιστικὸν ἙβραιοΣιωνισμόν, μὲ τὸ ἔργον νὰ ἑνώσῃ ὅλας τὰς Θρησκείας. Ὡς ἐκ τούτου, ὁ ἑκάστοτε
Πάπας Ρώμης, αὐτοπροσδιοριζόμενος ὡς ἀντιπρόσωπος τοῦ Χριστοῦ ἐπὶ τῆς
γῆς καὶ ὡς πατὴρ βασιλέων καὶ πριγκίπων, ἔχων γενικώτερον πρόσταγμα,
ἀσκεῖ ἐποπτείαν ἐπὶ τοῦ ἑκάστοτε Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, καὶ
ἐνίοτε ἀποφασίζει καὶ τὴν ἀντικατάστασίν του, διὰ νὰ διευκολύνῃ καὶ ἐπιταχύνῃ τοὺς ρυθμοὺς τῆς παγκοσμίου Ἀποστασίας ἀπὸ τὸν Θεόν καὶ τῆς Παγκοσμίου Σατανικῆς Κυριαρχίας.

(7) Opus Dei, ὅρος Λατινικός, σημαίνει, Ἔργον Θεοῦ. Ὑπάρχει ὅμως καὶ συγκεκριμένη
Παπικὴ Ὀργάνωσις ὀνόματι Opus Dei, μὲ ὕπουλον Σατανικὴν δραστηριότητα διὰ τὴν Παγκόσμιον Παπικὴν Κυριαρχίαν, τοῦ Πάπα ὄντος προδρόμου τοῦ Ἀντιχρίστου.
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Ἡ συνεισφορὰ τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως εἰς τὸν Διαβολικὸν
Οἰκουμενισμόν, εἰς τὴν Ἑωσφορικὴν πάλην ἐναντίον τοῦ Θεοῦ, εἰς τὸν
ἴδιον τὸν Σατανᾶν, εἶναι τόσον μακροχρόνιος ὅσον καὶ ἀπεχθής. Εἶναι χριστιανικῶς ἀδιανόητον καὶ θὰ ἦτο ὄντως ἀδύνατον νὰ συντελεσθῇ ὁ Οἰκουμενισμὸς ἐὰν τὸ ἴδιον τὸ Πατριαρχεῖον δὲν ἦτο ἐπανδρωμένον μὲ ἄζυγα καὶ
ἀδέσποτα στοιχεῖα, μὲ ἀνδρείκελα τῆς Μασονίας καὶ προσποιουμένους τὸν
Χριστιανὸν Ἑβραιοσιωνιστάς, ὅπως ἐξ ἄλλου συμβαίνει καὶ μὲ τόσας Τοπικὰς Ἐκκλησίας, ἤδη ἀπὸ τὸν 19ον αἰῶνα.
Ἡ Οἰκουμενιστικὴ δρᾶσις τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, εἰς τὴν
οὐρὰν τοῦ ὁποίου σέρνεται ὅλη ἡ λεγομένη «Παγκόσμιος Ὀρθοδοξία», συμπεριλαμβάνει:
1) Τὴν Διαβόητον Αἱρετικὴν Ἐγκύκλιον τοῦ 1920.
2) Τὸ Ληστρικὸν Συνέδριον τῆς Κωνσταντινουπόλεως τὸ 1923 (10 Μαΐου
ἕως 8 Ἰουνίου).
3) Τὴν Ἀντικανονικὴν καὶ Πραξικοπηματικὴν Ἐπιβολὴν τοῦ Νέου Παπικοῦ
Ἡμερολογίου τὸ 1924 (10 Μαρτίου)
4) Συνέδρια τῆς Κινήσεως Πίστις καὶ Τάξις
5) Συνέδρια τῆς Κινήσεως Ζωὴ καὶ Ἐργασία
6) Τὴν ἵδρυσιν τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν (Π.Σ.Ε.) τὸ 1948
(22 Αὐγούστου ἕως 4 Σεπτεμβρίου), τὴν Ὑπερεκκλησίαν, τὸν Οἰκουμενισμόν
7) Τὴν Ἐγκύκλιον τοῦ 1952, ὑπὸ τοῦ Ἀθηναγόρα
8) Τὰς Πανορθοδόξους Διασκέψεις τῆς Ρόδου (1961, 1963, 1964) ὅπου ἐπεκυρώθη «Πανορθοδόξως» ἡ Ἐγκύκλιος τοῦ 1920
9) Τὴν Συνάντησιν καὶ Συμπροσευχὴν τοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρου καὶ τοῦ
Πάπα Παύλου Στ´ εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα, 5 Ἰανουαρίου 1964
10) Τὴν Ἄρσιν τῶν Ἀναθεμάτων (κατὰ τῶν Παπικῶν) τὸ 1965
11) Δέκα Γενικὰς Συνελεύσεις τοῦ Π.Σ.Ε. (Ἄμστερνταμ Ὁλλανδίας 1948,
Ἔβανστον Ἰλλινόϊ Η.Π.Α. 1954, Νέον Δελχί Ἰνδίας 1961, Οὐψάλα Σουηδίας
1968, Ναϊρόμπι Κένυας 1975, Βανκοῦβερ Καναδᾶ 1983, Καμπέρρα Αὐστραλίας
1991, Χαράρε Ζιμπάμπουε 1998, Πόρτο Ἀλέγκρε Βραζιλίας 2006, Μπούσαν
Νοτίου Κορέας 2013)
12) Δεκαπέντε Συνεδριάσεις διὰ τὴν Παγκόσμιον Ἀποστολὴν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ
13) Συνέδρια τῆς Παγκοσμίου Χριστιανικῆς Ἐκπαιδεύσεως
14) Πάμπολλους διμερεῖς «θεολογικοὺς» διαλόγους (μὲ τοὺς Παλαιοκαθολι-
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κούς, τοὺς Ἀντι-Χαλκηδονίους (Μονοφυσίτας), τοὺς Ρωμαιοκαθολικούς
(Παπικούς), τοὺς Ἀγγλικανούς, τοὺς Λουθηρανοὺς καὶ τοὺς Μεταρρυθμισμένους, μετὰ πλείστων τῶν ὁποίων πολλάκις συνελειτουργήθησαν)
15) Καθὼς καὶ μίαν ἐπὶ δεακαετίας σειρὰν Διαχριστιανικῶν καὶ Διαθρησκευτικῶν Διακηρύξεων καὶ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΚΩΝ Τελετῶν Συμπροσευχῆς,
μετὰ πάντων τῶν Αἱρετικῶν καὶ Ἀλλοθρήσκων, μέχρι καὶ μετὰ Ἰουδαίων,
καὶ Μουσουλμάνων, καὶ Πυρολατρῶν, καὶ Σιαμανιστῶν, καὶ Μάγων Βουντοῦ, καὶ παντοειδῶν Εἰδωλολατρῶν καὶ Σατανιστῶν, ὅπως εἰς τὴν Ἀσίζην τῆς Ἰταλίας τὸ 1986 καὶ ἔκτοτε εἰς ἄλλα μέρη τῆς γῆς.
Πρέπει νὰ ἐπισημανθῇ ὅτι τὸ Παγκόσμιον Συμβούλιον Ἐκκλησιῶν (Π.Σ.Ε.),
δηλαδή, ὅλων τῶν Αἱρετικῶν Ἐκκλησιῶν, ἀποτελεῖ τὴν ἐπίσημον ἵδρυσιν τῆς
Παναιρέσεως τοῦ Ἀντιχρίστου καὶ Ἀθέου Οἰκουμενισμοῦ. Τὸ Π.Σ.Ε. ἱδρύθη
μεταξὺ 22 Αὐγούστου - 4 Σεπτεμβρίου 1948 εἰς τὸ Ἄμστερνταμ τῆς Ὁλλανδίας,
ἀπὸ ὁρισμένας Προτεσταντικὰς «Ἐκκλησίας» καὶ ἀπὸ τὰ «Ὀρθόδοξα» Πατριαρχεῖα καὶ τὰς «Ὀρθοδόξους» Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Κύπρου.
Οἱ Αἱρετικοὶ Παπικοί, σημειωτέον, δὲν συμμετεῖχον τὸ 1948 εἰς τὴν Ἵδρυσιν
τοῦ Π.Σ.Ε., οὔτε ἕως τώρα συμμετέχουν, διότι πιστεύουν ὅτι αὐτοὶ εἶναι ἡ
Ἐκκλησία καὶ ὅλοι οἱ ἄλλοι εἶναι Αἱρετικοί.
Γεννῶνται λοιπὸν τὰ ἐρωτήματα:
Ὁ Οἰκουμενισμὸς εἶναι Ἀντίχριστος καὶ Ἄθεος Παναίρεσις. Οἱ ἱδρυταί
του, τὰ «Ὀρθόδοξα» Πατριαρχεῖα Κωνσταντινουπόλεως, κ.λπ. καὶ αἱ
«Ὀρθόδοξοι» Ἐκκλησίαι Ἑλλάδος, Κύπρου κ.λπ., εἶναι Ὀρθόδοξοι ἢ
Αἱρετικοί;
Ἡ Ἐγκύκλιος τοῦ 1920 εἶναι Αἱρετική. Τὸ Πατριαρχεῖον τῆς Κωνσταντινουπόλεως τὸ ὁποῖον τὴν ἐξέδωσε καὶ ὅλαι αἱ Ἐκκλησίαι αἱ ὁποῖαι τὴν
ἀνεγνώρισαν, τί εἶναι;
Ὁ Οἰκουμενισμὸς εἶναι ἡ συστηματοποιημένη ἐκστρατεία τῆς ἀντικαταστάσεως τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ μὲ τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Διαβόλου.
Φρόνιμον εἶναι νὰ μὴν ἀρκεῖται κανεὶς εἰς τὸ νὰ καταδικάζῃ λεκτικῶς τὸν
Οἰκουμενισμόν, ἀλλὰ νὰ νοῇ καὶ νὰ κατανοῇ τὰς ἀρχάς του, τὰς μεθόδους του,
τὰς μορφάς του. Πρὸς τοῦτο, εἶναι ἀναγκαία ἡ μελέτη τῆς Ἐγκυκλίου τοῦ 1920,
ἡ ὁποία, πρὶν σχολιασθῇ ἐπιγραμματικῶς, παρατίθεται κατωτέρω ὁλόκληρος
ἐκ τοῦ πρωτοτύπου, ὅπως ἀνευρίσκεται εἰς τὸ Σισμανόγλειον Μέγαρον τοῦ
Ἑλληνικοῦ Γενικοῦ Προξενείου Κωνσταντινουπόλεως καὶ διατίθεται ἠλεκτρονικῶς ἀπὸ τὴν Δημοσίαν Κεντρικὴν Βιβλιοθήκην τῆς Βεροίας. (8)
(8) Ἴδε http://medusa.libver.gr/jspui/bitstream/123456789/6731/2/EGKIKLIOS_SIN-

ODIKI_EKKL_1920.pdf
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ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΙΡΕΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΤΟΥ 1920

1) Ἐν πρώτοις χρήζει ἐξετάσεως ὁ τίτλος τοῦ ἐπισήμου αὐτοῦ δημοσίου ἐγγράφου, «ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ».
Εἰς ποίους ἀπευθύνεται ἡ Ἐγκύκλιος καὶ πῶς τοὺς ἀποκαλεῖ; Παραλῆπταί
της δὲν εἶναι αἱ κατὰ τόπους Ὀρθόδοξοι Ἐκκλησίαι, ἀλλὰ αἱ ἁπανταχοῦ τῆς
γῆς ὀργανωμέναι Αἱρετικαὶ κοινότητες. Αὐτὰς τὰς ἐκτὸς τῆς Μιᾶς, Ἁγίας,
Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, τὰς Μή-ὀρθοδόξους, τὰς Αἱρετικὰς
Κοινότητας τῶν Βλασφήμων ἀρνητῶν τῆς Θεόθεν ἀποκαλυφθείσης καὶ ἐν
Πνεύματι Ἁγίῳ Συνοδικῶς κυρωθείσης Ὀρθοδόξου Πίστεως, ἡ ἐν λόγῳ
Ἐγκύκλιος τὰς ἀποκαλεῖ «Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ ». Ἐὰν αἱ Αἱρέσεις, αἱ
ἀποκεκηρυγμέναι διὰ Ἀναθεμάτων Οἰκουμενικῶν καὶ Πανορθοδόξων Συνόδων, αἱ κεχωρισμέναι τῆς Ἁγίας Τριάδος καὶ ἀπόβλητοι τοῦ κατὰ Χάριν Σώματος τοῦ Χριστοῦ, ὀνομάζονται «Ἐκκλησίαι τοῦ Χριστοῦ », τότε ἡ Μία,
Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολική, Ὀρθόδοξος τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία, ἡ ὁποία
ἐπέβαλεν αὐτὰ τὰ Ἀναθέματα, τί εἶναι καὶ πῶς διακρίνεται ἀπὸ τὰς Αἱρέσεις; Καταλύεται ἐδῶ πᾶσα διαφορὰ μεταξὺ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ
Χριστοῦ καὶ τῶν Αἱρετικῶν.
Τί σημαίνει ἡ προσφώνησις τῶν Αἱρέσεων ὡς «Ἐκκλησιῶν τοῦ Χριστοῦ»;
Σημαίνει ὅτι, διὰ τῆς Ἐγκυκλίου αὐτῆς, ἡ Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως
ἀπαρνεῖται Συνοδικῶς ὅλας τὰς Καταδικαστικὰς Ἀποφάσεις τὰς ὁποίας ἡ Μία,
Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία ἐπέβαλεν διὰ Οἰκουμενικῶν, Πανορθοδόξων καὶ Τοπικῶν Ὀρθοδόξων Συνόδων κατὰ τῶν Αἱρετικῶν καὶ τῶν Σχισματικῶν. Ἀρνουμένη δὲ τὰς Καταδικαστικὰς Ἀποφάσεις αὐτάς, ἀπαρνεῖται
καὶ καταπατᾶ τὰ Δόγματα τῆς Ἀληθοῦς Πίστεως τὰ ὁποῖα διέστρεφον ὅλοι οἱ καταδικασθέντες ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Τί σημαίνει αὐτό; Σημαίνει ὅτι
ἡ Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως βλασφημεῖ κατὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
τοῦ λαλήσαντος διὰ τῶν Ἁγίων Συνόδων εἰς τὴν Ἐκκλησίαν· σημαίνει ὅτι ἀποκόπτεται ἀπὸ τὸ Ἐκκλησιαστικὸν Σῶμα τοῦ Χριστοῦ· σημαίνει ὅτι συντάσσεται μετὰ πάντων τῶν Αἱρετικῶν, Σχισματικῶν καὶ Κακοδόξων. Τί Θεῖον καὶ
Ἀληθὲς μένει τὸ ὁποῖον δὲν ἀπαρνεῖται; Ὅλα τὰ ἀπαρνεῖται. Ἐνῶ ὅμως εἶναι
ὀφθαλμοφανὲς καὶ αὐταπόδεικτον ὅτι οὕτω ἐκπίπτει τῆς Θείας Χάριτος, ὅτι
παύει νὰ εἶναι Στῦλος καὶ Ἑδραίωμα τῆς Ἀληθείας, ὅτι ἑκουσίως ἐνδύεται πᾶσαν κατάραν ὡς ἱμάτιον, συνεχίζει νὰ ὑποδύεται καὶ νὰ ἀντιποιεῖται τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν.
Ὁ τίτλος καὶ μόνον τῆς ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ, «ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ», ἀποτελεῖ Ἀντορθόδοξον Διακήρυξιν καὶ Ἀποκήρυξιν τῆς
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Ὀρθοδοξίας. Δὲν πρόκειται μόνον περὶ ἀτομικῆς θρασύτητος καὶ ἀσεβείας τῶν
ὑπογραφόντων τὴν Ἐγκύκλιον. Δὲν πρόκειται περὶ προσωπικῆς μόνον πτώσεως.
Πρόκειται περὶ ὁλικῆς Πτώσεως τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως, διότι
ἡ Ἐγκύκλιος εἶναι Συνοδική. Τί σημαίνει δὲ «Ἐκκλησιαστικὴ Πτῶσις»; Σημαίνει ὅτι παύει νὰ εἶναι Ἐκκλησία καὶ Μητέρα Σωτηρίας. Σημαίνει ὅτι καθίσταται πηγὴ κατάρας καὶ πρόδρομος τῆς αἰωνίου Κολάσεως. Εἰς τὴν αὐτὴν
κατάρα εὑρίσκονται καὶ ὅσοι ἀποδέχονται τὴν Αἱρετικὴν Ἐγκύκλιον τοῦ 1920.
2) Κατὰ δεύτερον καὶ ἄμεσον λόγον, χρήζει σχολιασμοῦ ἡ συνθηματική,
κάτωθεν τοῦ τίτλου τῆς Ἐγκυκλίου, χρῆσις τοῦ Ἁγιογραφικοῦ ρητοῦ, «ἐκ καθαρᾶς καρδίας ἀλλήλους ἀγαπήσατε ἐκτενῶς» (Α´ Πέτρ. Α´ 22). Ἡ ἐντολὴ ἀγάπης αὐτὴ ἀπευθύνεται ἀπὸ τὸν Ἀπόστολον Πέτρον εἰς τὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας,
εἰς ὅσους ὑπακούουν εἰς τὴν Ἀλήθειαν, «τὰς ψυχὰς ὑμῶν ἡγνικότες ἐν τῇ ὑπακοῇ τῆς Ἀληθείας διὰ Πνεύματος εἰς φιλαδελφίαν ἀνυπόκριτον, ἐκ καθαρᾶς
καρδίας ἀλλήλους ἀγαπήσατε ἐκτενῶς » (Α´ Πέτρ. Α´ 22)∙ ἀπευθύνεται εἰς
ὅσους μετέχουν τῆς Θείας Χάριτος ὡς τέκνα ὑπακοῆς, «Διὸ ...τελείως ἐλπίσατε
ἐπὶ τὴν φερομένην ὑμῖν Χάριν ἐν ἀποκαλύψει Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὡς τέκνα ὑπακοῆς» (Α´ Πέτρ. Α´ 13-14). Δὲν ἀπευθύνεται εἰς ὅσους ἀντιστρατεύονται τὴν
Ἀλήθειαν, εἰς ὅσους ἔχουν ἐνδυθῆ κατάραν ὡς ἱμάτιον καὶ τελοῦν εἰς τὸ αἰώνιον Ἀνάθεμα, ὅπως εἶναι οἱ Αἱρετικοὶ ἀποδέκται τῆς ἐν λόγῳ Ἐγκυκλίου.
Ἡ Σύνοδος τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὅμως, ἀπευθύνουσα αὐτὸν τὸν Ἐκκλησιαστικὸν χαιρετισμὸν πρὸς τοὺς Ἀναθεματισμένους ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας Αἱρετικούς, ἤδη τοὺς ἐντάσσει εἰς τὴν Βασιλείαν τῆς Χάριτος καὶ τῆς Ἀληθείας, εἰς
τὴν Ἐκκλησίαν, ὅπερ καὶ Ἀντορθόδοξον καὶ Ἀντιεκκλησιαστικόν. Συγχρόνως
δὲ διακομωδεῖ κυνικότατα τὸν Ἀπόστολον Πέτρον καὶ τὴν Καινὴν Διαθήκην.
3) Ἀξιοπαρατήρητος εἶναι καὶ ἡ πρώτη παράγραφος τοῦ κειμένου τῆς
Ἐγκυκλίου, διὰ τὸ ἄκρως πολιτικόν της ὕφος. Τὸ κείμενον ὑποτίθεται ὅτι
εἶναι Συνοδικόν, καὶ ὅμως δὲν ἀποπνέει τίποτε τὸ Ἐκκλησιαστικόν. Δὲν ἀναπέμπεται πρὸς τὸν Τρισάγιον Θεὸν οὐδεμία ἐπίκλησις διὰ νὰ εὐλογήσῃ ἐξ
ὕψους καὶ εὐοδώσῃ τὸ προτεινόμενον ἔργον, ἴσως διότι οἱ συντάκται ἐγνώριζον καλῶς, μὲ Μασονικὴν συνείδησιν, ὅτι πρόκειται περὶ Ἀντιθέου ἐγχειρήματος, ὅτι ἀντιστρατεύεται τὸν ἴδιον τὸν Θεόν. Ἡ Ἐγκύκλιος ἀποπνέει
ἀέρα Ὑπουργικῆς ἐξαγγελίας καὶ συντάσσεται ὡς μία ἐπιχειρηματικὴ πρότασις συμφέρουσα εἰς ὅλας τὰς πλευράς, «πολλαχῶς χρήσιμος εἰς... τὸ
...συμφέρον ἑκάστης». Αὐτὸ τὸ ὁποῖον προτείνει εἶναι ἡ προσέγγισις καὶ κοινωνία καὶ ἕνωσις «τῶν διαφόρων Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν», μὲ τὴν ῥηξικέλευθον διευκρίνισιν ὅτι ἡ ἕνωσις «καὶ κοινωνία οὐκ ἀποκλείεται ὑπὸ τῶν
ὑφισταμένων μεταξὺ αὐτῶν δογματικῶν διαφορῶν». Τί σημαίνει αὐτό;
Σημαίνει ὅτι ἡ Σύνοδος τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀδιαφορεῖ πλήρως διὰ
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τὰς Δογματικὰς διαφορὰς μεταξὺ Ὀρθοδοξίας καὶ Αἱρέσεων. Τί σημαίνει
αὐτό; Σημαίνει ὅτι ὅλα τὰ Δόγματα τῆς Ἀληθείας, τὰ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ Πατρὸς
ἀποκαλυφθέντα καὶ διὰ τοῦ Αἵματος τοῦ Υἱοῦ σφραγισθέντα καὶ διὰ τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος Συνοδικῶς ἐπικυρωθέντα, τὰ ὑποβιβάζει εἰς τὴν χαμηλοτάτην ἀνθρωπίνην τάξιν «παλαιῶν προλήψεων καὶ ἕξεων », δηλαδή, τὰ ρίπτει
εἰς τὸν κάλαθον τῶν ἀχρήστων. Δόγματα, Λειτουργικὴ καὶ Μυστηριακὴ
Τάξις, Ἱερὰ Παράδοσις, Δίπτυχα, ὅλα παραθεωροῦνται ὡς « ἧττον σπουδαῖαι» (=χαμηλῆς σημασίας, ἀμεληταῖαι) παλαιαὶ προλήψεις, ἕξεις καὶ ἀξιώσεις. Αὐτὴ ἡ στάσις, ἡ ψυχικὴ διάθεσις, καὶ ἡ ἐγγράφως ἐπίσημος διατύπωσις
δὲν εἶναι μικρᾶς σημασίας παράπτωμα, πταῖσμα, πλημμέλημα, ἀλλὰ μέγιστον
Ἐκκλησιαστικὸν κακούργημα, ἰσοδύναμον μὲ Πνευματικὴν αὐτοκτονίαν.
4) Ἕνα ἐπὶ πλέον ἀξιοπρόσεκτον σημεῖον τῆς πρώτης παραγράφου εἶναι
ὅτι ἡ Σύνοδος τῆς Κωνσταντινουπόλεως «ἔκρινε τὸν παρόντα καιρὸν τὰ μάλιστα πρόσφορον» διὰ «τὸ ἔργον τῆς ἑνώσεως ». Ὁ καταλληλότερος χρόνος
διὰ τὴν ἀνακίνησιν τοῦ ζητήματος τῆς Ἑνώσεως, ἄνευ Δογματικῶν προϋποθέσεων, εἶναι τὸ 1920. Πῶς προκύπτει αὐτὴ ἡ κρίσις καὶ βεβαιότης; Μετὰ
ἀπὸ δύο Βαλκανικοὺς Πολέμους, 1912-1913, μετὰ ἀπὸ ἕνα Παγκόσμιον Πόλεμον, 1914-1918, μετὰ ἀπὸ τὴν καθυπόταξιν τῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας εἰς τὸ Ἄθεον τυραννικὸν καθεστὼς τοῦ (ὑπὸ τοῦ Καπιταλισμοῦ χρηματοδοτουμένου καὶ ὑπὸ τῶν Σιωνιστῶν κατευθυνομένου) Κομμουνισμοῦ, 1917,
ἐν μέσῳ τοῦ Ἑλληνοτουρκικοῦ Πολέμου, 1919-1922, καὶ ἐν ὅσῳ ὁ Πατριαρχικὸς Θρόνος Κωνσταντινουπόλεως χηρεύει καὶ δὲν ἔχει Πατριάρχην, 19181921, ἀνακαλύπτει ἡ Σύνοδος τῆς Κωνσταντινουπόλεως «καιρὸν τὰ μάλιστα
πρόσφορον».
Τὸ 1920 μόνον ὡς καιρὸς χαλασμοῦ μπορεῖ νὰ περιγραφῇ, καὶ ὁ καιρὸς τοῦ
χαλασμοῦ κρίνεται τὰ μάλιστα πρόσφορος μόνον ἀπὸ ὅσους θέλουν νὰ διενεργήσουν μεγάλην Ἀποστασίαν καὶ αὐτὴ νὰ περάσῃ κατὰ πολὺ ἀπαρατήρητος.
Οἱ Σιωνισταὶ δὲν ἀφήνουν μίαν κρίσιν νὰ πάῃ χαμένη. Ἡ ἐπιλογὴ τοῦ χρόνου
διὰ τὴν ἔκδοσιν τῆς Ἐγκυκλίου τοῦ 1920, ἀπὸ μόνη της, πιστοποιεῖ δειλίαν
καὶ ὑπουλότητα καὶ πονηρίαν κατὰ τῆς Ἐκκλησίας, καὶ κηρύσσει τὴν Σύνοδον
τῆς Κωνσταντινουπόλεως συνωμοτικὴν καὶ ἔνοχον.
5) Ἡ δευτέρα παράγραφος προτάσσει τὴν νεοσυσταθεῖσαν τότε, 1919, «Κοινωνίαν τῶν Ἐθνῶν» (πρόδρομον οὖσαν τοῦ «Ὀργανισμοῦ τῶν Ἡνωμένων
Ἐθνῶν») ὡς ὑπόδειγμα διὰ τὴν ἐξ ἴσου ἐφικτὴν σύστασιν τῆς «Κοινωνίας τῶν
Ἐκκλησιῶν», καὶ ἐκζητεῖ «τὴν κρίσιν καὶ τὴν γνώμην καὶ τῶν λοιπῶν τῶν τε
κατὰ τὴν Ἀνατολὴν ἀδελφῶν καὶ τῶν ἐν τῇ Δύσει καὶ ἁπανταχοῦ σεβασμίων
Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν», διὰ τὴν μεταξύ των προσέγγισιν καὶ συνάφειαν.
Ὁ παραλληλισμὸς αὐτὸς δὲν εἶναι τυχαῖος ἢ συγκυριακός. Ἡ «Κοινωνία τῶν
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Ἐθνῶν» καὶ ἡ «Κοινωνία τῶν Ἐκκλησιῶν» εἶναι προαπαιτούμενα διὰ τὴν δημιουργίαν μιᾶς Παγκοσμίου Νέας Τάξεως. Καὶ αἱ δύο χρηματοδοτοῦνται, ὀργανώνονται καὶ ποδηγετοῦνται ἀπὸ τὰ ἴδια σκοτεινὰ καὶ Ἑωσφορικὰ κέντρα
ἐξουσίας. Δὲν ἀρκεῖ ἕνας Στρατιωτικός, ἕνας Οἰκονομικός, ἕνας Γεωστρατηγικὸς ἔλεγχος διὰ τὴν δημιουργίαν μιᾶς Παγκοσμίου Σατανικῆς Κυριαρχίας.
Ἀπαιτεῖται καὶ Νοοπολιτικὸς ἔλεγχος. Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἐξουσιασθοῦν οἱ
ἄνθρωποι ἐὰν δὲν ἐλεγχθῇ ἡ πηγὴ τῆς πνευματικῆς των κατευθύνσεως, τῆς
θρησκευτικῆς καὶ ἐκκλησιαστικῆς ἡγεσίας τους. Εἰς τοῦτον τὸν Σατανικὸν
σχεδιασμὸν ἐντάσσεται καὶ ἡ Οἰκουμενιστικὴ Κίνησις καὶ τοῦτον ἐξυπηρετεῖ
θεμελιωδῶς ἡ Διαβόητος, Αἱρετική, Οἰκουμενιστικὴ Ἐγκύκλιος τοῦ 1920.
6) Εἰς τὴν δευτέραν σελίδα, προτείνονται δύο μέσα προσεγγίσεως μεταξὺ
Ὀρθοδόξων καὶ Αἱρετικῶν, ἀφ᾽ ἑνός, ἡ ἄρσις τῆς ἔχθρας καί, ἀφ᾽ ἑτέρου, ἡ ἐγκαθίδρυσις φιλίας μεταξὺ τῶν διεστώτων «Ἐκκλησιῶν».
α´) Διὰ τὴν ἄρσιν τῆς ἔχθρας, τῆς δυσφορίας καὶ τῆς δυσπιστίας, καὶ διὰ νὰ
ἐμπεδωθῇ μία ὁμόθρησκος συνείδησις, προτείνεται νὰ παύσῃ «τὸ προσηλυτίζειν καὶ σαγηνεύειν τοὺς ὀπαδοὺς τῶν ἄλλων χριστιανικῶν ὁμολογιῶν». Μὲ τὴν
διατύπωσιν αὐτήν, ἡ Ὁμολογία τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως καὶ αἱ Ἀντιλογίαι τῶν
Αἱρετικῶν πρὸς τὴν Ὀρθόδοξον Πίστιν συγκαταλέγονται ἀδιακρίτως ὡς «Χριστιανικαὶ Ὁμολογίαι», καθ᾽ ἣν στιγμήν, ἡ μὲν Ὀρθόδοξος Πίστις εἶναι ὁμόλογος
μὲ τὴν Θεόθεν Ἀποκαλυφθεῖσαν Αἰώνιον Ἀλήθειαν, τὴν σφραγισθεῖσαν διὰ
τοῦ Αἵματος τοῦ τῶν πάντων Χριστοῦ, ἡ δὲ Αἱρετικὴ ψευδολογία, προϊὸν ἀνθρωπίνης γνώμης καὶ δαιμονικῆς ἀπάτης, δὲν ἀντιστοιχεῖ πρὸς οὐδεμίαν πραγματικότητα, καὶ ἀντιτάσσεται πρὸς αὐτὸ τῆς Ἀληθείας τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Ὁ
Χριστὸς τῶν Μονοφυσιτῶν δὲν εἶναι ὁ Χριστὸς τοῦ Εὐαγγελίου καὶ δὲν ὑπάρχει πουθενὰ εἰς τὴν πραγματικότητα. Ἡ Ἁγία Τριὰς τῶν Παπικῶν δὲν εἶναι ἡ
Ἁγία Τριὰς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, οὔτε ὑπάρχει πουθενά. Ἡ Θεοτόκος
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ ἡ Μήτηρ τοῦ Χριστοῦ τῶν Προτεσταντῶν δὲν
ἔχουν οὐδεμίαν ὁμοιότητα. Παρομοίως τὸ Βάπτισμα, ἡ Θεία Εὐχαριστία, καὶ
ἄλλα ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός. Ἐπὶ πλέον, μὲ τὴν διατύπωσιν αὐτήν, ὁ προσηλυτισμὸς ἐκ μέρους τῶν Αἱρετικῶν εἰς βάρος τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ ἐξισώνεται μὲ τὴν Εὐαγγελικῶς ἐντεταλμένην Ὀρθόδοξον Ἱεραποστολήν, κατὰ τὸ
«πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη» (Ματθ. ΚΗ´ 19), καὶ ἡ Ἐκκλησία
τῆς Κωνσταντινουπόλεως παραιτεῖται τῆς Ἱεραποστολῆς, ἀφοῦ τὴν ἔχει ἐνοχοποιήσει μὲ τὴν ἐξίσωσιν αὐτήν.
β´) Διὰ δὲ τὴν ἐγκαθίδρυσιν φιλίας προτείνεται νὰ ἐνισχυθῇ «ἡ ἀγάπη μεταξὺ τῶν Ἐκκλησιῶν, μὴ λογιζομένων ἀλλήλας ὡς ξένας καὶ ἀλλοτρίας, ἀλλ᾽
ὡς συγγενεῖς καὶ οἰκείας ἐν Χριστῷ καὶ ‹ συγκληρονόμους καὶ συσσώμους
τῆς ἐπαγγελίας τοῦ Θεοῦ ἐν Χριστῷ› (Ἐφεσ. 3, 6)». Ἀξίζει προσοχῆς τὸ ση-
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μεῖον αὐτό. Προτείνει ἡ Ἐγκύκλιος, ὡς προϋπόθεσιν τῆς ἑνώσεως, νὰ προηγηθῇ μία ἰσχυρὰ ἀλληλοαναγνώρισις, ὅτι ἡ κάθε «Ἐκκλησία» (ὅπως εἶναι,
ἀπὸ ὅπου καὶ ἂν προέρχεται, ὅ,τι καὶ ἂν πιστεύῃ τὴν δεδομένην στιγμήν),
εἶναι συγκληρονόμος καὶ σύσσωμος τῆς ἐπαγγελίας τοῦ Θεοῦ ἐν Χριστῷ.
Τί σημαίνει αὐτό; Σημαίνει ὅτι ἡ Σύνοδος τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἤδη ἀνακηρύσσει Ὀρθοδόξους ὅλους τοὺς Αἱρετικούς. Κατὰ τὴν Σύνοδον τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ὅσοι κηρύττουν ὅτι ὁ Χριστὸς ἔχει δύο ὑποστάσεις καὶ ὄχι
μίαν, ὅσοι κηρύττουν ὅτι ὁ Χριστὸς ἔχει μίαν φύσιν, μίαν θέλησιν, μίαν ἐνέργειαν καὶ ὄχι δύο, ὅσοι κηρύττουν ὅτι τὸ Ἅγιον Πνεῦμα ἐκπορεύεται ἐκ δύο
πηγῶν (ἐκ τοῦ Πατρὸς καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ) ἀντὶ μόνον ἐκ μιᾶς (ἐκ τοῦ Πατρός),
ὅσοι κηρύττουν ὅτι ὁ Θεὸς ἔχει οὐσίαν ἀλλὰ ὄχι ἐνέργειαν, ὅσοι ἀπορρίπτουν
τὴν Ἄκτιστον Θείαν Χάριν διὰ τῆς ὁποίας ὁ Θεὸς ἐργάζεται τὴν Σωτηρίαν, τὸν
ἁγιασμὸν καὶ τὴν θέωσιν τῶν λογικῶν κτισμάτων, ὅσοι ἀπορρίπτουν τὰς Ἀκτίστους Θείας Ἐνεργείας διὰ τῶν ὁποίων ὁ Θεὸς ἐπικοινωνεῖ μὲ τὴν κτίσιν,
ὅσοι κηρύττουν ὅτι ὁ Χριστὸς ἔχει πατέρα ἐπὶ τῆς γῆς καὶ μή-παρθένον μητέρα, ὅσοι κηρύττουν ὅτι ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ εἶναι συμβολικὴ καὶ ὄχι
πραγματική, ὅσοι δὲν ἔχουν οὔτε τὴν Ἀποστολικὴν Πίστιν οὔτε Ἀποστολικὴν
Διαδοχήν, ὅλοι αὐτοί, σύμφωνα μὲ τὴν Αἱρετικὴν Ἐγκύκλιον τοῦ 1920, ἀποτελοῦν Σῶμα Χριστοῦ, εἶναι ἀναγεννημένοι ὑπὸ τοῦ Παναγίου Πνεύματος,
καὶ μετέχουν ὡς γνήσια τέκνα τοῦ Θεοῦ Πατρὸς εἰς τὴν κληρονομίαν τῶν
Θείων ἐπαγγελιῶν καὶ ὑποσχέσεων. Ἐν ὀλίγοις, τὸ 1920, πᾶσα Αἵρεσις εὑρίσκει εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν τὴν καταξίωσίν της. Ἡ Σύνοδος τῆς Κωνσταντινουπόλεως, μὲ μίαν πρότασιν, βλασφημεῖ εἰς τὸ Ἅγιον Πνεῦμα τὸ
λαλῆσαν διὰ τῶν Ἁγίων Συνόδων, ἀποκηρύσσει ὁλοσχερῶς τὴν Ὀρθόδοξον Πίστιν, καὶ θριαμβεύει πᾶσαν Αἵρεσιν.
Τί ἄλλο θὰ ἔπρεπε νὰ γράφῃ διὰ νὰ εἶναι Αἱρετική;
Δὲν ὑπάρχει πλέον ἀντικειμενικὸν περιθώριον δικηγορίας ὑπὲρ τῆς Ἐγκυκλίου τοῦ 1920 ἢ περιθώριον ὑπερασπίσεως τῆς Συνόδου τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Ἡ τοποθέτησίς της εἶναι ἀπόλυτος καὶ ἡ διακήρυξίς της σημαίνει μόνον
ὅτι: Ἡ Σύνοδος τῆς Κωνσταντινουπόλεως παύει νὰ ἀποτελῇ συνέχειαν ἢ
μέλος τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, διακόπτει
πᾶσαν σχέσιν ἑνότητος μὲ τὸ Σῶμα τῆς Χάριτος τοῦ Χριστοῦ, καὶ ἡγεῖται
τῆς Ἑωσφορικῆς Ἀντιπαρατάξεως ἐναντίον τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
Παρ᾽ ὅλον ὅτι τὰ μέχρι τώρα ἐπισημανθέντα στοιχεῖα ἀποδεικνύουν τὸν
αὐτοαπαγχονισμὸν τῆς Συνόδου τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τὸ κείμενον τῆς
Ἐγκυκλίου τοῦ 1920 περιέχει καὶ ἄλλα ἐνδιαφέροντα σημεῖα.
7) Εἰς τὴν τρίτην σελίδα, ἀπαριθμοῦνται ἕνδεκα ἐνέργειαι, διὰ τῶν ὁποίων τὸ
φιλάδελφον ἐνδιαφέρον «περὶ τῆς καταστάσεως, τῆς εὐσταθείας καὶ τῆς εὐε-
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ξίας τῶν ἄλλων Ἐκκλησιῶν» δὲν θὰ παραμείνῃ μία ψυχικὴ μόνον διάθεσις, ἀλλὰ
θὰ λάβῃ ἀντικειμενικὴν ὑπόστασιν, θὰ «δύναται... ἐκφαίνεσθαι καὶ τεκμηριοῦσθαι», θὰ μπορεῖ νὰ γίνεται τοῖς πᾶσιν φανερὰ καὶ νὰ μαρτυρεῖται ὡς ἑξῆς:
«α´) Διὰ τῆς παραδοχῆς ἑνιαίου ἡμερολογίου πρὸς ταυτόχρονον ἑορτασμὸν
τῶν μεγάλων Χριστιανικῶν ἑορτῶν ὑπὸ πασῶν τῶν Ἐκκλησιῶν·
»β´) Διὰ τῆς ἀνταλλαγῆς ἀδελφικῶν γραµµάτων κατὰ τὰς µεγάλας τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ ἐνιαυτοῦ ἑορτάς, ἐν αἷς εἴθισται, καὶ ἐν ἄλλαις ἐκτάκτοις περιστάσεσι·
»γ´) Διὰ τῆς οἰκειοτέρας συσχετίσεως τῶν ἑκασταχοῦ εὑρισκοµένων ἀντιπροσώπων τῶν διαφόρων Ἐκκλησιῶν·
»δ´) Διὰ τῆς ἐπικοινωνίας τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν καὶ τῶν ἀντιπροσώπων τῆς
Θεολογικῆς Ἐπιστήµης καὶ διὰ τῆς ἀνταλλαγῆς τῶν ἐν ἑκάστῃ Ἐκκλησίᾳ ἐκδιδοµένων θεολογικῶν καὶ ἐκκλησιαστικῶν περιοδικῶν καὶ συγγραµµάτων·
»ε´) Διὰ τῆς ἀποστολῆς νέων χάριν σπουδῶν ἀπὸ τῆς μιᾶς εἰς τὰς σχολὰς τῆς
ἄλλης Ἐκκλησίας·
»στ´) Διὰ τῆς συγκροτήσεως Παγχριστιανικῶν συνεδρίων πρὸς ἐξέτασιν ζητηµάτων κοινοῦ πάσαις ταῖς Ἐκκλησίαις ἐνδιαφέροντος·
»ζ´) Διὰ τῆς ἀπαθοῦς καὶ ἐπὶ τὸ ἱστορικώτερον ἐξετάσεως τῶν Δογµατικῶν
διαφορῶν ἀπὸ τῆς ἕδρας καὶ ἐν ταῖς συγγραφαῖς·
»η´) Διὰ τοῦ ἀµοιβαίου σεβασµοῦ τῶν κρατούντων ἐν ταῖς διαφόροις Ἐκκλησίαις ἠθῶν καὶ ἐθίµων·
»θ´) Διὰ τῆς παροχῆς ἀµοιβαίως εὐκτηρίων οἴκων καὶ κοιµητηρίων διὰ τὰς
κηδείας καὶ τὴν ταφὴν τῶν ἐν τῇ ξένῃ ἀποθνησκόντων ὀπαδῶν τῶν ἑτέρων
ὁµολογιῶν·
»ι´) Διὰ τοῦ διακανονισμοῦ μεταξὺ τῶν διαφόρων ὁμολογιῶν τοῦ ζητήματος
τῶν μικτῶν γάμων·
»ια´) (9) Διὰ τῆς πρόφρονος τέλος ἀµοιβαίας ὑποστηρίξεως τῶν Ἐκκλησιῶν
ἐν τοῖς ἔργοις τῆς θρησκευτικῆς ἐπιρρώσεως, τῆς φιλανθρωπίας καὶ τοῖς
παραπλησίοις.»
(9) Εἰς τὴν Ἑλληνικὴν μετάφρασιν τοῦ κειμένου τῆς Ἐγκυκλίου τοῦ 1920, ἡ ἀρίθμησις τῶν προτάσεων
ἐπαναλαμβάνει ἐκ παροράματος τὸ ι´ δύο φοράς, ἀντὶ νὰ προχωρῇ αὐξητικῶς εἰς τὸ ια´.
Ἐδῶ ἂς μᾶς ἐπιτραπῇ νὰ ἐκφράσωμε τὴν γνώμην ὅτι ἡ Ἐγκύκλιος δὲν συνετάγη ἀρχικῶς εἰς τὴν
Ἑλληνικήν, ἀλλὰ εἰς τὴν Ἀγγλικήν, ἐκ τῆς ὁποίας ἠκολούθησεν Ἑλληνικὴ μεταγλώττισις. Ἡ ἐκτίμησις αὐτὴ ἐνισχύεται πραγματολογικῶς ἐκ τῆς ἐμπλοκῆς εἰς τὴν σύνταξίν της τοῦ πρώην Σελευκίας καὶ
μετέπειτα Θυατείρων καὶ Μεγάλης Βρετανίας Γερμανοῦ Στρηνοπούλου, 1872-1951, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε
στενὸς συνεργάτης τῶν Ἀγγλικανῶν καὶ κύριος μοχλὸς εἰς τὴν ἵδρυσιν τῆς Οἰκουμενιστικῆς Κινήσεως,
ἴδε, http://www.thyateira.org.uk/index.php?option=com_content&task=view&id=807&Itemid=193).
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Εἰς ὅλας τὰς προτεινομένας ἐνεργείας, αἱ χρησιμοποιούμεναι διατυπώσεις
ἀναφέρονται ρητῶς εἰς ὅλους τοὺς Αἱρετικοὺς ὡς «Ἐκκλησίας», ὡς «Ὁμολογίας», ὡς «Ἀδελφούς». Ἤδη πήγνυται τὸ Ἀντορθόδοξον θεμέλιον διὰ
τὴν μετὰ τῶν Αἱρετικῶν Ἕνωσιν. Ἤδη ἡ Ἕνωσις εἶναι θεωρητικῶς τετελειωμένη ὑπὸ τῶν Πατριαρχῶν καὶ Ἀρχιεπισκόπων καὶ ἐκκλησιαστικῶν Ἡγεσιῶν,
καὶ μένει νὰ γίνῃ καὶ ἐν τῇ πράξει ἀποδεκτὴ ὑπὸ τῶν λαῶν.
Ἀναλυτικώτερον, ἡ πρώτη προτεινομένη ἐνέργεια, ἡ ΠΑΡΑΔΟΧΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ πρὸς ταυτόχρονον ἑορτασμὸν τῶν μεγάλων Χριστιανικῶν ἑορτῶν ὑπὸ πασῶν τῶν Ἐκκλησιῶν, ἀποκαλύπτει ἀμερόληπτα καὶ μὲ
κάθε ἐπισημότητα τὴν πηγὴν καὶ τὸν σκοπὸν καὶ τὴν φύσιν τοῦ Νέου Ἡμερολογίου. Πηγὴ τοῦ Νέου Ἡμερολογίου, ὁ Οἰκουμενισμός, ἡ Παναίρεσις. Σκοπὸς
τοῦ Νέου Ἡμερολογίου, ὁ Οἰκουμενισμός, ἡ Παναίρεσις. Πρώτη ὕλη τοῦ Νέου
Ἡμερολογίου, ὁ Οἰκουμενισμός, ἡ Παναίρεσις. Μορφὴ τοῦ Νέου Ἡμερολογίου, ἡ ταυτότης μὲ τὸν Οἰκουμενισμόν, τὴν Παναίρεσιν. «Τί ἔτι χρείαν ἔχομεν
μαρτύρων;» (Ματθ. ΚΣΤ´ 65) διὰ τὴν καταδίκην τοῦ Νέου Ἡμερολογίου; Παυσάτω πᾶσα ἀνόητος γλῶσσα. Τὸ Νέον Ἡμερολόγιον δὲν εἶναι ἐπιστημονικὸν
ὄργανον μετρήσεως χρόνου· εἶναι τὸ ἀπαίσιον πρόσωπον τῆς Παναιρέσεως
τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἡ συστηματικὴ ἀποκόλλησις ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξίαν καὶ ἡ
συγκόλλησις μὲ τὸν ἀναθεματισμένον ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας Παπισμὸν καὶ μὲ
ὅλας τὰς Αἱρετικὰς Προτεσταντικὰς παραφυάδας του.
Αἱ προτεινόμεναι ἐνέργειαι β´ ἕως στ´ καὶ ια´ (τελευταία) ἐννοοῦν νὰ
αὐξήσουν τὸν συγχρωτισμόν, νὰ ἐλαττώσουν τὴν περὶ τῶν Ἱερῶν Δογμάτων
ἐπαγρύπνησιν, νὰ ἀλλοιώσουν τὴν Ὀρθόδοξον συνείδησιν, καὶ νὰ διευκολύνουν τὸν γενιτσαρισμὸν τῶν Ὀρθοδόξων.
Ἡ πρότασις ζ´ θέτει τὰ Δόγματα ὑπὸ Ἱστορικήν, δηλαδὴ Μή-δογματικήν,
ἐξέτασιν διὰ νὰ τὰ ἐμφανίσῃ ὅλα ὡς διανοητικὰ τέκνα τῆς ἐποχῆς των, ὡς ἱστορικὰς ποικιλίας τῆς πεπερασμένης ἀνθρωπίνης ἱκανότητος νὰ ἑρμηνεύσῃ τὸ
Θεῖον, ὡς Ἱστορικοσχετικὰς διανοητικὰς ἀνατάσεις, καὶ ὄχι ὡς αἰώνια ὅρια
μεταξὺ τῆς Ἀληθείας καὶ τοῦ Ψεύδους, ὄχι ὡς Ἀποκαλύψεις τοῦ Θεοῦ Πατρὸς
ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ διὰ Πνεύματος Ἁγίου.
Αἱ ἐνέργειαι η´, θ´ καὶ ι´ προτείνονται διὰ τὴν ἀνύποπτον καὶ ζωηροτέραν συνάφειαν τῶν Ἐκκλησιῶν, διὰ τὴν κατὰ πλάτος κοινωνικὴν ἐμπέδωσιν
τῆς ἀλληλοαναγνωρίσεως.
Αἱ ἑπόμενοι δύο σελίδες τῆς Ἐγκυκλίου ἀναλώνονται εἰς ἀγαθολογίας καὶ
καλοῦν ὅλους τοὺς Αἱρετικοὺς νὰ συμπήξουν κατ᾽ ἀρχὰς μίαν συνάφειαν καὶ
κοινωνίαν Ἐκκλησιῶν, καὶ μίαν ταύτισιν συνειδήσεως, ὡς ἓν σῶμα, μὲ τοὺς
αὐτοὺς ἐχθροὺς καὶ τὴν αὐτὴν κεφαλήν, διὰ νὰ συναρμολογηθῇ εἰς τὸ τέλος
ἡ Μία Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία ἕως τότε κατ᾽ αὐτοὺς δὲν θὰ ὑπάρχῃ
καὶ θὰ παραμένῃ μία ἀνεκπλήρωτος ἐπιθυμία τοῦ Χριστοῦ.
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Ὑπογράφει, τέλος, ὁ Τοποτηρητὴς τοῦ Πατριαρχικοῦ Θρόνου καὶ ἕνδεκα Μητροπολῖται, «κατὰ μῆνα Ἰανουάριον τοῦ 1920 σωτηρίου ἔτους».
Κατόπιν αὐτοῦ τοῦ ἅλματος εἰς τὴν ἄβυσσον τοῦ Οἰκουμενισμοῦ μὲ τὴν
Διαβόητον Αἱρετικὴν Ἐγκύκλιον τοῦ 1920, εἶναι ἀδιανόητον νὰ ξεσπᾶ μόλις
τὸ 2016 θόρυβος εἰς σχέσιν μὲ τὴν πολὺ πιὸ ἀνώδυνον διατύπωσιν τῆς Συνόδου
τῶν Οἰκουμενιστῶν εἰς τὸ Κολυμπάριον Χανίων: «Κατὰ τὴν ὀντολογικὴν φύσιν
τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ἑνότης αὐτῆς εἶναι ἀδύνατον νὰ διαταραχθῇ. Παρὰ ταῦτα,
ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀποδέχεται τὴν ἱστορικήν ὀνομασίαν τῶν μὴ εὑρισκομένων ἐν κοινωνίᾳ μετ’ αὐτῆς ἄλλων ἑτεροδόξων χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν
καὶ Ὁμολογιῶν....» (Σύνοδος Κολυμπαρίου 2016, Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας πρὸς τὸν λοιπὸν Χριστιανικὸν Κόσμον, σελ. 2, παρ. 6). Διὰ τοὺς
ἔχοντας Ἐκκλησιολογικὴν συνείδησιν καὶ Ἐκκλησιαστικὴν γνῶσιν, ποιό εἶναι
πιό Αἱρετικόν, τὸ κείμενον τοῦ Κολυμπαρίου ἢ ἡ Ἐγκύκλιος τοῦ 1920; Μία
ἁπλῆ ἀνάγνωσις τῶν ἕξ σελίδων τοῦ κειμένου τοῦ 1920 ἀρκεῖ νὰ ἀποδείξῃ τὴν
διαφορὰν καὶ τὸ μέγεθος τῆς Αἱρέσεως καὶ τῆς Πτώσεως ἡ ὁποία συνετελέσθη
τότε, ἔναντι τῆς Αἱρέσεως εἰς τὴν διατύπωσιν τοῦ Κολυμπαρίου.
Μετὰ ἀπὸ 100 χρόνια πῆραν εἴδησιν οἱ Νεοημερολογῖται ὅτι τοὺς ἔχει καταβροχθίσει ἡ Ἄθεος καὶ Ἀντίχριστος Παναίρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, καὶ
πρωτοαντιδροῦν τὸ 2016 σπασμωδικῶς καὶ ἀνεμικῶς ὡς εἰς πρωτοφανὲς φαινόμενον;;; Ἐθελοτυφλοῦν οἱ Νεοημερολογῖται, ὡς νὰ μὴν προηγήθη ἡ Αἱρετικὴ
Οἰκουμενιστικὴ Ἐγκύκλιος τοῦ 1920, ἢ ἡ Ἵδρυσις τῆς Παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ διὰ τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν τὸ 1948 ὑπὸ
πασῶν τῶν «Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν», ἢ ἡ Ἄρσις τῶν Ἀναθεμάτων τὸ 1965,
καὶ τόσαι ἀλληλοαναγνωρίσεις μετὰ τῶν ἁπανταχοῦ τῆς γῆς Αἱρετικῶν. Αὐτὴ
ἡ ἀπονεύρωσις τῆς Ὀρθοδόξου συνειδήσεως εἰς τὴν Ἑλλάδα καὶ εἰς ὅλην τὴν
πάλαι ποτὲ Ὀρθόδοξον Ἀνατολήν, αὐτὸ τὸ βάθος τῆς ἀγνωσίας καὶ τὸ πλάτος
τῆς ἀδιαφορίας περὶ τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως εἶναι ἡ σφραγὶς τῆς ἐπιτυχίας
τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, εἶναι τὸ « κατόρθωμα » καὶ τὸ αἰώνιον ὄνειδος τῆς
Ἐκκλησιαστικῆς Ἱεραρχίας εἰς τὴν λεγομένην «Παγκόσμιον Ὀρθοδοξίαν ».
Αἱ ἀποτειχίσεις καὶ διακοπαὶ μνημοσύνου Ἐπισκόπου αἱ ὁποῖαι ἔχουν γίνει
ἕνεκεν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ κατὰ καιροὺς ὑπὸ κληρικῶν τοῦ Νέου Ἡμερολογίου
εἰς τὴν Θεσσαλίαν καὶ Στερεὰν Ἑλλάδα καὶ ἀλλοῦ, μὲ τὴν ἐπίκλησιν τοῦ ΙΕ´
Κανόνος τῆς ΑΒ´ Συνόδου τοῦ 861 μ.Χ., καὶ μὲ τὸν ταυτόχρονον ἐκ μέρους
των ἰσχυρισμὸν ὅτι ἡ Νεοημερολογιτικὴ Ἐκκλησία καθὼς καὶ τὰ Πατριαρχεῖα
τὰ ὁποῖα ἀνήκουν εἰς τὴν Παναίρεσιν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἔχουν ἐνεργοῦσαν
εἰς τὰ Μυστήρια τὴν Χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, εἶναι γελοῖαι. Γελοῖος εἶναι
καὶ ὁ ἐκ μέρους των ἰσχυρισμὸς ὅτι πρέπει πρῶτον νὰ καταδικασθῇ ὑπὸ Πανορθοδόξου Συνόδου ἡ Παναίρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ μετὰ νὰ ἀπωλέσουν οἱ Οἰκουμενισταὶ τὴν Θείαν Χάριν. Εἶναι γελοῖον νὰ ἐπικαλοῦνται τὸν
ὑπὲρ τῆς Ἀποτειχίσεως ΙΕ´ Κανόνα ὅταν ἰσχυρίζωνται ὅτι ὁ Οἰκουμενισμὸς
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δὲν εἶναι κατεγνωσμένη Αἵρεσις καὶ πρέπει πρῶτον νὰ καταδικασθῇ Συνοδικῶς. Καὶ εἶναι γελοία ἡ προσδοκία των νὰ συγκροτηθῇ Σύνοδος Πανορθόδοξος ἀπὸ τοὺς Οἰκουμενιστὰς καὶ ἱδρυτὰς τοῦ Οἰκουμενισμοῦ διὰ νὰ
καταδικάσουν τὸν ἑαυτόν των. Διατί ἀποτειχίζονται ἀπὸ Αἵρεσιν ἡ ὁποία δὲν
ἔχει καταδικασθῇ; Διατί ἐπικαλοῦνται τὸν ΙΕ´ Κανόνα ὁ ὁποῖος ἰσχύει μόνον
διὰ καταδικασμένας Αἱρέσεις; Ὅ,τι καὶ νὰ ἀπαντήσουν εἶναι γελοῖον.
Ἐφ᾽ ὅσον οἱ Ἀντι-Οἰκουμενισταὶ πιστεύουν ὅτι οἱ Οἰκουμενισταὶ ἔχουν Χάριν
Ἁγίου Πνεύματος εἰς τὰ Μυστήριά των, τότε, ἀποτειχιζόμενοι ἀπὸ τοὺς Οἰκουμενιστάς, εἶναι Αἱρετικοί, διότι ἀντιστέκονται εἰς αὐτὸ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα τὸ ἐνεργοῦν, κατὰ τὴν ἄποψίν των, εἰς τὰ Μυστήρια τῶν Οἰκουμενιστῶν. Τελικῶς,
Ἀντι-Οἰκουμενισταὶ καὶ Οἰκουμενισταὶ εἶναι αἱ δύο ὄψεις τοῦ αὐτοῦ Νομίσματος.
Ἀντὶ ἐπιλόγου, καλὸν εἶναι νὰ διευκρινισθῇ ὅτι, οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ
δὲν εἴμεθα ἐνάντιοι εἰς τὴν ἑνότητα ὅλων τῶν ἀνθρώπων. Κάθε ἄλλο. Ἐνστερνιζόμενοι τὴν Ἀρχιερατικὴν Προσευχήν, «ἵνα πάντες ἓν ὦσι» (Ἰωάν. ΙΖ´ 21) καὶ
πιστεύοντες ὅτι τὸ Πανάγιον Πνεῦμα κατὰ τὴν Πεντηκοστὴν «εἰς ἑνότητα
πάντας ἐκάλεσεν» (Κοντάκιον Πεντηκοστῆς), προσευχόμεθα ἐπ᾽ Ἐκκλησίαις
«ὑπὲρ τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως» (Αἴτησις Ἱερωμένων). Γνωρίζομε δὲ αὐτὴν
τὴν Ἑνότητα ὡς Ἁγίαν ἐκ τοῦ Τρισαγίου Θεοῦ πηγάζουσαν καὶ ἐνεργουμένην
μόνον εἰς τὴν Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν, τὴν διατηροῦσαν τὴν Ἀποστολικὴν Πίστιν ἀκεραίαν καὶ τὴν Ἀποστολικὴν Διαδοχὴν ἀδιάκοπον ἀπ᾽ ἀρχῆς καὶ ἕως τῆς συντελείας τῶν αἰώνων.
Οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ εἴμεθα ἐνάντιοι εἰς ἐκείνην τὴν ἑνότητα ἡ ὁποία
ἐναντιώνεται εἰς τὸν Θεὸν καὶ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν Του, τὴν ἐπιχειρουμένην νὰ
φέρῃ εἰς μίαν κοινὴν λατρείαν ὅλας τὰς Αἱρέσεις καὶ ὅλας τὰς Θρησκείας, παρὰ
τὰς διαφοράς των ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξον Πίστιν καὶ παρὰ τὰς βλασφημίας
των πρὸς τὸν ἀποκαλυφθέντα Τρισυπόστατον Θεόν. Εἴμεθα ἐνάντιοι εἰς
τὴν Οἰκουμενιστικὴν Θεωρίαν ἡ ὁποία πιστεύει ὅτι ἡ Μία, Ἁγία, Καθολική,
καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία δὲν ὑπάρχει σήμερον, ἀλλὰ θὰ δημιουργηθῇ εἰς τὸ
μέλλον μὲ τὴν ἕνωσιν ὅλων τῶν Αἱρέσεων. Εἴμεθα ἐνάντιοι εἰς ἐκείνην τὴν
πνευματιστικὴν ἑνότητα ἡ ὁποία πηγάζει ἐκ τῶν κτισμάτων, λατρεύει τὰ κτίσματα, καὶ ἀγνοεῖ τὸν Κτίστην τὸν Ἄκτιστον, τὸν Ἐνανθρωπήσαντα, τὸν διὰ
τῆς Ἐκκλησίας Του μένοντα μεθ᾽ ἡμῶν μέχρι τῆς συντελείας τῶν αἰώνων. Ἐξ
ἄλλου, μόνον ἡ Ἑνότης ἡ ὁποία πηγάζει ἀπὸ τὸν Ἕνα, τὸν Ἁπλοῦν, τὸν Ἀληθινὸν Θεόν, τὴν Ἁγία Τριάδα, δύναται νὰ ἑνώσῃ. Ἡ Ἐγκύκλιος τοῦ 1920, ὡς
ὁ Καταστατικὸς Χάρτης τοῦ Ἀθέου Οἰκουμενισμοῦ, καὶ αὐτὸς ὁ ἴδιος ὁ
Οἰκουμενισμός, προτάσσοντας τὴν ἕνωσιν κάθε εἴδους Ἀνομοίου, Ἀντιθέτου καὶ Ἀντιφατικῆς Δοξασίας, Θρησκείας καὶ Αἱρέσεως, ὄχι μόνον δὲν ἑνώνει, ἀλλὰ εἶναι ἐκ τῆς φύσεώς του διασπαστικὸς καὶ διαβρωτικὸς τῆς
Ἑνότητος.
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ΕΚΔΗΜΙΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΠΡΟΣ ΚΥΡΙΟΝ
Ι ΩΑΝΝΗΣ ΑΝΘΡΑΚΕΑΣ

Τὴν 20 Μαΐου 2016, ἐκοιμήθη εἰς τὴν Νάουσαν ὁ
ἀδελφὸς Ἰωάννης ᾽Ανθρακέας, μετὰ ἀπὸ πολυχρόνιον
ἀσθένειαν. Ὁ ἐκλιπὼν ἦτο υἱὸς τοῦ Νικολάου καὶ τῆς
Ἀλεξάνδρας Ἀνθρακέα καὶ ἐγεννήθη τὴν 21-6-1928.
Εἰς ἡλικίαν 20 ἐτῶν ἐνυμφεύθη τὴν Εὐθυμίαν Γιάντση
μὲ τὴν ὁποίαν ἀπέκτησε 8 παιδιά. Εἰς ἡλικίαν 52 ἐτῶν
ἐχήρεψε καὶ ἔζησεν ἐν χηρείᾳ ἐπὶ 36 ἔτη μὲ τὴν πολυμελῆ οἰκογένειάν του, τέκνων καὶ ἐγγονῶν, πλεῖστα τῶν
ὁποίων ἀκολουθοῦν τὴν Ὀρθοδοξίαν. Ἡ σύζυγός του
προσῆλθεν εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τῶν Γ.Ο.Χ. τὸ 1976, λίγα
ἔτη πρὶν τελευτήσῃ, ὁ δὲ Ἰωάννης ἔγινεν Ὀρθόδοξος πάρα πολὺ ἀργότερα. Ἡ
νεκρώσιμος ἀκολουθία ἐτελέσθη εἰς τὸν Ἱ. Ν. Ἁγίων Πάντων Ναούσης ἀπὸ τὸν
Ἱερέα π. Νικόλαον Ζαρδούκα. Ἡ ταφὴ ἐγένετο εἰς τὸ Κοιμητήριον τῆς πόλεως.
Αἰωνία ἡ μνήμη τοῦ ἀδελφοῦ Ἰωάννου.

Δ Η ΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΚΟΣΑΙΟΣ

Τὴν Πέμπτην, 13 Μαΐου 2016, ἀπεδήμησε πρὸς
Κύριον, εἰς ἡλικίαν 73 ἐτῶν ὁ Δημήτριος Κακοσαῖος,
κάτοικος Ἐλευσῖνος. Ὁ ἐκδημήσας ἐγεννήθη τὴν 3-31943 εἰς τὰς Πλαταιὰς τῆς Βοιωτίας. Τὸ 1969 ἐνυμφεύθη τὴν Χριστίνα Τζαφέρη καὶ ἀπέκτησαν τρία
τέκνα. Ἦτο ἐργολάβος οἰκοδομῶν εἰς τὸ ἐπάγγελμα.
Εἰς τὴν Γνησίαν Ὀρθοδοξίαν εἰσῆλθε περὶ τὸ 1995.
Ἀπό τὸν Σεπτέμβριον τοῦ 2015 ὑπέφερε μὲ ὑπομονὴν
τὴν ἀσθένειάν του ἕως τὴν ἡμέρα τῆς κοιμήσεώς του.
Αἰωνία ἡ μνήμη τοῦ ἀδελφοῦ Δημητρίου.

Κ Ω Ν ΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΙΣΒΑΡΔΗΣ

Τὴν Τετάρτην, 27 Ἰουλίου 2016, ἀπεδήμησεν Ὀρθοδόξως πρὸς Κύριον εἰς Νοσοκομεῖον τῶν Ἀθηνῶν,
μετὰ ἀπὸ βραχεῖαν ἀσθένειαν, ὁ Κωνσταντῖνος Βισβάρδης, κάτοικος Αἰγάλεω. Ὁ ἐκδημήσας ἔζησεν 97
ὁλόκληρα ἔτη καὶ εἶδε τέκνα καὶ ἐγγόνια.
Αἰωνία ἡ μνήμη τοῦ ἀδελφοῦ Κωνσταντίνου.
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ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΕΙΣ ΚΙΑΤΟΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Τὴν Κυριακήν, 16 - 5 - 2016 (Π.Η.), ἐτελέσθη εἰς τὸν Ἱ. Ν. Ἁγίων Τριῶν
Ἱεραρχῶν Κιάτου Κορινθίας, ὑπὸ τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Χρυσοστόμου, ἡ βάπτισις τοῦ Δημητρίου Τουρλῆ, υἱοῦ τοῦ Κωνσταντίνου Τουρλῆ
καὶ τῆς Ἀγγελικῆς Μπόρτζαρη. Τὸν νεοφώτιστον ἀνεδέχθη ὁ Ἀθανάσιος Μπόρτζαρης.

ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΕΙΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΝ ΣΕΡΡΩΝ
Τὸ Σάββατον, 21 - 8 - 2016 (Π.Η.), ἐτελέσθη
εἰς τὸν Ἱ. Ν. Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου Σερρῶν, ὑπὸ τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Χρυσοστόμου, ἡ βάπτισις τοῦ Δημητρίου Σαββουλίδη, υἱοῦ Παναγιώτου Σαββουλίδη
καὶ Μαγδαληνῆς Γρηγοριάδου. Τὸν νεοφώτιστον
ἀνεδέχθη ἡ Μαγδαληνὴ Τηλεμάχου Δουμάνη.
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ΓΑΜΟΣ ΕΙΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΝ ΣΕΡΡΩΝ

Τὴν Κυριακήν, 18- 7-2016 (Π.Η.), ἐτελέσθη εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τῆς Ἁγίας Τριάδος
Σταυροδρομίου Σερρῶν, ὑπὸ τοῦ Παναγιω-

τάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Χρυσοστόμου, ὁ γάμος
τοῦ Δημητρίου Τηλκερίδη καὶ
τῆς Δεσποίνης Πατακιούτη.
Παράνυμφος παρέστη ὁ
Σταῦρος Τηλκερίδης.

ΧΕΙΡΟΘΕΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

Τὴν Παρασκευήν, 28 Μαΐου 2016, ἐγένετο ὑπὸ τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Χρυσοστόμου, εἰς τὸν Ἱ. Ν. Ἁγίων Πάντων
Ναούσης, ἡ εἰς Ἀναγνώστην Χειροθεσία τοῦ εὐλαβεστάτου Ἱεροψάλτου
Δημητρίου Δεμέστιχα ἐκ Βερροίας. Ὁ «Κ.Ε.Ο.» εὔχεται εἰς τὸν ἀδελφὸν
Δημήτριον νὰ ὑπηρετῇ ἐκ τοῦ Ἀναλογίου τὸν Ἱερὸν Ναόν, τὸν Ἀμπελῶνα
τοῦ Κυρίου, ἐπὶ πολλὰ ἔτη, μὲ πίστιν, ταπείνωσιν καὶ φόβον Θεοῦ.
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ΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΝΕΟΕΙΚΟΝΟΜΑΧΟΙ ΙΔΡΥΣΑΝ ΝΑΟΝ
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΜΟΝΤΡΕΑΛ ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ
ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΙΝ ΚΑΙ ΕΞΑΠΑΤΗΣΙΝ ΤΩΝ ΑΦΕΛΩΝ
ΚΑΙΤΟΙ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΥΒΡΙΖΟΥΝ
ΩΣ ΑΙΡΕΤΙΚΗΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΛΟΝ

Αἰχμὴ τοῦ δόρατος τῆς Νεοεικονομαχίας, ἡ ὁποία τὸ 1995 ἐξελίχθη εἰς Σχίσμα
καὶ νέαν Αἱρετικὴν «Ἐκκλησίαν», ὑπῆρξεν α´) ἡ ἀπόρριψις τῆς προσκυνήσεως
τῆς ἱερᾶς εἰκόνος τῆς Ἁγίας Τριάδος, Πατρὸς καὶ Υἱοῦ καὶ Ἁγίου Πνεύματος,
βάσει τοῦ ἰσχυρισμοῦ ὅτι ὁ Θεὸς Πατὴρ δὲν ἐνεφανίσθη ποτὲ εἰς ὁράματα καὶ
ὀπτασίας οὔτε εἰς τὴν Παλαιὰν Διαθήκην οὔτε εἰς τὴν Καινήν, καὶ β´) ὁ πόλεμος
ἐναντίον τῆς εἰκόνος αὐτῆς, διότι δῆθεν εἶναι Αἱρετική, Ἀρειανίζουσα, Παπική,
Λατινική, Πολυθεϊστική, Εἰδωλολατρική, Παγανιστική. Οἱ Αἱρετικοὶ Νεοεικονομάχοι προτείνουν ὡς εἰκόνα τῆς Ἁγίας Τριάδος τὴν Φιλοξενίαν τοῦ Ἀβραάμ.
Ἀλλ᾽ ἀφοῦ κατ᾽ αὐτοὺς ὁ Θεὸς Πατὴρ δὲν ἐνεφανίσθη ποτέ, τότε οὔτε καὶ εἰς τὴν
Φιλοξενίαν πρέπει νὰ ἔχῃ ἐμφανισθῇ, οὔτε μπορεῖ ἡ ἀπεικόνισις τῆς Φιλοξενίας
νὰ θεωρηθῇ εἰκὼν τῆς Ἁγίας Τριάδος. Ἐν τέλει, διὰ τοὺς Νεοεικονομάχους
δὲν ὑπάρχει εἰκὼν τῆς Ἁγίας Τριάδος. Μολαταῦτα, οἱ πρωτεργάται τῆς Νεοεικονομαχίας καὶ Ἀρχιαιρεσιάρχαι, ἀδελφοὶ Τσακίρογλου, μὲ κυνικὴν προκλητικότητα, μὲ κυνικὴν ἀδιαφορίαν πρὸς πᾶσαν λογικὴν συνέπειαν, καὶ μὲ Σιωνιστικὴν
μέθοδον, ἐξακολουθοῦν νὰ τὴν χρησιμοποιοῦν καὶ νὰ τὴν προσκυνοῦν, καὶ ἐνίοτε
νὰ τὴν προβάλλουν οἱ ἴδιοι εἰς τοὺς ναούς των καὶ εἰς λιτανείας πρὸς ἐξαπάτησιν ὅσων ἀφελῶν τοὺς ἀκολουθοῦν.
Χαρακτηριστική, μεταξὺ τῶν παραπλανητικῶν ἐνεργειῶν των, εἶναι καὶ ἡ ἵδρυσις Ναοῦ τῆς Ἁγίας Τριάδος εἰς τὸ Μόντρεαλ τοῦ Καναδᾶ (ἴδε φωτογραφίας εἰς
τὴν συνέχειαν), ὑπὸ τοῦ Νεοφύτου Τσακίρογλου, τοῦ νῦν τιτλοφορουμένου «Ἀρχιμανδρίτου» τῶν Νεοεικονομάχων, μὲ «Ἀρχιεπίσκοπον» τὸν Στέφανον Τσακίρογλου, ὁ ὁποῖος καὶ ὁ ἴδιος λειτουργεῖ εἰς Ἀθήνας εἰς Ναὸν τῆς Ἁγίας Τριάδος,
μὲ Εἰκόνας τῆς Ἁγίας Τριάδος, παρ᾽ ὅλον ὅτι τὰς εἶχον χαρακτηρίσει Εἴδωλα.
Τὰ ἐρωτήματα πρὸς τοὺς κυνικοὺς Ἀρχιαιρεσιάρχας καὶ Σχισματικοὺς Νεοεικονομάχους Τσακίρογλου εἶναι συγκεκριμένα:
−Ἐὰν ἡ εἰκὼν αὐτὴ τῆς Ἁγίας Τριάδος τὴν ὁποίαν ἔχετε εἰς τοὺς ναούς σας
εἶναι Ὀρθόδοξος, τότε διατί ἀναστατώσατε τὴν Ἐκκλησίαν, μὲ τόσα φυλλάδια ἀπὸ τὸν χῶρον σας τὰ ὁποῖα τὴν κατηγοροῦν ὡς Αἱρετικήν, Παπικὴν καὶ
Εἰδωλολατρικήν, καὶ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτὴν ὡς Αἱρετικοὺς
καὶ Εἰδωλολάτρας, καὶ μάλιστα
προκαλέσατε καὶ Σχίσμα μὲ Πραξικοπηματικὰς χειροτονίας ἐπιΝαὸς τῆς Ἁγίας Τριάδος τῶν Νεοεικονομάχων
σκόπων τὸ 1995;
εἰς Μόντρεαλ Καναδᾶ.
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−Ἐὰν εἶναι Αἱρετική, Ἀρειανίζουσα, Παπική, Εἰδωλολατρική, κ.λπ., τότε
ἐσεῖς, οἱ ὁποῖοι τὴν ἔχετε καὶ τὴν προβάλλετε, τί εἶστε; Δὲν εἶστε Αἱρετικοί,
Ἀρειανίζοντες, Παπικοί, Εἰδωλολάτραι, Παγανισταί, κ.λπ.;
−Ἐὰν εἶναι Αἱρετική, τότε καὶ ἡ Σύνοδος τῶν ἀπὸ Βρεσθένης Ματθαίου
ἑλκόντων τὴν Διαδοχήν, ἡ ὁποία ἐξ ἀρχῆς τὴν ἐσέβετο καὶ τὴν προσκυνοῦσε καὶ
τὴν εἶχεν ὡς σύμβολον τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος κατὰ τῶν Νεοημερολογιτῶν, καὶ ἐκ
τῆς ὁποίας προήλθατε, ἐβαπτίσθητε καὶ ἐχειροτονήθητε, ἦτο καὶ αὐτὴ Αἱρετική, ὁπότε καὶ ἐσεῖς πῶς εἶστε Ὀρθόδοξοι; Εἶστε λοιπὸν Αἱρετικοὶ καὶ Εἰδωλολάτραι, καὶ δὲν εἶστε οὔτε ἱερωμένοι οὔτε κἂν Χριστιανοί. Εἶστε ἀβάπτιστοι.
−Ἐὰν οἱ ἀπὸ Ματθαίου Γ.Ο.Χ. εἶναι ἐξ αἰτίας τῶν ἐν λόγῳ εἰκόνων Αἱρετικοὶ καὶ Εἰδωλολάτραι, τότε ποῦ εἶναι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ;
Ἄρα εἶστε λαϊκοὶ Εἰδωλολάτραι καὶ πρέπει νὰ ἀναζητήσετε νὰ εὕρετε τὴν
Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ διὰ νὰ βαπτισθῆτε καὶ νὰ γίνετε Χριστιανοί.
Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν εἰκόνα τῆς Ἁγίας Τριάδος, εἰς τὸ τέμπλον τοῦ ναοῦ εἰς τὸ
Μόντρεαλ, διακρίνεται καὶ ἡ ἄλλη εἰκὼν τὴν ὁποίαν Ἰουδαϊζόντως ἐπολέμησαν, αὐτὴ τῆς ἐκ τοῦ Τάφου Ζωηφόρου Ἐνσώμου Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ.
Μήπως πίσω ἀπὸ τοὺς Τσακίρογλου κρύπτονται σκοτειναὶ δυνάμεις αἱ
ὁποῖαι τοὺς κατευθύνουν καὶ εἰς τὰς ὁποίας ἔχουν δεσμευθῆ διὰ νὰ δημιουργοῦν Σχίσματα καὶ Αἱρέσεις, ὅπως κατὰ τὸν 15ον αἰῶνα οἱ Ἰουδαΐζοντες κληρικοὶ εἰς τὴν Ρωσίαν οἱ ὁποῖοι πολεμοῦσαν τὴν εἰκόνα τῆς Ἁγίας Τριάδος;
Τὰ βασικὰ αὐτὰ λογικὰ
ἐρωτήματα δὲν τὰ ἀγνοοῦν
οἱ Ἀρχιαιρεσιάρχαι Τσακίρογλου, ἀλλὰ οὔτε καὶ τὰ
ἀπαντοῦν. Διότι δὲν εἶναι ἁπλῶς πλανεμένοι, ἀλλὰ εἶναι ἐν ἐπιγνώσει συνειδητοὶ
πλάνοι ἑβραιοσιωνιστικοῦ ἤθους καὶ κυνικοὶ ἐργολάβοι
ἐκκλησιαστικῆς ἀνωμαλίας.
Οἱ Ἰουδαϊσμοὶ τῶν Τσακίρογλου δὲν χωροῦν εἰς τὴν
Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ
Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν τοῦ
Θεοῦ, ἡ ὁποία Κατεδίκασε
καὶ αὐτοὺς καὶ τὴν Αἵρεσίν
των, καὶ καμμία Ἑβραιοσιωνιστικὴ πονηρία τους δὲν
θὰ περάσῃ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τῶν Γ.Ο.Χ..
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Συμβολικὴ Εἰκὼν τῆς Ἐκκ λησίας τοῦ Θεοῦ
«Ἐγώ εἰμι ἡ Ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ Πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστι. Πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, καθαίρει αὐτό, ἵνα πλείονα καρπὸν φέρῃ» (Ἰωάν. ΙΕ´ 1-2).
«Ὁ Θεὸς τῶν δυνάμεων, ἐπίστρεψον δή, καὶ ἐπίβλεψον ἐξ οὐρανοῦ καὶ ἴδε καὶ ἐπίσκεψαι
τὴν Ἄμπελον ταύτην καὶ κατάρτισαι αὐτήν, ἣν ἐφύτευσεν ἡ Δεξιά Σου» (Ψαλμ. ΟΘ´ 15-16).

