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ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΑΡΧΙΜ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΛΥΒΑ

Α. Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΩΤΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

1. Ό  Δεκάλογος τής Βί Κοινής Δηλώσεως:
Εντός των πλαισίων της νεοεποχίτικης οίκουμενιστικης γραμμής τής συνενώσεως των θρη

σκειών εις μίαν οικουμενικήν - παγκοσμίαν ψευδοθρησκείαν εντάσσεται καί ή προσπάθεια 
συνενώσεως τών ψευδοχριστιανισμών καί ψευδοεκκλησιών. Κανείς δμως δέν έφαντάζετο ότι ή 
συγκρηησπκή αυτή ενωσις -6α6υλωνιακή σύγχυσις- θά εΰρισκε πρόθυμον καί τήν ’Ορθοδοξίαν. 
Είναι δυνατόν ή 'Ορθοδοξία νά διαπραγματεύεται ενωσίν της μέ αϊρεσιν μονοφυσιτισμού άνευ 
έπιστροφης εις τήν άλήθειαν τών πλανηθέντων; Καί όμως έποχή συγχύσεως καί όποδαθμίσεως 
τής ’Ορθοδοξίας. ’Ορθόδοξοι έκπρόσωποι μειωνόμασαν ιήν αϊρεσιν εις 'Ορθοδοξίαν καί τούς 
αιρετικούς μονοφυσίτας είς « ’Ανατολικούς ’Ορθοδόξους» καί υπέγραψαν τήν 28ην Σεπτεμβρίου 
1990 ένωτικόν κείμενον. ’Ιδού ό Δεκάλογος τής Β' Κοινής Δηλώσεως κατά πιστήν μετάφρασιν 
άπό τήν ’Αγγλικήν:

«...
1. Οί δύο οικογένειες συμφωνούν στην καταδίκη της Εύτυχιανικής αίρέσεως. Οί δύο οικογένει

ες ομολογούν ότι ό Λόγος, τό δεύτερον πρόσωπον της 'Αγίας Τριάδος, ό μονογενής παρά τού Πα- 
τρός πρό τών αιώνων καί όμοούσιος μέ Αύτόν ένσαρκώθη καί έγεννήθη έκ τής Παρθένου Μαρίας 
τής Θεοτόκου. Κατά πάντα όμοούσιος μέ ημάς, τέλειος άνθρωπος μέ ψυχή, σώμα καί νουν- 
έσταυρώθη, άπέθανε, ένταφιάσθη καί άνέστη έκ νεκρών τήν τρίτην ημέραν καί άνελήφθη στόν έ- 
πουράνιο Πατέρα, όπου κάθεται έκ δεξιών τού Πατρός ώς Κύριος πόσης Κτίσεως. Κατά τήν Πεντη
κοστή διά τής έλεύσεως τού Αγίου Πνεύματος έφανέρωσε τήν Εκκλησία ώς τό Σώμα του. Προσδο- 
κώμεν τήν έλευσίν Του πάλιν είς τήν πληρότητα τής δόξης Του σύμφωνα μέ τίς Γραφές.

2. Οί δύο οικογένειες καταδικάζουν τήν Νεστοριανικήν αϊρεσι καί τόν κρυπτονεστοριανισμόν τού 
θεοδωρήτου Κύρου. Συμφωνούν ότι δέν άρκεί απλώς νά ομολογήσουμε ότι ό Χριστός είναι όμοού
σιος καί μέ τόν Πατέρα καί μέ ημάς, κατά φύσιν Θεός καί κατά φύσιν άνθρωπος. Είναι αναγκαίο 
νά Βεβαιώσουμε καί ότι ό Λόγος, ό όποιος είναι κατά φύσιν θεός, έγινε κατά φύσιν άνθρωπος διά 
τής ένσαρκώσεώς Του, όταν ήλθε τό πλήρωμα τού χρόνου.

3. Οί δύο οικογένειες συμφωνούν ότι ή ύπόστασις τού Λόγου έγινε σύνθετος διά τής ένώσεως 
τής θείας άκτισης φύσεως Αύτοϋ καί τής φυσικής αυτής θελήσεως καί ένεργείας (τήν οποίαν έχει 
κοινήν μέ τόν Πατέρα καί τό άγιον Πνεύμα), μετά τής κτιστής ανθρώπινης φύσεως, τήν οποία προ- 
σέλαΒε καί ώκειοποίησε κατά τήν ένανθρώπησιν, μαζί μέ τήν φυσικήν της θέλησι καί ενέργεια.

4. Οί δύο οικογένειες συμφωνούν ότι οί φύσεις ενώθηκαν ύποστατικώς καί φυσικώς μετά τών 
ιδίων ένεργειών καί θελήσεων αυτών όσυγχύτως, άτρέπτως, άδιαιρέτως, άχωρίστως καί ότι διακρί- 
νονται «τη θεωρία μόνη».

5. Οί δύο οικογένειες συμφωνούν ότι ό θέλων καί ενεργών είναι πάντοτε ή μία Ύπόστασις τού 
Λόγου σεσαρκωμένη.



6. Οί δύο οικογένειες συμφωνούν εις τήν άπόρριψιν των ερμηνειών των Συνόδων πού δεν συμ
φωνούν πλήρως μέ τόν όρον τής Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου καί τήν έπιστολή (433) τού Κυρίλλου 'Αλε
ξανδρείας πρός τόν Ίωάννην ’Αντιόχειας.

7. Οί 'Ορθόδοξοι συμφωνούν δη οί 'Ανατολικοί 'Ορθόδοξοι θά συνεχίσουν νά χρησιμοποιούν 
τήν Παραδοσιακήν Κυρίλλειον ορολογία «μία φύσις τού Θεού Λόγου σεσαρκωμένη», έφ' όσον δΤ 
αυτής έννοούν τήν διπλήν όμοουσιότητα τού Λόγου, τήν οποίαν ήρνεΐτο ό Ευτυχής. Οί 'Ανατολικοί 
'Ορθόδοξοι συμφωνούν δη οί 'Ορθόδοξοι δικαίως χρησιμοποιούν τήν διατύπωσιν δύο φύσεις, αφού 
δέχονται τήν διάκρισιν «τή θεωρία μόνη». Τήν ορθήν έννοιαν τής τοιαύτης χρήσεως εκθέτει ό 
άγιος Κύριλλος εϊς τήν πρός τόν Ίωάννην 'Αντιόχειας ’Επιστολήν του καί είς τάς έπιστολάς πρός 
τόν Ακάκιον Μελιτινής (PG  77. 184-201), τόν Εύλόγιον (PG 77, 224-228) καί τόν Σούκενσον (PG 
77. 228-249).

8. Οί δύο οικογένειες αποδέχονται τίς τρεις πρώτες Οικουμενικές Συνόδους, οί όποιες αποτελούν 
τήν κοινήν μας κληρονομιά. Σχετικά μέ τίς τέσσερες μεταγενέστερες Συνόδους τής 'Ορθοδόξου 
’Εκκλησίας, οί 'Ορθόδοξοι δηλώνουν δη δΤ αύτούς τά ανωτέρω σημεία 1-7 είναι οί διδασκαλίες καί 
τών μεταγενεστέρων τεσσάρων Συνόδων τής 'Ορθοδόξου Εκκλησίας. Καί οί Ανατολικοί ’Ορθόδοξοι 
θεωρούν τήν δήλωσιν αυτήν ώς ερμηνεία τών ’Ορθοδόξων. Μέ τήν άλληλοκατανόησιν αύτήν οί 
’Ανατολικοί ’Ορθόδοξοι άνταπροκρίνονται είς τήν αύτήν θεηκώς.

Σχετικά μέ τήν διδασκαλία τής Ζ  Οικουμενικής Συνόδου τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας οί 
'Ανατολικοί ’Ορθόδοξοι συμφωνούν δη ή θεολογία καί ή πραξις τής προσκυνήσεως τών Εικόνων, 
πού εθέσπισε ή Σύνοδος είναι σέ Βασική συμφωνία πρός τήν διδασκαλία καί πραξι τών ’Ανατολι
κών ’Ορθοδόξων, πολύ πρός τής συγκλήσεως τής Συνόδου, καί δη επ’ αυτού δεν διαφωνοϋμεν.

9. Ύπό τό φώς τής ήμετέρας Κοινής Δηλώσεως επί τής Χριστολογίας ώς καί έπί τών ανωτέρω 
κοινών θέσεων έχομεν τώρα κατανοήσει σαφώς δη καί οί δύο οικογένειες διετήρησαν πάντοτε 
πιστώς τήν αύτήν αυθεντική Ορθόδοξη Χριστολογική πίστι καί τήν αδιάκοπη συνέχεια τής 
Αποστολικής Παραδόσεως, αν καί μπορεί κάποτε νά έχρησιμοποίησαν χριστολογικούς δρους μέ 
διαφόρους τρόπους. 'Ακριβώς αύτή ή κοινή πίστις καί συνεχής πιστότης πρός τήν άποστολική πα- 
ράδοσι πρέπει νά γίνη ή Βάσις τής ενότητάς μας καί κοινωνίας.

10. Οί δύο οικογένειες συμφωνούν δη δλοι οί αναθεματισμοί καί καταδίκες άπό τό παρελθόν, 
πού σήμερα μας διαιρούν, πρέπει νά αρθούν άπό τήν ’Εκκλησία, γιά νά φύγη μέ τήν χάρι καί τήν 
δύναμι τού Θεού τό τελευταίο έμπόδιο γιά τήν πλήρη ένωσι καί κοινωνία. Οί δύο οικογένειες συμ
φωνούν δη ή άρσις τών αναθεμάτων καί τών καταδικών θά πραγματοποιηθή μέ Βάσι τήν συμφωνία 
δη οί Σύνοδοι καί οί Πατέρες, οί όποιοι αναθεματίσθηκαν καί καταδικάσθηκαν στό παρελθόν δεν 
είναι αιρετικοί.

Ώς έκ τούτου συνιστοϋμε στίς ’Εκκλησίες τά έξης πρακτικά βήματα.
Α. Οί 'Ορθόδοξοι πρέπει νά δρουν δλους τούς αναθεματισμούς καί καταδίκες, πού ύπάρχουν 

κατά πασών τών Ανατολικών ’Ορθοδόξων Συνόδων καί Πατέρων, τούς όποιους έχουν άνα- 
θεματίσει ή καταδικάσει στό παρελθόν.

Β. Οί ’Ανατολικοί ’Ορθόδοξοι πρέπει συγχρόνως νά δρουν δλα τά αναθέματα καί τίς καταδίκες κατά 
πασών τών ’Ορθοδόξων Συνόδων καί Πατέρων, τούς όποιους έχουν αναθεματίσει ή καταδικάσει 
στό παρελθόν.

Γ. Ο τρόπος μέ τόν όποιον θά αρθούν οί αναθεματισμοί πρέπει ν ’ άποφασισθή χωριστά από τήν 
κάθε μιά ’Εκκλησία. ...»

2. Ή  απαράδεκτος παραχώρησις χάριν τών μονοφνσιτών:
Ή  προσεκτική άνάγνωσις τών 10 δρων, κοινών ενωτικών σημείων, άποδεικνύει τήν παρα- 

χώρησιν ύπέρ τών μονοφυσιτών ή τήν προδοσίαν τής ’Ορθοδοξίας:



1) Συμφωνούν οί 'Ορθόδοξοι ότι αί δύο φύσεις «διακρίνονται τη θεωρία μόνη» (§ 4); Ή  
έκφρασις αυτή οδηγεί εις μονοφυσιτισμόν καί μονοενεργηπσμόν. Τό ορθόν είναι ότι αί δύο 
φύσεις διακρίνονται σαφώς ώς πραγματικοί, άλλά διακρίνονται άδιαρέτως: Ή  ένωσις άσύγχυτος 
καί άδιαίρετος.

2) ΠοΤος ό θέλων καί ένεργών; «ή μία ύπόστασις τού Λόγου σεσαρκωμένη» (§ 5); 'Ενεργεί 
μόνον ό Λόγος; Δεν ένεργεΐ ό Θεάνθρωπος; Δεν υπάρχει θεανδρική ενέργεια;

3) Οί 'Ορθόδοξοι συμφωνούν «είς τήν άπόρριψιν των ερμηνειών τών Συνόδων, πού δεν συμ
φωνούν πλήρως με τόν όρον τής Ρ  Οικουμενικής Συνόδου...» (§6); Γίνονται αύθεντικοί κριταί 
τών Οίκουμ. Συνόδων καί ακυρώνουν Συνόδους, διότι δέν συμφωνούν δήθεν μέ τήν έρμηνείαν 
τού "Ορου τής Ρ  Οίκουμ. Συνόδου, όπως τόν άντιλαμδάνονται οί μονοφυσϊταί; Γνώμων 
άληθείας ή έρμηνεία μονοφυσιτών ή ή διατύπωσις διά Πνεύματος Αγίου ύπό Οίκουμ. Συνόδων;

4) Οί 'Ορθόδοξοι άποδέχονται τήν φράσιν «μία φύσις τού Θεού Λόγου σεσαρκωμένη» 
(§ 7); Πώς ή «μία φύσις» εννοείται ώς «δύο φύσεις»; Δέν υπάρχει άκεραία ή άνθρωπίνη φύσις 
είς τό θεανδρικόν πρόσωπον;

5) Οί 'Ορθόδοξοι δέχονται μετά τών μονοφυσιτών μόνον «τάς τρεΤς πρώτας Οικουμενι
κός Συνόδους», καί απορρίπτουν τάς Οίκουμ. Συνόδους Δ', Ε' S', Ζ' (§ 8); Τά σημεία τής 
Κοινής Δηλώσεως 1-7 δέν άποτελούν σύνοψιν - δήλωσιν τών άληθειών τών μετά τήν Ρ  Οί
κουμ. Συνόδων. Δικαίως οί μονοφυσϊταί ειρωνευόμενοι τούς ’Ορθοδόξους δηλώνουν ότι 
«θεωρούν τήν δήλωσιν αυτήν ώς έρμηνείαν τών ’Ορθοδόξων» (§ 8).

6) ’Αληθεύουν οί 'Ορθόδοξοι, όταν δηλώνουν ότι «αί δύο οϊκογένειαι (= ’Ορθοδόξων - μο- 
νοφυσιτών) διετήρησαν πάντοτε πιστώς τήν αύτήν αύθεντικήν 'Ορθόδοξον Χριστολογικήν 
πίστιν» (§ 9); Είναι δυνατόν νά θεωρήται ότι ή ταυτότης πίστεως τής 'Ορθοδοξίας ταυτίζεται 
μέ τήν αϊρεσιν τού μονοφυσιτισμού, τήν οποίαν κατεδίκασαν ή Δ', Ε' S', Ζ' Οίκουμ. Σύνοδοί; 
Μένει ή ’Ορθοδοξία πιστή είς τήν ταυτότητά της τήν έπί 1500 χρόνια έκ διαμέτρου άντίθετον 
πρός τήν ταυτότητα πίστεως τών μονοφυσιτών ή ρυμουλκεΐται ύπό τής αίρέσεως καί άνακαλύπτει 
νέαν πλαστήν ταυτότητα καί άπορρίπτει 15 αιώνας Ιστορίαν, Παράδοσιν. ’Αλήθειαν, καταδίκην 
μονοφυσιτισμού; Είναι δυνατόν όλη αυτή ή διαφορά πίστεως καί παραδόσεως νά θεωρήται «κοι
νή πίστις καί συνεχής πιστότης πρός τήν άποστολικήυ παράδοσιν» (§ 9);

7) ’Αληθεύουν οί Ορθόδοξοι, όταν δέχονται ότι «αί Σύνοδοι καί οί Πατέρες (= μονοφυ- 
σιτών), οί όποιοι άναθεματίσθησαν καί κατεδικάσθησαν είς τό παρελθόν δέν είναι αιρετικοί» 
(§ 10); ’Έκαμαν τόσον μεγάλα λάθη αί Οίκουμ. Σύνοδοι καί κατεδίκασαν ώς αιρετικούς τούς 
αθώους μονοφυσίτας; Συμφωνούν οί 'Ορθόδοξοι ότι «όλοι οί άναθεματισμοί καί καταδίκαι άπό 
τό παρελθόν, πού σήμερα μάς διαιρούν, πρέπει νά άρθούν...» (§ 10);

Τήν διαίρεσιν έφεραν τά άναθέματα ή ή έκπτωσις άπό τήν άλήθειαν; Ή  αϊρεσις είναι πτώ- 
σις, αποκοπή άπό τήν αλήθειαν καί τόν Χριστόν. Τό άνάθεμα επισημαίνει τήν διαίρεσιν, τήν 
άποκοπήν καί περκρρουρεΐ τήν άλήθειαν. ’Άρσιν άναθεμάτων δύναται νά κάμη μόνον Οίκουμ. 
Σύνοδος μόνον μετά τήν μετάνοιαν καί επιστροφήν τών πλανηθέντων.

3. Υπάρχει σύγκλισις ’Ορθοδοξίας καί αίρέσεως μονοφυσιτισμού;
’Ενώ οί μονοφυσϊταί μένουν άμετακίνητοι είς τήν πλάνην των καί δέν δηλώνουν ότι άπο- 

δέχονται τήν 'Ορθόδοξον άλήθειαν, οί ’Ορθόδοξοι υπογράφουν κείμενον ένωτικόν καί ομιλούν 
περί συγκλίσεως καί ταυτίσεως δογματικής. Τήν Β' κοινήν δήλωσιν λέγουν «τήν υπέγραψαν 
όλοι οί έκπρόσωποι τών ’Εκκλησιών». (ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ 23-1-1998, σελίς 5). Ώ ς  γνω 
στόν όμως δέν υπέγραψε τό Πατριαρχείου 'Ιεροσολύμων. Μήπως δικαιολογείται ή υπογραφή



των υπολοίπων, επειδή «Ή  δήλωσις αύτή περιείχε σημεία συγκλίσεως των δύο πλευρών 
( ’Ορθοδόξων - μονοφυσιτών)»; (Έ νθ ’ άνωτ. σελ. 5). ’Άρα συγκλίνει ή ’Ορθοδοξία πρός τόν 
μονοφυσιτισμόν καί άποκλίνει άπό τήν ταυτότητά της!

Οί Πατέρες λέγουν: «...καί μικρά παρέκκλισις καί μεταποίησις έν τοΤς περί Θεοΰ λό- 
γοις είς κρημνόν φέρει καί βάραθρα καί 6υθώ ψυχικής άπωλείας παραπέμπει». ( Ομολο
γία Πίστεως έν Κων/πόλει Συνόδου τοϋ 1722. Ίω. Καρμίρη, Δογμ. καί Συμβ. Μνημεία, τόμος 
2ος, σελ. 863). Ό  Χρυσόστομος γράφει: «Μικρόν παραποιηθέν, τό ολον λυμαίνεται» (P.G. 
61, 622). Καί περί μικρά συμβιβασμός μεγάλη βλάβη. «Ή  περί τάς σύλλαβός καί τάς λέξεις... 
μικρολογία ούχ άπλή τις έστίν... άλλά βλάβην βαθεϊαν έχει» (Μ. Βασίλειος, P.G. 32, 73Α). «Ού 
μικρόν έν τοΤς περί θεού τό παραμικρόν». (Γρηγόριος Παλαμάς, συγγράμματα, Επιμέλεια Π. 
Χρήστου, Α ' σελ. 24).

Μήπως ή ’Ορθοδοξία είναι ύπόθεσις άτομική κάποιων καί τήν μεταχειρίζονται δπως νομίζουν 
καί δπως θέλουν, χωρίς νά λογαριάζουν ότι υπάρχει καί λαός καί κλήρος καί μοναχισμός; Καί 
αν άκόμη υπέγραψαν πάντες μετά άπό πίεσιν, θά έπρεπε τούλάχιστον οί έκπρόσωποι τής 
Ελλάδος νά θυμηθούν τό Μάρκον ’Εφέσου τόν Ευγενικόν, ό όποιος λέγει: «ού συγχωρεΐ 
συγκατάΒασις είς τά τής πίστεως... Ού γάρ έστι μικρόν έν τοΤς τοιούτοις καί τό δοκοΰν 
(=νομιζόμενον) μικρόν» (παρά Shuropoulou (Συροπούλου), Vera Historia, σελ. 256-7).

Δέν έκαμαν, δυστυχώς οί ’Ορθόδοξοι, συγκατάβασιν περί τά μικρά μόνον τών Δογμάτων, 
άλλά περί τά μεγάλα καί μέγιστα καί κατ’ ούσίαν άκύρωσαν τήν ’Ορθόδοξον Χριστολογίαν καί 
Έκκλησιολογίαν καί μάλιστα ερήμην τού σώματος, τής συνειδήσεως τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας.

Διά ποίαν σύγκλισιν μέ τούς μονοφυσίτας ομιλούν οί « ’Ορθόδοξοι»; Ό  Μέγας Φώτιος λέ
γει: «'Άπαντα φυλάττειν έπάναγκες... τά περί πίστεως, ένθα καί τό παρεκκλΐναι μικρόν, 
άμαρτεΤν έστίν αμαρτίαν τήν πρός θάνατον» (P.G. 102, 604 CD).

Β. Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ Β' ΚΟΙΝΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΝΩΣΙΝ

1. Διότι ορίζει δογματικήν ταύτισιν, ενωσιν κατ' ούσίαν 
Όρθοδόξων-Μονοφυσιτών:

Είχε προετοιμασθή ή σύγκλισις διά τήν ένωσιν πρίν άπό τό 1990. Κατά τήν Β' συνέλευσιν 
τής Μικτής θεολογικής ’Επιτροπής ’Ορθοδόξων - Άντιχαλκηδονίων είς Anba Bishoy Νιτρίας 20- 
24 ’Ιουνίου 1989 είς «Κοινόν Κείμενον» άναφέρεταί: «Παρά τών έν Χριστώ Πατέρων ημών 
έκληρονομήσαμεν τήν αυτήν άποστολικήν πίστιν καί παράδοσιν, καίτοι έχωρίσθημεν απ’ 
άλλήλων ως Έκκλησίαι επί αιώνας» (ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ. Άρ. 422, 1-7-1989, σελ. 7).

Δηλαδή βλέπουν ταύτισιν Δόγματος καί Παραδόσεως άποστολικής, δηλαδή άποστολικήν 
διαδοχήν, διατήρησιν ίερωσύνης, μυστηρίων. Διά τούτο μετωνόμασαν τούς μονοφυσίτας είς 
« ’Ανατολικούς ’Ορθοδόξους» μέ άπόφασιν. (ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ Άρ. 422, σελ. 9). Ή  δλη διαφορά 
έντοπίζεται δήθεν είς λεκτικήν διατύπωσιν, ότι «είναι μόνον ζήτημα γλωσσικόν ή ορολογίας» 
(Έ νθ ’ άνωτ. σελ. 10).

Είχε γίνει ή ζύμωσις. Αί κοιναί Δηλώσεις άπό 1985 μέχρι 1990 έφεραν είς μίαν κοινωνίαν 
καί άλληλοπεριχώρησιν ’Ορθοδοξίαν καί Μονοφυσιτισμόν. Ακολουθεί ό δεκάλογος τής Β' 
Κοινής Δηλώσεως, πού υπέγραψαν οί ορθόδοξοι. Τί υπέγραψαν; Διαδικασίαν «διά τήν πλήρη 
κοινωνίαν τών δύο οικογενειών-Εκκλησιών». Ότι Ορθόδοξοι Ανατολικοί θά χρησιμο
ποιούν τήν ομολογίαν «μία φύσις τού Θεού Λόγου σεσαρκωμένη». Διάκρισιν τών δύο φύσεων 
«τη θεωρία μόνη» (Άρθρον 7). «Αί δύο οίκογένειαι άποδέχονται τάς τρεις πρώτας Οίκου-



μενικάς Συνόδους» (Άρθρον 8). 'Ότι «διετήρησαν πάντοτε πιστώς τήν αυτήν αυθεντικήν 
Ορθόδοξον Χριστολογικήν πίστιν καί τήν άδιάκοπον συνέχειαν τής Άποστολικης Παρα- 
δόσεως» ( ’Άρθρον 9). Καί δη «...όλοι οί άναθεματισμοί καί αί καταδίκαι... πρέπει νά άρθουν... 
τό τελευταίον έμπόδιον διά τήν πλήρη ένωσιν καί κοινωνίαν» ( ’Άρθρον 10).

Δηλαδή ύπεγράφη ή μεγάλη άπάιη, ότι δήθεν ’Ορθοδοξία καί Μονοφυσιτισμός έχουν πλήρη 
ταύτισιν, δογματικήν καί άποστολικήν διαδοχήν καί τό μόνον, πού μένει, είναι ή άρσις άυαθε- 
μάτων. Ή  Β' Κοινή Δήλωσις σημαίνει άρνησιν - άπόρριψιυ των Οικουμενικών Συνόδων Δ', 
Ε', S', Ζ', συμβιβασμόν εις τό Χριστολογικόν Δόγμα. Ή  δογματική ταύτισις είναι κατ’ ούσίαν 
ένωσις, αλλά καί άπόκλισις, έκπτωσις της ’Ορθοδοξίας. Ένω πάσα άρχή τό ήμισυ τού παντός, 
εις τήν Κοινήν αυτήν Δήλωσιν είναι τό άπαν τής ένώσεως. Είναι υποκρισία τό γραφόμενου ότι 
δήθεν «Ή  ύπογραφεϊσα Κοινή Δήλωσις δέν άποτελεΐ “Ένωτικόν” κείμενον» (ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ 
ΤΥΠΟΣ, 23-1-98, σελ. 5).

Δυστυχώς προδίδεται ή άλήθεια, τό ’Ορθόδοξον Δόγμα, ή ’Ορθόδοξος Παράδοσις, χάριν σκο
πιμοτήτων οΐκουμενιστικών. Ή  ’Ορθοδοξία γίνεται άντικείμενον διαπραγματεύσεων διά τό «τί
ποτε» τής κοινωνίας μετά τώυ αιρετικών. Πλήρης ταύτισις - ένωσις Δογματική. ’Έμενε ή τελική 
πραξις διά τήν λειτουργικήν ένωσιν είς τόν Λίβανον τόν Φεβρουάριον του 1998.

2. Διότι αί επόμενοι Συνελεύσεις - Δηλώσεις ολοκληρώνουν τήν ένωσιν:
Ή  μικτή Επιτροπή ’Ορθοδόξων - Μουοφυσιτών άπό 1 έως 6 Νοεμβρίου 1993 είς Σαμπεζύ 

έχει ώς δεδομένην τήν δογματικήν ταύτισιν καί ένωσιν - άλληλοπεριχώρησιν ’Ορθοδοξίας καί 
Μονοφυσιτισμού καί άποφασίζει διά τήν τυπικήν άρσιν άναθεμάτων, τήν «συναρίθμησιν», όχι 
άποδοχήυ, των 7 Οικουμενικών Συνόδων καί τάς κανονικός καί λειτουργικός συνεπείας τής 
πλήρους Κοινωνίας, (βλέπε ©εματολόγιον καί άνακοιυωθέν, ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ, Άριθ. 498, 30-11- 
1993, σελ. 3-5).

Αύτό τό όποιον μένει πλέον είναι ή πραγματοποίησή των προτάσεων «Περί τήν άρσιν των 
αναθεμάτων» μάλιστα όχι μετά ένημέρωσιν καί Συνοδικός άποφάσεις, άλλά «ύπό τών Προκαθη
μένων όλων τώυ Εκκλησιών τών δύο μερών διά τής υπογραφής ειδικής έκκλησιασπκής πράξεως, έν 
τή οποία θά διακηρύσσεται ύφ’ έκατέρας πλευράς ότι ή έτέρα είναι κατά πάντα ορθόδοξος» (ΕΠΙΣΚΕ- 
ΨΙΣ, Άριθμ. 498, σέλ. 6, Άρθρου 2 προτάσεων).

Μάλιστα κατά τό ’Άρθρον 3 τών Προτάσεων: «Ή  άρσις τών άναθεμάτων πρέπει νά συνεπά
γεται ότι: α. άποκαθίσταται άμέσως ή πλήρης κοινωνία τών πλευρών, β. ούδεμία κατ’ άλλήλων 
καταδίκη τού παρελθόντος, Συνοδική ή προσωπική, είναι πλέον ενεργός, γ. πρέπει νά συμφω- 
υηθή κατάλογος Διπτύχων τώυ Προκαθημένων, ό οποίος θά χρησιμοποιείται εις τήν λειτουργι
κήν πράξιυ». (ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ, Άριθμ. 498, σελ. 6).

Τό ’Άρθρον 4 τών Προτάσεων όμιλε! διά ποιμαντικός καί λειτουργικός έπιπτώσεις τής πλή
ρους κοινωνίας, διά λειτουργικήν Υποεπιτροπήν «διά νά προτείυη καταλλήλως τύπους συλλει- 
τουργίας». Δηλαδή έφθάσαμευ είς τό συλλειτουργόν μέ τούς μουοφυσίτας χωρίς νά μάθη τίπο
τα ό λαός!

Πρόβλημα ήταν μήπως άντιδράση ό κλήρος καί ό λαός, διά τούτο όλα έγιναν άθορύβως. Ή  
παράγραφος ε. τού 'Άρθρου 4 όμιλε! έπί πλέον διά τήν φίμωσιν τού έκκλησιαστικοΰ σώμα
τος καί τού λαού μέ «τήν έκπόυησιν καταλλήλων συγγραμάτωυ» (Έθυ άυωτ. σελ. 7), μέ τά 
όποια, κατόπιν εορτής, μετά τό πραξικόπημα τής ψευδενώσεως, θά έδικαιολογεΐτο ή ένωσις, ότι 
δηλαδή δέν έγινε τίποτε, είχαμε πάντοτε «δογματικήν ταύτισιν» καί κοινήν Παράδοσιυ καί 
«Άποστολικήν διαδοχήν»!!



Όλα αυτά συνέβησαν χωρίς την ένημέρωσιν ιών Μητροπολιτών, τοΰ λαοΰ καί τοϋ κλή
ρου. Δικαίως ή Άγιορειτική Κοινότης διαφωνεί έντόνως είς τήυ «ΕΙΣΗΓΗΣΙΝ» ιης καί έπιση- 
μαίνει δτι δεν ένημερώθη καί δεν άπεδέχθη ιός άνωτέρω άποφάσεις «ή συνείδησις του σώμα
τος της Εκκλησίας» (ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΧΑΛΚΗΔΟΝΙΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ; Κείμενα τής Ίεράς Κοιυό- 
ιηχος..., I. ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΝ 1995. σελ. 33).

Πώς λοιπόν έρήμην λαού, κλήρου, μοναχισμού, απαιτούνται άπό τούς οίκουμενισιάς ή άμε
ση άρσις των άναθεμάτων, μάλιστα αύθαιρέτως υπό μόνον «τών Προκαθημένων όλων τών 
’Εκκλησιών» καί έπί πλέον ή πλήρης κοινωνία εις τά 'Άγια Μυστήρια, καί ό ορισμός τών 
Διπτύχων καί του Συλλειτουργού; Μέ τάς μεθοδεύσεις αύτάς ή 'Ορθοδοξία μας άποδέχεται πρα
ξικοπηματικήν ένωσιν καί άπαρνειται τόν 'Ορθόδοξόν της χαρακτήρα τής δημοκρατικής διαδι
κασίας, τής Συνοδικότητος καί καταργεί τήν ’Ορθόδοξον ’Εκκλησιαστικήν συνείδησιν καί κυριαρχίαν 
τής όλότητος, τοΰ σώματος τοΰ Χριστού, τοΰ κλήρου, τοΰ λαοΰ, τοΰ μοναχισμού. Δηλαδή μάς 
έπιΒάλλουν φασιστικώ τρόπω ψευδένωσιν;

Γ. Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΔΟΣΙΑ 
ΧΑΡΙΝ ΜΟΝΟΦΥΣΙΤΩΝ

1. Διότι είναι βλασφημία είς τό "Αγιον Πνεύμα - 
όκύρωσις τών Οίκουμεν. Συνόδων:

Μέ σοφιστείαν έδικαιολόγησαν οί 'Ορθόδοξοι τήυ άκύρωσιυ τών Οικουμενικών Συνόδων Δ', 
Ε' S', Ζ', δτι δηλαδή τά «σημεία» άρθρα 1-7 τής Β' Κοινής Δηλώσεως «είναι αί διδασκαλίαι καί 
τών μεταγενεστέρων τεσσάρων Συνόδων». Αλλά απορρίπτουν αύτάς κατηγορηματικώς οί μονο- 
φυσΐται μέ τήν διατύπωσιν είς τό Άρθρου 8: «Οί Ανατολικοί ’Ορθόδοξοι (=μονοφυσ!ται) 
θεωροΰυ τήν δήλωσιν αύτήν ώς ερμηνείαν τών ’Ορθοδόξων». Δεν δέχονται ούτε τόν χριστο- 
λογικόν άρον τής Δ ' Οικουμενικής Συνόδου ούτε τάς άλλας Συνόδους παρά μόνον τάς τρεις 
πρώτας, Α', Β' Γ' Συνόδους.

’Αντιδρούν σοφοί καθηγηταί Πανεπιστημίου, δπως ό πρωτ. Θεόδωρος Ζήσης, Νικόλαος 
Μητσόπουλος, Γεώργιος Μαντζαρίδης κ,λπ. Καταγγέλλει τήν προδοσίαν ή Ιερά Κοινότης τοΰ 
Αγίου "Ορους μέ Εισηγήσεις καί Υπομνήματα. Φωνάζουν μέ στεντορείαν φωνήν ήγούμενοι, δπως 
τής Ίερας Μονής ’Οσίου Γρηγορίου, ό Άρχιμ. Γεώργιος Καψάυης. «Στώμεν καλώς»!

Ά ν  δεχθώμεν αύτήν τήυ ένωσιν, λέγουν οί ΆγιορεΤται, «παραιτούμεθα οί ’Ορθόδοξοι άπό 
τήν ’Ιστορικήν μας συνέχειαν καί ταυτότητα μέ τήν Εκκλησίαν τών Οικουμενικών Συνόδων.. 
’Εμμέσως δηλαδή δεχόμεθα δτι αί Οίκουμ. Σύνοδοι αύται έπλανήθησαν καί ημείς τάς διορθώυο- 
μεν» (Εισηγήσεις ’Επιτροπής Ι.Κ. ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ περί του Διαλόγου μεταξύ ’Ορθοδόξων καί 
Άντιχαλκηδονίων, 1-2-1994. έν «ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΧΑΛΚΗΔΟΝΙΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ...» σελ. 21-22).

Ό  πρωτ. Θεόδωρος Ζήσης γράφει: «Δ έν  είναι θέμα έρμηνείας, άλλά άλλαγής καί άνατροπής 
τών άποφάσεων τών Οικουμενικών Συνόδων.. Μέ ερμηνείες λοιπόν καί θεολογικές σοφιστείες 
θά προσβάλλουμε τό κΰρος καί τήν αύθευτία τών Οικουμενικών Συνόδων καί θά προκαλέσου- 
με σχίσμα στήν διαχρονικήν ένότητα καί καθολικότητα τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας» (Ή  
« ’Ορθοδοξία» τών Άντιχαλκηδονίων Μονοφυσιτώυ, Σειρά Καιρός, Θεσ/νίκη 1994, σελ. 10-11).

Δικαίως έρωτά ό Νικόλαος Μητσόπουλος: « ’Εάν γίνουν δεκτοί ώς ’Ορθόδοξοι οί άρυούμενοι 
τήν Δ ' Οίκ. Σύνοδον Άντιχαλκηδόνιοι καί όδηγηθώμεν είς «τήν πλήρη κοινωνίαν τών δύο οικο
γενειών ’Εκκλησιών έν Χριστώ τών Κυρίω ημών», κατά τό κείμενου τής «Δηλώσεως», θά υπάρ
χουν έν τή μια πλέον Εκκλησία πιστοί δεχόμενοι τάς επτά Οικουμενικός Συνόδους καί πιστοί



μή δεχόμενοι ταύτας»; (Νικ. Μητσοπούλου, Ό  όρος τής Δ ' Οίκ. Συνόδου... έν «ΕΚΚΛΗΣΙΑ» 
1992, άρ. 6 σελ. 193 καί αρ. 7, σελ. 238).

’Όποιος άρνεΐται ιό κύρος ιών Οίκ. Συνόδων βλάσφημε! ιό "Αγιον Πνεύμα. Είναι 
έγκλημα πρός τό "Αγιον Πνεύμα ή άπόρριψις Οίκ. Συνόδων. Ό  Μ. Βασίλειος λέγει: «Τό πα- 
ιράσι μή άκολουθεΐν καί ιήν έκείνων φωνήν κυριωτέραν τίθεσθαι τής έαυιών γνώμης, 
εγκλήματος άξιον, ώς αύθαδείας γέμον» (P.G. 32, 932C 393Α). Κατά τόν Ί. Χρυσόστομον 
ήταν παρών αυτός ό Χριστός εις τήν Α ' Οϊκουμ. Σύνοδον «καί ιό πάντα έτύπου καί 
ένομοθέτει» (P.G. 48, 865). Κατά τόν 'Ιστορικόν Σωκράτην οί πατέρες της Α' Οϊκουμ. Συν. 
«κατελάμποντο ύπό τού Θεού καί τής Χάριτος τού 'Αγίου Πνεύματος, ούδαμώς άστοχήσαι τής 
άληθείας έδύναντο» (P.G. 67, 88Β). Είναι στόμα τού άλαθήτου ή Οϊκουμ. Σύνοδος «τη τού 
’Αγίου Πνεύματος ένεργεία». (Μ. Βασίλειος P.G. 32, 529Α). Πώς είναι δυνατόν νά στηρίζεται 
ή ένωσις μέ τούς μονοφυσίτας έπάνω εις τήν κατάλυσιν των Οϊκουμ. Συνόδων;

2. Διότι είναι άλλοτρία Χριστολογία, βλασφημία είς τό πρόσωπον τού 7. Χρίστου:
Ή  υπογραφή τής ένώσεως είναι βλασφημία εις τό πρόσωπον τού Ί. Χριστού, διότι σημαί

νει άποδοχήν μονοφυσιτικής Χριστολογίας, άλλοτρίωσιν τής ’Ορθοδόξου Χριστολογίας, σοφι
στικήν, επικίνδυνον καί ασκοπον έπαναδιατύπωσιν Χριστολογίας.

Σοφιστική διατύπωσις ότι «αί δύο φύσεις... Διακρίνονται τή θεωρία μόνη» καί ότι «μία 
φύσις τού Θεού Λόγου σεσαρκωμένη» ( ’Άρθρα 4 καί 7 Β' Κοινής Δηλώσεως 1990).

’Επικίνδυνη έπαναδιατύπωσις, διότι «χωρούν καί έρμηνεΤαι μετριοπαθούς καί συγκεκα- 
λυμμένου μονοφυσιτισμού» (ΕΙσήγησις ’Επιτροπής I. Κ. Αγίου "Ορους 1-2-1994, Έ νθ ’ άνωτ. 
σελ. 22-23). "Ασκοπος έπαναδιατύπωσις, διότι ή Δ ' Οικουμενική Σύνοδος θεοπνεύστως καί 
τελείως διετύπωσεν καί δέν επιτρέπεται μέ σοφιστείας νά παίζωμεν μέ τήν μονοφυσιτικήν ή 
μονοφυσιτίζουσαν Χριστολογίαν των Άντιχαλκηδονίων προδίδοντες τήν Α' Οϊκουμ. Σύνοδον. 
Όρθώς ό Σε6. Μύρων Χρυσόστομος Κωνσταντινίδης παρατηρεί περί τού δογματικού "Ορου τής 
Δ ' Οϊκουμ. Συνόδου: «Θεωροΰμεν άμετακίνητον τόν "Ορον τούτον. Τόν θεωροΰμεν έπαρκή 
-φύσει καί θέσει, πνευματολογικώς, έκκλησιολογικώς καί συνοδολογικώς- έπαρκή καί άπαραί- 
τητον διά πάσαν έκφρασιν καί έρμηνείαν καί κατάληψιν τού Χριστολογικοΰ δόγματος περί των 
δύο έν Χριστώ φύσεων». (Έ ν περιοδ. «ΘΕΟΛΟΓΙΑ», Άθήναι, 1980, Τόμος 51, τεύχος 1, σελ. 40).

Τήν Χριστολογίαν τών μονοφυσιτών καταδικάζουν Οικουμενικοί Σύνοδοι καί άγιοι Πατέρες, 
όπως Μάξιμος ό 'Ομολογητής, Σωφρόνιος 'Ιεροσολύμων, ’Αναστάσιος ό Σιναΐτης, ’Ιωάν
νης ό Δαμασκηνός, Φώτιος ό Μέγας, Θεόδωρος ό Στουδίτης καί άλλοι. Καταδικάζεται άπό 
τόν Ίω. Δαμασκηνόν διά πολλών συγγραφών.

Είναι άπάτη λοιπόν ότι ή Χριστολογία τών μονοφυσιτών είναι ορθόδοξη καί ότι «αί δύο οίκο- 
γένειαι διετήρησαν πάντοτε πιστώς τήν αύτήν αύθεντικήν ’Ορθόδοξον Χριστολογικήν πίστιν» 
( ’Άρθρον 9 Β' Κοινής Δηλώσεως). Σοφιστεία δέ καί ή έπαναδιατύπωσις τής Χριστολογίας.

Δ. Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΦΥΣΙΤΙΚΗ 
ΟΜΟΙΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ - 

ΑΠΟΟΡΘΟΔΟΞΟΠΟΙΗΣΙΣ
1. Άμφισβήτησις ότι ή ’Ορθοδοξία είναι «ή  μία» καί μόνη ’Εκκλησία:

’Άλλοτε οί έκπρόσωποι τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας έδήλωναν όρθοδόξως, όπως είς Νέον 
Δελχί τό 1961 ένώπιον τού Ρ  Συνεδρίου τού Π.Σ.Ε.: «...ή ’Ορθόδοξος Εκκλησία δέν είναι



μία 'Ομολογία, μία έκ τών πολλών, μία μεταξύ ιών πολλών... είναι “ή” (καθαυτό) Εκκλη
σία» (Έ ν Ίω. Καρμίρη, Δογματικά καί Συμβ. Μνημεία, Τόμος 2, σελ. 978). τό 1990 εις Σα- 
μπεζύ καί έν συνεχεία ’Ορθόδοξοι δηλώνουν καί ύπογράφουν άνορθοδόξως. ΠαραιτεΤιαι ή 
’Ορθόδοξος Εκκλησία άπό τήν Έκκλησιολογίαν ιης; Παύει νά είναι ή «μία» Εκκλησία; Καί εις 
τάς τρεΤς έπισήμους δηλώσεις με Άνπχαλκηδονίους άναγνωρίζονιαι οί μονοφυσίιαι ώς « ’Ορθό
δοξοι ’Ανατολικοί», ότι ’Ορθόδοξοι καί μονοφυσίται άποτελοΰν δύο ’Ορθοδόξους οικογένειας 
ισοτίμους. Πώς είναι δυνατόν 15 αιώνας νά λέγωνται οί μονοφυσίται μέ τόν χαρακτηρισμόν 
«αιρετικοί μονοφυσίται» καί τώρα άποτόμως νά μετονομάζωνται «ανατολικοί ορθόδοξοι»; 
Είναι ’Ορθοδοξία ή αϊρεσις;

Δικαίως άντιδροϋν οί άγιορείται καί εκφράζουν επιφυλάξεις: «1. Παρατηρεΐται καί είς τάς τρεΤς 
έπισήμους δηλώσεις παραίτησις τών Ορθοδόξων άπό τήν ’Ορθόδοξον Έκκλησιολογίαν, καθ’ ήν 
τήν Μίαν, Αγίαν, Καθολικήν καί Άποστολικήν ’Εκκλησίαν άποτελεΤ μόνον ή καθ’ ημάς 
’Ορθόδοξος ’Εκκλησία... 2. Παραιτούμεθα οί ’Ορθόδοξοι άπό τήν ιστορικήν μας συνέχειαν καί ταυ
τότητα μέ τήν ’Εκκλησίαν τών Οικουμενικών Συνόδων (Δ', Ε' καί S'), δεχόμενοι ότι οί 
Άντιχαλκηδόνιοι (=μονοφυσΐται) πάντοτε ήσαν ορθόδοξοι καί οί Πατέρες των (Διόσκορος καί 
ΣεΒήρος) ομοίως. ’Εμμέσως δηλαδή δεχόμεθα ότι αί Οικουμενικοί αύται Σύνοδοι έπλανήθησαν καί 
ήμεΤς τάς διορθώνομεν...» (ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΧΑΛΚΗΔΟΝΙΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ; Κείμενα τής Ίεράς 
Κοινότητας 'Αγίου ’Όρους, I. ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ 1995, σελ. 20-21).

2. Άκύρωσις τής ταυτότητος τής 'Ορθοδόξου Εκκλησίας, 
μονοφυσιτική όμοιογενοποίησις:

Ή  άποδοχή τών Άνπχαλκηδονίων-μονοφυσιτώυ ώς ’Ορθοδόξων άνευ άπορρίψεως τών πλα
νών των σημαίνει έκπτωσιν τής ’Ορθοδοξίας εις τό έπίπεδον τής αίρέσεως. Σημαίνει άποορθο- 
δοξοποίησιν τής Ορθοδοξίας. Σημαίνει κρίσιν ταυτότητος, αύτοαναίρεσιν ’Ορθοδόξου ’Εκκλη
σίας. Ό  Γ. Μαντζαρίδης γράφει; «Δεν ύπάρχουν πολλές Εκκλησίες, γιατί δεν υπάρχουν πολ
λοί Χριστοί ή πολλά σώματα Χρίστου... ή άποκατάσταση πλήρους κοινωνίας τών Άντιχαλκη- 
δονίων μέ τήν ’Ορθόδοξη ’Εκκλησία δημιουργεί σοβαρές άνησυχίες γιά κρίση ταυτότητος στήν 
’ίδια τήν ’Ορθοδοξία» ( ’Εμπειρική θεολογία... Έκδ. Π. Πουρναρά, Θεσ. 1994, σελ. 157).

3. Θεολογικός σχετικισμός, γκρέμισμα 
τών αιωνίων ορίων Ορθοδοξίας, συγκρητισμός:

Ή  άποδοχή ένώσεως μέ τούς μονοφυσίτας είναι θεολογική σύγχυσις, σοφιστική ταύπσις τών 
άταυτίστων, είναι σχετικοποίησις τών άπολύτων καί άκαταλύτων άληθειών καί αυτής τής μίας 
’Εκκλησίας σμίκρυνσις καί άλλοτρίωσις. Τό μέτρον τής ’Ορθοδοξίας δέν είναι ή ποσότης ή πλη- 
θυσμιακή, άλλά ή ποιότης τής άπαραχαράκτου καί άκιΒληλεύτου όληθείας. 'Επομένως οί ύπο- 
γράφοντες ένωσιν μέ μονοφυσίτας λησμονούν τό «μή μεταίρειν όρια αιώνια, α έθεντο οί 
Πατέρες ημών». Γκρεμίζουν τό περιχαράκωμα τής ’Ορθοδοξίας καί συγκρητιστικά άναμιγνύουν 
τά αμικτα, άλήθειαν καί πλάνην, ’Ορθοδοξίαν καί αϊρεσιν. Διά τών Δηλώσεων τού συμβιβασμού, 
όπως παρατηρεί ό Καθηγούμενος τής I. Μ. 'Οσίου Γρηγορίου π. Γεώργιος Καψάνης. «Παρατη- 
ρείται... παραίτησις τών ’Ορθοδόξων άπό τήν ορθόδοξον Έκκλησιολογίαν... Αναγνωρίζονται 
καί οί Άντιχαλκηδόνιοι ώς « ’Ορθόδοξοι Ανατολικοί» καί άμφότεραι αί Έκκλησίαι ώς δύο ισό
τιμοι οίκογένειαι τής αύτής Εκκλησίας. Πρόκειται, δηλαδή περί μορφής θεωρίας τών κλάδων» 
(Έν Άγίω  ’Όρει 16/29 Δεκεμβρίου 1994, ένθ’ άνωτ. σελ. 20).



Ό  Πατριάρχης Γρηγόριος εις ’Εγκύκλιόν του τό 1838 μάς λέγει: «...προτρεπόμεθα καί 
συμβουλεύομεν υμάς άπαντας, ϊνα προσέχηιε έαυτοΤς... ϊνα σχήκητε στερεοί επί τήυ άκρά- 
δαντου πέτραν της ’Ορθοδόξου πίστεως, έπί τήν ομολογίαν... ϊνα διακρατητε άνόθευτα τά 
δόγματα καί τά μυστήρια τής μίας, άγιας, καθολικής καί άποστολικής Εκκλησίας... ϊνα μή 
δοκοΰντες πίστιν εύράμενοι άνετον, είς βάραθρα άσεβείας καταντήσατε- ό γάρ από τής 
Χρίστου πίστεως παρεκκλίνων είς ναυάγιον άπιστίας καί αιρέσεων καταβυθίζεται» (Ίω. 
Καρμίρη, Τά Δογματικά καί ΣυμΒολ. Μνημεία, Τόμος 2, σελ. 901).

Ε. Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΩΣΕΩΣ ΜΕ ΜΟΝΟΦΥΣΙΤΑΣ ΑΦΗΝΕΙ 
ΑΘΕΡΑΠΕΥΤΟΝ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΙΝ, ΔΕΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΠΟΙΕΙ 

ΤΟΝ ΜΟΝΟΦΥΣΙΤΙΣΜΟΝ, ΜΟΝΟΦΥΣΙΤΙΖΕΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΝ

1. ότι ανοθρόδοξος ό μονοφυσηίζουσα άλληλοπεριχώρησις:
Διά τήν 'Ορθοδοξίαν τό πρόβλημα εϊνα νά μείνη ορθόδοξη καί μία ’Εκκλησία καί νά προ- 

σλάΒη καί όρθοδοξοποιήση τούς αιρετικούς, όχι νά προσλάΒη τήν άθεράπευτον αϊρεσιν, καί άπο- 
λέση τήν ορθόδοξον άλήθειαν καί μονοφυσιτίση.

Μέ τάς κοινός Δηλώσεις καί συμφωνίας δεν πραγματοποιείται όρθοδοξοποίησις των μονο- 
φυσιτών καί θεραπεία αυτών καί άποκατάστασις εις τήν άλήθειαν καί άγάπην τού Χριστού εντός 
τής ύγιαινούσης ’Εκκλησίας, άλλά γίνεται μία διολίσθησις τής ’Ορθοδοξίας πρός τήν αϊρεσιν. Γί
νεται άπαράδεκτος, άνορθόδοξος άλληλοπεριχώρησις, δπου ή άλήθεια δεν άφομοιώνει τήν πλά
νην καί αϊρεσιν, άλλά ή άλήθεια υποχωρεί, συμβιβάζεται, προσλαμβάνει στοιχεία άναληθείας καί 
νόσου αιρετικής καί μεταποιείται ή υγεία είς νόσον, ή ’Ορθοδοξία είς αϊρεσιν. Ή  Ορθοδοξία 
νοσεί, ύποτιμάται, χρεωκοπεΐ.

Δεν επιτυγχάνει τίποτε άλλο ή ψευδένωσις αύτή, άφού πραγματοποιείται έξω άπό τήν 
άλήθειαν τών Δογμάτων καί των Οικουμενικών Συνόδων. Θεωρείται μάλλον μία μοιχειακή 
ένωσις, προδοσία τού Χριστού καί τής ’Ορθοδοξίας. Δέν έχει κανείς τό δικαίωμα νά μοιχεύη 
τήν άλήθειαν καί μεταβάλλη τήν άγνήν Παρθένον νύμφην τού Χριστού 'Ορθοδοξίαν είς 
άνορθόδοξον μονοφυσιτίζουσαν μοιχαλίδα ’Εκκλησίαν. Δέν είναι δυνατόν νά γίνεται λόγος περί 
ταυτίσεως δογματικής καί πλήρους κοινωνίας, ένώ οί μονοφυσΐται άπορρίπτουν καί μέτ' αύτών 
οί ένωμένοι ’Ορθόδοξοι τάς Οικουμενικός Συνόδους Δ', Ε', S', Ζ' καί παρενθετικώς ομιλούν περί 
«συναριθμήσεως τών έπτά Οικουμενικών Συνόδων» (ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ, Άριθμ. 498, 30-11-1993, 
σελ. 3) καί όχι περί άποδοχής αύτών ώς πίστεως καί ζωής. Γίνεται μάλιστα λόγος περί τυπικής 
καί όχι ουσιαστικής άνακηρύξεως τής οίκουμενικότητος αύτών ώς «φυσική συνέπεια τής άποκα- 
ταστάσεως τής πλήρους κοινωνίας» ή ότι δύναται τούτο «νά άξιολογηθή είς τό μέλλον» (ΕΠΙ- 
ΣΚΕΨΙΣ, Άριθμ. 516, σελ. 15).

2. "Οτι ή υπογραφή Δηλώσεως ένώσεως θεωρεί τετελεσμένην τήν ενωσιν
όποδεικνύει ή πλήρης ένωσις καί μυστηριακή διακοινωνία είς ’Αντιόχειαν:
Ή  ύπογραφή τής Κοινής Δηλώσεως είς Σαμπεζύ 28-9-1990 ήταν ύπογραφή πλήρους έ

νώσεως, ταυτίσεως Δόγματος καί Παραδόσεως καί έμενε μόνον ώς έμπόδιον ή άρσις τών 
άναθεμάτων. Δηλαδή πλήρης καί τετελεσμένη ένωσις. Είχαν φθάσει μέ τήν ύπογραφήν στό 
« ’Αμήν». Τό Πατριαρχείου ’Αντιόχειας έπροχώρησε καί στό « ’Αμήν». Μέ ’Έγγραφον Πατριαρ
χικόν έκήρυξε πλήρη ένωσιν καί διακοινωνίαν καί έρρύθμισεν όλα τά σχετικά θέματα συμ
μετοχής τών δύο Εκκλησιών, τής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας τής ’Αντιόχειας καί «τής ’Ορθοδόξου



Εκκλησίας της Συρίας (=Μονοφυσιτώυ)>> εις τά "Αγια Μυστήρια καί τήν Θείαυ Λειτουργίαν. 
Δεν έγινε καμμία άπόφασις Διορθόδοξος καί δμως Ένωσις!

Άντέδρασεν ή Κοινότης του 'Αγίου ’Όρους μέ Υπόμνημα διά τήν άπαράδεκτον ψευδένω- 
σιν διά τής υπογραφής Κοινών Δηλώσεων καί διά τήν πλήρη διακοινωνίαν, διότι «Βάσει των 
προτάσεων αυτών ό Πατριάρχης Αντιόχειας έπραγματοποίησε μορφήν τινα μυστηριακής δια- 
κοινωνίας μέ τούς Άντιχαλκηδονίους χωρίς πανορθόδοξου άπόφασιν» (Υπόμνημα πρός οί- 
κουμ. Πατριάρχην σελ. 2).

Υπήρξε γενναία ή Άντίδρασις του ’Ορθοδόξου Πατριάρχου Ιεροσολύμων Διοδώρου Α',
ό όποιος κατήγγειλεν εύθαρσώς τήν προδοσίαν τής 'Ορθοδοξίας μέ τήν ψευδένωσιν διά τής 
υπογραφής τών κοινών Δηλώσεων καί άπέστειλεν τήν 22 Σεπτεμβρίου 1992 έλεγκτικήν Επι
στολήν εις τόν Οίκουμ. Πατριάρχην.

Ό  κατά πάντα άξιος Πατριάρχης Διόδωρος πιστός εις τήν Παράδοσιν καί τίμιος μέ τήν 
'Ορθοδοξίαν διέκοψε τό διάλογου μέ τούς μονοφυσίτας τό 1989 ώς άνωφελή καί έπιζήμιον. 
Διεκήρυξεν ότι «ού μόνον ίστορικώς, άλλά κυρίως καί πρωτίστως Δογματικώς, ύφίσιαται χάσμα 
μέγα μεταξύ ’Ορθοδόξου Εκκλησίας καί τών Προχαλκηδονίωυ, γνωστού όντος ότι τόσον ή Δ ' 
όσου καί αί έπακολουθήσασαι Ε', S' καί Ζ', "Αγιαι Οικουμενικοί Σύνοδοι κατεδίκασαυ τήν φοβε
ρόν αϊρεσιυ τού Μονοφυσιτισμού καί άυεθεμάτισαυ τούς αΐρεσιάρχας όυομαστικώς» ( Επιστο
λή Πατριάρχου Ιεροσολύμων Διοδώρου 22-9-1992. Βλέπε τό μνημειώδες κείμενον τής ’Επιστολής 
αυτής εις «ΦΙΛΗΜΑΤΑ ΙΟΥΔΑ», Γ' έκδοσις: Περιοδικόν «ΑΓ. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ» 1993, σελ. 260-261).

Πολλοί άντέδρασαν διά τό άπαράδεκτον τής υπογραφής τής ταυτίσεως καί ένώσεως καί εις 
θεωρίαν καί εις πράξιν ’Ορθοδοξίας καί μονοφυσιτισμού μέ τήν Κοινήν Δήλωσιν τού 1990. 
Μόνου όσοι συμβιβάζονται μέ τήν προδοσίαν λέγουν ότι δήθεν «ή ύπογραφεΐσα κοινή δήλω- 
σις δέν άποτελε! “Ένωτικόν Κείμενου” καί ότι δήθεν ό ισχυρισμός ότι ύπεγράφη ή ένωσις μέ 
τούς Άντιχαλκηδονίους είναι άσύστατος» (έν «ΟΡΟ. ΤΥΠΟΣ», 23-1-1998, σελ. 5).

Έλησμόνησαν «τήν άμωμον ενότητα τής πίστεως» ( ’Ιγνάτιος ’Αντιόχειας ΒΕΠ. 2, 265). 
’Αγνόησαν τόν Μ. Βασίλειον λέγονται « ’Ένωσις δΓ αν γένοιτο... έυ οίς μηδέν βλάπτομευ 
τάς ψυχάς» (P.G. 32, 525D). Έλησμόνησαν ότι ή άθέτησις όχι μόνου τών Οίκουμ. Συνόδων, 
άλλά καί τών θεωρουμέυων «μικρών δογμάτων» είναι αϊρεσις καί άπιστία, όπως λέγει ό Ίω. 
ό Δαμασκηνός «ό  γάρ μή κατά τήν Παράδοσιν της Καθολικής (=Όρθοδόξου) Εκκλησίας 
πιστεύωυ άπιστός έστιυ» (P.G. 94, 1128Α). Έλησμόνησαν τόν Γεννάδιου Κωνσταντινουπόλεως 
λέγονται « ’Ημείς ϊσμευ (=γυωρίζομεν), ότι καί μικρόν τι τής ορθής έκκλίυοντα πίστεως, 
άπας νόμος αιρετικόν είναι βούλεται» (P.G. 160, 727C).

Ήθέλησαυ δήθεν νά καλύψουν, όχι μέ άγάπην Χριστού, ή οποία δέν προδίδει τήν άλήθειαν, 
άλλά μέ ψευδαγάπην, τήν ψευδορθοδοξίαυ τών μονοφυσιτών καί μετέβαλον τήν άπολογητικήν 
εις πολιτικήν καί τό άσυμβίΒαστον μέ τό ψεύδος καί τήν αϊρεσιυ, εις διπλωματίαν ποσοτικής 
αύξήσεως οπαδών, ώσάν νά ήταν ή ’Ορθοδοξία κόμμα. Έλησμόνησαν τόν Ί. Χρυσόστομου 
λέγονται «μή προτιμά τήν ομόνοιαν τής άληθείας, άλλ’ ϊστασο γενναίως έως θανάτου... 
τήν άλήθειαν μηδαμού (ποτέ-πουθευά) προδιδούς» (P.G. 60, 611).

3. Ότι είναι αμετανόητοι αιρετικοί οι Άντιχαλκηδόνιοι (=Μονοφυσΐται)
καί τρόπον τινά ρυμουλκούν τήν Ορθοδοξίαν εις τόν μονοφυσιτισμόν των:
Ή  έμμονή τών μονοφυσιτών εις τήν αϊρεσιυ εκφράζεται μέ τούς θεολόγους καί Πατριάρχας 

μονοφυσίτας, οί όποιοι ομολογούν ότι μετά τήν ένωσιν δέν είναι δυνατόν νά γίνεται λόγος περί 
δύο φύσεων τού Ί. Χριστού. Ό  κόπτης Πατριάρχης Σενούδα Ρ  κατά τήν Β' συυέλευσιν μικτής



Επιτροπής εις Anba Bishoy Νιτρίας, 20 'Ιουνίου 1989, έδήλωσεν: «Πιστεύομεν ότι ό Κύριος 
Θεός καί Σωτήρ ’Ιησούς Χριστός... "Ηνωσε την θεότητα Αύτοϋ μετά τής Άνθρωπότητος Αύτοΰ 
άσυγχύτως, άτρέπτως καί άχωρίστως καί δεν όμιλουμεν περί δύο φύσεων μετά τήν μυστηριώδη τού
την ενότητα τού Κυρίου ημών... άλλά όμιλουμεν περί τής μιας έκείνης φύσεως, ήτις κατά τήν 
ήμετέραυ κατανόησιν σημαίνει τήν φύσιν τοΰ σαρκωθέντος Λόγου» (ΈΠΙΣΚΕΨΙΣ. Άριθμ. 422, 
1-7-1989, σελ. 9-10).

Ό  αύτός Σενούδα Ρ  ένώπιον τής Διορθοδόξου Επιτροπής παλαιότερον εϊς Σαμπεζύ έδή
λωσεν: «Ώ ς  πρός τάς Οικουμενικός Συνόδους, άποδεχόμεθα έξ αύτών τάς τρεΤς πρώτας... Άρ- 
νούμεθα τήν Σύνοδον τής Χαλκηδόνος... Δύναμαι νά εϊπω τελείως άνοικτά ότι δλαι αί 'Ανα
τολικοί Έκκλησίαι δεν δύνανται νά άποδεχθοΰν τήν Σύνοδον τής Χαλκηδόνος... ’Έχετε έπτά 
Οικουμενικός Συνόδους. Εάν σας λείψη μία, δέν έχετε νά χάσετε πολλά πράγματα» 
(Μητροπ. Μύρων Χρυσοστόμου Κωνσταντινίδου. Διάλογος..., Έν Περ. «ΘΕΟΛΟΓΙΑ», Άθήναι, 
1980 τ. 51 σελ. 229).

"Ωστε πρέπει νά άπορρίψωμεν καί εμείς τάς Οίκουμ. Συνόδους καί δέν χάνομεν! "Ομως «όστις 
δλον τόν νόμον τηρήση, πταίση δε έν ένί, γέγονε πάντων ένοχος» (Ίακ. 2, 10). Βεβαιώ
νουν διά των δηλώσεών των οί μονοφυσίται ότι έμμένουν είς τήν αϊρεσιν, δπως λέγει καί ό Μ. 
Βασίλειος: «ο ϊ (=αύτοί) τό γε άληθές ούτε ϊσασιν (=γνωρίζουν), ούτε μαθεϊν ανέχονται, 
πρός μεν τούς τήν αλήθειαν αύτοΤς έπαγγέλλοντας φιλονεικήσαντες, τήν δε αϊρεσιν δΓ 
έαυτών έπιθεθαιώσαντες» (Μ. Βασίλειος P.G. 32, 893).

Κατ' ουσίαν δέν μετενόησαν οί μονοφυσίται, δέν ήλθαν είς τό πλοΐον τής 'Εκκλησίας, τό 
ένα πλοΤον τής Μίας 'Εκκλησίας, άλλά τρόπον τινά ρυμουλκούν τήν 'Ορθοδοξίαν είς τούς ταρα
χώδεις κόλπους τής αίρέσεως. Παραμένουν έχθροί τής Χριστολογίας καί τών Οικουμενικών 
Συνόδων. Διά τούτο άκούομεν τόν ’Ιγνάτιον, τόν θεοφόρον λέγοντα: «Φεύγετε ούν τάς αιρέ
σεις- τοΰ διαβόλου γάρ εφευρέσεις είσίν» (ΒΕΠ. 2, 302). Ό  Έπκράνιος Κύπρου λέγει ότι αί 
αιρέσεις είναι «δηλητηριώδεις όφεις». (P.G. 42, 177Α). Είς τήν ’Εγκύκλιον τής έν Κων/πόλει 
Συνόδου 1722 υπάρχει ή προτροπή: «...νά φυλάττετε τήν πατροπαράδοτόν σας πίστιν καί νά 
μένετε στερεώς μέσα είς τά όρια τής Ανατολικής τοΰ Χριστοΰ Εκκλησίας... Όστις δέ τολ
μήσει νά άθετήση τά δόγματα τής Ανατολικής τοΰ Χριστοΰ Εκκλησίας καί νά παρασα- 
λεύση κανένα άπό αυτά καί νά δεχθή κανένα νεωτερισμόν καί άπάτην... άς γνωρίζη... ότι 
αμαρτάνει θανάσιμα, έπειδή καί εύγαίνει άπό τά όρια τής εύσεβείας καί γίνεται ύπόδικος 
καί ύπεύθυνος τή αίωνία κολάσει καί ώσάν ασεβής καί αιρετικός λογισθήσεται παρά 
Θεώ...» (Έ νΊω . Καρμίρη, Τά Δογματικά καί Συμβ. Μν. τ. 2, 858).

Δέν υπάρχει δικαιολογία, ότι χάριν άγάπης πρέπει νά άποδεχθώμεν άμετανοήτους αιρετικούς 
καί νά μεταποιήσωμεν τήν ’Ορθοδοξίαν είς αϊρεσιν. Ό  Ίω. Χρυσόστομος λέγει ότι καλόν είναι 
νά ύπάρχη πρός πάντας φιλία, ειρήνη, άγάπη, άλλά «δέος (=φό6ος) μή τις παραφθαρθή ύπό τής 
τών αιρετικών άγάπης... ϊνα μηδέν νόθον δόγμα τώ τής άγάπης προσχήματι παραδέχησθε... ούχ 
ούτως άγαπάτε, ώστε ύπό τής φιλίας βλάπτεσθε» (P.G. 62, 191).

Ή  ’Ορθόδοξος ’Αντιπροσωπεία εϊς Β' Συνέδριον Π.Σ.Ε. είς Evanston τό 1954 έδήλωσεν: «Έ ξ 
έπόψεως ορθοδόξου ή έπανένωσις τής Χριστιανοσύνης... είναι δυνατόν νά έπιτευχθή μόνον έπί 
τή Βάσει ολοκλήρου τής δογματικής πίστεως τής άρχαίας άδιαιρέτου Εκκλησίας, ανευ οΐασδήτινος 
προσθαφαιρέσεως ή άλλοιώσεως». (Ίω. Καρμίρη, Δόγμ. Συμ. Μν. τ. 2, 973).

Ό  X. Άνδροΰτσος λέγει: «Ο ί έτερόδοξοι, οί έπί μέρους άληθείας άρνούμενοι, είναι έξ 
ίσου αιρετικοί»... (Αί βάσεις τής Ένώσεως ’Εκκλησιών, Κων/πολις, 1905 σελ. 16). Ό  Μ. Βα



σίΛειος ονομάζει ιούς αιρετικούς «εχθρούς της ’Εκκλησίας» καί «έχθρούς τής άληθείας». 
(ΕΠΕ 2, 14).

Δεν επιτρέπεται νά άγαπήσωμεν τήν αϊρεσιν καί μισήσωμεν τόν Χριστόν. Θά άγαπώμεν τούς 
αιρετικούς καί καλώμεν αυτούς εις μετάνοιαν καί άποδοχήν της ’Ορθοδόξου άληθείας, δπως 
λέγει ό Ίω. Χρυσόστομος: «ΜισεΤν μεν, ούκ έκείνους δε, αλλά τό δόγμα... τήν διεφθαρμέ- 
νην γνώμην...» (P.G. 61, 282). Χάριν τής άληθείας τού Χριστού είναι προτιμότερος ό πόλεμος, 
δπως λέγει ό Γρηγόριος ό Θεολόγος: «Κρείχτων (=καλύτερος) γάρ επαινετός πόλεμος ειρή
νης χωριζούσης Θεού». (ΕΠΕ 1, 176). Καλούμεθα λοιπόν νά ε’ίπωμεν: Ειρήνη μέ τόν Θεόν, 
όχι έχθρα, χάριν ψευδευώσεως μέ τούς μονοφυσίτας.

"Οποιος λέγει λοιπόν ότι οί αιρετικοί μονοφυσίται είναι ’Ορθόδοξοι καί υπογράφει ταύτισιν 
Πίστεως καί Παραδόσεως καί άποδέχεται πλήρη άποκατάστασιν κοινωνίας μυστηριακής, άσφα- 
λώς δεν είναι 'Ορθόδοξος, γίνεται σύμμορφος των αιρετικών καί πίπτει έπί τής κεφαλής του τό 
άνάθεμα των Οικουμενικών Συνόδων κατά τών αιρετικών. ’Ά ς  άκούσωμεν τήν φωνήν τών 
Ορθοδόξων Πατριαρχών τού 1848: «Κρατώμεν τάς ομολογίας... άποστρεφόμενοι πάντα νεω
τερισμόν ώς ύπαγόρευμα τού διαβόλου· ό δεχόμενος νεωτερισμόν, κατελέγχει έλλιπή τήν 
κεκηρυγμένην ’Ορθόδοξον πίστιν. ’Αλλ’ αυτή πεπληρωμένη ήδη έσφράγισται... καί ό τολμών 
η πράξαι ή συμβουλεΰσαι η διανοηθήναι τούτο, ήδη ήρνήθη τήν πίστιν τού Χριστού, ήδη 
έκουσίως καθυπεβλήθη είς τό αιώνιον άνάθεμα διά τό βλασφημεΐν εις τό Πνεύμα τό 
"Αγιον, ώς τάχα μή άρτίως λαλήσαν έν ταΐς Γραφαΐς καί διά τών Οικουμενικών Συ
νόδων» (Ίω. Καρμίρη, Δογματικά καί Συμ6. Μν. τ. 2, σελ. 922).

S ' ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΠΑΡΕΒΗΣΑΝ 
ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΨΑΝΤΕΣ ΤΗΝ ΕΝΩΣΙΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΟΝΟΦΥΣΙΤΑΣ

1. Διά της υπογραφής Κοινωνίας μετά τών άκοινωνήτων αδικείται ή Εκκλησία
"Οσοι άποδέχονται δτι οί Άντιχαλκηδόνιοι - μονοφυσίται είναι 'Ορθόδοξοι, δη έχουν ορθό

δοξον Χριστολογίαν καί υπογράφουν κοινήν Δήλωσιν ταυτίσεως 'Ορθοδοξίας καί μονοφυσιτι
σμού είς τό Δόγμα, τήν Παράδοσιν, τήν Λατρείαν, άδικοΰν τήν 'Ορθοδοξίαν.

Προδίδουν τήν ’Ορθοδοξίαν όσοι νομίζουν δτι οί μονοφυσίται ώς δήθεν Ορθόδοξοι πρέπει 
νά έλθουν είς πλήρη κοινωνίαν καί είς τά "Αγια Μυστήρια καί δτι μένει μόνον ή αρσις τών 
άναθεμάτων πρός διακοινωνίαν καί συλλειτουργό, δπως έγινε είς τό ΠατριαρχεΤον 'Αντιόχειας 
μέ έγγραφον τού Πατριάρχου ’Ιγνατίου. (Βλέπε, «ΦΙΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ», Γ  ΕΚΔΟΣΙΣ: ΠΕ
ΡΙΟΔΙΚΟΝ «ΑΓ. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ» 1993, σελ. 259).

'Αδικούν τήν 'Ορθοδοξίαν, τούς 'Ορθοδόξους, δσοι θέλουν νά καταστήσουν κοινωνούς 
αύτούς μετά τών άκοινωνήτων αιρετικών μονοφυσιτών. 'Αναμιγνύουν άλήθειαν καί ψεύδος, φώς 
καί σκότος. 'Αδικούν τόν "Ορον τής Δ ' Οίκουμ. Συνόδου, τήν ’Ορθόδοξον Χριστολογίαν, τήν 
Έκκλησιολογίαν, τόν θεσμόν τών Οικουμενικών Συνόδων, έφ’ όσον μετά τών ένωμένων μετ’ 
αύτών μονοφυσιτών άπορρίπτουν μάλιστα τάς Οικουμενικός Συνόδους Δ', Ε', S', Ζ'.

2. Παραβιάζονται οί Κανόνες της ’Ορθοδόξου Εκκλησίας:
Ό  45ος τών Α γίω ν Αποστόλων λέγει: «Επίσκοπος ή Πρεσβύτερος, ή Διάκονος αίρε- 

τικοΤς συυευξάμενος μόνου, άφοριζέσθω, εί δέέπέτρεψεν αύτοΐς ώς κληρικοΐς, έυεργήσαί 
τι καθαιρείσθω». Ποιος θά ζητήση εύθύυας περί συμπροσευχών καί συλλειτούργωυ;



Ο 46ος Αγίων ’Αποστόλων, ό όποιος λέγει: «Επίσκοπον ίί Πρεσ6ύτερον αιρετικών, δε- 
ξαμένους Βάπιισμα, ίί θυσίαν, καθαιρείσθαι προσιάσσομεν, τίς γάρ συμφώνησις Χριστώ 
πρός Βελίαρ; ίί τίς μερίς πιστώ μετά απίστου»; Οί μονοφυσΐται είναι αιρετικοί. Πώς ύπεγρά- 
φη ή πλήρης ταύτισις καί κοινωνία;

Ό  65ος Αγίων 'Αποστόλων λέγει: «Ε ϊ τις κληρικός ίί λαϊκός είσέλθοι εις συναγωγήν 
Ιουδαίων ίί αιρετικών προσεύξασθαι καί καθαιρείσθω καί άφοριζέσθω».

Ο 68ος των Αγίων Αποστόλων λέγει: «...Τούς παρά τών τοιούτων (=αίρετικών) Βαπτι- 
σθέντας ίί χειροτονηθέντας, ούτε πιστούς, ούτε κληρικούς είναι δυαντόν». Δηλαδή εις τούς 
αιρετικούς δέν υπάρχουν "Αγιον Πνεύμα καί Μυστήρια. Πού εύρηκαν οί Μονοφυσΐται τήν 
Εκκλησίαν καί τήν Άποστολικήν διαδοχήν;

Υπάρχουν πολλοί Κανόνες καί Οικουμενικών καί Τοπικών Συνόδων, οί όποιοι παραβιάζο- 
νται μέ τήν ένωσιν μετά τών μονοφυσιτών. Ό  διάλογος μέ τούς μονοφυσίτας χωρίς άντιδια- 
στολήν τής αίρέσως άπό τήν ’Ορθοδοξίαν καί μάλιστα ή υπογραφή Κοινής Δηλώσεως ταυτίσε- 
ως άποτελεΐ μέγα άδίκημα εις ’Ορθοδοξίαν.

3. Καί οί νόμοι τού ελληνικόν κράτους παραβιάζονται:
Ή  ’Ορθοδοξία προστατεύεται άπό τό Σύνταγμα. Κατά τό άρθρον 3, § 1, « ’Επικρατούσα θρη

σκεία έν Έλλάδι είναι ή τής ’Ανατολικής 'Ορθοδόξου τού Χριστού Εκκλησίας... τηρούσα 
άπαρασαλεύτως τούς ιερούς άποστολικούς καί συνοδικούς κανόνας καί τάς ιερός πα
ραδόσεις». Δέν έχει κανείς δικαίωμα νά καταπατά τούς Κανόνας τών 'Αγίων ’Αποστόλων καί 
τών Οικουμενικών Συνόδων καί μάλιστα πέντε ολοκλήρους Οικουμενικός Συνόδους τήν Δ', Ε', 
S' καί Ζ' κ.λπ. Δέν έχει κανείς δικαίωμα καί τό Δόγματα νά νοθεύη καί τάς Ίεράς Παραδόσεις 
νά άλλοιώνη άποδεχόμενος άτι δήθεν υπάρχει ταύτισις Παραδόσεων μέ αιρετικούς.

Κατά τό ’Άρθρο 3 § 3 τού Συντάγματος: «Τό Κείμενον τής Αγίας Γραφής τηρείται άναλ- 
λοίωτον». Βεβαίως άπαγορεύεται ή μή αυθεντική ’Ορθόδοξη μετάφρασις καί άλλοίωσις τού κει
μένου καί τού περιεχομένου τής Αγίας Γραφής. Δέν δύναται κανείς στηριζόμενος εις προσω
πικός γνώμας νά παρερμηνεύη τήν Γραφήν καί νά παραπλανά τό ’Ορθόδοξον πλήρωμα καί 
άλλοιώνη τήν ’Ορθόδοξον Παράδοσιν.

Ζ. «ΣΤΩΜΕΝ ΚΑΛΩΣ»

1. Νά κρατήσωμεν άκεραίαν, άναλλοίωτον τήν Ορθόδοξον Πίστιν μας
Δέν χωρεΐ συμβιβασμός εις τάς τής πίστεως. Ή  άλήθεια δέν άκρωτηριάζεται. Μέ τήν ’Ορ

θοδοξίαν δέν δυνάμεθα νά παίζωμεν ούτε νά πειραματιζώμεθα μέ ψευδενώσεις χάριν τού μη- 
δενός καί πρός μεγίστην ζημίαν. Θά πρέπη νά ύπάρχη υπεύθυνος διάλογος μέ ένημέρωσιν κλή
ρου, μοναχών, λαού, ώστε νά άποφεύγωνται άτοπήματα. Ά ς  ένθυμηθώμεν τήν προτροπήν τού 
Άρχιεπ. ’Αθηνών Χρυσοστόμου Β'. « ’Ά ς  σκεφθή ό ’Ορθόδοξος Ελληνικός Λαός πού 
οδηγείται διά τής νέας ταύτης σατανικής θεωρίας τού Οίκουμενισμού! Καλείται νά 
εγκατάλειψη δόγματα καί παραδόσεις θεοπνεύστους καί αιωνόβιους καί νά άδιαφορήση 
διά τάς συνεπείας καί τάς έπιπτώσεις... 'Οδηγείται ό 'Ελληνικός ’Ορθόδοξος Λαός νά ά
διαφορήση πρός τήν πίστιν, ήν έκράτησαν οί αιώνες... αιώνες διωγμών, αιμάτων, Βασα
νιστηρίων, έπιδρομών Βαρβάρων... 'Ημείς αγαπητοί «τιμής ήγοράσθημεν καί ού γινόμεθα 
δούλοι ανθρώπων» (Α ' Κόρ. 7, 23)». (Χρυσοστόμου Β', Αρχιεπισκόπου Αθηνών, Τά πεπραγ
μένα, άπό 15-7-1964 μέχρι 30-9-1965, Άθήναι, 1965, σελ. 111).



«Στώμεν, λοιπόν, καλώς». Προσοχή μήπως άδικήσωμεν καί ιήν 'Ορθοδοξίαν καί τούς 
μονοφυσίτας άποδεχόμενοι αυτούς άμετανοήτους καί άθεραπεύτους. Ό  Μάξιμος ό ’Ομολογη
τής ζητά νά χαιρώμεθα με τήν έπιστροφήν των αιρετικών, άλλα νά εϊμεθα σκληροί εις τούς 
άμετανοήτους, διότι τότε ή άνοχή τής αίρέσεως δεν είναι άγάπη. «Μισανθρωπίαν γάρ ορίζομαι 
έγωγε καί άγάπης θείας χωρισμόν, τό τη πλάνη πειρασθαι, διδόναι ίσχύν εις περισσότερόν των 
αύτή προκατειλημμένων φθοράν» (Μάξιμος Όμ. P.G. 91, 465 C.D.).

’Ά ς  προσέξωμεν ώς κόρην οφθαλμού τήν 'Ορθοδοξίαν. Είναι τό μόνον ίατρείον θεραπείας 
καί έκκλησιοποιήσεως των αιρετικών. Ό  Κύριλλος ’Αλεξάνδρειάς λέγει: «ήκέτωσαν (=άς έλθουν) 
οί πάλαι πλανώμενοι· έρχέσθωσαν εις άληθινόν καί άκαπήλευτον (=γνήσιον) ίατρείον». 
(Κυρίλλου Άλεξ. P.G. 77, 1105Α). Ίατρείον καί φάρμακον θεραπείας ή 'Ορθοδοξία, έφ' όσον 
διαφυλαχθή άπό τήν φθοράν μίξεως μέ αιρέσεις. Λέγει ό Μάξιμος ό 'Ομολογητής: «φυλάξομεν 
δέ μάλλον ιό μέγα καί πρώτον τής σωτηρίας ημών φάρμακον. Τήν καλήν λέγω τής πίστε- 
ως κληρονομιάν όμολογοϋντες ψυχή τε καί στόματι μετά παρρησίας ώς οί Πατέρες ημάς 
έδίδαξαν». (Μαξίμου Όμολ. P.G. 91, 465 D).

2. Ευτυχώς άπερρίφθη ή ενωσις ύπό τής Συνοδικής Επιτροπής τής Εκκλησίας 
τής Ελλάδος μέ ειδικήν «Είσήγησιν» 2-2-1994

Παραθέτομεν αύτούσιον τό κείμενον, τό όποιον υπογράφει ό Σε6. Μητροπολίτης, ό Πατρών 
Νικόδημος, ώς Πρόεδρος τής ’Επιτροπής:

ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΟΓΜ ΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜ ΑΤΩΝ

Αθήνησι τη 2α Φεβρουάριου 1994 
Πρός
Τήν Αγίαν καί Ίεράν Σύνοδον 
τής Εκκλησίας τής Ελλάδος 
Ενταύθα

Ή  Συνοδική Έπιητροπή έπί των Δογματικών καί Νομοκανονικών Ζητημάτων αφορμήν λαβοΰσα 
έκ τών θεμάτων τών προκυψάντων εκ τών δύο «Δηλώσεων» τών έτών 1989 καί 1990 ύπό τής 
Μεικτής Επιτροπής τής 'Ορθοδόξου Εκκλησίας καί τών Αντίχαλκηδονίων Εκκλησιών, περί τής πορεί
ας του διαλόγου μεταξύ τών δύο Εκκλησιών; εύσεβάστως αναφέρει τη Ιερά Συνόδω τά κάτωθι: 

Μετά διεξοδικήν συζήτησιν ή Επιτροπή διαπιστοΐ ότι, ή πορεία τοϋ διαλόγου μετά τών Αντι- 
χαλκηδονίων έφθασεν είς επίσημον σημεϊον μέ τήν υπογραφήν τής παρ. 8 τής «Κοινής Δηλώσεως» 
τοϋ 1990 ύπό τής Μεικτής 'Επιτροπής. Διά τούτο όμοφώνως είσηγεΐται, όπως μή σπεύση νά 
άποδεχθή ή 'Εκκλησία τής Ελλάδος τάς « Δηλώσεις»  ταύτας, καί θεωρεί ώς απαραιτήτους δογμα
τικός προϋποθέσεις τής ένώσεως τών Αντίχαλκηδονίων μετά τής Ορθοδόξου Καθολικής Εκ
κλησίας τάς κάτωθι:

α) τήν αποδοχήν ύπό τών Αντιχαλκηδονίων τού όρου τής Δ ' Οικουμενικής Συνόδου διαλαμβά- 
νοντος τάς χριστολογικάς επισημάνσεις «εν δύο φύσεσι», καί κατ’ ακολουθίαν, «δύο φυσικός 
θελήσεις, ήτοι θελήματα έν αύτώ (τώ Κυρίω) καί δύο φυσικός ενέργειας όδιαιρέτως, άτρέπτως, 
άμερίστως, άσυγχύτως», κατά τήν τών αγίων Πατέρων διδασκαλίαν,

β) τήν άναγνώρισιν τών Δ', Ε', S  καί Ζ  Οικουμενικών Συνόδων ώς Οικουμενικών, ώς καί 
τήν αποδοχήν τής δογματικής διδασκαλίας (τών «Ό ρω ν ») αύτών, δίχα ερμηνευτικών δηλώσεων, ώς 
περιλαμβάνει ή παρ. 8 τής «Κοινής Δηλώσεως» τοϋ 1990,



γ) τήν άποθάρρυνσιν των « συλλεηουργιών»  ή καί άλλων «κοινών λατρευτικών εκδηλώσεων»,
έάν καί όπου αύται ύφίστανται, μεταξύ των δύο ’Εκκλησιών.

Έν εναντία περιπτώσει οί Άνηχαλκηδόνιοι, έφ’ όσον εξακολουθούν νά άρνοΰνται τόν όρον της 
Δ ' έν Χαλκηδόνι Οικουμενικής Συνόδου καί τάς Δ', Ε, S' καί Ζ  Οικουμενικός Συνόδους, ώς 
Οικουμενικός, παραμένουν (παρά τήν ταυτότητα τής πίστεώς των εις τά άλλα -πλήν τού Χριστολογικοΰ- 
δόγματα. πρός τήν πίστιν τής ’Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας), ετερόδοξοι. Δεν θά πρέπει ή αγάπη 
πρός τούς Άντιχαλκηδονίους αδελφούς ημών νά παρασύρη τούς ’Ορθοδόξους εϊς αποφάσεις καί 
ένεργείας δημιουργούσας συγχύσεις ώς πρός τήν πίστιν καί τήν λατρευτικήν ζωήν.

Ελάχιστος έν Χριστώ Αδελφός 
Ό  Πρόεδρος

t  Ό  Πατρών ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ

(ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ «ΕΚΚΛΗΣΙΑ» 1-15.1.95, σελίς 31)

Κατεδικάσθη ή υπογραφή ένώσεως μέ ιούς μονοφυσίτας άπό τήν ειδικήν έπί ιών Δογμάτων 
καί Νομοκανονικών ζητημάτων Επιτροπήν. Άναμένομεν καί τήν καταδίκην άπό τήν Δ.Ι.Σ. καί τήν 
Ι.Σ.Ι.Ε., άπό τήν ολομέλειαν τών 'Ιεραρχών τής Εκκλησίας τής Ελλάδος, ώστε τό ποίμνιον νά γνω- 
ρίση ότι έχομεν ’Ορθοδόξους Ίεράρχας καί ’Ορθοδοξίαν.

Οί πιστοί άνησυχοϋν. Μελετούν τά σχετικά άρθρα καί προβληματίζονται. Διαβάζουν τά σχε
τικά ντοκουμέντα εις εμπεριστατωμένας μελέτας καί άγωνιοΰν. Λίαν κατατοπιστικά είναι τά 
Βιβλία τής Ίεράς Κοινότητος του 'Αγίου ’Όρους, όπως: 1. ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΧΑΛΚΗΔΟΝΙΟΙ 
ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ; Κείμενα τής Ίεράς Κοινότητος, Ιερά Μονή ΟΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ, 
1995, Σελίδες 205.

2. ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ, ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΧΑΛΚΗΔΟΝΙΩΝ, ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ, 1996, σελίδες 112.

Πάντες άναμένομεν τήν καταδίκην τοϋ μονοφυσιτισμού καί τήν διαφύλαξιν τής μητρός 
ημών ’Ορθοδοξίας άμιάντου, άναλλοιώτου, άκεραίας καί λαμπρός, όπως μάς τήν παρέδωσαν οί 
'Άγιοι Πατέρες καί αί Οίκουμ. Σύνοδοι.

Είναι πλέον καιρός νά σέβωνται όσοι κάμουν διαλόγους μέ ετεροδόξους τό σώμα τής 
Εκκλησίας, τόν κλήρον, τόν λαόν, τόν μοναχισμόν. Είναι καιρός νά άφυπνισθή καί λειτουργή- 
ση ή συνείδησις τής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας καί νά μήν δέχεται συμβιβασμούς, ψευδενώσεις, 
προδοσίας, άλλοιώσεις τής Παραδόσεως.

Μή λησμονώμεν άτι ό φρουρός τής άληθείας, τής ’Ορθοδοξίας, είναι αύτός ό λαός, ό κλήρος 
καί οί μοναχοί. Πάντες συναποτελούμεν τήν ’Ορθοδοξίαν, ώς μέλη τοϋ αυτού σώματος. Ά ς  
άκούσωμεν τήν φωνήν τών Πατριαρχών τού 1848: «... Παρ’ ήμίν ούτε Πατριάρχαι οΰιε Σύνο
δοι έδυνήθησάν ποιε εΐσαγαγεΤν νέα, διότι ό υπερασπιστής τής θρησκείας έστίν αύτό ιό 
σώμα τής Εκκλησίας, ήτοι αυτός ό λαός, όστις έθέλει τό θρήσκευμα αύτοΰ αιωνίως 
αμετάβλητον καί όμοειδές τώ τών Πατέρων αυτού». (Έ ν Ί. Καρμίρη, Δ.Σ. Μνημεία τ. 2, 920).
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