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ΝΕΑ  ΟΜΟΛΟΓΙΑ  ΠΙΣΤΕΩΣ  
ΚΑΤΑ  ΤΗΣ  ΠΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ  ΤΟΥ  ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ

Ὡς γνωστὸν ἡ «Σύναξις Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καὶ Μοναχῶν» συνέταξε
καὶ ἐκυκλοφόρησε τὸ 2009 τὴν ἱστορικὴ πλέον γιὰ τὴν ἀπήχηση ποὺ εἶχε
«Ὁμολογία Πίστεως κατὰ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ», ἡ ὁποία ὑπεγράφη ἀπὸ μεγάλο ἀριθμὸ ἀρχιερέων, λοιπῶν κληρικῶν καὶ μοναχῶν, καὶ ἀπὸ χιλιάδες
Ὀρθοδόξων πιστῶν ἀνὰ τὴν οἰκουμένη.
Ἡ ἀφύπνιση ποὺ προεκάλεσε εἶναι ἐντυπωσιακή. Ἐνῶ σκεπτόμασταν
ὅτι μετὰ παρέλευση τόσων ἐτῶν ἐχρειάζετο μία ἀνανέωση καὶ ἐνίσχυση ἐκείνου τοῦ κειμένου, ὡς ἀπὸ Θεοῦ ἀπάντηση καὶ δωρεὰ μᾶς ἦλθε ἕνα ἐξαιρετικὸ κείμενο «Ὁμολογίας», ποὺ συνέταξε καὶ ἐκυκλοφόρησε ἡ Ρουμανικὴ
Σκήτη τοῦ Τιμίου Προδρόμου στὸ Ἅγιον Ὄρος, ἡ ὁποία ἀνήκει στὴν Ἱερὰ
Μονὴ τῆς Μεγίστης Λαύρας. Τὸ κείμενο ὑπογεγραμμένο, ἀπὸ ὅλους τοὺς
μοναχοὺς τῆς Σκήτης, πάνω ἀπὸ τριάντα, μετὰ τῶν προεστώτων καὶ πνευματικῶν της, ἐκυκλοφορήθη ρουμανιστὶ στὴν Ρουμανία, προκαλέσαν εὐφροσύνη στοὺς Ὀρθοδόξους, ἀλλὰ καὶ ὀργὴ καὶ καταισχύνη στοὺς Οἰκουμενιστάς.
Αὐτὸ τὸ κείμενο, μεταφρασμένο στὰ ἑλληνικά, ἀπεδέχθη καὶ ἐπήνεσε ἡ
«Σύναξις Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καὶ Μοναχῶν», τὸ ὑπογράφει διὰ τῶν ἐκπροσώπων της καὶ ὡς ἰδικόν της κείμενο καὶ θὰ χαρεῖ, ἂν ὑπογραφεῖ στὴν
συνέχεια καὶ ἀπὸ ἄλλους κληρικοὺς καὶ μοναχούς, τῶν ὑπογραφῶν
ἀποστελλομένων εἰς: synaxisorthkm@gmail.com
Ἀκολουθεῖ τὸ κείμενο τῆς Ὁμολογίας:

ΟΜΟΛΟΓΙΑ  
ΚΑΤΑ  ΤΗΣ  ΠΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ  ΤΟΥ  ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ  
Εἰς τόό ὄνοµα τοῦ Πατρόός καίί τοῦ Υἱοῦ καίί τοῦ Ἁγίίου Πνεύύµατος.
Ὅλοι ὅσοι λάάβαµε τόό Βάάπτισµα στήήν Ὀρθόόδοξη Ἐκκλησίία καίί
πιστεύύουµε Ὀρθόόδοξα εἴµαστε πλήήρη µέέλη τῆς Μιᾶς, Ἁγίίας, Καθολικῆς καίί
Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίίας, πούύ εἶναι µόόνον ἡ Ὀρθόόδοξος Ἐκκλησίία, δηλ. τοῦ
Σώώµατος τοῦ Χριστοῦ, πούύ ἔχει κεφαλήή τόόν ἴδιο τόόν Θεάάνθρωπο Κύύριον
ἡµῶν Ἰησοῦν Χριστόόν. Διάά τοῦ Μυστηρίίου τοῦ Ἁγίίου Χρίίσµατος λάάβαµε τήήν

	
  

1

Σφραγίίδα τῆς Δωρεᾶς τοῦ Ἁγίίου Πνεύύµατος καίί διάά τῆς θείίας Μεταλήήψεως
τοῦ Τιµίίου Σώώµατος καίί Αἵµατος τοῦ Χριστοῦ ἑνωνόόµαστε µέέ τόόν Χριστόό καίί
γινόόµαστε µέέλη τοῦ Σώώµατόός Του.
Ὡς µέέλη τῆς Ἐκκλησίίας τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποίία ἀποκλειστικῶς καίί µόόνον
εἶναι ἡ Ὀρθόόδοξη Ἐκκλησίία, µόόνο στήήν ὁποίία ἑνωνόόµαστε µέέ τόόν Ἀληθινόό
Θεόό καίί µόόνο µέέσα στήήν ὁποίία ὁ ἄνθρωπος µπορεῖ νάά σωθεῖ, ἀποκηρύύττου–
µε καίί ἀπορρίίπτουµε δηµόόσια τίίς ποικίίλες αἱρέέσεις, οἱ ὁποῖες µόόλυναν
ἀρκετάά µέέλη τῆς Ἐκκλησίίας. Ἡ αἵρεση δέέν βλάάπτει µόόνο ἐκείίνον, πούύ
πιστεύύει σ' αὐτήήν, ἀλλάά καίί τάά µέέλη τῆς Ἐκκλησίίας, ἐφόόσον ἐκεῖνοι, πούύ
ἔχουν αἱρετικόό φρόόνηµα στήήν Ἐκκλησίία, διακηρύύττουν τήήν αἵρεση καίί στάά
ὑπόόλοιπα µέέλη λόόγω καίί ἔργω, διασκορπίίζοντας ἔτσι τόό µικρόόβιο τῆς αἱρέέ–
σεως σ' ὁλόόκληρο τόό σῶµα τῆς Ἐκκλησίίας. Ἡ αἵρεση, ὅταν διακηρύύττεται
ἀπόό ἐπίίσκοπο ἤ ἱερέέα, βλάάπτει καίί τούύς πιστούύς. Ὁ ἐπίίσκοπος καίί ὁ ἱερεύύς
ὀφείίλει νάά φροντίίζει, ὥστε τάά µέέλη τοῦ ποιµνίίου του νάά µήήν διδάάσκουν
αἱρέέσεις. Ἄν οἱ ἠθικέές ἁµαρτίίες χωρίίζουν τόόν ἄνθρωπο ἀπόό τόόν Θεόό, ἀκόόµη
περισσόότερο ἡ αἵρεση. Τόό καθῆκον τοῦ ἐπισκόόπου εἶναι νάά ὀρθοτοµεῖ τόόν
λόόγον τῆς Ἀληθείίας, ἐφόόσον ἡ ἁγιόότης συνδέέεται ὀργανικάά µέέ τήήν
Ἀλήήθεια1. Ὁ Χριστόός εἶναι ἡ Ὁδόός, ἡ Ἀλήήθεια καίί ἡ Ζωήή. Ἡ αἵρεση εἶναι
ψέέµα καίί βλασφηµίία ἐναντίίον τοῦ σεσαρκωµέένου Λόόγου, τοῦ Θεανθρώώπου
Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἡ αἵρεση δηµιουργεῖται ὡς πνευµατικήή πλάάνη καίί διαµορ–
φώώνεται ὡς ἰδεολογίία, πούύ ἐναντιώώνεται στήήν Ἀλήήθεια, µηδενίίζοντας τήή
δυνατόότητα ἁγιόότητος καίί σωτηρίίας.
Ὅπως µιάά ἀρρώώστια δέέν βλάάπτει µόόνο τόό ἄρρωστο ὄργανο, ἀλλάά ὁλόό–
κληρο τόόν ὀργανισµόό, µέέ τόόν ἴδιο τρόόπο καίί ἡ αἵρεση, ἐφόόσον δηλητηριάάζει
κάάποια µέέλη τῆς Ἐκκλησίίας, προκαλεῖ πόόνο σέέ ὁλόόκληρο τόό σῶµα της καίί
τόό βλάάπτει. Γι'αὐτόόν τόόν λόόγο, κάάθε φοράά πούύ ἐµφανιζόόταν µίία αἵρεση, ἡ
ὁποίία ἀπειλοῦσε τόό Σῶµα τῆς Ἐκκλησίίας, συνέέρχονταν Οἰκουµενικέές καίί
Τοπικέές Σύύνοδοι, πούύ ἀναθεµάάτιζαν καίί τήήν αἵρεση καίί τούύς αἱρετικούύς, οἱ
ὁποῖοι τήήν ὑπεράάσπιζαν. Μέέ τόόν τρόόπο αὐτόόν, ἀπέέκοπταν ἀπόό τόό Σῶµα τῆς
Ἐκκλησίίας καίί τήήν αἱρετικήή διδασκαλίία καίί αὐτούύς, πούύ τήήν προωθοῦσαν.
Ὁ Ἀπόόστολος Παῦλος, στήήν πρόός Ρωµαίίους ἐπιστολήή, λέέγει: «καθάάπερ  
γὰρ   ἐν   ἑνὶ   σώώµματι   πολλὰ   µμέέλη   ἔχοµμεν,   τὰ   δὲ   µμέέλη   πάάντα   οὐ   τὴν   αὐτὴν   ἔχει  
πρᾶξιν,   οὕτως   οἱ   πολλοὶ   ἓν   σῶµμάά   ἐσµμεν   ἐν   Χριστῷ,   τὸ   δὲ   καθ'ʹ   εἷς   ἀλλήήλων  
µμέέλη.  ἔχοντες  δὲ  χαρίίσµματα  κατὰ  τὴν  χάάριν  τὴν  δοθεῖσαν  ἡµμῖν  διάάφορα,  εἴτε  
προφητείίαν,   κατὰ   τὴν   ἀναλογίίαν   τῆς   πίίστεως»2. Καίί στήήν Α΄ πρόός Κοριν–
θίίους ἐπιστολήή: «οὐ   δύύναται   δὲ   ὁ   ὀφθαλµμὸς   εἰπεῖν   τῇ   χειρίί·∙   χρείίαν   σου   οὐκ  
ἔχω·∙  ἢ  πάάλιν  ἡ  κεφαλὴ  τοῖς  ποσίί·∙  χρείίαν  ὑµμῶν  οὐκ  ἔχω·∙  ἀλλὰ  πολλῷ  µμᾶλλον  
τὰ   δοκοῦντα   µμέέλη   τοῦ   σώώµματος   ἀσθενέέστερα   ὑπάάρχειν   ἀναγκαῖάά   ἐστι»3,
1. Ἰω.  17, 17 «Ἁγίίασον αὐτούύς ἐν τῇ ἀληθείίᾳ σου· ὁ λόόγος ὁ σὸς ἀλήήθειάά ἐστι».
2. Ρωµμ. 12, 4-6.
3. Α΄  Κορ. 12, 21-22.
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ἐπισηµαίί-νοντας ἀκολούύθως ὅτι «εἴτε  πάάσχει  ἓν  µμέέλος,  συµμπάάσχει  πάάντα  τὰ  
µμέέλη,  εἴτε  δοξάάζεται  ἓν  µμέέλος,  συγχαίίρει  πάάντα  τὰ  µμέέλη.  Ὑµμεῖς  δέέ  ἐστε  σῶµμα  
Χριστοῦ  καὶ  µμέέλη  ἐκ  µμέέρους»4.
Ἔχοντας ὑπ'ὄψιν µας ὅτι µέέχρι σήήµερα δέέν συνῆλθαν Τοπικέές Σύύνοδοι,
γιάά νάά καταδικάάσουν ἐκείίνους, πούύ παραβιάάζουν ἐδῶ καίί ἕνα περίίπου
αἰώώνα τόόσο τούύς Ἀποστολικούύς Κανόόνες, ὅσο καίί τίίς ἀποφάάσεις τῶν Ἁγίίων
Οἰκουµενικῶν καίί Τοπικῶν Συνόόδων, ἐµεῖς, ὡς ζωντανάά µέέλη τοῦ Σώώµατος
τοῦ Χριστοῦ, ἀπορρίίπτουµε καίί ἀποστασιοποιούύµαστε ἀπόό ὅλες τίίς
πράάξεις, τίίς ὁποῖες καταδικάάζει ἡ Ἐκκλησίία , δηλ.:
( τίίς συµπροσευχέές µέέ τούύς αἱρετικούύς, ὅπως τήήν λεγοµέένη «ἑβδοµάάδα
προσευχῆς ὑπέέρ τῆς ἑνόότητος τῶν χριστιανῶν», τούύς «ἑσπερινούύς ὑπέέρ τῆς
ἑνόότητος τῶν χριστιανῶν» καίί ἄλλες παρόόµοιες ἐκδηλώώσεις, πούύ λαµβάάνουν χώώρα σέέ ὀρθόόδοξες ἐκκλησίίες, κατάά τήήν «ἑβδοµάάδα προσευχῆς ὑπέέρ
τῆς ἑνόότητος τῶν χριστιανῶν», στίίς ὁποῖες προσκαλοῦνται αἱρετικοίί νάά
κηρύύξουν ἀπόό τόό Ἱερόό καίί Φοβερόό Ὀρθόόδοξο Βῆµα, ὅπου θυσιάάζεται
Χριστόός ὁ Θεόός,
( τήήν συµµετοχήή σέέ συγκρητιστικέές διαθρησκευτικέές καίί διαχριστιανικέές συναντήήσεις, στίίς ὁποῖες οἱ συµµετέέχοντες προβαίίνουν σέέ συγκρητιστικέές συµβολικέές πράάξεις καίί γίίνονται συµπροσευχέές µέέ τούύς αἱρετικούύς.
Ἀποκηρύύττουµε ὡς παναίίρεση καίί ἀπορρίίπτουµε δηµόόσια τόόν
Οἰκουµενισµόό ὑπόό ὅλες τίίς µορφέές του :
α΄. Τήήν παρουσίία τῆς Ρουµανικῆς Ὀρθόόδοξης Ἐκκλησίίας καίί τῶν
ὑπολοίίπων Ὀρθοδόόξων Ἐκκλησιῶν στόό λεγόόµενο «Παγκόόσµιο Συµβούύλιο
τῶν Ἐκκλησιῶν»,
β΄. Τήήν αἵρεση, κατάά τήήν ὁποίία ἡ Ὀρθοδοξίία ἀποτελεῖ µόόνο ἕνα µέέρος
τῆς Ἐκκλησίίας,
γ΄. Τήήν αἵρεση, κατάά τήήν ὁποίία ὅλες οἱ χριστιανικέές ὁµολογίίες εἶναι
κλάάδοι τῆς Μιᾶς Ἐκκλησίίας,
δ΄. Τήήν αἵρεση, κατάά τήήν ὁποίία ἡ Ὀρθόόδοξη Ἐκκλησίία εἶναι µίία
Ἐκκλησίία µεταξύύ πολλῶν ἄλλων «οἰκογενειῶν Ἐκκλησιῶν», οἱ ὁποῖες
ἀποτελοῦν µαζίί τήήν Μίία Ἐκκλησίία,
ε΄. Τήήν αἵρεση, κατάά τήήν ὁποίία ἡ ἑνόότης τῆς Ἐκκλησίίας ἔχει ἀπολεσθεῖ.
Ἡ Ἐκκλησίία, σύύµφωνα µέέ τήήν ὀρθόόδοξη διδασκαλίία, εἶναι Μίία καίί
Μοναδικήή, ἐπειδήή ἡ Κεφαλήή της εἶναι Μίία, ὁ Κύύριος Ἰησοῦς Χριστόός. Ἡ
ἑνόότης τῆς Ἐκκλησίίας ἐκφράάζεται διάά τῆς ἑνόότητος τῆς πίίστεως, τῆς
λατρείίας καίί τῆς διοικήήσεως καίί διάά τῆς ὑπακοῆς τῶν πιστῶν στήήν ἱεραρχίία
της, ἐφ’ὅσον ἡ ἱεραρχίία διατηρεῖ τήήν ἑνόότητα τῆς πίίστεως.
στ΄. Τήήν αἵρεση, κατάά τήήν ὁποίία ἡ Ἐκκλησίία εἶναι «διηρηµέένη σέέ
χριστιανικέές ὁµολογίίες», καίί ὅτι τώώρα ἐµεῖς, ὡς δῆθεν «νέέοι πατέέρες», θάά
πρέέπει νάά «ἐπανεύύρουµε τήήν ἑνόότητάά της» διάά τοῦ «δογµατικοῦ µινιµαλι4. Α΄  Κορ. 12, 26-27.
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σµοῦ», µέέ τόό νάά ἀποδεχτοῦµε δηλ. ὡς βάάση τῆς ἑνώώσεως τῶν ὀρθοδόόξων µέέ
τίίς αἱρέέσεις µίία µινιµαλιστικήή πίίστη, δηλ. µόόνο τήήν πίίστη στήήν Ἁγίία Τριάάδα
καίί στόόν Ἰησοῦ Χριστόό ὡς Σεσαρκωµέένο Θεόό καίί Σωτήήρα, παραβλέέποντας
ὅλα τάά ὑπόόλοιπα δόόγµατα τῆς Ἐκκλησίίας, συµπεριλαµβανοµέένης τῆς
µυστηριακῆς ἱερωσύύνης, τῶν ἱερῶν εἰκόόνων, τῆς ἀκτίίστου Χάάριτος, τῆς
τιµητικῆς προσκυνήήσεως τῶν Ἁγίίων κλπ.
ζ΄. Τήήν αἵρεση, κατάά τήήν ὁποίία ὑπάάρχει µίία «ἀόόρατη ἑνόότητα» τῆς
Ἐκκλησίίας, µέέσω τῆς κοινῆς πίίστεως στήήν Ἁγίία Τριάάδα καίί στόόν Ἰησοῦ
Χριστόό, ὡς Κύύριο καίί Σωτήήρα, καίί ὅτι αὐτήήν (τήήν «ἀόόρατη ἑνόότητα») θάά
ἀκολουθήήσει µίία «ὁρατήή ἑνόότητα», ἡ ὁποίία θάά ἐκπληρωθεῖ διάά τῆς ἑνώώσεως
τῶν «ὁµολογιῶν» (ἑνόότης ἐν τῆ ποικιλίία τῶν δογµάάτων καίί παραδόόσεων).
η΄. Τήήν αἵρεση, κατάά τήήν ὁποίία ἀρκεῖ νάά πιστεύύει κανείίς στήήν Ἁγίία
Τριάάδα καίί στόόν Κύύριο Ἰησοῦ, ὡς Θεόό καίί Σωτήήρα, γιάά νάά ἀνήήκει στήήν
Ἐκκλησίία. Δηλ. ἡ Ἐκκλησίία θεωρεῖται ὡς σύύναξη ὅλων τῶν χριστιανικῶν
«ὁµολογιῶν».
θ΄. Τήήν αἵρεση, σύύµφωνα µέέ τήήν ὁποίία ἡ Ὀρθόόδοξη Ἐκκλησίία καίί ἡ
αἵρεση τοῦ Παπισµοῦ εἶναι «ἀδελφέές ἐκκλησίίες» καίί «οἱ δύύο πνεύύµονες», µέέ
τούύς ὁποίίους ἀναπνέέει ἡ Μίία Ἐκκλησίία.
ι΄. Τήήν αἵρεση, σύύµφωνα µέέ τήήν ὁποίία µεταξύύ τῆς Ὀρθοδόόξου Ἐκκλησίίας καίί τῆς αἱρέέσεως τοῦ Παπισµοῦ δέέν ὑπάάρχει καµίία δογµατικήή
διαφοράά, ὑποστηρίίζοντας ὅτι ἡ µόόνη διαφοράά εἶναι τόό παγκόόσµιο πρωτεῖο
ἐξουσίίας τοῦ «πάάπα» Ρώώµης ἐπίί τῆς Καθόόλου Ἐκκλησίίας.
ια΄. Τίίς ἀνορθόόδοξες συµφωνίίες, τίίς ὁποῖες ὑπέέγραψαν οἱ ἐκπρόόσωποι
τῶν Ὀρθοδόόξων Ἐκκλησιῶν στόό πλαίίσιο τοῦ διαχριστιανικοῦ διαλόόγου. Στόό
σηµεῖο αὐτόό θέέλουµε νάά τονίίσουµε ὅτι δέέν εἴµαστε ἐναντίίον τοῦ διαλόόγου,
µέέ τήήν προϋπόόθεση, ὅµως, ὅτι αὐτόός διεξάάγεται µέέ ὀρθόόδοξες βάάσεις καίί
ἔχει ὡς σκοπόό τήήν ἐπιστροφήή τῶν αἱρετικῶν στήήν Ὀρθόόδοξη Ἐκκλησίία διάά
τῆς κατηχήήσεως, τῆς ἀποκηρύύξεως τῆς αἱρέέσεώώς τους καίί τῶν ἱερῶν
µυστηρίίων τοῦ Βαπτίίσµατος, τοῦ Χρίίσµατος καίί τῆς Θείίας Εὐχαριστίίας.
ιβ΄. Τήήν συγκατάάθεση τῆς Ρουµανικῆς Ὀρθόόδοξης Ἐκκλησίίας στόόν
διάάλογο τοῦ Chambesy, βάάσει τοῦ ὁποίίου οἱ ἀντιχαλκηδόόνιοι αἱρετικοίί, οἱ
µονοφυσίίτες, οἱ λεγόόµενοι µιαφυσίίτες, διάάδοχοι τῆς αἱρέέσεως τοῦ Σεβήήρου
Ἀντιοχείίας ἀναγνωρίίζονται ὡς ὀρθόόδοξοι. Οἱ µονοφυσίίτες / µιαφυσίίτες
διδάάσκουν ὅτι ὁ Χριστόός, µετάά τήήν ἕνωση, ἔχει µόόνο µίία σύύνθετη φύύση, καίί
ἀπορρίίπτουν τόό γεγονόός ὅτι οἱ δύύο φύύσεις στόόν Χριστόό εἶναι ἑνωµέένες
ἀσυγχύύτως, ἀτρέέπτως, ἀδιαιρέέτως καίί ἀχωρίίστως στόό ἕνα Πρόόσωπο τοῦ
Θεοῦ Λόόγου, διατηρώώντας ἡ κάάθε φύύση τήήν δικήή της θέέληση καίί ἐνέέργεια.
Οἱ ἐν λόόγω αἱρετικοίί δέέν ἀποδέέχονται τήήν διδασκαλίία τῶν Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ καίί Ζ΄
Ἁγίίων καίί Οἰκουµενικῶν Συνόόδων καίί παραµέένουν σέέ πλάάνη καίί ἐκτόός
Ἐκκλησίίας. Ἐπίίσης, τόό κείίµενο τοῦ Chambesy ἰσχυρίίζεται ὅτι ὁ ἀναθεµατισµόός τους ὀφείίλεται ἁπλῶς σέέ µίία παρεξήήγηση ὅρων καίί ὅτι, ἀκολούύθως,
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δέέν ὑπάάρχει καµίία δογµατικήή διαφοράά µεταξύύ τῆς Ὀρθόόδοξης Ἐκκλησίίας
καίί τῶν µονοφυσιτικῶν αἱρετικῶν κοινοτήήτων (Κοπτῶν, Ἀρµενίίων, Συροϊακωβιτῶν, Μαλαµπαριῶν καίί Αἰθιόόπων), πράάγµα ἐντελῶς ἀπαράάδεκτο.
ιγ΄. Τήήν συµφωνίία τοῦ Μπαλαµάάντ, βάάσει τῆς ὁποίίας οἱ ἐκπρόόσωποι
τῶν Τοπικῶν Ὀρθοδόόξων Ἐκκλησιῶν ἀποδέέχτηκαν ἕνα νέέο εἶδος Οὐνίίας
καίί ἀναγνώώρισαν τάά ψευδῆ Μυστήήρια τῶν αἱρετικῶν Παπικῶν. Ἡ ἐν λόόγω
συµφωνίία ἀπορρίίφθηκε ἀπόό τούύς ἐκπροσώώπους τῶν Τοπικῶν Ὀρθοδόόξων
Ἐκκλησιῶν, πούύ συνῆλθαν στήή Baltimore τόό 2000.
ιδ΄. Τήήν αἵρεση, κατάά τήήν ὁποίία ἡ αἵρεση τοῦ Filioque (ἡ ἐκπόόρευση τοῦ
Ἁγίίου Πνεύύµατος «καίί ἀπόό τόόν Υἱόό») εἶναι µόόνο µίία ἁπλήή παρεξήήγηση ὅρων, καίί ὄχι µίία ἀλλοίίωση τοῦ δόόγµατος τῆς Ἁγίίας Τριάάδος, τόό ὁποῖο µᾶς ἀπεκάάλυψε ὁ ἴδιος ὁ Θεόός διάά τοῦ σεσαρκωµέένου Υἱοῦ του, τοῦ Ἰησοῦ
Χριστοῦ5.
ιε΄. Τήήν λεγοµέένη «ἄρση τῶν ἀναθεµάάτων» µεταξύύ Ὀρθοδόόξων καίί
Παπικῶν, ἀλλάά καίί τῶν µονοφυσιτῶν, µονοθελητῶν καίί µονοενεργητῶν,
τάά ὁποίία ἀπήήγγειλαν οἱ Ἅγιες καίί Οἰκουµενικέές Σύύνοδοι. Σύύµφωνα µέέ την
ὀρθόόδοξη διδασκαλίία, ἕνα δογµατικόό ἀνάάθεµα δέέν ἀκυρώώνεται κατάά
µαγικόό τρόόπο, ἄν δέέν ἐκλείίψουν πρῶτα οἱ λόόγοι του ἀναθεµατισµοῦ.
ιστ΄. Τήήν αἵρεση, κατάά τήήν ὁποίία ὑπάάρχει σωτήήρια Χάάρις καίί ἐκτόός τῆς
Μιᾶς, Ἁγίίας, Καθολικῆς καίί Ἀποστολικῆς Ὀρθοδόόξου Ἐκκλησίίας καίί ὅτι
ὑπάάρχει ἔγκυρο βάάπτισµα καίί ἐνεργοῦσα Χάάρις τῆς ἱερωσύύνης καίί ἐκτόός τῆς
Ὀρθοδόόξου Ἐκκλησίίας. Ὅµως, καθώώς εἶναι γνωστόόν, ἡ ἁπλήή ἱστορικήή καίί
τυπικήή ὕπαρξη µιᾶς διαδοχῆς ἀπόό τούύς Ἀποστόόλους ἕως σήήµερα καίί ἡ ἁπλήή
ἐκφώώνηση µιᾶς φόόρµουλας   τῆς Ἁγίίας Τριάάδος δέέν ἐπικυρώώνει τάά
«µυστήήρια» τῶν αἱρετικῶν.
ιζ΄. Τήήν αἵρεση, κατάά τήήν ὁποίία δέέν εἶναι δυνατόόν οἱ Ἅγιοι καίί Θεοφόόροι
Πατέέρες νάά εἶναι ἐπίίκαιροι στίίς ἡµέέρες µας, ἡ ὁποίία (αἵρεση) ἀρνεῖται στήήν
οὐσίία τήήν παρουσίία τοῦ Ἁγίίου Πνεύύµατος στούύς Ἁγίίους καίί Θεοφόόρους
Πατέέρες τῶν Ἁγίίων καίί Οἰκουµενικῶν Συνόόδων καίί, ἀκολούύθως, τήήν ἴδια
τήήν συνέέχεια τῆς ὑπάάρξεως τῆς Ἐκκλησίίας ὡς Θεανθρωπίίνου θεσµοῦ.
ιη΄. Τήήν αἵρεση, ἡ ὁποίία ἰσχυρίίζεται ὅτι δέέν γνωρίίζουµε ποιάά εἶναι τάά
ὅρια µεταξύύ τῆς Ὀρθοδόόξου Ἐκκλησίίας καίί τῆς αἱρέέσεως, σύύµφωνα µέέ τήήν
ὁποίία ὅλη ἡ ἀνθρωπόότης εἶναι ἐνσωµατωµέένη σέέ µίία «ἀόόρατη Ἐκκλησίία».
Κατάά τήήν ὀρθόόδοξη διδασκαλίία, ἡ Ἐκκλησίία εἶναι ἡ ἱστορικήή, ὁρατήή
Ἐκκλησίία, ἡ ὁποίία κατέέχει τήήν ἀποστολικήή διαδοχήή καίί διατηρεῖ τήήν Ὀρθήή
Πίίστη, δηλ. τάά δόόγµατα, τάά ὁποίία διατυπώώθηκαν στίίς Ἅγιες καίί Οἰκουµενικέές Συνόόδους, καίί τάά ἀναθέέµατα, πούύ ὁριοθετοῦν τήήν δογµατικήή Ἀλήήθεια
ἀπόό τόό αἱρετικόό ψέέµα, καίί τήήν µεταδίίδει ἕως συντελείίας τῶν αἰώώνων. Αὐτήή
ἡ Ἐκκλησίία εἶναι ἡ Ὀρθόόδοξη.

5. Ἰω. 15, 26.
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ιθ΄. Τήήν αἵρεση, σύύµφωνα µέέ τήήν ὁποίία καίί οἱ αἱρετικοίί ἐνσωµατώώνονται
κατάά κάάποιο τρόόπο στήήν Ἐκκλησίία.
κ΄. Τήήν ἀντίίληψη, κατάά τήήν ὁποίία ὁ ἀριθµόός τῶν πιστῶν ἀποτελεῖ τόό
κριτήήριο τῆς Ἀληθοῦς Ἐκκλησίίας. Σύύµφωνα µέέ τήήν ὀρθόόδοξη διδασκαλίία,
τόό κριτήήριο τῆς Ἀληθοῦς Ἐκκλησίίας εἶναι ἡ ἀναλλοίίωτη διατήήρηση τῆς
ἀποκαλυπτικῆς Ἀληθείίας.
κα΄. Τήήν µετατροπήή τῆς οἰκονοµίίας σέέ δόόγµα καίί κανόόνα. Σύύµφωνα µέέ
τήήν ὀρθόόδοξη διδασκαλίία, ἡ οἰκονοµίία εἶναι ἡ πρόός καιρόόν παρέέκκλιση ἀπόό
τήήν ἀκρίίβεια, τόόν κανόόνα τῆς πίίστεως, λόόγω τῶν ἀνθρωπίίνων ἀδυναµιῶν
σέέ ἐξαιρετικέές περιστάάσεις, ἔχοντας ὡς σκοπόό τήήν ἐπιστροφήή τῶν
ἀνθρώώπων στήήν ὀρθήή πίίστη, παράά τάά ἀντικειµενικάά ἐµπόόδια. Ἡ οἰκονοµίία
ἐφαρµόόζεται µόόνο σέέ ἐξαιρετικέές περιπτώώσεις, προκειµέένου νάά ἐκπληρωθεῖ
ἕνας καλόός σκοπόός σέέ δυσµενεῖς καταστάάσεις. Ἐφόόσον, ὅµως, ἐκλείίψουν οἱ
ἐξαιρετικέές περιστάάσεις, ἡ συνέέχιση τῆς ἐφαρµογῆς τῆς οἰκονοµίίας
διασαλεύύει καίί καταστρατηγεῖ τήήν κανονικήή τάάξη, καίί µ' αὐτόόν τόόν τρόόπο
δέέν συνιστᾶ σοφήή προσαρµογήή, ἀλλάά περιφρόόνηση τῶν ἱερῶν θεσµῶν, καίί
ἑποµέένως ὁδηγεῖ στήήν περιφρόόνηση τῆς Ὀρθοδοξίίας.
κβ΄. Τούύς λεγοµέένους «µικτούύς γάάµους» µεταξύύ ὀρθοδόόξων καίί ἑτεροδόόξων, ἐπειδήή δέέν δύύνανται νάά ἑνωθοῦν τάά ἀντίίθετα, δεδοµέένου ὅτι ἡ βασικήή
προϋπόόθεση τοῦ µυστηρίίου τοῦ Γάάµου εἶναι ἡ κοινήή ὀρθόόδοξη πίίστη τῶν
ὑποψηφίίων νεονύύµφων, οἱ ὁποῖοι ὀφείίλουν νάά εἶναι βαπτισµέένοι κλπ. Τόό
µυστήήριο τοῦ Γάάµου εἶναι τόό µυστήήριο τῆς ἀγάάπης καίί τῆς ἑνώώσεως βάάσει
τῆς ὀρθῆς πίίστεως. Δέέν εἶναι δυνατόόν νάά ἰσχύύσει τόό µυστήήριο µόόνο γιάά ἕνα
µέέλος τοῦ ζευγαριοῦ, δηλ. γιάά τόό ὀρθόόδοξο. Γι'αὐτόόν τόόν λόόγο, ὁ µικτόός
γάάµος καθίίσταται ἄκυρος καίί ἀνυπόόστατος καίί συνάάµα συνιστᾶ
συµπροσευχήή µέέ τούύς ἑτεροδόόξους.
κγ΄. Τήήν ἀπάάρνηση τῆς ἰσόότητος τῶν Προσώώπων τῆς Ἁγίίας Τριάάδος.
Σύύµφωνα µέέ τήήν ὀρθόόδοξη διδασκαλίία, τάά ὑποστατικάά ἰδιώώµατα, δηλ. τόό ὅτι
ὁ Πατήήρ εἶναι ἀγέέννητος, ὁ Υἱόός γενητόός καίί τόό Ἅγιον Πνεῦµα ἐκπορευτόό,
ἀποδεικνύύει τόόν τρόόπο ὑπάάρξεως κάάθε Προσώώπου. Ταυτοχρόόνως τάά
Πρόόσωπα εἶναι ἰσοδύύναµα σέέ δόόξα καίί λατρείία, ἔχοντας τήήν ἴδια οὐσίία.
κδ΄. Τήήν αἵρεση, σύύµφωνα µέέ τήήν ὁποίία ὁ ἑκάάστοτε Οἰκουµενικόός
Πατριάάρχης εἶναι πρῶτος ἄνευ ἴσου. Αὐτήή ἡ αἵρεση ἔχει ὡς βάάση τήήν
αἵρεση, πούύ ἀρνεῖται τήήν ἰσόότητα τῶν Προσώώπων τῆς Ἁγίίας Τριάάδος.
Ἡ Ὀρθόόδοξη Ἐκκλησίία εἶναι Οἰκουµενικήή, καίί ὄχι οἰκουµενιστικήή, καίί
γι' αὐτόόν τόόν λόόγο περιµέένουµε ἀπόό τάά µέέλη της νάά ἐφαρµόόζουν καίί νάά κηρύύττουν τήήν Ὀρθοδοξίία σέέ ὅλη τήήν κτίίση, φέέρνοντας πολλούύς ἀνθρώώ-πους
στήήν Κιβωτόό τῆς Σωτηρίίας, πούύ εἶναι ἡ Ὀρθόόδοξη Ἐκκλησίία, ἡ Μίία, Ἁγίία,
Καθολικήή καίί Ἀποστολικήή Ἐκκλησίία, καθῶς ὀµολογοῦµε στόό Σύύµβολο τῆς
Πίίστεως Νικαίίας - Κωνσταντινουπόόλεως. Γι' αὐτόόν τόόν λόόγο ἀποστασιοποιούύµαστε ἀπόό τίίς θέέσεις ὅλων ἐκείίνων, πούύ διδάάσκουν καίί ἐφαρµόόζουν
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τίίς προαναφερθεῖσες αἱρέέσεις, εἴτε διατυπωµέένες σέέ πανορθόόδοξες καίί τοπικέές συνόόδους, εἴτε διακηρυγµέένες ἀπόό πατριάάρχες, ἱεράάρχες, ἱερεῖς, διακόόνους, ὑποδιακόόνους, ἀναγνῶστες, µοναχούύς, µοναχέές ἤ ἁπλούύς πιστούύς.
Ὁ Σωτήήρ Ἰησοῦς Χριστόός µᾶς παροτρύύνει νάά ἐπιπλήήττουµε τούύς ἀδελφούύς µας, µέέ στόόχο τήήν ἐπανόόρθωσήή τους, καίί ὑποδεικνύύει τόό καθῆκον τῆς
ἐκκλησιαστικῆς συνάάξεως νάά συνεχίίσει τίίς ἐπιπλήήξεις, ὅταν χρειαστεῖ:
«Ἐὰν  δὲ  ἁµμαρτήήσῃ  εἰς  σὲ  ὁ  ἀδελφόός  σου,  ὕπαγε  ἔλεγξον  αὐτὸν  µμεταξὺ  σοῦ  καὶ  
αὐτοῦ  µμόόνου·∙  ἐάάν  σου  ἀκούύσῃ,  ἐκέέρδησας  τὸν  ἀδελφόόν  σου·∙  ἐὰν  δὲ  µμὴ  ἀκούύσῃ,  
παράάλαβε   µμετὰ   σοῦ   ἔτι   ἕνα   ἢ   δύύο,   ἵνα   ἐπὶ   στόόµματος   δύύο   µμαρτύύρων   ἢ   τριῶν  
σταθῇ   πᾶν   ῥῆµμα»6. Ὁ οε΄ (75ος) Ἀποστολικόός Κανώών δέέν κάάνει καµιάά
διαφοροποίίηση µεταξύύ λαϊκῶν καίί κληρικῶν, ὅταν πρόόκειται γιάά µάάρτυρες
τῶν ἐκτροπῶν τοῦ ἐπισκόόπου: «Εἰς   µμαρτυρίίαν   τήήν   κατάά   Ἐπισκόόπου,  
αἱρετικόόν   µμήή   προσδέέχεσθαι,   ἀλλάά   µμηδέέ   πιστόόν   ἕνα   µμόόνον·∙   ἐπίί   στόόµματος   γάάρ  
δύύω   ἤ   τριῶν   µμαρτύύρων   σταθήήσεται   πᾶν   ρῆµμα»7. Ὁ ἅγιος Ἰωάάννης ὁ
Χρυσόόστοµος τονίίζει ὅτι ὑπάάρχει ὑποχρέέωση τῶν µελῶν τῆς Ἐκκλησίίας νάά
ἐπιπλήήττουν τόόν κλῆρο, πούύ διδάάσκει ἀνορθόόδοξα: «Πρέέπει   νάά   κάάνουµμε  
ὑπακοήή  στούύς  διδασκάάλους  καἰ  ἱερείίς  καίί  νάά  µμήήν  τούύς  κατακρίίνουµμε,  ἀκόόµμα  κίί  
ἄν   ἔχουν   ἀσεβήή   ζωήή·∙   ἄν   ὅµμως   ἡ   πίίστη   τους   εἶναι   λανθασµμέένη,   τόότε   ὄχι   µμόόνο  
δέέν   πρέέπει   νάά   τούύς   ὑπακούύσουµμε,   ἀλλάά   καίί   νάά   φύύγουµμε   ἀπ’   αὐτούύς   καίί   νάά  
τούύς  κατακρίίνουµμε»8.
Γι'΄αὐτόό ἀποστασιοποιούύµαστε ἀπόό τίίς θέέσεις τους καίί, προσευχόόµενοι
στόόν Ἀγαθόό Θεόό µέέ πόόνο καίί µέέ τήήν ἐλπίίδα ἐπανορθώώσεώώς τους, ἐπιπλήήττουµε:
( τούύς ἐκπροσώώπους τῶν Τοπικῶν Ἐκκλησιῶν, οἱ ὁποῖοι κάάνουν
δογµατικούύς συµβιβασµούύς καίί ὑποστηρίίζουν ἐκκλησιολογικέές αἱρέέσεις
στόόν διαχριστιανικόό καίί διαθρησκευτικόό διάάλογο,
( τόόν Παναγιώώτατο Οἰκουµενικόό Πατριάάρχη κ. Βαρθολοµαῖο Α΄, ὁ
ὁποῖος συµπροσευχήήθηκε µέέ τόόν αἱρεσιάάρχη «πάάπα» Φραγκίίσκο Α΄ στόόν
Πανάάγιο Τάάφο, στήή Ρώώµη καίί στόό Φανάάρι, ποδοπατώώντας τούύς Ἱερούύς
Κανόόνες τῶν Ἁγίίων Ἀποστόόλων, οἱ ὁποῖοι ἀπαγορεύύουν µέέ τόό ἐπιτίίµιο τῆς
καθαιρέέσεως τίίς συµπροσευχέές µέέ τούύς ἑτεροδόόξους,
( τούύς Ἱεράάρχες διαφόόρων τοπικῶν συνόόδων, µεταξύύ τῶν ὁποίίων καίί
τούύς ἱεράάρχες, πούύ ἐστάάλησαν ὡς ἐκπρόόσωποι τῆς Ρουµανικῆς Ὀρθόόδοξης
Ἐκκλησίίας, γιάά νάά συγχαροῦν τόόν αἱρεσιάάρχη «πάάπα» Φραγκίίσκο Α΄ στήήν
ἐνθρόόνισήή του ὡς ἡγέέτου τοῦ κράάτους τοῦ Βατικανοῦ καίί τῆς παπικῆς
αἱρέέσεως.
Ἐπιπλήήττουµε, ἐπίίσης, καίί
6. Ματθ.  18, 15-17.
7. ΜΟΝΑΧΟΣ ΑΓΑΠΙΟΣ – ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, Πηδάάλιον, ἐκδ. Α. ΣΤ. Γεωργίίου,
Ἀθήήνα 1886, σ. 91
8. Β΄  ὁµμιλίία  στήήν  Β΄  πρόός  Τιµμόόθεον  ἐπιστολήή.
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ἐκκλησιαστικέές συνόόδους, πούύ στάάλθηκαν νάά συµµετάάσχουν σέέ µιάά
τέέτοια ἐπαίίσχυντη ἐκδήήλωση.
( τούύς ἱεράάρχες, ἱερεῖς, διακόόνους, ὑποδιακόόνους, ἀναγνῶστες, µοναχούύς, µοναχέές καίί πιστούύς τῆς Ὀρθόόδοξης Ἐκκλησίίας, οἱ ὁποῖοι συµµετεῖχαν σέέ συγκρητιστικέές διαθρησκευτικέές καίί διαχριστιανικέές συναντήήσεις
καίί ἔκαναν συγκρητιστικέές συµβολικέές πράάξεις καίί συµπροσευχέές µέέ τούύς
αἱρετικούύς καίί κοινώώνησαν µαζίί τους.
( ἐκείίνους, οἱ ὁποῖοι ὑποστηρίίζουν ὅτι στήήν Ρουµανικήή Ὀρθόόδοξη
Ἐκκλησίία δέέν ὑπάάρχει πλέέον ἡ Χάάρις τοῦ Ἁγίίου Πνεύύµατος, ἐπειδήή κάάποια
µέέλη της ἔπεσαν στήήν οἰκουµενιστικήή πλάάνη, σάά νάά ἀποσύύρθηκε
αὐτοµάάτως ἡ Χάάρις ἀπόό τήήν Ἐκκλησίία τοῦ Χριστοῦ. Δέέν εἴµαστε ἐµεῖς οἱ
σωτῆρες τῆς Ἐκκλησίίας, ἀλλάά ἡ Ἐκκλησίία σώώζει ἐµᾶς.
Ἀποστασιοποιούύµαστε ἀπόό τήήν ἐπαίίσχυντη ἐνέέργεια τοῦ Οἰκουµενικοῦ
Πατριαρχείίου νάά προσκαλέέσει στόό Φανάάρι τόόν ψευδεπίίσκοπο τῆς Ρώώµης,
Βενέέδικτο ΙΣΤ΄, τόό 2006, ἀλλάά καίί τόόν ψευδεπίίσκοπο Φραγκίίσκο Α΄, τόό 2014.
Ἀποστασιοποιούύµαστε, ἐπίίσης, καίί ἀπόό τήήν µνηµόόνευση τοῦ «πάάπα»
Βενεδίίκτου ΙΣΤ΄ στήήν αἴτηση «Ὑπέέρ τοῦ ἀρχιεπισκόόπου…» τῶν εἰρηνικῶν.
Ἀποστασιοποιούύµαστε, παραλλήήλως, ἀπόό τίίς ψευδευλογίίες, τίίς ὁποῖες
ἔδωσε ὁ «πάάπας» Βενέέδικτος ΙΣΤ΄ στήήν Ἐκκλησίία τοῦ ἁγίίου ἐνδόόξου
µεγαλοµάάρτυρος Γεωργίίου στόό Φανάάρι καίί ἀπόό τήήν ἐκφώώνηση τῆς
Κυριακῆς Προσευχῆς ἀπ’τόόν ἴδιο.
Ἀποστασιοποιούύµαστε, ταυτοχρόόνως, καίί ἀπόό τήήν ἐνέέργεια τοῦ Παναγιωτάάτου Οἰκουµενικοῦ Πατριάάρχου κ. Βαρθολοµαίίου Α΄ νάά προσκαλέέσει
στάά Ἱεροσόόλυµα τόόν ψευδεπίίσκοπο τῆς Ρώώµης, Φραγκίίσκο Α΄, γιάά νάά ἑορτάάσουν µαζίί τήήν ψευδήή ἄρση τῶν ἀναθεµάάτων, πούύ ἀπαγγέέλθηκαν τόό 1054,
καθώώς καίί ἀπόό ὅλες τίίς ἐνέέργειες ὑπέέρ τῆς ψευδοενώώσεως µέέ τήήν αἱρετικήή
παπωσύύνη.
Δηλώώνουµε δηµόόσια ὅτι οἱ ἐκπρόόσωποι τῆς Ὀρθόόδοξης Ἐκκλησίίας, οἱ ὁποῖοι κάάνουν δογµατικούύς συµβιβασµούύς καίί λειτουργικέές πράάξεις, οἱ ὁποῖες ἔχουν καταδικαστεῖ ἀπόό τούύς Ἱερούύς Κανόόνες τῆς Ἐκκλησίίας, ἐκπροσωποῦν µόόνο τόόν ἑαυτόό τους καίί ὄχι ἐµᾶς, τούύς πιστούύς τῆς Ὀρθόόδοξης
Ἐκκλησίίας, τόό πλήήρωµάά της.
Δηλώώνουµε, ἐπίίσης, ὅτι ἀποστασιοποιούύµαστε ἀπόό ὅλες τίίς οἰκουµενιστικέές καίί συγκρητιστικέές ἐνέέργειέές τους καίί περιµέένουµε νάά δηλώώσουν
δηµόόσια µετάάνοια, ἐπειδήή καίί ἡ αἱρετικήή καίί ἑτερόόδοξήή τους ἐνέέργεια ἔγινε
δηµόόσια.
Σέέ µίία ζῶσα Ἐκκλησίία, ὅταν ἕνας ἐπίίσκοπος διδάάσκει µιάά διδασκαλίία
ἀλλόότρια ὡς πρόός τήήν Ὀρθόόδοξη Ἐκκλησίία, οἱ ἱερεῖς ἐκείίνης τῆς ἐπαρχίίας
ἔχουν τήήν δυνατόότητα νάά διακόόψουν τήήν µνηµόόνευση τοῦ ἐπισκόόπου, ὁ
ὁποῖος διδάάσκει δηµόόσια καίί γυµνῇ τῇ κεφαλῇ τήήν αἵρεση, ἕως ὅτου θάά
κριθεῖ ἀπόό τήήν Σύύνοδο, σύύµφωνα µέέ τόόν ιε΄ Κανόόνα τῆς ΑΒ΄ Συνόόδου της
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Κωνσταντινουπόόλεως9. Γι'αὐτόό, ἐµεῖς, κλῆρος καίί λαόός, διάά τῆς παρούύσης
ὁµολογίίας, ἐπιπλήήττουµε τούύς πατριάάρχες, τούύς ἐπισκόόπους καίί τούύς
πιστούύς, πούύ διδάάσκουν τήήν αἵρεση, µέέ πόόνο καίί µέέ ἐλπίίδα ἐπανορθώώσεώώς
τους, γιάά τήήν ὁποίία προσευχόόµαστε στόόν Ἀγαθόό Θεόό. Ἐπίίσης, ἐπιπλήήττουµε καίί ἐκείίνους, πούύ δέέν προσπαθοῦν νάά διορθώώσουν τούύς ἀδελφούύς τους,
οἱ ὁποῖοι ἔπεσαν στήήν οἰκουµενιστικήή πλάάνη, υἱοθετώώντας µιάά παθητικήή,
ἐφησυχαστικήή καίί σιωπηλήή στάάση, τήήν ὁποίία ὁ ἅγιος Γρηγόόριος ὁ Παλαµᾶς
βλέέπει ὡς τόό τρίίτο εἶδος ἀθεΐας, µετάά τόόν ἀθεϊσµόό καίί τήήν αἵρεση.
Εὐχόόµαστε ὑπέέρ τῆς παράά τοῦ ἐν Τριάάδι δοξαζοµέένου καίί προσκυνουµέένου Θεοῦ βοηθείίας! Ἀµήήν.
Ἐάάν συµφωνεῖτε µέέ τίίς θέέσεις τοῦ κειµέένου τῆς ὁµολογίίας, ἀποστείίλατε
τόό ἐπώώνυµο, τόό ὄνοµα, τήήν περιοχήή καίί τόό λειτούύργηµα / ἐπάάγγελµάά σας
στόό e-mail: synaxisorthkm@gmail.com
Κάάθε κληρικόός καίί λαϊκόός, πούύ ὑπογράάφει τήήν παροῦσα ὁµολογίία, τήήν
ἀναλαµβάάνει καίί ὡς προσωπικήή του οµολογίία.
Γιὰ τήήν «Σύύναξη Ὀρθοδόόξων Κληρικῶν καὶ Μοναχῶν
Ἀρχιµ. Ἀθανάάσιος Ἀναστασίίου
Προηγούύµμενος  Ἱ.  Μ.  Μεγ.  Μετεώώρου  

Ἀρχιµ. Σαράάντης Σαράάντος
Ἐφηµμέέριος  Ἱ.  Ν.  Κοιµμήήσεως  Θεοτόόκου,  Ἀµμαρούύσιον  Ἀττικῆς  

Ἀρχιµ. Γρηγόόριος Χατζηνικολάάου
Καθηγούύµμενος  Ἱ.  Μ.  Ἁγίίας  Τριάάδος,  Ἄνω  Γατζέέας  Βόόλου  

Γέέρων Εὐστράάτιος Ἱεροµόόναχος
Ἱ.  Μ.  Μεγίίστης  Λαύύρας  Ἁγ.  Ὄρους  
9. «Τάά   ὁρισθέέντα   περίί   πρεσβυτέέρων   καίί   Ἐπισκόόπων   καίί   Μητροπολιτῶν   πολλῷ   µμᾶλλον  
ἐπίί   Πατριαρχῶν   ἁρµμόόζει.   Ὥστε   εἴ   τις   Πρεσβύύτερος   ἤ   Ἐπίίσκοπος,   ἤ   Μητροπολίίτης   τολµμήήσοι  
ἀποστῆναι  τῆς  πρόός  τόόν  οἰκεῖον  Πατριάάρχην  κοινωνίίας,  καίί  µμήή  ἀναφέέροι  τόό  ὄνοµμα  αὐτοῦ  κατάά  
τόό   ὡρισµμέένον   καίί   τεταγµμέένον,   ἐν   τῆ   θείίᾳ   Μυσταγωγίίᾳ,   ἀλλάά   πρόό   ἐµμφανείίας   συνοδικῆς   καίί  
τελείίας  αὐτοῦ  κατακρίίσεως  σχίίσµμα  ποιήήσοι·∙  τοῦτον  ὥρισεν  ἡ  ἁγίία  Σύύνοδος  πάάσης  ἱερατείίας  
παντελῶς   ἀλλόότριον   εἶναι   εἴ   µμόόνον   ἐλεγχθείίη  τοῦτο   παρανοµμήήσας.   Καίί   ταῦτα   µμέέν   ἐσφράάγι-‐‑
σταίί   τε   καίί   ὥρισται   περίί   τῶν   προφάάσει   τινῶν   ἐγκληµμάάτων   τῶν   οἰκείίων   ἀφισταµμέένων   προέέ-‐‑
δρων,  και  σχίίσµμα  ποιούύντων  καίί  τήήν  ἕνωσιν  τῆς  Ἐκκλησίίας  διασπώώντων.  Οἱ  γάάρ  δι’  αἵρεσίίν  τι-‐‑
να  παράά  τῶν  ἁγίίων  Συνόόδων,  ἤ  Πατέέρων,  κατεγνωσµμέένην,  τῆς  πρόός  τόόν  πρόόεδρον  κοινωνίίας  
ἑαυτούύς  διαστέέλλοντες,  ἐκείίνου  δηλονόότι  τήήν  αἵρεσιν  δηµμοσίίᾳ  κηρύύττοντος,  καίί  γυµμνῇ  τῇ  κε-‐‑
φαλῇ  ἐπ’  Ἐκκλησίίας  διδάάσκοντος,  οἱ  τοιοῦτοι  οὐ  µμόόνον  τῇ  κανονικῇ  ἐπιτιµμήήσει  οὐχ  ὑπόόκεινται  
πρόό  συνοδικῆς  διαγνώώσεως  ἑαυτούύς  τῆς  προς  τόόν  καλούύµμενον  Ἐπίίσκοπον  κοινωνίίας  ἀποτειχίί-‐‑
ζοντες,   ἀλλάά   καίί   τῆς   πρεπούύσης   τιµμῆς   τοῖς   ὀρθοδόόξοις   ἀξιωθήήσονται.   Οὐ   γάάρ   Ἐπισκόόπων,  
ἀλλάά   ψευδεπισκόόπων   καίί   ψευδοδιδασκάάλων   κατέέγνωσαν,   καίί   οὐ   σχίίσµματι   τήήν   ἕνωσιν   τῆς  
Ἐκκλησίίας  κατέέτεµμον,  ἀλλάά  σχισµμάάτων  καίί  µμερισµμῶν  τήήν  ἐκκλησίίαν  ἐσπούύδασαν  ρύύσασθαι».
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Πρωτοπρ. Γεώώργιος Μεταλληνόός
Ὁµμόότιµμος  Καθηγητὴς  Θεολογικῆς  Σχολῆς  Πανεπιστηµμίίου  Ἀθηνῶν  

Πρωτοπρ. Θεόόδωρος Ζήήσης
Ὁµμόότιµμος  Καθηγητὴς  Θεολογικῆς  Σχολῆς  Πανεπιστηµμίίου  Θεσσαλονίίκης

Δηµήήτριος Τσελεγγίίδης
Καθηγητὴς  Θεολογικῆς  Σχολῆς  Πανεπιστηµμίίου  Θεσσαλονίίκης  (Σύύµμβουλος)  
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