
	

	

	

	

 

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ 12/25-05-2020 

ΘΕΜΑ: Ἀπάντηση σὲ συκοφαντικό, ψευδὲς καὶ παράλογο ἀρθρογράφηµα 

 

Τὴν 07/20-05-2020 στὸν ἱστοχῶρο «ΕΚΚΛΗΣΙΑ ONLINE» 
ἐµφανίσθηκε µία ἀνάρτηση µὲ τίτλο: «Ἐκκλησία ΓΟΧ: Οἱ δῆθεν 
"πατριῶτες" δηλώνουν τώρα αἱρετικοὶ γιὰ νὰ ἀποκοµίζουν ὀφέλη». Ὁ 
τίτλος ἐµφανίζεται µὲ φόντο φωτογραφία τῆς Ἱερᾶς ἡµῶν Συνόδου, ὥστε 
δὲν ὑπάρχει ἀµφιβολία ὅτι τὸ δηµοσίευµα ἀναφέρεται στὴν Ἐκκλησία 
µας. Συντάκτης τοῦ ἄρθρου ἀναφέρεται κάποιος κύριος, ὁ ὁποῖος δὲν 
παραλείπει νὰ ἀναφέρει δίπλα στὸ ὄνοµα καὶ τὶς ἰδιότητές του: 
«Θεολόγος – Κοινωνιολόγος καὶ …Ἀρθρογράφος(!)».  Αὐτὸς λοιπὸν ὁ κ. 
ἀρθρογράφος, ἀρθρογράφησε ἀρθρώνοντας λόγο συκοφαντίας, ψεύδους 
καὶ παραλογισµοῦ. 

Συκοφαντίας, διότι µᾶς κατηγορεῖ  ὅτι δηλώνουµε αἱρετικοί, γιὰ νὰ 
ἀποκοµίσουµε ὀφέλη, δίχως νὰ ἀναφέρει στοιχεῖα γιὰ τὸ πότε, ποὺ καὶ 
πῶς ἐµεῖς ἔχουµε κάνει µία τέτοια δήλωση, διότι ἁπλούστατα δὲν 
ὑπάρχει. 

Ψεύδους, διότι ἐνῷ ἀναφέρει στὸ τέλος του ἄρθρου του: «Γιὰ τοῦ 
λόγου τὸ ἀληθὲς παραθέτουµε τὰ σχετικὰ ἐδάφια τοῦ Νόµου», ἀντὶ γιὰ 
ἐδάφια τοῦ Νόµου, παραθέτει 2 φωτογραφικὰ στιγµιότυπα ἀπὸ τὴν 
80σέλιδη γνωµοδότηση τοῦ νεοηµερολογίτου Καθηγητοῦ κ. Κυριάκου 
Κυριαζοπούλου! Τὸ ὄνοµα ἀρχείου nea_gnono4301_1.pdf τὸ ὁποῖο 
διακρίνεται ἐµφανῶς στὰ δύο φωτογραφικὰ στιγµιότυπα, ἀποκαλύπτει 
τὴν προέλευσή του, διότι µὲ αὐτὸ ἀκριβῶς τὸ ὄνοµα  ἔχει ἀναρτηθεῖ ἡ 
γνωµοδότηση αὐτὴ στὸν ἱστότοπο ὁµάδος πρώην µελῶν τῆς Ἐκκλησίας 
µας στὸν Βόλο, οἱ ὁποῖοι -κατόπιν εἰσηγήσεως τοῦ κ. Κυριαζοπούλου, τὴν 
ὁποίαν ἐπίσης δηµοσιεύουν- δηλώνουν ἐγγράφως ὅτι ἔχουν συστήσει 
«διακεκριµένη γνωστὴ θρησκεία, κατὰ τὸ ἄρθρ. 13 τοῦ Συντάγµατος». 
Πλήρεις ἀπαντήσεις γιὰ τὰ ζητήµατα, τὰ ὁποῖα ἀναφέρονται στὴν 
γνωµοδότηση τοῦ κ. Κυριαζοπούλου, µπορεῖ κανεὶς να βρεῖ ΕΔΩ 1 . Ἡ 
γνωµοδότηση αὐτή, ὅπως ἔχει ἤδη γνωστοποιήσει ἡ Ἐκκλησία µας µὲ 

																																																								
1	https://ecclesiagoc.gr/images/stories/pdfs/o_N_4301.pdf	
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ἐπίσηµη Ἀνακοίνωσή της ἀπὸ 09/22-03-2019, διαπιστώθηκε ὅτι περιέχει 
αἱρετικότατες καινοφανεῖς ἰδέες. 

Παραλογισµοῦ, διότι ἀφ’ ἑνός, δὲν ἔχει καµία ἔννοια λογικῆς ὁ 
ἰσχυρισµὸς ὅτι ἡ πρόσκτηση τῆς ἰδιότητος τοῦ αἱρετικοῦ προσδίδει 
ὁποιαδήποτε οἰκονοµικὰ ἤ ἄλλα ὀφέλη µέσα στὸ Ἑλληνικὸ Κράτος (ἢ καὶ 
σὲ ὁποιοδήποτε Κράτος τοῦ κόσµου), ἀφ’ ἑτέρου δὲν ὑφίσταται κἄν 
τρόπος προσκτήσεως µιᾶς τέτοιας ἰδιότητας στὸ νοµικό µας σύστηµα. 

Ὁ συκοφαντῶν, ψευδολογῶν καὶ παραλογιζόµενος ἀρθρογράφος 
θεωρεῖ ὅτι ἔχουµε «θέσει ἑαυτοὺς σὲ χειρότερη µοίρα καὶ ἀπὸ αἵρεση» ἔτσι 
ὥστε νὰ εἰσπράξουµε κονδύλια ἀπὸ τὸ Κράτος, «τὸ ὁποῖο τάχα 
καταγγέλλουµε µετὰ βδελυγµίας»! Ταυτοχρόνως, κατακρίνει τὴ στάση 
τῆς Ἐκκλησίας µας κατὰ τοῦ Οἰκουµενισµοῦ καὶ µᾶς κατηγορεῖ ὅτι 
ἀδίκως κατηγοροῦµε τὴν ἐπίσηµη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος (στὴν ὁποία 
προφανῶς ἀνήκει) καὶ τὸ Οἰκουµενικὸ Πατριαρχεῖο γιὰ τὴν ὑποστήριξή 
τους τοῦ Οἰκουµενισµοῦ κ.λπ.. Ἄν ὁ ἀρθρογράφος ἔχει ἐπιχειρήµατα περὶ 
τοῦ ἀντιθέτου, ὅτι δηλαδή ἡ ἐπίσηµη νεοηµερολογιτικὴ ἐκκλησία ἤ τὸ 
Οἰκουµενικὸ Πατριαρχεῖο  δὲν ὑποστηρίζουν ἤ ἐφαρµόζουν τὸν 
Οἰκουµενισµό, ἂς τὰ παραθέσει. Ἀντ’ αὐτοῦ κατηγορεῖ ἐµᾶς µὲ τὰ 
προηγούµενα παράλογα ρήµατα. 

Δηλώνεται δὲ ὅτι ἡ Ἐκκλησία µας πρόκειται νὰ στραφεῖ νοµικὰ 
ἐναντίον τοῦ ἀρθρογράφου καὶ ὅλων τῶν ἱστοχώρων / ἱστολογίων 
ποὺ φιλοξενοῦν καὶ ἀναδηµοσιεύουν τὸ ἐν λόγῳ ἄρθρο, γιὰ τὴν 
προστασία της ἀπὸ αὐτὴ τὴν συκοφαντικὴ δυσφήµησή της.   

  

Ἐκ τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Τύπου Δηµοσίων Σχέσεων καὶ Ἐθιµοτυπίας 

 


