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Εἰσαγωγὴ
Οἱ τὰ πάντα καλῶς διαταξάµενοι Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας
µας, µὲ ἐµπειρία θεώσεως προσωπική, γνώση, ἱστορικὴ κατάρτιση, ἀλλὰ
καὶ µὲ τὴ δυνατότητα τῆς προγνώσεως καὶ προληπτικῆς ἐπ’ αὐτῆς
δράσεως, ὡς ἀποτέλεσµα τῆς Θείας Φωτίσεως, ἀποφάσισαν.
Τί; Νὰ «δέσουν» καὶ νὰ «ἀσφαλίσουν» τὴν Πίστη µας «ἐν ὀστρακίνοις
σκεύεσι»(1), µὲ τὸ διαχρονικὰ καὶ κατὰ τὰ πάντα ὀρθόν. «Πίστη, σηµαίνει,
δέχοµαι κάτι ὡς ἀληθές»(2). Σηµαίνει ἀποκάλυψη τῆς Ἀλήθειας,
ἀποκάλυψη τοῦ Χριστοῦ στὴν καρδιὰ τοῦ ἀνθρώπου. «Γνώσεσθε τὴν
ἀλήθειαν -γράφει τὸ Εὐαγγέλιο- καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑµᾶς»(3). Πίστη
εἶναι ὁ ἐλευθερωτὴς Χριστός µας.
Θεµελίωσαν λοιπὸν τὸ δόγµα µας, τὴν ἐξ ἀποκαλύψεως Ἀλήθεια,
στὴν ὁποία στηρίζεται ἡ Πίστη, πάνω στὴ γνήσια, αὐθεντική, ἀνόθευτη κι
ἀναλλοίωτη Διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ, ποὺ ἦρθε γιὰ νὰ σώσει τὸν
ἄνθρωπο.
Γιατί; Γιὰ νὰ διασφαλίσουν τὴ Σωτηρία, τὴ δυνατότητα τῆς αἰωνίου ζωῆς,
νὰ προστατεύσουν τὸν ἄνθρωπο, τὸν ἀναγεννηµένο κι ἀπὸ τὸν Κύριο
υἱοθετηµένο, ὡς µέλος τοῦ Σώµατός Του.
Ἔδεσαν τὴ Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία µὲ τὴ Μία καὶ
Ἁγία Πίστη εἰς τὸν Τριαδικὸ Θεὸ -«ὅπως αὐτὸ µαρτυρεῖται εἰς τὸ Σύµβολο
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τῆς Πίστεως καὶ συµπληρώνεται στὸ Συνοδικὸ τῆς Ὀρθοδοξίας»(4)- ὥστε νὰ
διασφαλίσουν στὸν ἄνθρωπο τὴ δυνατότητα νὰ δοκᾶ ὀρθῶς, γιὰ νὰ µὴν
προσδοκᾶ µαταίως.
Τὴ διασφάλιση τῆς Ὀρθοδοξίας, τῆς πρὸς τὴ σωστὴ καὶ εὐθεία
κατεύθυνση πλοήγησης τῆς Ἐκκλησίας µας, πέτυχαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες, µὲ
τὰ πορίσµατα, τοὺς ὅρους τῶν Ἁγίων Οἰκουµενικῶν Συνόδων, ἡ
σηµαντικότητα τῶν ὁποίων εἶναι ἀντίστοιχη µὲ αὐτὴ τῆς Ἁγίας Γραφῆς(5).
Ἐπισφράγισαν δὲ τὸν θρίαµβο τῆς Ἀλήθειας, ἐκείνης ποὺ µᾶς
ἐλευθέρωσε, µὲ τὴν ἐπικύρωση τὸ 843 µ.Χ. τῶν ἀποφάσεων τῆς Ζ’
Οἰκουµενικῆς Συνόδου. Αὐτό, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, µνηµονεύουµε καὶ
ἑορτάζουµε πανηγυρικὰ σήµερα. Τὴν ἐπισφράγιση τῶν θεµελίων τῆς
ἀπελευθέρωσής µας, τῆς Ὀρθοδοξίας, τῆς Πίστης ποὺ ὁδηγεῖ τὴν
ἀνθρωπότητα στὴ Σωτηρία.
Αἵρεση
Ἐχθρὸς διαχρονικός, σοβαρὸς κι ἐπικίνδυνος τῆς Ὀρθοδοξίας
ὑπῆρξε ἀνέκαθεν ἡ ἐκ τῶν ἔσω νοθεία. Πῶς θὰ µποροῦσε διαφορετικὰ νὰ
πολεµηθεῖ ἡ Ἀλήθεια; Πῶς µπορεῖ νὰ ἀµφισβητηθεῖ Αὐτός, τὸν Ὁποῖον
εἴδαµε, ἀκούσαµε, ἀγγίξαµε; Αὐτός, ὁ Ὁποῖος ἀπέδειξε περίτρανα τόσο µὲ
τὸν Ἐρχοµό, ὅσο καὶ µὲ τὴ Ζωή, τὴν Ταφή ἀλλὰ καὶ τὴν Ἀνάστασή Του ὅτι
ὑπῆρξε;
Δὲν µπορεῖ. Κι ἀφοῦ δὲν µπορεῖ νὰ ἀµφισβητηθεῖ στὴν ὁλότητά Του,
µπορεῖ ἁπλὰ νὰ πληγωθεῖ. Νὰ πληγωθεῖ ἡ ἀντίληψη καὶ ἡ θεώρησή µας
γι’ Αὐτὸν καὶ συνεπῶς ἡ σχέση µας µαζί Του. Μιὰ πληγὴ ποὺ
µακροπρόθεσµα θὰ ἔπληττε καὶ θὰ κατέστρεφε τὴν ἀνθρωπότητα.
Μικρόβιο µολυσµατικό, ποὺ δὲν σκοτώνει ἀκαριαῖα, ἀλλὰ σταδιακὰ
ἐξαπλώνεται, µολύνει καὶ τελικὰ θανατώνει. Αὐτὴ εἶναι ἡ αἵρεση, «ἡ
καινοφωνία»(6), κι αὐτὸς εἶναι ὁ σκοπός της. Νὰ πλήξει, νὰ καταστρέψει
καὶ ν’ ἀφανίσει τὸ πλέον ἀγαπητὸ δηµιούργηµα τοῦ Θεοῦ, ἀλλοιώνοντας
τὴ σχέση του µαζί Του, ἀποµακρύνοντάς το ἀπὸ Ἐκεῖνον, καθιστώντας
ἀναποτελεσµατικὸ τὸ Σχέδιο τῆς Θείας Οἰκονοµίας.
Καταστρεπτικὴ ἡ αἵρεση, τραγικός, θλιβερὸς ὑπερόπτης καὶ τελικὰ
µισάνθρωπος ὁ θεµελιωτής της. «Ἐχθροὶ τοῦ Θεοῦ εἶναι κατὰ πρῶτο καὶ
κύριο λόγο οἱ ἀκάθαρτοι δαίµονες. Δεύτεροι …. οἱ ἀρχηγοὶ τῶν αἱρέσεων»(7).
Ἡ πονηρὴ καὶ ὕπουλη αὐτὴ µέθοδος ἀφανισµοῦ µας, διὰ τῆς
ἀνατροπῆς τῆς ζωντανῆς παραδόσεως, ἐκδηλώθηκε ἀπὸ τὰ πρῶτα κιόλας
Χριστιανικὰ χρόνια. Ἡ ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας µας βρίθει ἀνατρεπτικῶν
ἐφευρέσεων, αἱρετικῶν δηλαδὴ θέσεων καὶ ἀπόψεων, ποὺ συχνὰ ἔθεταν
σὲ κίνδυνο τὴν ἑνότητα τοῦ Σώµατος τοῦ Χριστοῦ καὶ ποὺ ὅµως πάντα
ἀποδεικνύονταν ψευδεῖς.
Γιὰ τὴν ἀντιµετώπιση τῶν ἀπειλητικῶν αὐτῶν φαινοµένων
συνέρχονταν Οἰκουµενικὲς Σύνοδοι. Ἡ φύσις καὶ ὁ σκοπὸς τῆς Συνόδου,
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µιµούµενη τὴν πρώτη Ἁγιοπνευµατικὴ Σύναξη τῶν Ἀποστόλων κατὰ τὴν
Πεντηκοστή, ἀποκαλύπτει τὴ διάθεση ἑνώσεως τῆς Ἐκκλησίας µὲ
πρότυπο τὴν Τριαδικὴ κοινωνία, ὑπὸ τὴν ἐνοποιὸ Χάρη τοῦ Ἁγίου
Πνεύµατος. Τὸ Ἅγιο Πνεῦµα ἀποτελεῖ τὴν αὐθεντικὴ πηγὴ τῆς
σώζουσας Ἀλήθειας στὶς Οἰκουµενικὲς Συνόδους. Γι’ αὐτὸ καὶ οἱ
ἀποφάσεις τους ἔχουν ἀναµφιβόλως καθολικὴ ἀποδοχὴ ἀπὸ τὸ Σῶµα τῆς
Ἐκκλησίας(8). «Οἱ Οἰκουµενικὲς Σύνοδοι, ὅπως ἀναφέραµε, προϋποθέτουν
κρίσεις εἰς τὸ σῶµα τῆς Ἐκκλησίας. Κρίση σηµαίνει ὅτι ἀπειλεῖται ἡ
σωτηρία»(9). Ἡ σωτηρία ἀπειλεῖται ἐφόσον νοθεύεται ἡ Ἀλήθεια τῆς
Πίστεως. Πῶς; Μέσω τῆς ἀπάνθρωπης αἵρεσης.
Ἱστορικὴ Ἀναδροµὴ
Ὁ
δεσµός, ἡ συνέχεια καὶ ἡ ἀκολουθία τῶν Οἰκουµενικῶν
Συνόδων
µεταξύ
τους, διασφαλίζουν τὴν ἑνότητα τῆς Πίστεως.
«Ἐγγύησιν ἄλλωστε, διὰ τὴν ὕπαρξιν τοῦ χαρίσµατος, τῆς αὐθεντικῆς
πηγῆς τῆς ἀλήθειας, ἀποτελεῖ ἡ ἐν ὑπακοῇ ἀποδοχὴ τῶν προγενεστέρων
πατερικῶν καὶ συνοδικῶν διδαγµάτων, καθὼς καὶ ἡ ἀβίαστος ἀποδοχή της
ἀπὸ τὸ ἀδιάστροφον φρόνηµα τῆς ἀνὰ τὸν κόσµον Μίας, Ἁγίας, Καθολικῆς
καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας»(10). Μέσα ἀπὸ µιὰ σύντοµη ἀναδροµὴ στὴν
ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας µας γίνεται εὔκολα ἀντιληπτὸς ὁ δόλιος πόλεµος
ποὺ ἡ Ὀρθοδοξία, καὶ συνεπῶς ὁ ἄνθρωπος, ὑπέστη ἀπὸ τὶς συνεχεῖς
προσπάθειες διάβρωσης τῆς Ἀλήθειας.
Τὸν 4ο αἰῶνα ἔκανε τὴν ἐµφάνισή της ἡ πρώτη πλανεµένη
διατύπωση περὶ τῆς φύσεως τοῦ Χριστοῦ. Διὰ στόµατος Πρεσβυτέρου τῆς
τότε τοπικῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀλεξάνδρειας, ἀµφισβητήθηκε ἡ θεία φύση
Του, γεγονὸς ποὺ αὐτοµάτως ἀναιροῦσε τὴν ἕνωση τῶν δύο φύσεων, ἀπὸ
τὴν ὁποία ἀπορρέει καὶ ἡ δυνατότητα ἕνωσης τοῦ ἀνθρώπου µὲ τὸν Θεό.
Ὁ «δόλιος ὄφις»(11), κατὰ τὸν Ἅγιο Ἐπιφάνιο, ἄκουγε στὸ ὄνοµα Ἄρειος. Ἡ
πλανεµένη «διδασκαλία» τοῦ Ἀρειανισµοῦ, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἀπήχηση ποὺ
εἶχε τὸν καιρὸ ἐκεῖνο στὶς Χριστιανικὲς κοινότητες, κληροδότησε στὴν
ἀνθρωπότητα ἴχνη, ἀποµεινάρια τῆς πλάνης ἕως καὶ σήµερα. Ἡ αἵρεση
κατεστάλη µὲ τὴν Α’ Οἰκουµενικὴ Σύνοδο στὴ Νίκαια τῆς Βιθυνίας τὸ
325 µ.Χ., ὅπου περίτρανα ἀποδείχθηκε ἡ Ἀλήθεια.
Λίγο ἀργότερα, τὸ 381 µ.Χ. πραγµατοποιήθηκε ἡ Β’ Οἰκουµενικὴ
Σύνοδος τῆς Κωνσταντινουπόλεως, στὴν ὁποία καταδικάσθηκε α) ἡ νέα
αἵρεση τῶν Μακεδονιανῶν, ποὺ ἀρνοῦνταν τὴ Θεότητα τοῦ Ἁγίου
Πνεύµατος, β) οἱ πλάνες ποὺ διέδιδαν οἱ Πνευµατοµάχοι Ἡµιαρειανοί,
ὑπολειµµατοφόροι τοῦ Ἀρειανισµοῦ, γ) καθὼς καὶ -µεταξὺ ἄλλων- ἡ
αἵρεση τοῦ Ἀπολλινάριου(12), ἡ θέση τοῦ ὁποίου ἀνέδυε τεχνηέντως ἕνα
σοβαρὸ σωτηριολογικὸ πρόβληµα. «Στὶς δύο αὐτὲς πρῶτες Συνόδους οἱ
Ἅγιοι Πατέρες ἀσχολήθηκαν µὲ τὸ Τριαδολογικὸ πρόβληµα»(13), τὸ 381 µ.Χ.
δὲ διατυπώθηκε ἡ «Ὁµολογία τῆς Πίστεως»(14).
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Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νεστόριος, τὸν ἑπόµενο
κιόλας αἰῶνα, ὡς «θεµελιωτὴς» µιᾶς νέας αἱρέσεως, ἀµφισβήτησε τὴν
ἄρρηκτη σχέση καὶ ἕνωση τῆς θεϊκῆς καὶ ἀνθρωπίνης φύσεως τοῦ
Χριστοῦ. Ἡ θέση αὐτὴ στεροῦσε κι ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν Παναγία µας τὴν
ὀνοµασία «Θεοτόκος». Τὴν ἀπαράδεκτη αὐτὴ πλάνη τοῦ Νεστοριανισµοῦ
καταδίκασε ἡ Γ΄ Οἰκουµενικὴ Σύνοδος τῆς Ἐφέσου τὸ 431µ.Χ.
Σύντοµα ὅµως, µὲ ἐκπρόσωπό της ἕνα Μοναχὸ καὶ µάλιστα
Ἀρχιµανδρίτη στὴν Κωνσταντινούπολη, τὸν Εὐτύχιο, µιὰ νέα θεωρία,
σύµφωνα µὲ τὴν ὁποία ἡ Θεία κυριαρχοῦσε ἔναντι τῆς ἀνθρωπίνης
φύσεως τοῦ Χριστοῦ µας, ἔκανε τὴν ἐµφάνισή της. Ἡ Δ’ Οἰκουµενικὴ
Σύνοδος τῆς Χαλκηδόνας τὸ 451 µ.Χ. κατέστειλε τὴ διάδοση τῆς νέας
θεωρίας ἀπὸ τὴν ὁποία προῆλθε ὁ Μονοφυσιτισµός. Ἡ Σύνοδος αὐτὴ
διατήρησε καὶ διέσωσε τὸ σωτηριολογικὸ δόγµα, ποὺ εἶναι ἡ βάση τῆς
Ἐκκλησίας µας.
Τὸ 553 µ.Χ. στὴν Κωνσταντινούπολη πραγµατοποιήθηκε ἡ Ε΄
Οἰκουµενικὴ Σύνοδος, στὴν ὁποία καταδικάστηκαν οἱ διδασκαλίες τοῦ
Εὐαγρίου, τοῦ Διδύµου, συγγραφέων µὴ Ὀρθοδόξων συγγραµµάτων
παλαιότερων αἱρέσεων, καὶ βεβαίως τοῦ Ὠριγένη, φιλοσόφου τοῦ 3ου
αἰῶνος.
Ἡ Θεολογία τοῦ Ἁγίου Μαξίµου τοῦ Ὁµολογητοῦ(15) ἦταν ἐκείνη
πάνω στὴν ὁποία βασίστηκε ἡ ΣΤ’ Οἰκουµενικὴ Σύνοδος, ποὺ
πραγµατοποιήθηκε
στὴν
Κωνσταντινούπολη
τὸ
680
µ.Χ.,
καταδικάζοντας τὸ κίνηµα τοῦ Μονοθελητισµοῦ.
Μεσολάβησε ἡ Πενθέκτη ἢ «Ἐν Τρούλῳ» Οἰκουµενικὴ Σύνοδος
ποὺ συµπλήρωσε τὰ ἀποτελέσµατα τῶν δύο προηγούµενων Συνόδων ἕως
τὴν Ζ΄ Οἰκουµενικὴ Σύνοδο. Ὅπως προκύπτει ἀπ’ ὅσα λέχθησαν «ἀπὸ τὴν
Γ’ µέχρι τὴν ΣΤ’ Οἰκουµενικὴ Σύνοδο ἔχουµε τὴν ἀντιµετώπιση ἀπὸ τοὺς
Ἁγίους µας τοῦ Χριστολογικοῦ προβλήµατος»(16).
Κορύφωση ἀποτέλεσε τὸ πρόβληµα τοῦ εἰκονισµοῦ τοῦ Θείου
Λόγου. Ἡ Ζ΄ Οἰκουµενικὴ Σύνοδος τὸ 787 µ.Χ. στὴ Νίκαια τῆς Βιθυνίας,
καταδίκασε τὴν εἰκονοµαχία, ἀποκαθιστώντας τὴ θέση τῶν Ἁγίων
εἰκόνων στὴ λατρευτικὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας, καὶ ἀσφαλῶς στὴ συνείδηση,
τὴν Πίστη καὶ τὴ ζωὴ τῶν Χριστιανῶν.
Πανανθρώπινος ρόλος Ὀρθοδοξίας
Τὴν εἰκονοµαχία προκάλεσαν ἐξουσιοθῆρες Αὐτοκράτορες, σὲ µιὰ
περίοδο κρίσης τῆς Αὐτοκρατορίας, ἐπηρεασµένοι ἀπὸ τὴν ἰσοπεδωτικὴ
τότε δύναµη τοῦ Ἰσλὰµ καὶ τοῦ εὐρύτερου ἀσιατικοῦ πνεύµατος τῆς
ἐποχῆς, ποὺ ἐπιθετικὰ ἐξαπλωνόταν κι ἀπειλοῦσε ὅλο τὸν τότε γνωστὸ
κόσµο καὶ βέβαια τὴν καθ’ ἡµᾶς Ἀνατολή. Ἡ δυναµικὴ ἑνός ἐνάντια στὴν
εἰκόνα θρησκεύµατος ἐπηρέασε πρὸς τὴν ἴδια κατεύθυνση τοὺς
«Χριστιανοὺς» -µεταξύ των ὁποίων καὶ Κληρικοὶ- ποὺ προβάλλοντας ὡς
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αἰτιολογία τὸν παραλληλισµὸ τῆς λατρείας τῆς εἰκόνας µὲ τὴ λατρεία στὰ
εἴδωλα, δίχασαν τὴν Ἐκκλησία σὲ εἰκονοµάχους/εἰκονοκλάστες καὶ
εἰκονόφιλους(17).
Μὰ τί σχέση µπορεῖ νὰ ἔχει ἡ ἀπεικόνιση τοῦ ὑπαρκτοῦ Προσώπου, ποὺ
ἔζησε, θαυµατούργησε, µαρτύρησε, ἀναστήθηκε κι ὅλων ἐκείνων ποὺ
µιµήθηκαν τὴ θεία ἐπίγεια βιοτή Του, µὲ τὴν ἀνύπαρκτη φαντασίωση
µορφῶν ποὺ εἰδωλοποίησαν κάποτε οἱ ἀνθρώπινες ἐπιθυµίες κι
ἀδυναµίες;
Ἡ ἀνικανότητα τῶν εἰκονοµάχων νὰ κατανοήσουν τὴν πνευµατικὴ
σηµασία τῆς Ἁγίας εἰκόνας καὶ τὴ σχέση τοῦ Πιστοῦ µὲ τὸ εἰκονιζόµενο
Πρότυπο, καθὼς καὶ ἡ ὑπεροπτικὴ προσπάθειά τους νὰ ἐπιβάλλουν τὴν
ἀνικανότητά τους, θυµίζει τὸν σηµερινὸ συµπλεγµατικὸ τύπο ἀνθρώπου
κι ὅλους ἐκείνους ποὺ ἐπιβάλλουν καθεστωτικὰ καὶ µὲ περισσὴ
ἀλαζονεία τὴν -ὅπως ἀποκαλοῦν- «διαφορετικότητά» τους στὴ συνείδηση
τῆς ἀνθρωπότητας, µὲ πρόσχηµα τὴν «ἀγάπη» καὶ µοναδικὸ σκοπό, ὅπως
καὶ τότε, νὰ ἀλλοιώσουν τὸ ἴδιο τὸ Πρότυπο καὶ συνεπῶς τὴ σχέση τοῦ
Δηµιουργοῦ µὲ τὸ πλάσµα Του.
Ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὴν παραπάνω ἀναδροµή, σκοπὸς τῆς
αἵρεσης διαχρονικὰ εἶναι ἡ ἀποµάκρυνση τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν Θεό, ἡ
ἐγκατάλειψή Του µέσω τῆς νοθείας. Ἕνα «ἔργο» (σὲ εἰσαγωγικά), σὲ
πλήρη ἀντίθεση µὲ τὸ Σωτηριολογικὸ ἔργο τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸν ἄνθρωπο.
Ἐσαρκώθη, τονίζουµε, «δι’ ἡµᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡµετέραν
σωτηρίαν»(18). Συνεπῶς, ἂν ἡ αἵρεση µάχεται τὸ ἔργο τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴ
Σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου, τότε καθίσταται καταστρεπτικὴ γιὰ τὴν
ἀνθρωπότητα. Τὸν ἀγῶνα αὐτό, γιὰ τὴν καταστολὴ τῆς αἵρεσης καὶ τὴ
Σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου, κάνει διαχρονικὰ ἡ Ὀρθοδοξία. Ἐπιστέγασµα τοῦ
ἀγῶνος ἀποτελεῖ ἡ ἐπισφράγιση τῶν Κανόνων τῆς Ζ’ Οἰκουµενικῆς
Συνόδου -τὸ 843 µ.Χ. στὴν ὑπὸ τῆς Αὐτοκράτειρας Ἁγίας Θεοδώρας
συγκληθεῖσα Σύνοδο- γεγονὸς ποὺ καθιέρωσε ἔκτοτε τὴν ἑορτὴ τῆς
Ὀρθοδοξίας, τὰ ὀνοµαστήρια τῆς ὁποίας σήµερα τιµοῦµε. Ἑορτὴ λοιπὸν
τῆς Ὀρθοδοξίας, ἑορτὴ τῆς ἀνθρωπότητας.
Διαχρονικὸς ρόλος Ἀποφάσεων Ζ’ Οἰκ. Συνόδου
Ἡ Ζ’ Οἰκουµενικὴ Σύνοδος, ποὺ σὲ µεγάλο βαθµὸ στηρίχθηκε στὴ
Θεολογία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Δαµασκηνοῦ(19), συµπλήρωσε καὶ
ὁλοκλήρωσε τὸ ἔργο τῶν προηγουµένων Συνόδων, ἀφοῦ κατέστειλε τὴν
αἵρεση (γενικὰ ὡς ἀπόκλιση ἀπὸ τὴν Ἀλήθεια), ὄχι µόνον αὐτὴ ποὺ ἀπὸ
τὰ πρῶτα Χριστιανικὰ χρόνια ταλαιπώρησε τὴ Χριστιανοσύνη, ἀλλὰ καὶ
τὶς ἐν δυνάµει καὶ µελλοντικὲς γιὰ τὴν ἐποχὴ αἱρέσεις, ποὺ
ἀντιµετωπίστηκαν ἀντίστοιχα τόσο τὸ 879 µ.Χ. στὴν Η’ ἢ τὴν «Ἐν Ἁγίᾳ
Σοφίᾳ» Οἰκουµενικὴ Σύνοδο, ὅσο καὶ τὸ 1341 µ.Χ. στὴν Θ’ Οἰκουµενικὴ
Σύνοδο.
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Στὴν πρώτη περίπτωση, τὴν τελευταία πρὸ τοῦ σχίσµατος Σύνοδο,
ἀναδείχθηκε ἡ διδασκαλία τοῦ Μεγάλου Φωτίου, µέσα ἀπὸ τὴν ὁποία
καταδικάστηκε ἡ δυτικὴ ἀλλοτρίωση στὴν διατύπωση τοῦ Filioque(20), καὶ
ποὺ λίγο ἀργότερα ἀνάγκασε τὴν Ὀρθοδοξία νὰ ἀποµακρύνει ὁριστικὰ
τὶς θεωρίες τῆς φραγκοκρατούµενης Δύσης.
Στὴ δεύτερη περίπτωση, ποὺ ἀποτελεῖ καὶ προέκταση τῆς Κυριακῆς
τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀναδείχθηκε ἡ Θεολογία τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ
Παλαµᾶ, µέσα ἀπὸ τὴν ὁποία ἀνακεφαλαιώνονται ὅσα ἀπὸ τοὺς Ἁγίους
Πατέρες ὅλων τῶν ἐποχῶν εἰπώθηκαν. Πνευµατικὸς µαθητὴς αὐτοῦ, µιὰ
ἄλλη φυσιογνωµία τοῦ 15ου αἰῶνος, ὁ Ἅγιος Μάρκος ὁ Εὐγενικός, ποὺ µὲ
τὴν φωτισµένη καὶ ἡρωική του στάση προστάτεψε ἀπὸ τὴν πανούργα
αἵρεση τὴν Ὀρθοδοξία κι ὅλα ὅσα αὐτὴ διασώζει πρὸς ὄφελος τῆς
ἀνθρωπότητας.
Οἱ Κανόνες τῆς Ζ’ Οἰκουµενικῆς Συνόδου, τὸ «Συνοδικό», τὸ
κείµενο δηλαδὴ τὸ ὁποῖο περιλαµβάνεται στὸ «Τριώδιο» καὶ
ἀναγιγνώσκεται παραδοσιακὰ στοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς παγκοσµίως τὴν
Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας, τὴν Α΄ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν, περιλαµβάνει
συνοπτικὰ ὅλη τὴν Ὀρθόδοξη Διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας µας.
Περιλαµβάνει δὲ καὶ ἀναφέρεται σὲ ὅλες τὶς µεταγενέστερες αἱρέσεις, ὄχι
µόνον ἐκεῖνες τοῦ 9ου καὶ 14ου αἰῶνος, ἀλλὰ καὶ στὶς σύγχρονες,
ἀναθεµατίζοντας, ἀποκόπτοντας δηλαδὴ καὶ ἀποµακρύνοντας ἀπὸ τὸ
Σῶµα τοῦ Χριστοῦ, ὅλους, ὅσοι δέχονται τὰ δυσσεβῆ δόγµατα.

Παναίρεση
Ἡ ἐφαρµογὴ τῶν Κανόνων τῆς Ζ’ Οἰκουµενικῆς Συνόδου
προστατεύει διαχρονικὰ ἀπὸ τὴν αἵρεση, αὐτὴ ποὺ ἔκτοτε καὶ κυρίως µὲ
τὴν ὁλοκλήρωση τῆς πρώτης χιλιετίας, καλλιεργεῖται µεθοδευµένα ἐκ
τῶν ἔνδον, γιὰ νὰ πάρει σήµερα τὴν ἔσχατή της µορφή, τὴ µορφὴ τῆς
παναίρεσης.
Τὸ σύγχρονο αὐτὸ περίτεχνο φαινόµενο, τὸ ἐµπλουτισµένο µὲ
ἐκκοσµικευµένη γνώση καὶ «ὑπὲρεὐαισθησία», τὸ διαδεδοµένο καὶ
ἑδραιωµένο µέσα ἀπὸ τὶς πλέον ἐξελιγµένες µεθόδους ἐπικοινωνίας καὶ
πειθοῦς, ποὺ σὲ τίποτε καινούριο δὲν στοχεύει, παρὰ στὴν ἐγκατάλειψη
τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο, καλεῖται καὶ πάλι σήµερα ἡ Ὀρθοδοξία νὰ
ἀντιµετωπίσει.
Ἡ παναίρεση τοῦ Οἰκουµενισµοῦ, ἡ µεγαλύτερη αἵρεση ὅλων τῶν
ἐποχῶν, ποὺ κηρύττει τὸν δογµατικὸ καὶ θρησκευτικὸ συγκρητισµὸ καὶ
προωθεῖ ἕνα εἶδος πανθρησκείας διὰ τῆς ἐξισώσεως διάφορων -ἀρχικὰ
«χριστιανικῶν»- ὁµολογιῶν(21), καὶ στὴ συνέχεια ἐν γένει θρησκειῶν
(πανθρησκειακὴ κίνηση), εἶναι ἡ µεγαλύτερη ἀπειλή· προσέξτε, ὄχι γιὰ
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τὴν Ἐκκλησία µας σήµερα, ὄχι γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία, µὰ γιὰ τὴν
ἀνθρωπότητα καὶ τὸ µέλλον της.
Καὶ γιὰ νὰ ἐξηγήσουµε, «συγκρητισµὸς» εἶναι -στὴν προκειµένη- ὁ
συνδυασµός, ἡ συγχώνευση στοιχείων διαφορετικῶν «ὁµολογιῶν», ὅπως
λέγονται. Μπορεῖ νὰ περιλαµβάνει τὴ µείξη ξεχωριστῶν παραδόσεων, µὲ
ἀποτέλεσµα τὴ δηµιουργία µιᾶς φαινοµενικῆς ἑνότητας, µέσα ἀπὸ τὴν
ὁποία ἐξοµοιώνονται ὅλα τὰ θρησκεύµατα ποὺ τελικῶς ἀλλοιώνονται καὶ
συνεπῶς χάνουν τὴν αὐθεντικότητά τους. Ἡ συνύπαρξη µὲ µιὰ ἄλλη
ὁµολογία καὶ ἡ ἀποδοχή της ὡς ἀληθοῦς, αὐτόµατα ἀναιρεῖ ἐµᾶς καὶ τὴν
Πίστη µας, ἀφοῦ Πίστη σηµαίνει ἀποδέχοµαι κάτι ὡς ἀληθές. Χωρὶς
λοιπὸν νὰ ἀπορρίπτεται φανερὰ ἡ Πίστη, µέσα ἀπὸ τὴν ἀποδοχὴ πολλῶν
«τεµαχισµένων ἀληθειῶν», βρισκόµαστε µπροστά σε µία «διευρυµένη ἢ
κατακερµατισµένη πίστη».
Ἡ ἀλλοίωση, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, δὲν βάλλει καµία θρησκεία, διότι
καµία δὲν βασίζεται ἐξ ὁλοκλήρου στὴν ὀρθὴ ἀπὸ τοὺς Πατέρες
κληροδοτηµένη Διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ. Ἡ ἀπώλεια τῆς αὐθεντικότητας
εἶναι ζήτηµα ζωτικὸ µόνον γιὰ τὴν ἀποκεκαλυµµένη Ἀλήθεια, τὴν
Ὀρθοδοξία. Γι’ αὐτήν, τὴν αὐθεντικότητα µάχεται ἡ Ὀρθοδοξία κι αὐτὴν
-σὺν Θεῷ- διαχρονικὰ διασώζει. Ἡ αὐθεντικότητα, ἡ γνησιότητα τῆς
Ὀρθοδοξίας εἶναι ποὺ κρατᾶ ἀκόµη τὸν κόσµο µας ὀρθό.
Ἡ διάδοση τῆς παναιρέσεως καὶ ἡ ἐφαρµογὴ τοῦ σχεδίου γιὰ τὴν
ἐπιβολή της, µὲ σκοπὸ τὴν ἄµβλυνση τοῦ δόγµατος καὶ συνεπῶς τὴν
πλήξη τῆς Ὀρθοδοξίας, ξεκίνησε γι’ ἄλλη µιὰ φορὰ ἐκ τῶν ἔνδον. Τὸ 1902
ἕνας τῶν νεότερων χρόνων Ἱεράρχης, ὁ Οἰκουµενικὸς Πατριάρχης
Ἰωακεὶµ ὁ Γ΄ κοινοποίησε ἕνα γράµµα πρὸς τὶς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, τὸ
ὁποῖο ἀργότερα πῆρε τὴ µορφὴ τῆς «Ἐγκυκλίου τοῦ 1904». Σὲ αὐτὴν
ἀναφέρονταν τρία βασικὰ θέµατα: α) ἡ βελτίωση τῶν σχέσεων µεταξὺ
τῶν Ὀρθοδόξων, β) ἡ προσέγγιση τῆς Ὀρθοδοξίας µὲ τὸ Δυτικὸ
«Χριστιανισµὸ» καὶ βέβαια γ) τὸ ἡµερολογιακὸ ζήτηµα. Ὑλοποίηση τῶν
παραπάνω ἀξιώσεων τοῦ Οἰκουµενικοῦ ἀποτέλεσε τὸ Πανορθόδοξο
Συνέδριο τοῦ 1923, ποὺ συνεκλήθη ἀπὸ ἕναν συνεχιστὴ τῆς Κινήσεως, τὸν
Οἰκουµενικὸ Πατριάρχη Μελέτιο Μεταξάκη. Στὸ µεσοδιάστηµα ἡ «Πρὸς
τοὺς ἁπανταχοῦ τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ» Ἐγκύκλιος τοῦ 1920 τοῦ
Οἰκουµενικοῦ, ἀποτέλεσε καὶ τὸ πρῶτο βῆµα ἑκούσιας συµµετοχῆς τοῦ
Πατριαρχείου στὴν παναίρεση, καὶ προϋπόθεση βέβαια γιὰ τὴ συµµετοχὴ
τῆς Ἑλλαδικῆς τότε Ἐκκλησίας στὸ Παγκόσµιο Συµβούλιο Ἐκκλησιῶν, τὴ
θεσµικὴ δηλ. ἔκφραση τῆς Κινήσεως αὐτῆς. «Ὁ Γ. Γραµµατέας τοῦ Π.Σ.Ε.,
K. Raiser, σὲ ὁµιλία του στὴ Θεσσαλονίκη µὲ θέµα “Ἡ Σπουδαιότητα τῆς
Ὀρθόδοξης Συµβολῆς στὸ Παγκόσµιο Συµβούλιο Ἐκκλησιῶν” ἀναφέρεται
στὴν Ἐγκύκλιο τῶν Πατριαρχῶν τοῦ 1920 ἐπισηµαίνοντας: Αὐτὴ ἡ
ἐγκύκλιος ἔχει παραµείνει πράγµατι ἕνα ἀπὸ τὰ θεµελιώδη κείµενα τῆς
οἰκουµενικῆς κίνησης, καὶ τοῦ Παγκόσµιου Συµβουλίου Ἐκκλησιῶν
εἰδικότερα, ἐπειδὴ σ’ αὐτὴν διατυπώθηκε γιὰ πρώτη φορὰ ἡ πρόταση νὰ
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ἱδρυθεῖ µιὰ ἕνωση (κοινωνία) ἐκκλησιῶν»(22). Ἡ συµµετοχὴ τῆς Ἑλλαδικῆς
στὴν Κίνηση, τὴν δολιότερη τῶν ἐποχῶν, ἐγκυροποιήθηκε µὲ τὴν
εἰσήγηση ἑνὸς νέου Προγράµµατος τοῦ τότε Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν,
Χρυσόστοµου Παπαδόπουλου.
Ἡ συµµετοχὴ σὲ οἱαδήποτε δοµὴ ἢ ἐργαλεῖο διάδοσης καὶ ἐπιβολῆς
τῆς παναίρεσης, ὅπως τὸ Παγκόσµιο Συµβούλιο Ἐκκλησιῶν, οἱ
συµπροσευχές, τὰ συλλείτουργα, οἱ διάλογοι ποὺ ὁδηγοῦν στὴν
ὑποχώρηση τῶν Ὀρθοδόξων σὲ δογµατικὰ ζητήµατα, ἡ ἀποδοχή, ἡ
υἱοθέτηση καὶ ἀφοµοίωση ἀρχῶν, ἀξιῶν καὶ θεσµῶν ποὺ σταδιακὰ
ἀλλοιώνουν τὴν Ὀρθόδοξή µας παράδοση, κι ὅλες οἱ ἔκτοτε -ἐκτὸς ὁρίων
Ὀρθοδόξου πνεύµατος- διακηρύξεις καὶ ἐνέργειες, ὁδήγησαν -ὅπως
γνωρίζουµε- στὴ σηµερινὴ θλιβερὴ κατάσταση. Μὲ τὸ πρόσχηµα τῆς
ἀγάπης, δυστυχῶς πλέον, «Ὀρθόδοξοι» (σὲ εἰσαγωγικὰ) Ἱεράρχες
ἀποδέχονται τὴ
θεολογικὴ προπαγάνδα τῶν αἱρετικῶν (23),
ἀναθεωρώντας µοιραῖα τὶς ἀποφάσεις τῶν Συνόδων, ἐρχόµενοι σὲ
ἀντίθεση µὲ τοὺς Ἁγίους Πατέρες καὶ συνεπῶς µὲ τὴν ἴδια τὴν Πίστη.
Αὐτοὶ ποὺ τόσο διαλλακτικὰ καὶ ὑποχωρητικὰ συνδιαλέγονται γιὰ
τὸν Θεό, στὸ ὄνοµα δῆθεν τῆς ἀγάπης µεταξὺ τῶν ἀνθρώπων, αὐτοὶ,
στέκονται βράχοι ἀδιάλλακτοι, αὐστηροὶ καὶ ἀµετακίνητοι, ὅταν θίγονται
τὰ προσωπικά τους πρωτεῖα, τὸ διευρυµένο γεωπολιτικὰ κύρος, ἡ ἐξουσία,
καὶ τὰ συµφέροντά τους. Δεινοὶ πολιτικοὶ καὶ διπλωµάτες ἀναµφίβολα,
ἀναξιόπιστοι ὅµως κληρικοὶ καὶ Ἱεράρχες.
Ἀνάµεσα στοὺς ὑποστηρικτὲς τῆς νέας παναιρέσεως, ἀπὸ τὴν ἄλλη
πλευρά, ὑπάρχουν καὶ οἱ προσωπικότητες ἐκεῖνες, Κληρικοί, ἐκπρόσωποι
τῆς ἴδιας τῆς Ἑλλαδικῆς, ποὺ ἀναγνωρίζουν τὴν ἐνοχή, τὴν προδοσία, τὴν
καταδικάζουν ἀπερίφραστα, τὴ στηλιτεύουν δηµόσια. Παραµένουν ὅµως
συµµέτοχοι, δηλαδὴ συνεργοὶ καὶ συνένοχοι. Φαινόµενο µπροστὰ στὸ
ὁποῖο στέκουµε µὲ ἀπορία.

Ἰσχὺς Συνοδικοῦ σήµερα
Μὲ τὴν ἰδιότητα τοῦ Χριστιανοῦ, ἀδελφοί, τοῦ Ὀρθοδόξου, κι ἐµεῖς
προσευχόµαστε γιὰ τὴν ὁµόνοια, τὴν πραγµατικὴ ἀδελφοσύνη, τὴν
ἑνότητα, τὴν ἐπάνοδο τῶν ἑτεροδόξων στὴν ἀρχική, ἀδιάβρωτη, ἀνόθευτη
Πίστη «ἅπαξ παραδοθεῖσαν τοῖς ἁγίοις»(24). Ὄχι ὅµως, µέσα ἀπὸ
ὑποχωρήσεις ποὺ θὰ προκαλέσουν τὴν ἀποµάκρυνσή µας ἀπὸ τὴν
πατρικὴ καὶ ἀσφαλῆ ἀγκαλιὰ τοῦ Θεοῦ.
Ἡ ἀποδοχὴ τῆς αἱρέσεως συνιστᾶ πράξη προδοτικὴ τόσο ἀπέναντι στὸν
Θεό, ὅσο καὶ στὸν ἄνθρωπο. Ἂν αὐτὸ συµβεῖ, τότε ὅλα, ὅσα ἐπιδιώκουµε,
θὰ χαθοῦν.
Μακριὰ ἀπὸ τὸν ἀληθινὸ Θεὸ ἢ κοντὰ σὲ ἕνα πλασµατικὸ ἢ
πολύµορφο Θεὸ ὁ ἄνθρωπος θὰ παγώσει, θὰ χαθεῖ, θὰ ἀποξενωθεῖ, θὰ
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ἐξαγριωθεῖ, θὰ ἀπωλέσει τὴν ἁγιότητα, τὴν καθαρότητα, τὴν πραότητα,
τὴν εὐγένεια, τὴν ἀρετή. Ὁ ἄνθρωπος θὰ πάψει νὰ ἀγαπᾶ πραγµατικὰ
καὶ ν’ ἀγαπιέται. Ἡ ἀνθρωπότητα θὰ γνωρίσει τὴν πρωτόγονη ἀγριότητα
καὶ ἀσυδοσία, τὴν ἰσοπέδωση, τὸν ἀπόλυτο ἐκφυλισµό, θὰ καταντήσει
ἕνας κόσµος ἄγριων θηρίων. Ὁ κόσµος µας θὰ ὁµοιάσει στὴν κόλαση.
«… Διότι θὰ ἔλθη καιρός, ποὺ οἱ ἄνθρωποι δὲν θὰ ἀνέχωνται τὴν
ὑγιὰ καὶ ἁγίαν διδασκαλίαν, ἀλλὰ σύµφωνα µὲ τὰς κλίσεις καὶ τὰς
ἐπιθυµίας τῆς ἁµαρτωλῆς καρδίας των θὰ ἐπισωρεύουν στὸν ἐαυτόν τους
ποικίλους ψευδοδιδασκάλους, ὥστε νὰ ἀκούουν ἀπὸ αὐτοὺς διάφορα καὶ
παράδοξα, ποὺ θὰ τέρπουν τὰ αὐτιά των. Καὶ τὴν µὲν ἀλήθειαν δὲν θὰ
τὴν προσέχουν, ἀλλὰ θὰ γυρίζουν ἀλλοῦ τὰ αὐτιά των. Θὰ ἐκτραποῦν δὲ
καὶ θὰ στραφοῦν εἰς µυθολογίας καὶ ψευδολογίας.»(25).
Γι’ αὐτὸ λοιπόν, µὲ ἀπόλυτη καὶ εἰλικρινῆ ἀγάπη πρὸς τὸν
ἄνθρωπο, µὰ πρωτίστως µὲ Πίστη πρὸς τὸν µοναδικὸ Δηµιουργό του,
καταλήγουµε, ὅπως οἱ Ἅγιοι Πατέρες διαχρονικὰ λένε, ὅπως τὸ Συνοδικὸ
τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας χαρακτηριστικὰ ἀναφέρει, ἀλλὰ ἡ
κρατοῦσα Ἐκκλησία ἔχει ἀπαγορεύσει νὰ ἀκούγεται «Ἅπαντα τὰ παρὰ
τὴν Ἐκκλησιαστικὴν παράδοσιν καὶ τὴν διδασκαλίαν καὶ ὑποτύπωσιν τῶν
ἁγίων καὶ ἀοιδίµων Πατέρων καινοτοµηθέντα ἢ µετὰ τοῦτο
πραχθησόµενα, Ἀνάθεµα»(26).

Ὀρθοδοξία - Πανανθρώπινες Ἀξίες - Σωτηρία
Ἡ ἀναδροµὴ αὐτὴ ἦταν ἀπαραίτητη γιὰ νὰ γίνει σαφὴς ἡ
σηµαντικότητα τῆς σηµερινῆς ἑορτῆς τῆς ἀναστηλώσεως τῶν Ἁγίων
εἰκόνων, τῆς ἑορτῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, τῆς αἰωνίου ζωῆς τῆς
ἀνθρωπότητας.
Μέσα ἀπὸ τὶς εἰκόνες καὶ τὴν ἁγιογραφία ἀνατρέχουµε στὰ γεγονότα,
στὴ ζωὴ τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν Ἁγίων, στὴν ἱστορία, στὴν παράδοση
αἰώνων. Βλέπουµε, βιώνουµε, µνηµονεύουµε, µιµούµαστε, τιµοῦµε, δὲν
λησµονοῦµε.
Οἱ εἰκόνες τοῦ Χριστοῦ µας, τῆς Παναγίας καὶ τῶν Ἁγίων µας εἶναι
πρότυπα ποὺ διαχρονικὰ φωτίζουν γενιὲς καὶ γενιές. Εἶναι οἱ µοναδικὲς
µορφὲς ποὺ ἀνεξαρτήτως ἐποχῆς καὶ συνθηκῶν θὰ ἐµπνέουν τὸν
ἄνθρωπο, θὰ γεννοῦν καὶ θὰ καλλιεργοῦν στὴν ψυχή του τὴν ὑποµονή,
τὴν παρηγοριά, τὴν ἐλπίδα, µὰ καὶ τὴν ἐµπιστοσύνη, τὴν ἀξιοπρέπεια,
τὸν σεβασµό. Μέσα ἀπὸ τὶς γλυκύτατες µορφὲς τῶν εἰκόνων θὰ πηγάζει
πάντα ἡ πραότητα, ἡ συγχωρητικότητα, ἡ δύναµη, ἡ ἀγάπη. Μέσα ἀπὸ
αὐτὲς διασφαλίζεται τὸ ἀναλλοίωτο τοῦ Προτύπου, Αὐτοῦ ποὺ µᾶς δώρισε
ξανὰ τὸ µέγιστο ἀγαθό, τὴν Ἐλευθερία.
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Ἡ Ὀρθοδοξία, συνυφασµένη µὲ τὴν ἀναστήλωση τῶν Ἁγίων
εἰκόνων, εἶναι ἐκείνη ποὺ χάρισε τελικὰ στὴν ἀνθρωπότητα ἕνα µοναδικὸ
σύστηµα ἀξιῶν ἀνθρώπινων, πανανθρώπινων.
Ἡ µαρτυρική µας Ὀρθοδοξία ἀποτέλεσε τὸ θεµέλιο πάνω στὸ ὁποῖο
οἰκοδοµήθηκαν ὅλα γιὰ τὰ ὁποῖα διαχρονικὰ ἀξίζει νὰ ἀγωνιζόµαστε. Ἡ
νίκη τῆς Ὀρθοδοξίας εἶναι ἡ νίκη τῆς Νίκης. Εἶναι ἡ ἑορτὴ τῆς παρουσίας
τοῦ Θεοῦ δίπλα µας. Γι’ αὐτὸ καὶ τὴν ἡµέρα τῆς Νίκης ἑορτάζουν µαζί µας
καὶ ἡ ἐν οὐρανοῖς θριαµβεύουσα Ἐκκλησία καὶ τὸ στρατευµένο Σῶµα τοῦ
Χριστοῦ. Ἡ ἑορτὴ τῆς Ὀρθοδοξίας µᾶς ἑνώνει, µᾶς συστρατεύει,
«ἀναστηλώνει» τὸ ἠθικό, τὴν ἐλπίδα, καὶ τοποθετεῖ τὴν Πίστη µας στοὺς
στύλους τοῦ Ἱεροῦ ἄµβωνος, κοντά Του.
Καὶ τί δὲν δώρισε ἡ Ὀρθοδοξία, ποὺ µὲ τόση ἀπάθεια ἡ σηµερινὴ
ἐκκλησιαστικὴ διπλωµατία καὶ πολιτικὴ θυσιάζει; Τὰ πάντα.
Ἡ Ὀρθοδοξία συστρατεύτηκε γενναῖα δίπλα στὸν πλέον Γενναῖο.
Διὰ πυρὸς διατήρησε τὴν Ἀλήθεια µέσα ἀπὸ βασάνους καὶ µαρτύρια ποὺ
ὑπέστη ἀπὸ Ρωµαίους καὶ Ἑβραίους.
Αὐτὴ διέδωσε τὸ πλέον διαδεδοµένο Μήνυµα στὴν οἰκουµένη σὲ ὅλη τὴν
ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας· τὸ Εὐαγγέλιο, τὸ Μήνυµα µὲ τὴ µεγαλύτερη
διάρκεια ζωῆς.
Αὐτὴ γαλούχησε, διαπαιδαγώγησε τὸν νέο ἄνθρωπο, τὸν ἱκανὸ νὰ σώσει
καὶ νὰ σωθεῖ.
Αὐτὴ ἐπανάφερε στὴν ὡραιότερή της µορφὴ την επικοινωνία στις σχέσεις
των ανθρώπων. Ἔγινε πυξίδα καὶ κέντρο ἀναφορᾶς τῆς νέας ὑγειοῦς
πνευµατικῆς ἐξέλιξης. Ἀνέδειξε καὶ πάλι τὸ ἀρχαῖο Ἑλληνικὸ πνεῦµα,
ἄνοιξε δρόµο στὶς τέχνες καὶ τὰ γράµµατα.
Αὐτὴ δικαίωσε τοὺς σοφότερους τοῦ κόσµου, ἐκείνους ποὺ ἀναζητοῦσαν
τὸν ἀληθινὸ Θεό, µὰ καὶ τοὺς ἀδικηµένους, τοὺς ταπεινούς.
Ταυτίστηκε µὲ τὴν εἰρήνη, τὴν ἀδελφοσύνη, τὴ δικαιοσύνη, τὸν
ἀλτρουισµό, τὴν ἀτοµικὴ µονάκριβή µας ἐλευθερία, την ἀξία τῆς
ἀνάληψης τῆς εὐθύνης, ἀλλὰ καὶ τὸν ἀλληλοσεβασµό, ἀρετὴ τῆς
διακριτικότητας καὶ τῆς εὐγένειας, τὴν ἰσότητα, τὴν ἰσονοµία.
Ἐκπολίτισε φυλὲς καὶ φύλα στὰ πέρατα τοῦ κόσµου. Συνένωσε
ἀλλοεθνεῖς. Δηµιούργησε θεσµοὺς καὶ ἤθη. Θεµελίωσε τὴ µακροβιότερη
Αὐτοκρατορία στὴν ἀνθρωπότητα.
Μπολιασµένη µὲ τὸ ρωµαίικο, διατηρήθηκε ἀναλλοίωτη, ὅταν στὴ
σηµερινὴ δῆθεν Δύση διείσδυσε καὶ κυριάρχησε ἡ βαρβαρότητα τῶν
Φράγκων.
Ὑπέµεινε τὴν προδοσία, τὴ βαναυσότητα, τὴ βιαιότητα τῆς κακοδοξίας.
Ἄντεξε τὴ σκλαβιὰ καὶ τὴ δουλεία αἰώνων καὶ συγκράτησε τὴν κυριαρχία
τοῦ σκότους.
Κυνηγήθηκε καὶ καταδιώχθηκε ἀπὸ ἀπολυταρχικὰ καθεστῶτα, µὰ
κράτησε τὴ φλόγα της ἀναµµένη.
Ἀνέδειξε τὸν ἡρωισµό, τὴν αὐτοθυσία, τὴν ἐντιµότητα.
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Ἀπέδειξε πὼς πολεµουµένη νικᾶ. Καὶ βγῆκε δυνατὴ καὶ παραµένει
δυνατή, ἂν καὶ προδοµένη.
Ἡ διατήρηση τῆς Ὀρθοδοξίας, τῆς αὐθεντικότητας, τῆς Ἀλήθειας,
συνιστᾶ διατήρηση τοῦ ἀνθρωπίνου µεγαλείου, τῆς δυνατότητας ἑνώσεως
µὲ Ἐκεῖνον, τῆς κατὰ Χάριν Θεώσεως.
Ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἡ ἀποκεκαλυµµένη Ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ στὸν
ἄνθρωπο, ἡ Ὀρθὴ Πίστις. Δὲν εἶναι ἰδεολογία, δὲν εἶναι φιλοσοφία, δὲν
εἶναι ἁπλὰ µία ἀξία ἢ ἕνα ἰδανικό. Εἶναι µιὰ µοναδικὰ καὶ ἀνεπανάληπτα
ὁλοκληρωµένη στάση ζωῆς. Ἕνας τρόπος ζωῆς ποὺ περικλείει τὴν
τελειότητα τῶν πάντων, τὸ σύνολο τῶν πανανθρώπινων ἀξιῶν, τῶν
ἰδανικῶν, τῶν ἀρετῶν κι ὅλων ἐκείνων τῶν χαρακτηριστικῶν, τὰ ὁποῖα,
ἂν ἐµεῖς οἱ ἄνθρωποι υἱοθετούσαµε, θὰ ζούσαµε ἀπὸ ἐδῶ στὸν
Παράδεισο.
Χρόνια Πολλά, Χριστιανικά, Ὀρθόδοξα.
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