
Μία ενότητα που βασίζεται στον σεβασμό της διαφορετικότητας, ΚΑΙ 
όχι στην εν Χριστώ Ζωή!

 

Αγαπητοί φίλοι, αδελφοί και πατέρες,

 

Πως είναι δυνατόν να ομιλούμε σήμερα μέσα στα όρια της μικρής μας Ελλάδος για ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ 
ΦΑΝΑΤΙΣΜΟ,  δηλαδή  για  θρησκευτικό  εγωισμό  (θρησκευτικό  ορθόδοξο  εγωισμό!),  και  για 
εμπαθή προσήλωση, όχι σε κάποιες αντιλήψεις, αλλά σ' Αυτήν την Ορθόδοξη Χριστιανική πίστη 
των Αγίων Πατέρων μας;

Καταλαβαίνουμε τι  λέμε,  αλλά και  τι  μπορεί  να εννοηθεί  από το σύμπλεγμα των τριών αυτών 
λέξεων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΣ»; Μεγάλη βλαστήμια!

Καταλαβαίνουμε  ή  καλύτερα έχουμε  αντιληφθεί  την  παγίδα  του  21ου  αιώνα  μέσα στην οποία 
πιάστηκε και ο νυν πατριάρχης μας...  όταν έλεγε:  <<Σεβασμιώτατε Καρδινάλιε κύριε William Η. 
Keeler  και  λοιποὶ εν  Χριστώ  αδελφοὶ οι  αποτελούντες  την  Αντιπροσωπείαν  της  Εκκλησίας 
Ρώμης,... Δεν πρέπει να σπαταλήσωμεν τον χρόνον εις αναζητήσεις ευθυνών. Οι κληροδοτήσαντες 
εις  ημάς  την  διάσπασιν  προπάτορες  ημών  υπήρξαν  ατυχή  θύματα  του  αρχεκάκου  όφεως  και 
ευρίσκονται ήδη εις χείρας του δικαιοκρίτου Θεού. Αιτούμεθα υπὲρ αυτών το έλεος του Θεού, αλλ' 
οφείλομεν ενώπιον Αυτού όπως επανορθώσωμεν τα σφάλματα εκείνων>> (Από το περιοδικὸ του 
Πατριαρχείου ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ, αρ. τεύχ. 563 του 1998)...

 

Αδελφοί,  Εξ ορισμού ο Φανατισμός-  που ως όρος προέρχεται εκ της λατινικής λέξης "fanum" 
(=ιερόν)-  σημαίνει  την  μετ'  εγωισμού  και  εμπάθειας  προσήλωση  σε  κάποιες  αντιλήψεις, 
ανεξάρτητα απ' το αν αυτές είναι ορθές ή όχι!

«Προσήλωση σε κάποιες αντιλήψεις ,ανεξάρτητα απ' το αν αυτές είναι ορθές ή όχι»!..., Αυτή είναι 
λοιπόν, η 20 αιώνων Αγία Πίστη μας; Προσήλωση σε κάποιες αντιλήψεις!!!

Η «αντίληψη»,  είναι  πράγματι  η  ικανότητα  ή  η  δυνατότητα  κατανόησης  και  μάθησης...  αλλά 
σημαίνει και «βοήθεια», και «προστασία», αλλά και «πρόνοια», και δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ την 
Παναγία Βοήθεια μας, την Προστασία των Ασωμάτων Αγγέλων, αλλά και την θαυμαστή Πρόνοια 
του Σωτήρος Χριστου!!!

 

Η «αντίληψη» τώρα είναι μεν ένας όρος, που υποδηλώνει όμως ένα «Όριο»! Και το  ΟΡΙΟ αυτό 
είναι να αντιλαμβάνεται κανείς κάτι ΟΡΘΟΔΟΞΑ, και όχι να το Καταλαβαίνει με τη Λογική ή τις 
Αισθήσεις του, και μόνο...

Αν  τώρα  πέσει  στην  αντίληψή  μας  π.χ.  ο  παρακάτω  λόγος  του  νυν  πατριάρχη  μας,  ΤΙ  ΘΑ 
ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ; 

Η  αντιληπτικότητα  του  κ.  Βαρθολομαίου  τελικά,  διαφεύγει  ή  όχι  ΤΟ  ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ  ΤΗΣ 
«Αντιληπτικής Πλάνης»; 

Οι θρησκευτικό-πολιτικές δηλαδή ιδέες του, οι απόψεις του για τους Αγίους Πατέρες μας, και η 
οικουμενιστική ακάθαρτη αντίληψή του για τον δήθεν ορθό προσανατολισμό  της Εκκλησίας μας –
προς τον Παπισμό και τον Προτεσταντισμό- δεν ορίζουν μια ακόμη «Αντιληπτική Πλάνη»; αυτού 
αλλά και  όλων όσων συμβαδίζουν με ένα τέτοιο είδος ΝΕΟΦΑΝΑΤΙΣΜΟΥ, ενάντια σε Ιερούς 
Κανόνες  Αγίων  Οικουμενικών  Συνόδων;  Ενάντια  ακόμη,  και  σ'  αυτόν  τον  απλοϊκό  τρόπο 
έκφρασης των αγίων μας, όπως π.χ. του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού που λέγει το γνωστό: "Τον 
Πάπα να Καταράσθε διότι αυτός είναι η αιτία του κακού";....



 

Αδελφοί,  εάν θέλουμε να μιλήσουμε για φανατισμό μέσα στα όρια  της Ελλαδικής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας  μας,  κάνουμε  τραγικό  λάθος!  Όχι  βέβαια  ότι  αυτός  δεν  υπάρχει  στον  ΔΗΘΕΝ 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΚΟΣΜΟ, αλλά κατ' ουσία  αυτό το είδος του ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΥ  έχει κρατική και 
πολιτικοθρησκευτική υπόσταση, και όχι ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ!  Γνωρίζετε πολύ καλά ότι  ο Παπισμός 
έχει  τον  μανδύα  μόνο  της  «Εκκλησίας»,  και  Κατ'  ουσία  είναι  κράτος  που  έχει  επίσημα  και 
πολιτική  και  θρησκευτική  εξουσία.  Ο  Πάπας  δε  είναι   ΑΛΑΘΗΤΟΣ,  ως  ΠΡΩΤΟΣ 
ΘΤΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΑΡΧΗΣ, αλλά και ως Αρχηγός Κράτους!...  και σίγουρα Ο ΑΓΙΟΣ 
ΚΟΣΜΑΣ ΑΙΤΩΛΟΣ  όταν έλεγε "Τον Πάπα να Καταράσθε διότι αυτός είναι η αιτία του κακού", 
μάλλον  αυτό  εννοούσε,  ότι  δηλαδή  όταν  βρίσκουν  τα  σκούρα οι  «ανευλόγητοι  θεολόγοι»  του 
κακού καιρού, επικαλούνται την «Διοικούσα επισκοπική εξουσία» τους μαζί και την «πολιτική» (αν 
την συνδυάζουν!).... 

Ας είναι!

 

Αδελφοί,  Όταν ο Κύριος μας λέγει πως η εξουσία Του δεν είναι από τον κόσμο τούτο, όταν  πάλι οι 
άγιοι  Πατέρες  μας  έκοβαν  υγιή  μέλη  τους  προκειμένου  να  ξεκόψουν  από  την  «επισκοπική 
μανία»..., οι σύγχρονοι  επίσκοποί μας και Αντιπρόσωποί Του, επιμένουν να ζητούν όσα εντέλλεται 
το στόμα του πατριάρχου μας... Ο κ.κ. Βαρθολομαίος  στις  4 Νοεμβρίου 1994 είπε πως «Πρέπει να 
συμβάλωμεν ώστε να φέρωμεν εις το προσκήνιον τας πνευματικάς αρχάς του Οικουμενισμού, της 
αδελφοσύνης  και  της  ειρήνης.  Πράγματι,  δια τον λόγον αυτόν,  συγκεντρωθήκαμεν εδώ! Αυτός 
είναι ένας τρόπος, δια του οποίου  ημείς οι κληρικοί  δυνάμεθα να βοηθήσωμεν αυτούς οι οποίοι 
κυβερνούν. [...] Αλλά τούτο δυνάμεθα να επιτύχωμεν μόνον εάν είμεθα ηνωμένοι εν τω πνεύματι 
του  ενός  Θεού,  ''Δημιουργού  των  πάντων,  ορατών  τε  και  αοράτων''.  Ρωμαιοκαθολικοί  και 
Ορθόδοξοι,  Προτεστάνται  και  Εβραίοι,  Μουσουλμάνοι  και  Ινδουϊσταί,  Βουδδισταί  και 
Κομφουκιανισταί  είναι  καιρός  όχι  μόνον  δια  συμφιλίωσιν,  αλλ'  ακόμη  και  δια  συμμαχίαν  και 
συνεργασίαν,  δια  να  συντελέσωμεν  εις  την  απομάκρυνσιν  της  ανθρωπότητος  από  τους 
ψευτοπροφήτας του εξτρεμισμού και της μη ανεκτικότητας» [1]...

Δυστυχώς!  Δυστυχώς γι'  αυτούς! Ο γνήσιος φανατισμός  κατά της  Μίας, αγίας, καθολικής και 
αποστολικής  Εκκλησία  μας  συνεχίζεται...  και  είναι  πάρα  πολύ  καλά  κρυμμένος  μέσα  στην 
Φαναριώτικη πολιτική του πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, και μέσα στα λόγια του πατριάρχη 
μας  που  ζήτα  από  του  Ιερείς  και  τους  αρχιερείς  μας  να  βοηθήσουν  τους  πολιτικούς!  Για  να 
εξαλείψουν-οι  δεύτεροι-  τον θρησκευτικό φανατισμό,  κάτι  που μας  θυμίζει  την παράδοση του 
Ιησού στα πολιτικά δικαστήρια του τότε αιώνα!

 

ΕΠΙΜΕΤΡΟ

 

Αδελφοί εν χριστώ,

Ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης έλεγε πως πρέπει να μάθουμε την «Ταπείνωση του Ιησού», και όχι 
απλά την «Ταπείνωση», π.χ. την οικονομική, κρατική κ.α.

Τα παρακάτω λόγια από μεγάλο ειδησεογραφικό (πατριαρχικό!) κύκλο ας γίνουν αφορμή για να 
ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ που θέλουν να πάνε τα πράγματα οι θρησκευτικοπολιτικοί επίσκοποί μας ειδικά 
μετά την συνεδρίαση της Ιεράς ημών Συνόδου  στις 23 και 24 Νοεμβρίου 2016!

 

Ακούστε και αντιληφτείτε! 

<<Είμεθα  –λέγουν-διασπασμένοι,  τα  αδέλφια  εχώρισαν,  εμοίρασαν  την  σχέση,  απώλεσαν  την 
ενότητα. Ήλθε όμως ο καιρός έπειτα από τις σπουδαίες προσπάθειες του Οικουμενικού Πατριάρχου 



και του Πάπα της Ρώμης να ενωθούν οι Εκκλησίες. Ο μέχρι τώρα υπέρ της αληθείας διάλογος 
αρχίζει να φέρνει τα αποτελέσματα της ενότητος με την ήρεμη και εν ταπεινώσει συγκατάθεση των 
απλών πιστών όλων των Εκκλησιαστικών Κοινοτήτων σε Ανατολή και  Δύση.  Ξεπερνώντας τις 
ελάχιστες φωνασκίες φανατικών κύκλων των οποίων τα μέλη χρήζουν της εν Εκκλησία θεραπείας 
ή ενδεχομένως της εν Ψυχιατρείω θεραπείας, ήλθε η στιγμή να να πραγματώθουν οι λόγοι του 
Κυρίου: «ίνα πάντες εν ώσιν». Μία ενότητα που βασίζεται στον σεβασμό της διαφορετικότητας...  
Μία  ενότητα που αρχίζει  πλέον να  γίνεται  έκφραση κοινής  πίστης,  η  οποία στερεώνεται  στην 
εκκλησιαστική συνείδηση και μακάρι να εκφρασθεί και λειτουργικά σε Ιερό Συλλείτουργο του 
Επισκόπου της Ρώμης και του Επισκόπου της Νέας Ρώμης.>>[2]

 

 Και εν τέλει οι οικουμενιστές αλλά και  κάθε άνθρωπος καλή θελήσεως,  του 21ου αιώνα μας, 

<< Δὲν  ἀγωνιᾶ λοιπὸν γιὰ τὸν  Ἑλληνισμὸ καὶ γιὰ τὴν  Ἐκκλησία,  ἀλλά,  ἀντιθέτως,  ὑβρίζει τὸν 
Ἑλληνισμὸ καὶ τὴν  Ὀρθοδοξία,  λέγοντας  [ΓΙΑ  ΔΗΘΕΝ  ΟΡΘΟΔΟΞΟ  ΧΡΙΣΤΙΝΙΚΟ 
ΦΑΝΑΤΙΣΜΟ!]

κατὰ τὴν  ἑορτὴ τὴν θρονικὴ τοῦ Πατριαρχείου,  στὶς 30-11-1998, πρὸς τοὺς  ἐκπροσώπους τοῦ 
Πάπα τὰ ἑξῆς φοβερά: «Σεβασμιώτατε Καρδινάλιε κύριε William Η. Keeler καὶ λοιποὶ ἐν Χριστῷ 
ἀδελφοὶ....

Αὐτὰ τὰ ὀλίγα, πρὸς τὸ παρόν, ἴνα ἐνημερωθῆς περὶ τοῦ «μεγάλου καὶ σοφοῦ οἰακοστρόφου τῆς 
Ἐκκλησίας» καὶ νὰ πάψης νὰ μᾶς κατηγορῆς.

Μὲ ἀγάπη Χριστοῦ,

Μηλοχώριον, 11/11/2016

Ἀρχιμ. Μάξιμος Καραβᾶς

Ἱερὰ Μονὴ Ἀγίας Παρασκευῆς Ἐορδαίας.>> [3]

 

ΜΕ ΤΙΜΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΙΕΡΟΨΑΛΤΗΣ

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (+ Αγ. ΚΛΕΙΜΕΝΤΟΣ Επισκόπου Ρώμης. Ιερομάρτυρος 
ΠΕΤΡΟΥ Πατριάρχου Αλεξανδρείας. Αγ. Μάρτυρος ΘΕΟΔΩΡΟΥ εξ Αντιοχείας) 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

[1] ]Περιοδικό «Ορθοδοξία» του Πατριαρχείου, τεύχος ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1994, «6ο Παγκόσμιο 
Συνέδριο Θρησκείας και Ειρήνης», προς τους εκπροσώπους διαφόρων Θρησκειών, στην πόλη 
RIVA DEL GARDA της Ιταλίας

[2] http://www.romfea.gr/katigories/10-apopseis/2428-i-panagia-theotokos-kai-i-enotita-ton-
ekklision-

[3] http://agonasax.blogspot.gr/2016/11/blog-post_46.html
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