
Αιρέσεις - Οικουµενισµός 

Οι διαθρησκειακές εκδηλώσεις και η παράδοσις της Εκκλησίας 
Αρχιµ. π. Γεωργίου Καθηγουµένου της Ι. Μ. Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους 
 
 
 

Aγία µας Ορθόδοξος Εκκλησία είναι η Εκκλησία των Προφητών, των Αποστόλων 
και των Πατέρων. Γι’ αυτό στην Εκκλησία µας δεν αυτοσχεδιάζουµε ούτε 
ακολουθούµε τον λογισµό µας, αλλά «επόµεθα τοις θείοις Πατράσιν» (Δʹ 

Οικουµενική Σύνοδος), όπως και εκείνοι ήποντο τοις αγίοις Αποστόλοις και Προφήταις. 
 
Θα πρέπη λοιπόν και στο θέµα των διαθρησκειακών σχέσεων και εκδηλώσεων να 
ακολουθούµε τους Προφήτας, τους Αποστόλους και τους Πατέρας. Όπως διδάσκει και ο 
ιερός Ιωσήφ Βρυέννιος: « Αµήχανον άλλως την αλήθειαν γνώναι η θεολογίας άπτεσθαι 
µη τοις αγίοις επόµενον». 
 
Είναι γνωστόν ότι το κήρυγµα των Προφητών ήταν κήρυγµα ανενδότου και 
ανυποχωρήτου αγώνος κατά κάθε µορφής αναµίξεως η θρησκευτικού συγχρωτισµού µε 
τους περιβάλλοντας τότε τον Ισραήλ ειδωλολατρικούς λαούς. Και µόνον το παράδειγµα 
του προφήτου Ηλία, του οποίου κατ’ αυτάς εορτάζουµε την µνήµη, φθάνει να µας πείση 
για την αλήθεια αυτή. 
 
Ανένδοτοι επίσης ήσαν και οι άγιοι Απόστολοι, όχι µόνον κατά των ειδωλολατρικών 
θρησκειών αλλά και κατά του αρνουµένου τον Χριστόν ως Θεόν ενανθρωπήσαντα και 
µοναδικόν Σωτήρα των ανθρώπων Ιουδαϊσµού. Ο άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος κηρύττει: 
«Παν πνεύµα ο οµολογεί Ιησούν Χριστόν εν σαρκί εληλυθότα εκ του Θεού εστί· και παν 
πνεύµα ο µη οµολογεί τον Ιησούν Χριστόν εν σαρκί εληλυθότα, εκ του Θεού ουκ έστι· και 
τούτο εστί το του αντιχρίστου ο ακηκόατε ότι έρχεται, και εν τω κόσµω εστίν ήδη» (Αʹ 
Ιωάν. 4, 2-3). 
 
Οι άγιοι Πατέρες επίστευαν ως γνωστόν ακραδάντως ότι µόνον ο Κύριος Ιησούς Χριστός 
σώζει τον άνθρωπο, ότι κάθε παραχώρησις προς τις άλλες θρησκείες η αιρέσεις αποτελεί 
άρνησι και προδοσία του Χριστού και γι’ αυτό ακυρώνει την σωτηρία των ανθρώπων. 
 
Λογω της πίστεως αυτής οι άγιοι Πατέρες ετέλεσαν µεγάλους αγώνας κατά της 
ειδωλολατρίας και κατά των λεγοµένων µονοθεϊστικών θρησκειών, τις οποίες 
θεωρούσαν εξίσου επικίνδυνες µε την ειδωλολατρία και ως «µία κεκαλυµµένη ασέβεια 
που ευκόλως δύναται να απατήση τον νουν» ( Άγιος Νικόδηµος ο Αγιορείτης). 
 
Ετέλεσαν επίσης µεγάλους αγώνας κατά των αιρετικών παραχαράξεων της ορθής 
Πίστεως και υπέστησαν χάριν της Αληθείας διωγµούς, φυλακίσεις, εξορίες, 
βασανιστήρια και πικρούς θανάτους. Όλοι αυτοί οι άγιοι Πατέρες µακαρίζονται από την 
Εκκλησία ως Οµολογηταί της Ορθοδόξου Πίστεως και ισοστάσιοι µε τους αγίους 
Μάρτυρας, παλαιούς και νέους. 
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Μελετώντας τους βίους των Αγίων που ήρθαν σε επαφή και συζητήσεις µε τους 
Μουσουλµάνους, όπως ο άγιος Φώτιος και ο µαθητής του Κωνσταντίνος (µετέπειτα 
άγιος Κύριλλος, απόστολος των Σλάβων), ο άγιος Ιωάννης ο Δαµασκηνός, ο άγιος 
Γρηγόριος ο Παλαµάς, ο ιερός Γεννάδιος ο Σχολάριος, διαπιστώνουµε ότι ενώ η 
µουσουλµανική πληµµυρίδα απειλούσε το Βυζάντιο, οι θεοφόροι αυτοί άνδρες στις 
συζητήσεις τους µε τους µουσουλµάνους ετόνιζαν ότι αληθής Θεός είναι ο Τριαδικός 
Θεός, ότι µόνος Σωτήρας των ανθρώπων είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός και ότι ο Μωάµεθ 
είναι ψευδοπροφήτης. 
 
Τις αλήθειες αυτές υπεστήριξαν για να µην αθετήσουν την οµολογία του Χριστού και 
φανούν ένοχοι αρνήσεώς Του, αλλά και εξ αγάπης προς τους µουσουλµάνους µήπως 
τυχόν πιστεύσουν στον Χριστό και σωθούν. 
 
Στους συγχρόνους διαλόγους δίδεται δυστυχώς η εντύπωσις ότι το θέµα της Πίστεως 
είναι δευτερεύον η και µπορεί τελείως να παρασιωπάται, προκειµένου να επιτύχουµε 
πρακτικούς σκοπούς, όπως είναι η συνεργασία για την ειρήνη η την οικολογία. 
Οι άγιοι Πατέρες τονίζουν ότι όπου υπάρχει αληθινή και ζώσα πίστις, δεν µπορεί να µην 
οµολογήται ο Τριαδικός Θεός και ο Θεάνθρωπος Χριστός. «Θρησκείαν οίδα και των 
δαιµόνων σέβας. Η δ’ ευσέβεια, προσκύνησις της Τριάδος», γράφει ο άγιος Γρηγόριος ο 
Θεολόγος (ποίηµα ΛΔʹ). Μάλιστα ο άγιος Συµεών Θεσσαλονίκης στην « Επιστολήν 
στηρικτικήν» γράφει προς τους υποδουλωθέντας Χριστιανούς τις παραµονές της 
πτώσεως της Θεσσαλονίκης, ότι εκτός από την ανάγκη τηρήσεως των εντολών του 
Χριστού «προ πάντων αναγκαιότερον φυλάσσειν αυτού καθαράν και ακλινή την 
οµολογίαν. Χωρίς γαρ τούτου τα πάντα εισί νεκρά... Ούτω χωρίς της οµολογίας της 
πίστεως ουδέν όφελος έσται...» και «ο δοκεί ενεργείν (χωρίς την οµολογία του Χριστού) 
του πονηρού εστί εξαπάτη και της πλάνης υπάρχει καρπός». Και ακόµη «ουδέ αγαθά 
εισίν α δοκεί ποιείν ο άπιστος αγαθά, πονηρία δε µάλλον και εις Θεού παραλύπησιν» 
(Αγ. Συµεών, αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, Έργα Θεολογικά, Ανάλεκτα Βλατάδων, 
1981, σελ. 113). 
 
Η πίστις και οµολογία των αγίων Πατέρων περί της µοναδικότητος της σωτηρίας δια του 
Κυρίου Ιησού Χριστού, του ενός της Αγίας Τριάδος, απηχεί την διδασκαλία του ιδίου του 
Κυρίου: « Εγώ ειµί η οδός και η αλήθεια και η ζωή· ουδείς έρχεται προς τον πατέρα ει µη 
δι’ εµού» ( Ιω. ιδʹ, 6) και «ο µη ων µετ’ εµού σκορπίζει» (Λουκ. ιαʹ, 23). 
 
Θα πρέπη να ληφθή σοβαρά υπ’ όψιν ποιοί και για ποιούς λόγους προωθούν τις 
πανθρησκειακές εκδηλώσεις: 
α) Η Υπερδύναµις που στοχεύει στην κατάκτησι του κόσµου και επιθυµεί να κρατά 
τους λαούς υποτεταγµένους και χωρίς θρησκευτικούς και άλλους ανταγωνισµούς. 
 
β) Το Βατικανό που δι’ αυτών προβάλλει τον Πάπα ως κορυφή όχι µόνον όλων των 
Χριστιανών αλλά και όλων των θρησκειών. Αυτό φάνηκε και στην τελευταία εκδήλωσι 
της Ασσίζης. 
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γ) Η Νέα Εποχή που στοχεύει στην πανθρησκεία και στην παγκοσµιοποίησι. 
 
Στην προώθησι πανθρησκειακών εκδηλώσεων συντελεί και ο πλουραλισµός που 
χαρακτηρίζει τον εκκοσµικευµένο σύγχρονο άνθρωπο. Ο πλουραλισµός απαγορεύει σε 
κάθε πίστι να διεκδικήση το πλήρωµα της Αληθείας και να ισχυρισθή ότι είναι η µόνη 
οδός σωτηρίας. Σωστά παρατηρήθηκε ότι µόνο για τη δική του ιδεολογία δεν επιτρέπει ο 
πλουραλισµός κάποια αµφισβήτησι η σχετικοποίησι. 
 
Το πνεύµα του θρησκευτικού πλουραλισµού εξέφραζε ο Πρόεδρος των Η.Π.Α. 
Αϊζενχάουερ: «είναι χρήσιµο να πιστεύης σε κάποια θρησκεία, δεν έχει σηµασία σε ποια 
θρησκεία». 
 
Η πρόκλησις για τους εκκλησιαστικούς άνδρες να αποδείξουν τον Χριστιανισµό χρήσιµο 
και αποτελεσµατικό για τον εκκοσµικευµένο σύγχρονο άνθρωπο είναι προφανής. Έτσι 
κινδυνεύουµε να συµβιβασθούµε µε το πνεύµα του κόσµου τούτου και να θυσιάσουµε 
την πιστότητά µας προς το Ευαγγέλιο και την αγία πατερική µας παράδοσι, οπότε και ο 
κατήφορός µας θα είναι συνεχής. 
 
Αυτό έπαθαν οι ρωµαιοκαθολικοί και οι προτεστάντες. 
Ο ευσεβής αλλά δοκιµασµένος λαός µας έχει ανάγκη να τον στηρίξουµε στην 
πατροπαράδοτο ευσέβεια. Πολλά γύρω του τον επηρεάζουν αρνητικά. Οι Χριστιανοί µας 
κινδυνεύουν από το διαδιδόµενο γενικότερα συγκρητιστικό πνεύµα. Ας µην τους 
προκαλούµε σύγχυσι και ας µη συντελούµε στην άµβλυνσι της δογµατικής τους 
ευαισθησίας µε τις διαθρησκειακές εκδηλώσεις, αλλά ας τους βοηθήσουµε να πιστεύουν 
ακράδαντα ότι: «Ούτος (ο Χριστός) εστίν ο λίθος ο εξουθενωθείς υφ’ υµών των 
οικοδοµούντων (των αρχόντων του Ισραήλ) ο γενόµενος εις κεφαλήν γωνίας και ουκ 
έστιν εν άλλω ουδενί η σωτηρία· ουδέ γαρ όνοµα εστίν έτερον υπό τον ουρανόν το 
δεδοµένον εν ανθρώποις, εν ω δει σωθήναι ηµάς» (Πραξ. δʹ, 12). 
Αντί επιλόγου και συµπεράσµατος θα παραθέσω τους λόγους του αγίου Γρηγορίου του 
Θεολόγου που πρέπει να χαρακτηρίζουν κάθε Ορθόδοξο Ποιµένα: «Τα πρόβατα τα εµά 
της φωνής µου ακούει, ης ήκουσα παρά των θείων λογίων, ην εδιδάχθην παρά των αγίων 
πατέρων, ην εδίδαξα κατά πάντα καιρόν οµοίως, ου συµµορφούµενος τοις καιροίς, και 
διδάσκων ου παύσοµαι, µεθ’ ης εγεννήθην και η συναπέρχοµαι» (Λόγος ΛΓʹ , Προς 
Αρειανούς και εις εαυτόν).  
 
ΠΗΓΗ:  Περιοδικό «Παρακαταθήκη», τ.28 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2003) 
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ΟΙ ΥΠΕΡΒΟΛΕΣ , ΒΕΒΑΙΑ , ΒΛΑΠΤΟΥΝ . . . 
 
Ο μακαριστός Γέροντας Παίσιος είπε μιά φορά που του έλεγα ότι το Πηδάλιον (= 
το  βιβλίο  με  τούς  ιερούς  κανόνες)  λέει  «έτσι  και  έτσι»:  «Μα  ευλογημένε,  το 
πηδάλιο το λένε πηδάλιο  (=  τιμόνι),  για να το στρίβεις όπως χρειάζεται, 
και  να οδηγείς  την  εκκλησία. Αν κρατάς ακίνητο  το πηδάλιο,  θα ρίξεις 
το καράβι στα βράχια». 
Είναι  γνωστός  σε  όλους  ο  ανθενωτικός  Γεννάδιος  ο  Σχολάριος,  ο  πρώτος 
Πατριάρχης μετά την πτώση της Κωνσταντινουπόλεως, καθώς και τα αισθήματά 
του εναντίον του Πάπα και της παπωσύνης. Λοιπόν τον ερώτησαν οι μοναχοί του 
Σινά εάν πρέπει να δίδουν εις τους παρακολουθούντας την θείαν λειτουργίαν  εις 
την Μονήν Λατίνους  (παπικούς) και  Αρμενίους  (μονοφυσίτας), τήν Παναγίαν ως 
ευλογίαν . . . 
Και τι τους απάντησε ο Άγιος Γεννάδιος; Όχι μόνο να τους δίδουν τον άρτον της 
Παναγίας, (χρησιμοποιείται στα Μοναστήρια), αλλά να τους δίδουν και αντίδωρο. 
Μόνο  τή  θεία  κοινωνία  να  μη  τους  δίδουν  γιατί  αυτό  προϋποθέτει  πλήρη 
κοινωνίαν πίστεως,  που  δεν υπάρχει. Καί  εξήγησε  ότι αυτό  είναι  σύμφωνο προς 
την  αρχαίαν  τάξιν  και  παράδοσιν  της  Εκκλησίας  της Κωνσταντινουπόλεως.  «Οἱ 
ἁγιώτατοι  Πατριάρχαι  ‐γράφει‐   ὃτε  ἐλειτούργουν  ἑορτασίμως,  ἐρχομένους  καί  
Ἀρμενίους καί Λατίνους καί ἱσταμένους μετά πάσης εὐλαβείας εἰς τήν λειτουργίαν, 
οὐκ ἐδίωκον, ἀλλά καί ἀπερχομένους μετά τῶν ὀρθοδόξων καί προσκυνοῦντας καί 
ἀσπαζομένους  τήν  πατριαρχικήν  χείρα  καί  εὐλόγουν   καί  ἐδίδουν  αὐτοίς  τό 
ἀντίδωρον,  ὡς  γάρ  μαθηταί  τοῦ  Χριστοῦ  οὐκ  ἐξέβαλον  ἔξω  τούς  εἰς  αὐτούς 
ἐρχομένους»  (Γενναδίου Σχολαρίου, Άπαντα ευρισκόμενα τομ 4, σελ. 201). 

(από την ιστοσελίδα του π. Αντωνίου Στυλιανίδη στο διαδίκτυο). 
 
 
Σημ.  (ΛΜΔ) Οπωσδήποτε για το προαναφερθέν,  ισχυρότερος όλων και κατευθυντήριος 
είναι  ο  λόγος  του  Κυρίου:  «Μὴ  δῶτε  τὸ  ἅγιον  τοῖς  κυσὶ».  (Ματθ. Ζ-6) Μετά  απ’  αυτό 
μιλάμε πλέον για «οικονομίες». Και πρέπει να σκεφθούμε και τα εξής προβλήματα: 

1. Αν  από  τον  συγχρωτισμό  των Ορθοδόξων  με  τους  ετεροδόξους  προκαλείται  στο 
τέλος άμβλυνση της εις τα ορθά δόγματα πίστεως των ιδίων των Ορθοδόξων. Και 

2. Να  λαμβάνεται  υπ’  όψιν  ο  σκανδαλισμός  των  πνευματικά  ασθενεστέρων, 
παρισταμένων ή και εκ του μακρόθεν ενημερωνομένων, διά των συγχρόνων μέσων 
ενημέρωσης.  Μάλιστα  οι  «ασθενέστεροι»  ανήκουν  σε  δύο  αντιθέτου  σκεπτικού 
ομάδες: Η μία  είναι πιο  εκκοσμικευμένη  και  γιαυτό  σκανδαλίζεται  από  τη  σκληρή 
αντιμετώπισι των αλλοδόξων,  ενώ η άλλη είναι υπερπαραδοσιακή, αρέσκεται στην 
αυστηρότητα, και έτσι θέλει να προβάλλεται. 

3. Η περίπτωση των αιρεσιαρχών (υψηλοβάθμιων αιρετ. κληρικών) είναι διαφορετική 
του απλού λαού.  Αυτοί δεν  είναι πλανώμενα πρόβατα αλλά λύκοι και  όχι  μόνο 
δεν  πρέπει  να  εισέρχωνται,  αλλά  ούτε  να  πλησιάζουν  στην  μάνδρα  των 
προβάτων! 

Είναι  σίγουρο  πάντως  ότι    λόγω  της  περιπλοκότητος  του  θέματος,  καλό  είναι  να 
κρίνουμε τα γεγονότα χωρίς να κατακρίνουμε τα πρόσωπα! 
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ΠΕΡΙ  ΤΟΥ  ΕΑΝ  ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ  ΥΠΕΡ  ΤΩΝ  ΜΗ  
ΟΡΘΟ∆ΟΞΩΝ  ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ  (ΣΤΗΝ  ΕΚΚΛΗΣΙΑ )  

ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΑΡΕΤΣ ΙΩΣΗΦ ΤΗΣ ΟΠΤΙΝΑ: 
 

…Η Ορθόδοξη Εκκλησία µας απαιτεί οπωσδήποτε από κάθε ετερόδοξο 
πού θέλει να γίνει µέλος της ν' απαρνηθεί δηµόσια, µπροστά σ' όλη την 
Εκκλησία, την αίρεση του καί να δηλώσει πως ασπάζεται το ορθόδοξο 
δόγµα. Θα πρέπει να πούµε ακόµα πώς, αν επιτρεπόταν ν’ αναπέµπονται 
ευχές στην εκκλησία για τη σωτηρία των ψυχών των ετεροδόξων που 
έχουν αναπαυτεί ή, τουλάχιστο, για την ανακούφιση τους πέραν του τάφου, 
τότε σίγουρα η Ορθόδοξη Εκκλησία θα είχε θεσπίσει ειδικές ευχές γι' 
αυτούς στη θεία λειτουργία. Αντίθετα, την πρώτη Κυριακή των Νηστειών, 

πού γιορτάζουµε το Θρίαµβο της Ορθοδοξίας, η αγία µας Εκκλησία αναθεµατίζει, δηλ. ξεχωρίζει 
από το σώµα της, όλους τους αιρετικούς και τους αποστάτες της ορθόδοξης πίστης. Και σ’ αυτούς 
βέβαια συµπεριλαµβάνονται οι ρωµαιοκαθολικοί κι οι προτεστάντες. Πως λοιπόν η Εκκλησία 
τους αναθεµατίζει και ταυτόχρονα προσεύχεται γι' αυτούς; 

Για πίστωση και βεβαίωση όσων είπαµε ως εδώ, θ' αναφέρουµε τα λόγια του µακαρίας 
µνήµης µητροπολίτη Μόσχας Φιλάρετου : «Είναι άλλο πράγµα να εύχεσαι για τις µη ορθόδοξες 
εκκλησίες, ώστε να ενωθούν µε την Ορθόδοξη Εκκλησία, και άλλο να µνηµονεύεις µη ορθοδόξους 
στα δίπτυχα, κατά τη διάρκεια της θείας ευχαριστίας. Με την αίρεση τους οι ετερόδοξοι έχουν 
χωριστεί από την κοινωνία µε τα µυστήρια της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Κατά συνέπεια δεν 
µνηµονεύονται στο µυστήριο της θείας ευχαριστίας, ούτε και καταχωρούνται στα δίπτυχα»… 

Όταν βέβαια µιλάµε για το θέµα αυτό, έχουµε κατά νου µόνο τις κοινές προσευχές που 
γίνονται στην εκκλησία (δηλ. σε εκκλησιαστική σύναξη, δηµόσια, όχι κατ’ ανάγκη εντός ναού,–
ΛΜ∆). Αν η Ορθόδοξη Εκκλησία επέτρεπε τις προσευχές αυτές, σίγουρα θα προξενούσε 
πολύ µεγάλο κακό στην Ορθοδοξία. Ας σκεφτούµε για παράδειγµα: Υπάρχουν πολλοί ορθόδοξοι 
χριστιανοί που είναι σταθεροί στην πίστη που οµολογούν; Οι περισσότεροι απ' αυτούς δεν έχουν 
αδύνατη πίστη, κάτι σαν ένα πολύ µικρό σπινθήρα, πού µπορεί ανά πάσα στιγµή να εξαφανιστεί; Αν 
οι άνθρωποι αυτοί άκουγαν να µνηµονεύονται στις ορθόδοξες εκκλησίες τα ονόµατα ρωµαιο-
καθολικών και προτεσταντών, υπέρ υγείας ή υπέρ αναπαύσεως, δε θά 'φταναν αβίαστα στο 
συµπέρασµα πως, ότι και να πιστεύεις, είναι το ίδιο;  Έτσι θά 'χαµε όλο και πιο συχνές αποστασίες 
από την Ορθόδοξη Εκκλησία, αν όχι επίσηµα, σίγουρα από άποψη νοοτροπίας. Αυτή θα ήταν η 
µεγαλύτερη πλάνη. Ο άνθρωπος που θ' αποµακρυνόταν µ’ αυτόν τον τρόπο από την Ορθόδοξη 
πίστη, δε θα µπορούσε να συνειδητοποιήσει πως είναι µόνο κατ' όνοµα χριστιανός, ενώ στην πραγ-
µατικότητα δεν έχει ορθή πίστη ή δεν πιστεύει καθόλου. 

Οι χριστιανοί των άλλων οµολογιών από την άλλη πλευρά, βλέποντας πώς η Ορθόδοξη 
Εκκλησία προσεύχεται γι' αυτούς, θά 'φταναν οπωσδήποτε στο ίδιο συµπέρασµα σχετικά µε την 
ορθότητα όλων των δογµάτων. Κι αυτό βέβαια θ' αποθάρρυνε τους ετεροδόξους που ενδεχοµένως 
θα ήθελαν να προσέλθουν στην Οθρόδοξη Εκκλησία. Θα ισχυρίζονταν πως «έτσι κι αλλιώς, έστω 
και χωρίς να γίνουµε ορθόδοξοι, οι ορθόδοξοι προσεύχονται για µας»… 

Αυτή είναι η πρακτική της Ορθόδοξης Εκκλησίας. (Αρκούν δηλ. στους ετεροδόξους), οι 
(γενικές) ευχές, πού διαβάζονται π.χ. όταν µνηµονεύουµε ζώντας και τεθνεώτας : «φώτισον µε το 
φως της γνώσεώς Σου τους αποστάτας της ορθοδόξου πίστεως και όσους τυφλώθηκαν από τίς 
ψυχοφθόρες αιρέσεις καί ένωσε τους στην αγία Σου Αποστολική και Καθολική Εκκλησία»… 

Το ότι δε θα σωθούν όλοι, είναι ολοφάνερο από τα ευαγγέλια. Περιγράφοντας τη Φοβερή 
Κρίση, ο Κύριος χωρίζει αποφασιστικά όλους τους ανθρώπους σε δυο στρατόπεδα. Τοποθετεί 
µερικούς στα δεξιά Του και τους οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών, κι άλλους στ’ αριστερά Του καί 
τους στέλνει στο «πυρ το αιώνιον, το ητοιµασµένον τω διαβόλω και τοις αγγέλοις αυτού» (Ματθ. κε' 
41). Εκείνοι πού κληρονοµούν τη Βασιλεία των Ουρανών θα ‘ναι οι λίγοι. Ακόµα κι από τους 
ορθοδόξους θα συµπεριληφθούν µόνο όσοι ζουν µε πραγµατικά ορθόδοξο τρόπο. Αυτό φαίνεται 
καθαρά από τα λόγια του ίδιου του Κυρίου : «Πολλοί είσιν οι κλητοί, ολίγοι δε εκλεκτοί» (Ματθ. κ' 16). 

Αξίζει να σηµειωθεί πως οι ορθόδοξοι χριστιανοί δεν ζητούν από τους καθολικούς και τους 
προτεστάντες να εύχονται γι’ αυτούς και τους νεκρούς τους. Αντίθετα, οι τελευταίοι είναι που ζητούν 
συχνά από τους ορθοδόξους να κάνουν τρισάγια για τους νεκρούς τους κ.λ.π. Γιατί γίνεται αυτό; 
Σίγουρα οφείλεται στο φτωχό πνευµατικό περιεχόµενο των ετεροδόξων δυτικών εκκλησιών…  
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Η εναρµόνιση των θρησκειών 
π. Αντωνίου Αλεβιζοπούλου 
Η ευθύνη της ακαδηµαϊκής µας Θεολογίας 
H απολογητική της Εκκλησίας µας πρέπει να ξαναβρεί το αληθινό της περιεχόµενο και 

τη βασική θέση που της ανήκει δίπλα από την λατρευτική ζωή, το κήρυγµα και την κοινωνία 
αγάπης στα πλαίσια της όλης ζωής και δραστηριότητας του σώµατος της Εκκλησίας. 

Η απολογητική της Εκκλησίας µας οφείλει σήµερα όσο ποτέ άλλοτε να αποτελέσει 
ιδιαίτερο µέληµα στην προσπάθεια για µία ευρύτερη µόρφωση και προετοιµασία των 
µελλοντικών στελεχών της Εκκλησίας. Όµως διαπιστώνουµε πως αυτή την θέση δεν την 
συµµερίζονται οι παράγοντες εκείνοι, οι οποίοι έχουν την ευθύνη για την εκπαίδευση των 
θεολόγων µας. 

Μεταξύ πολλών ακαδηµαϊκών θεολόγων, κυριαρχεί ένα πνεύµα που στρέφεται εναντίον 
της εκκλησιαστικής απολογητικής. Στον χώρο των Θεολογικών µας Σχολών υψώνεται ένα 
περίεργο και ύποπτο µέτωπο εναντίον της άµυνας της Εκκλησίας µας. Αποφεύγεται 
συστηµατικά η οριοθέτηση της ορθοδόξου πίστεως και η αντιπαράθεση. 

Τόσο η οριοθέτηση όσο και η αντιπαράθεση αξιολογούνται αρνητικά, διότι, δήθεν, 
ιδεολογικοποιούν την πίστη. Η απολογητική διακονία δεν έχει πλέον να αντιµετωπίσει µόνο 
την πολεµική από µέρους των ποικίλων αιρέσεων, της παραθρησκείας και από µέρους των 
ανθρώπων του κόσµου τούτου, πρέπει να αντιµετωπίσει και την εναντίωση των ανθρώπων 
µέσα από την Εκκλησία. 

Υπάρχει όµως και κάτι περισσότερο ανησυχητικό σ’ αυτή την υπόθεση. Πίσω από την 
αρνητική στάση κρύβεται µία διαφορετική αντίληψη περί της µοναδικότητας της 
χριστιανικής Εκκλησίας και της εν Χριστώ σωτηρίας. 

Κατά την αντίληψη αυτή, ο Χριστός είναι µεν «η οδός», αλλά αυτή την οδό µπορούν να 
την βαδίσουν και άνθρωποι εκτός της χριστιανικής Εκκλησίας. Αυτό οδηγεί τους  
ακαδηµαϊκούς αυτούς θεολόγους, όταν οµιλούν για τις διάφορες εξωχριστιανικές θρησκείες, να 
µην το κάνουν µε κριτικό πνεύµα ούτε να καταβάλουν προσπάθεια οριοθετήσεως της 
ορθοδόξου πίστεως. Έτσι, οι νεαροί θεολόγοι µας εκπαιδεύονται σε ένα «ουδέτερο» πνεύµα. 

Αυτό το ουδέτερο πνεύµα, το οποίο σήµερα ονοµάζεται «επιστηµονικό» η 
«αντικειµενικότητα», καλλιεργήθηκε από ακαδηµαϊκούς θεολόγους πολύ πριν εµφανισθούν οι 
διάφορες αποκρυφιστικές, γκουρουϊστικές, νεογνωστικές οµάδες και ψυχολατρείες. Αυτό 
αποδεικνύεται και από εκπαιδευτικά εγχειρίδια για τους θεολόγους φοιτητές κατά τις 
τελευταίες δεκαετίες. Όχι η οριοθέτηση η η αντιπαράθεση, αλλά η αναζήτηση «κοινών 
σηµείων» και «κοινού θρησκευτικού εδάφους» βρίσκεται στο επίκεντρο των ενδιαφερόντων της 
ακαδηµαϊκής µας Θεολογίας, άσχετα από το γεγονός ότι υπάρχουν και λαµπρές εξαιρέσεις. 

Σύµφωνα µε την νέα τάση ακαδηµαϊκών µας θεολόγων, εισάγεται νέα χριστολογία και 
νέα εκκλησιολογία. Γίνεται έµµεση αντιπαραβολή ανάµεσα στην «κατεστηµένη»  ή 
«ιστορική Εκκλησία», προφανώς µε την «πνευµατική Εκκλησία», στην οποία ανήκουν 
δήθεν και οι οπαδοί εξωχριστιανικών θρησκειών. Ο Χριστός ως λογίζεται παντού, 
«κοιµάται» την νύκτα των θρησκειών. Δεν χρειάζεται κανείς να ενταχθεί στην «ιστορική 
Εκκλησία», για να γίνει µέτοχος των ενεργειών του Αγίου Πνεύµατος, δηλαδή της σωτηρίας(!) 

Με αυτήν την τοποθέτηση γίνεται κατανοητό γιατί µεταξύ ακαδηµαϊκών µας θεολόγων 
κυριαρχεί η τάση αντικαταστάσεως της Θεολογίας µε τη θρησκειολογία, πράγµα που σηµαίνει 
ολοκληρωτική µετατόπιση του πεδίου. Στο επίκεντρο δεν τίθεται πλέον η θεία αποκάλυψη, 
αλλά το θρησκευτικό φαινόµενο, η θρησκευτική παράδοση, η θρησκευτική εµπειρία, το πνεύµα 
της θρησκείας. Έτσι, γίνεται λόγος για διαφορετικές θρησκείες που όλες κινούνται στο ίδιο 
έδαφος (προσδιορίζονται ψυχολογικά) και πρέπει να αξιολογούνται ως «ίσες και όµοιες». 
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Η τάση αυτή ακυρώνει το έργο του θεολόγου και τον µεταβάλλει σε θρησκειολόγο και 
µάλιστα µε την έννοια ότι δεν πρέπει να εκφράζει θέση ούτε να προβαίνει σε αντιπαράθεση, 
αλλά να µένει «αντικειµενικός παρατηρητής», δηλαδή να εγκαταλείπει κάθε σταθερό και εκ 
των προτέρων προσδιορισµένο πνευµατικό έδαφος. 

Αυτή η τάση «πέρασε» στην Αµερική και στην Ευρώπη κατά τον περασµένο αιώνα µε 
την παρουσία Ινδών γκουρού στο «Κοινοβούλιο των Θρησκειών» (Σικάγο 1893) και µε τη 
Θεοσοφία της Ε.Π. Μπλαβάτσκυ. Στη χώρα µας ακούγονται σήµερα επίσηµες φωνές, το 
Ποιµαντικό τµήµα της Θεολογικής Σχολής να µετονοµαστεί σε θρησκειολογικό και το µάθηµα 
των Θρησκευτικών να αντικατασταθεί µε θρησκειολογικό µάθηµα. Με αυτόν τον τρόπο η 
ποιµαντική της Εκκλησίας µας δέχεται επίθεση από τους υπεύθυνους λειτουργούς της 
Ορθοδόξου Θεολογίας. 

Εναρµόνιση των θρησκειών 
Η νέα τάση εναρµονίζεται κατά ένα τρόπο µε την προπαγάνδα εκατοντάδων 

παραθρησκευτικών οµάδων που βρίσκουν απήχηση µεταξύ νέων ανθρώπων. Οι οµάδες αυτές 
κηρύττουν ότι δεν υπάρχει αξιολογική διάκριση ανάµεσα στις ιδέες η σε οποιεσδήποτε 
θρησκευτικές η άλλες απόψεις. Δεν υπάρχει αντικειµενική διαφορά ανάµεσα στην αλήθεια και 
στο ψεύδος, στο καλό και στο κακό. Όλα αποτελούν εκδηλώσεις της µίας πραγµατικότητος 
(απόλυτος µονισµός) και ποικίλλουν ανάλογα µε το εξελικτικό επίπεδο του κάθε ανθρώπου, 
του κάθε λαού στην κάθε εποχή. Δεν χρειάζεται συνεπώς οριοθέτηση, δεν χρειάζεται 
αντιπαράθεση. 

Αυτή η ισοπέδωση η «εναρµόνιση» των θρησκειών, των αξιών, των πολιτισµών, 
«περνάει» τώρα και σε νοµικά κείµενα και διεθνείς συµβάσεις και τείνει να κατοχυρωθεί ως 
«διεθνές δίκαιο». Επίλεκτα στελέχη του ΟΗΕ και άλλων διεθνών οργανισµών ανήκουν σήµερα 
στο χώρο αυτό του ακατάσχετου συγκρητισµού και αποκρυφισµού και προωθούν την ιδέα της 
πανθρησκείας και του παν-πολιτισµού µε ποικίλους τρόπους. 

Από τέτοιους κύκλους καταβάλλεται σήµερα συντονισµένη προσπάθεια να καθοριστούν 
ενιαία και για ολόκληρη την ανθρωπότητα οι σκοποί της παιδείας («νέα παγκόσµια 
εκπαίδευση»), για να δηµιουργηθεί, όπως διακηρύττουν, ένας «νέος παγκόσµιος 
πολιτισµός», µία «νέα παγκόσµια ηθική» και µία «νέα παγκόσµια κοσµική 
πνευµατικότητα»! 

Βέβαια οι επώνυµοι αυτοί παράγοντες των Διεθνών Οργανισµών, κάνουν αυτές τις 
σαφείς διακηρύξεις σε εσωτερικά, αποκρυφιστικά έντυπα. Στα κείµενα των Διεθνών 
Συµβάσεων γίνεται λόγος για διάφορους πολιτισµούς, αλλά µέσω των ενιαίων σκοπών της 
παιδείας επιδιώκεται η σύγκλιση των θρησκειών και πολιτισµών και η ενοποίηση του κόσµου 
µε βάση την εναρµόνιση σε όλους τους τοµείς της ζωής. 

Η αποφυγή οριοθετήσεως της πίστεως, η υπογράµµιση του «κοινού εδάφους» και του 
«κοινού σκοπού» και «στόχου», στον οποίο «φθάνει κανείς από διαφορετικούς δρόµους», 
αφαιρεί από τους νέους ανθρώπους κάθε σταθερό έδαφος κάτω από τα πόδια τους και οδηγεί 
στην πλήρη σύγχυση και αβεβαιότητα. 

* Το κείµενο αυτό εγράφη από τον µακαριστό πατέρα Αντώνιο Αλεβιζόπουλο στις 
19.2.1992 και απετέλεσε τµήµα µιας ευρύτερης επιστολής που εστάλη τον Οκτώβριο του 1995 από 
τον ίδιο ως υπεύθυνο της «Υπηρεσίας Ενηµερώσεως, Διαλόγου και Πολιτισµού», η οποία  
λειτουργούσε τότε, «Προς πρόσωπα κατέχοντα θέσεις ευθύνης στην πνευµατική, κοινωνική και 
πολιτική ζωή του ευρυτέρου ορθοδόξου χώρου».  ΠΗΓΗ: περιοδικό Παρακαταθήκη, τ.28 (Ιαν.-Φεβ. 2003). 
(Οι θέσεις αυτές της Παγκοσµιοποίησης, για την εναρµόνηση των θρησκειών, κυρίως, 
καθιστούν τους κληρικούς που θα τις δεχθούν ασεβείς, κατά τον Άγιο Κοσµά τον Αιτωλό, και 
εκτός των άλλων, παραπλανούν τους πιστούς διότι τους οδηγούν και τους αφήνουν 
απροστάτευτους στο κοσµικό ή και δαιµονικό πνεύµα των άλλων «θρησκειών», ανοίγοντας 
έτσι το δρόµο σε κάθε κακό. -ΛΜΔ) 
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