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Σεβασμιώτατε, ευλογείτε.  
Με το σύντομο αυτό κείμενο επιθυμούμε, ως τα-

πεινά μέλη της Εκκλησίας, να εκφράσουμε τη βαθύτατη 
θλίψη και τον πόνο μας για το νέο μεγάλο Σχίσμα στο ο-
ποίο οδηγείται η Ορθοδοξία μετά από 1.000 χρόνια. Ο 
Πατριάρχης Βαρθολομαίος εξυπηρετώντας τα γεωπολι-
τικά συμφέροντα των Αμερικανών ―οι οποίοι θέλουν 
να βάλουν πόδι στην Ουκρανία και να την αποσπάσουν 
από τη Ρωσία― προέβη σε μία ανήκουστη ενέργεια: Πα-
ράνομα, παραχώρησε «αυτοκεφαλία» σε αμετανόη-
τους σχισματικούς, καθηρημένους, αναθεματισμένους, 
αλλά και σε αυτοχειροτόνητους κληρικούς της Ουκρα-
νίας! Δεν είχε κανένα δικαίωμα να το πράξει αυτό, πρώ-
τον, διότι  η Ουκρανία δεν βρίσκεται μέσα στην Κανονική 
δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, και δεύτε-
ρον, διότι δεν είχε το δικαίωμα να απαλλάξει τους καθη-
ρημένους αρχιερείς από τις ποινές τους. Αυτό το δικαί-
ωμα το έχει μόνο το Πατριαρχείο της Ρωσίας που είχε ε-
πιβάλλει τις ποινές και στο οποίο υπάγεται η Ουκρανία. 
Αυτά ορίζουν οι Ιεροί Κανόνες (Άλλωστε, οι Σχισματικοί 
ουδέποτε μετανόησαν, ούτε ζήτησαν συγνώμη!) 

Δυστυχώς, τον προηγούμενο μήνα η Εκκλησία 
της Ελλάδος αναγνώρισε ―πρώτη αυτή!― τη σχισμα-
τική ψευδοεκκλησία! Είχαν προηγηθεί οι επισκέψεις 
του Αμερικανού πρέσβη Τζέφρι Πάιατ στον Αρχιεπί-
σκοπο Ιερώνυμο και στον μητροπολίτη Ναυπάκτου Ιε-
ρόθεο, η εισήγηση του οποίου επηρέασε, καταλυτικά, 
την Ιεραρχία. Επίσης ήταν και οι εισηγήσεις δύο «Νομο-
κανονικών» επιτροπών, τα μέλη των οποίων ήταν, κυ-
ρίως, Οικουμενιστές και αρχιερείς που είχαν ήδη ανα-
γνωρίσει τους Σχισματικούς!  

Με εξαίρεση το Πατριαρχείο Κων/πόλεως, που 
είναι ο δράστης αυτού του Κανονικού «εγκλήματος» και 
την Εκκλησία της Ελλάδος και της Αλεξάνδρειας, οι υπό-
λοιπες έντεκα (11) αυτοκέφαλες Εκκλησίες συμπαρί-
στανται και στηρίζουν την Κανονική Εκκλησία της Ου-
κρανίας, που υφίσταται απηνείς διωγμούς με την σύ-
μπραξη και της κρατικής εξουσίας: Βιαιοπραγίες, αρπα-
γές Ναών, κ.λ.π.! Κι εσείς, οι μητροπολίτες μας, τί στάση 
κρατήσατε απέναντι σ’ αυτόν τον άδικο διωγμό; Αλίμονο, 
είστε με το μέρος των …διωκτών! Αλήθεια, σεβασμιώ-
τατε, πώς «καταργήσατε» μία διωκόμενη Εκκλησία με 
12.000 ενορίες; Είναι σαν να καταργεί το Πατριαρχείο 
την Εκκλησία της Ελλάδος και στη θέση της να αναγνω-
ρίζει τους Γ.Ο.Χ.!  Εδώ και χρόνια η Ουκρανία είναι στα 
πρόθυρα της εμφύλιας ανάφλεξης. Σας πέρασε καθόλου 
από το μυαλό ότι με την πράξη σας αυτή μπορεί να δώ-
σατε τη μοιραία «σπίθα», αφού στη χώρα πλέον λειτουρ-
γούν δύο παράλληλες Σύνοδοι, εχθρικές μεταξύ τους; 
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Πάντως, μάς προκάλεσε αλγεινή εντύπωση το γε-
γονός ότι από τους πρώτους που έσπευσαν να αναγνωρί-
σουν, στην πράξη, τους Σχισματικούς είναι τα δύο «παι-
διά» του πατρός Αυγουστίνου Καντιώτη, δηλαδή εσείς και 
ο μητροπολίτης Φλωρίνης Θεόκλητος! Πριν ακόμη απο-
φασίσει η Ιερά Σύνοδος, εσείς είχατε ήδη αναγνωρίσει 
τους Σχισματικούς! Μάλιστα, εσείς τους καλέσατε και 
στη μητρόπολή σας, στον εσπερινό της εορτής της Αγίας 
Παρασκευής! Θα τρίζουν τα κόκκαλα του π. Αυγουστί-
νου! Για μία ακόμη φορά δείξατε την πλήρη αφοσίωσή 
σας στον ασεβή Πατριάρχη Βαρθολομαίο· τον άνθρωπο 
που έχει γκρεμίσει όλα τα δόγματα της Εκκλησίας! 

Σχολιάζοντας τα διαδραματισθέντα μέσα στην  
πρόσφατη Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας, ο εκκλησιαστικός 
συντάκτης Γιώργος Παπαθανασόπουλος γράφει: «Ο 
Μητροπολίτης Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς κ. Ιουστίνος 
σημείωσε στην Ιεραρχία ότι πρέπει θέματα όπως το 
Ουκρανικό να μην βγαίνουν προς τα έξω και να μην 
πληροφορείται ο λαός για το τι διημείφθη σε Αυτήν, 
“για να μην γίνεται στους Μητροπολίτες bullying”.  

Ο φόβος της κριτικής, που απέπνευσε ο λόγος του 
Μητροπολίτη Νέας Κρήνης, προβάλλει το κοινό αίσθημα 
των περισσοτέρων μητροπολιτών, ακόμη και των νέων 
στην ηλικία και στην αρχιεροσύνη. Δεν ανέχονται, δεν α-
ντέχουν την κριτική. Από την ώρα που ανυψώθηκαν 
στο ύπατο εκκλησιαστικό αξίωμα του Επισκόπου δέχο-
νται μόνο κολακείες και επαίνους. Η αλήθεια τούς ενο-
χλεί. Η παντογνωσία τούς διακρίνει. Η αποκοπή από το 
λαό και η κρυψίνοια τούς κάνει απόκοσμους. Αγνοούν 
τα λόγια του Ιησού ότι αποτελεί ο καθένας τους “πόλη ε-
πάνω όρους κειμένη”, και πώς οφείλουν να δώσουν 
λόγο στο λαό για την αναταραχή που προκαλούν». 

 

 

Ώστε λοιπόν, ο λαός δεν έχει το δικαίωμα να μά-
θει την αλήθεια, σεβ. Καλαμαριάς;  Θα πρέπει, επιτέ-
λους, να καταλάβετε ότι η Εκκλησία δεν είστε μόνο εσείς 
οι δεσποτάδες. Η Εκκλησία είναι Σώμα Χριστού, είναι  
κλήρος και λαός. Δεν έχετε κανένα δικαίωμα να κρατάτε 
στο σκοτάδι το Πλήρωμα της Εκκλησίας για τόσο σοβαρά 
ζητήματα. Πάντως, η ειρωνεία είναι ότι επέστρεψε στα 
κεφάλια σας, σαν μπούμερανγκ, η μεγάλη αμαρτία που 
είχατε πάρει πρόπερσι, όταν κατηγορούσατε άδικα  τους 
πατέρες της Αγίας Παρασκευής πως, δήθεν, «κάνουν  
σχίσμα». Να που, τώρα, εσείς οι ίδιοι είστε αυτοί πού 
γίνατε ηθικοί αυτουργοί σε ένα κολοσσιαίο Σχίσμα, 
όχι σε μία μητρόπολη ή σε μία αυτοκέφαλη Εκκλησία, 
αλλά σε ολόκληρη την Ορθοδοξία! Δεν φοβάστε το Θεό, 
σεβασμιώτατε; Δεν σας απασχολεί τι λόγο θα δώσετε 
αύριο στο φοβερό  Βήμα του Χριστού; Δεν σας τρομάζει 
ο λόγος του Χρυσοστόμου, ότι «την αμαρτία του σχί-
σματος δεν την ξεπλένει ούτε το αίμα του μαρτυρίου»; 

 

  
 

Αντιλαμβάνεστε, τόσο εσείς, όσο και ο π. Θεό-
κλητος, ότι διατηρώντας κοινωνία με ανθρώπους που 
δεν είναι απλώς εκτός Εκκλησίας, αλλά είναι και αφο-
ρισμένοι και αναθεματισμένοι, καθίστασθε κι εσείς α-
κοινώνητοι; Και αν εσείς θέλετε να ακολουθήσετε τον 
Πατριάρχη στο χείλος του πνευματικού γκρεμού, σε τί 
σας φταίει ο πιστός λαός και τον παίρνετε στο λαιμό σας; 

Πλέον, η Εκκλησία της Ελλάδος κινδυνεύει σο-
βαρά να εκπέσει της Εκκλησίας! Θα έχουμε δραματικές 
εξελίξεις. Θα χρειαστεί, απαραίτητα, να συγκαλέσουν, οι 
άλλες έντεκα αυτοκέφαλες Εκκλησίες, μια Πανορθόδοξη 
Σύνοδο για να αντιμετωπίσουν το σοβαρότατο αυτό ζή-
τημα, και δεν αποκλείεται να καταδικάσουν, ως σχισματι-
κές, την Εκκλησία της Ελλάδος και το Πατριαρχείο της 
Κωνσταντινουπόλεως! Κάτι τέτοιο θα έχει φοβερές συνέ-
πειες: Τα μυστήρια πλέον θα είναι άκυρα! Δεν θα μπο-
ρούν οι άνθρωποι ούτε να παντρευτούν, ούτε να βαπτι-
στούν, ούτε να εξομολογηθούν! Τα έχετε σκεφτεί όλ’ αυτά, 
δέσποτα; Ο Θεός να βάλει το χέρι Του! Την ευχή σας.  
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