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ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ Κ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

Έπειδή παρατηρήθηκε σύγχυση στήν πληροΦόρηση των πιστων χριστιανων 

γιά τό εάν ύπέγραψα τελικά τό κείμενο της Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου σχετικά 

μέ τό θέμα: «Σχέσεις της Όρθοδόξου Έκκλησίας πρός τόν λοιπόν χριστιανικόν 

κόσμον», επιθυμω νά ενημερώσω τούς ενδιαφερόμενους ότι γιά λόγους 

συνειδήσεως, επειδή διαφωνω μέ τό κείμενο αυτό όπως τελικά διαμορΦώθηκε, 

δέν τό ύπέγραψα. 

Δίδω πρός δημοσίευση καί τή γραπτή γνώμη μου πού κατατέθηκε στήν 

Αγία καί Μεγάλη Σύνοδο γιά τό κείμενο αυτό. 

Αυτά πρός άπλή ενημέρωση καί μέ πολύ σεβασμό καί εκτίμηση πρός όλους. 

Ό Μητροπολίτης 

CΙH:ε.N ?A~~ 
tΌ Λεμεσού Αθανάσιος 

30 'Ιουνίου 2016 



• t ο ΜΗτrΟΠΟλlΤΗC λ€Μ€CΟΥ 
λθλΝλCIΟC 

Γραπτή γνώμη του Μητροπολίτου Λεμεσου κ.Αθανασίου 

εκ της 'Εκκλησίας της Κύπρου 
-----.. ------ -

Πρός τήν Άγίαν καί Μεγάλην Πανορθόδοξον Σύνοδον 

της άγιωτάτης 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας. 

Παναγιώτατε, Μακαριώτατοι, αγιοι προκαθήμενοι, αγιοι αδελφοί, 

J 
Στό κείμενο της Ε' Προσυνοδικης Πανορθοδόξου Διάσκεψης πού έγινε στό 

Σαμπεζύ -Γενεύης στίς 10-17 'Οκτωβρίου του 2015 καί πού τιτλοφορειται «Απόφασις 

- Σχέσεις της 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας πρός τόν λοιπόν χριστιανικόν κόσμον», έχω νά 

δηλώσω τά έξης: 

Συμφωνώ απόλυτα μέ τά πρωτα τρία αρθρα του κειμένου. Στά αρθρα δμως 4 καί 

πιό κάτω έχω νά παρατηρήσω τά έξης: Ή 'Ορθόδοξη 'Εκκλησία, προσευχομένη 

πάντοτε «ύπέρ της των πάντων ένώσεως», πιστεύω δτι εννοει τήν επιστροΦήν καί 

ενωσιν μαζί της δλων αυτων πού απεκόπηκαν καί απομακρύνθηκαν από αυτήν, 

αίρετικων καί σχισματικων, αφου απαρνηθουν τήν αιρεση η τό σχίσμα τους καί 

Φύγουν από αυτά καί μέ μετάνοια καί μέ τήν προβλεπόμενη από τούς ίερούς 

κανόνες διαδικασία ενσωματωθουν καί ενταχθουν - ένωθουν - μέ τήν 'Ορθόδοξη 

'Εκκλησία. 

Ή 'Ορθόδοξη 'Εκκλησία του Χριστου ουδέποτε απώλεσε τήν «ένότητά της 

πίστεως καί τήν κοινωνία του Άγίου Πνεύματος» καί δέν δέχεται τή θεωρία της 

αποκατάστασης της ένότητας των «εΙς Χριστόν πιστευόντων», γιατί πιστεύει δτι ή 

ένότητα των εΙς Χριστόν πιστευόντων ύπάρχει ηδη στήν ένότητα δλων των 

βαπτισμένων τέκνων της μεταξύ τους καί μετά του Χριστου εν rrij OQeij πίστει της, 
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πού δέν ύπάρχει στούς αίρετικούς η σχισματικούς καί γι' αυτό ευχεται γι' αυτούς τήν 

εν μετανoί~ επιστροΦήν τους στήν 'Ορθοδοξία. 

Πιστεύω δτι αυτό πού αναΦέρεται στό αρθρο 5 γιά «τήν απολεσθείσαν 

ένότητα των Χριστιανων» είναι λάθος, γιατί ή Έκκλησία ώς λαός τοϋ Θεοϋ 

ένωμένος μεταξύ του καί μέ τήν κεφαλή της Έκκλησίας πού είναι ό Χριστός δέν 

έχασε ποτέ τήν ένότητά του αυτήν καί δέν έχει αρα ανάγκη νά τήν επανεύρη η καν 

νά τήν αναζητήση, γιατί πάντοτε ύπηρχε καί ύπάρχη καί θά ύπάρχη εφ' δσον ή 

Έκκλησία τοϋ Χριστοϋ ουδέποτε έπαυσε η θά παύση νά ύπάρχη. Έκείνο πού συνέβη 

είναι δτι όμάδες η λαοί η μεμονωμένα ατομα έφυγαν από τό σωμα της Έκκλησίας 

καί ή Έκκλησία ευχεται καί πρέπει νά προσπαθη ίεραποστολικά νά επιστρέψουν 

αυτοί δλοι εν μετανoί~ διά της κανονικης όδοϋ στήν 'Ορθόδοξη Έκκλησία. Δέν 

ύπάρχουν δηλαδή αλλες Έκκλησίες αλλά μόνον αίρέσεις καί σχίσματα, εάν θέλωμε 

νά ακριβολογοϋμεν στούς όρισμούς μας. Ή διατύπωση «πρός αποκατάστασιν της 

χριστιανικης ένότητας» είναι λάθος γιατί ή ένότητα των χριστιανων -μελων της 

Έκκλησίας τοϋ Χριστοϋ - δέν έχει διασπασθη ποτέ, εφ' δσον αυτοί μένουν ένωμένοι 

μετά της Έκκλησίας. Χωρισμός από τήν Έκκλησία καί φυγή εκ της Έκκλησίας έγινε 

δυστυχως, πολλές φορές από τίς αίρέσεις καί τά σχίσματα, αλλά ποτέ απώλεια 

εσωτερική της ένότητας της Έκκλησίας. 

Διερωτωμαι γιατί στό κείμενο γίνεται πολλαπλή αναφορά σέ «Έκκλησίες» καί 

«Όμολογίες»; Ποιά ή διαφορά τους καί ποιό στοιχείο τίς χαρακτηρίζει, ωστε αλλες 

νά ονομάζονται Έκκλησίες καί αλλες Όμολογίες; Ποιά είναι Έκκλησία καί ποιά ή 

αίρετική καί ποία ή σχισματική όμάδα η όμολογία; Έμείς όμολογοϋμεν μία 

Έκκλησία καί δλα τά αλλα αίρέσεις καί σχίσματα. 

Θεωρω δτι θεολογικά καί δογματικά καί νομοκανονικά ή απόδοση τοϋ τίτλου 

«Έκκλησία» σέ αίρετικές η σχισματικές κοινότητες είναι παντελως λανθασμένη, 

γιατί μία είναι ή Έκκλησία τοϋ Χριστοϋ, δπως αναΦέρεται καί στό αρθρο Ι, καί δέν 

μπορεί νά ονομασθη από εμας μία αίρετική η σχισματική κοινότητα η όμάδα ώς 

Έκκλησία, εκτός της 'Ορθόδοξης Έκκλησίας. 

Δέν αναΦέρεται καθόλου στό κείμενο αυτό δτι ή μόνη όδός πού όδηγεί στήν 

ένωση μέ τήν Έκκλησία είναι μόνον ή επιστροΦή των αίρετικων καί σχισματικων εν 
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μετανoί~ εις τήν Μίαν, Άγίαν, Καθολικήν καί Αποστολικήν Έκκλησίαν του Χριστου, 

πού σύμφωνα μέ τό άρθρο 1 είναι ή 'Ορθόδοξη Έκκλησία μας. 

Ή αναφορά στήν «κατανόηση τής παράδοσης τής αρχαίας Έκκλησίας» δίνει 

τήν εντύπωση δτι ύπάρχει διαφορά οντολογική στήν αρχαία Έκκλησία των άγίων 

έπτά Οικουμενικων Συνόδων καί στήν γνήσια συνέχεια αυτής μέχρι σήμερα, πού 

είναι ή 'Ορθόδοξη Έκκλησία μας. Πιστεύουμε δτι καμιά απολύτως διαφορά δέν 

ύπάρχει μεταξύ της Έκκλησίας του εικοστου πρώτου αΙώνα καί της Έκκλησίας του 

πρώτου αιώνα, γιατί ενα από τά γνωρίσματα της Έκκλησίας είναι καί τό γεγονός 

πού όμολογουμε στό σύμβολο της πίστεως δτι αυτή είναι Αποστολική . 

Στό άρθρο 12 αναΦέρεται δτι κοινός σκοπός των θεολογικων διαλόγων είναι 

«ή τελική αποκατάστασις της εν rtiJ OQeiJ πίστει καί rtiJ αγάΠr;Ί ένότητος». Δίδεται ή 
εντύπωση δτι κι εμεις οί 'Ορθόδοξοι ψάχνουμε τήν αποκατάστασή μας στήν ορθή 

πίστη καί στήν ένότητα της αγάπης, ώσάν νά απωλέσαμεν τήν ορθή πίστη καί τήν 

ψάχνουμε νά τήν βρουμε διά των θεολογικων διαλόγων μετά των έτεροδόξων. 

Θεωρω δτι αυτή ή θεωρία είναι θεολογικά απαράδεκτη από δλους μας. 

Ή αναφορά του κειμένου στό «Παγκόσμιο Συμβούλιο Έκκλησιων» μου δίνει 

τήν ευκαιρία νά διατυπώσω τήν ενστασή μου απέναντι σέ κατά καιρούς διάφορα 

συγκριτιστικά αντικανονικά γεγονότα πού εγιναν σΙ αυτό αλλά καί σΙ αυτήν ταύτην 

τήν ονομασίαν του, αφου σΙ αυτό ή 'Ορθόδοξη Έκκλησία θεωρειται ώς «μία εκ των 

Έκκλησιων» η κλάδος τής μίας Έκκλησίας πού ψάχνει καί αγωνίζεται γιά τήν 

πραγμάτωσή της στό παγκόσμιο Συμβούλιο Έκκλησιων. Αλλά γιά μας μία καί 

μοναδική είναι ή Έκκλησία του Χριστου πού όμολογουμε στό Σύμβολο τής Πίστεως 

καί δχι πολλές. 

Ή άποψη δτι ή διατήρηση της γνησίας ορθοδόξου πίστεως διασφαλίζεται 

μόνο διά του συνοδικου συστήματος ώς του μόνου «αρμοδίου καί έσχάτου κριτου 

των θεμάτων τής πίστεως» εχει δόση ύπερβολής καί εκφεύγει τής αληθείας, καθότι 

στήν εκκλησιαστική ίστορία πολλές σύνοδοι έδίδαξαν καί ένομοθέτησαν 

λανθασμένα καί αίρετικά δόγματα καί ό πιστός λαός τίς απέρριψε καί διεΦύλαξε 

τήν ορθόδοξη πίστη καί ή 'Ορθόδοξη Όμολογία έθριάμβευσε. ουτε σύνοδος άνευ 

του πιστου λαου, του πληρώματος της Έκκλησίας, ουτε λαός άνευ συνόδου 
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Έπισκόπων μπορούν νά θεωρήσουν έαυτούς σωμα Χριστού καί Έκκλησίαν Χριστού 

καί νά εκφράσουν σωστά τό βίωμα καί τό δόγμα της Έκκλησίας. 

Κατανοω, Μακαριώτατε καί αγιοι Συνοδικοί αδελφοί, δτι δέν μπορουν σέ 

σύγχρονα εκκλησιαστικά κείμενα αυτού τού ειδους νά διατυπώνονται σκληρές ή 

προσβλητικές εκφράσεις, συτε καί κανένας νομίζω θέλει αυτού του τύπου τίς 

εκφράσεις. Ή αλήθεια δμως πρέπει νά εκφράζεται μέ ακρίβεια καί σαΦήνεια, 

πάντοτε, βέβαια, μέ ποιμαντική διάκριση καί αγάπη πραγματική πρός δλους. 

'Έχουμε χρέος καί πρός τούς αδελφούς μας πού βρίσκονται σέ αίρέσεις ή σχίσματα 

νά ειμαστε απόλυτα ειλικρινεις μαζί τους καί μέ αγάπη καί πόνο νά 

προσευχώμαστε καί νά κάνωμε τά πάντα γιά τήν επιστροΦή τους στήν Έκκλησία 

τού Χριστού. 

Ταπεινά θεωρω δτι τέτοιας σπουδαιότητας καί τέτοιου κύρους κείμενα της 

Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου της 'Ορθοδόξου Έκκλησίας πρέπει νά εΙναι πολύ 

προσεκτικά καί διατυπωμένα μέ πασαν ακρίβειαν θεολογικήν καί νομοκανονικήν, 

ωστε νά μήν απορρέουν από αυτά ασάφειες ή αδόκιμοι θεολογικά δροι καί 

διατυπώσεις λανθασμένες, πού μπορούν νά όδηγήσουν σέ παρερμηνειες καί 

αλλοιώσεις τού ορθού φρονήματος της 'Ορθοδόξου Έκκλησίας. Έξάλλου μία 

Σύνοδος γιά νά εΙναι εγκυρη καί κανονική πρέπει νά μήν αΦίσταται καθόλου από 

τό πνεύμα καί τήν διδασκαλίαν των πρό αυτής άγίων Συνόδων, τής διδασκαλίας 

των άγίων Πατέρων καί των άγίων Γραφων καί νά μήν εχει καμιά σκιά στή 

διατύπωση επακριβως τής ορθής πίστεως . 

Πότε οί αγιοι Πατέρες μας καί πότε καί πού στά κείμενα των ίερων κανόνων 

καί των δρων των ΟΙκουμενικων 11 τοπικων 'Ιερων Συνόδων απεκλήθησαν οί 

αίρετικές 11 οί σχισματικές όμάδες ώς εκκλησίες; Έάν εΙναι εκκλησίες οί αίρέσεις 
τότε πού εΙναι ή μοναδική καί Μία Έκκλησία τού Χριστού καί των άγίων 

Αποστόλων; 

Ταπεινά διατυπώνω τή διαφωνία μου καί στό γεγονός δτι καταργειται ή 

πρακτική δλων των μέχρι τούδε 'Ιερων Συνόδων, τοπικων καί οΙκουμενικων, δπου 

κάθε επίσκοπος εχει καί τή δική του ψήΦο καί ουδέποτε αυτό, τό σχήμα, μία 

Έκκλησία μία ψήφος, πού καθιστά τά μέλη τής Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου, πλήν 
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των προκαθημένων, διακοσμητικά στοιχεια, αφαιρεθέντος απ' αυτών του 

δικαιώματος της ψήφου. 

'Έχω καί μερικές αλλες διαφωνίες καί ενστάσεις σέ αλλα σημεια των 

κειμένων, αλλά δέν θέλω νά σάς κουράσω περισσότερο γι' αυτό, περιορίζομαι στά 

θέματα πού θεωρώ μεγαλύτερης σημασίας καί πού ταπεινά διατυπώνω τή 

διαφωνία μου, τήν αποψη καί πίστιν μου. 

Δέν θέλω μέ αυτά πού έγραψα νά λυπήσω κανένα καί δέν θέλω νά θεωρηθώ 

δτι διδάσκω η κρίνω τούς εν Χριστc}J αδελφούς μου καί πατέρες μου. Απλώς 

αισθάνομαι τήν ανάγκη νά εκφράσω αυτά πού ή συνείδησή μου μοϋ επιβάλλει. 

Παρακαλώ νά καταχωρηθοϋν οί απόψεις μου στά πρακτικά της Αγίας καί 

Μεγάλης Πανορθοδόξου Συνόδου. 

Ζητώντας τίς αγιες προσευχές σας, διατελώ 

Ό Λεμεσοϋ Αθανάσιος 

'Ιούνιος 2016. 
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