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Σ. E. TYΠOY, ∆HMOΣIΩN ΣXEΣEΩN KAI ∆IAΦΩTIΣEΩΣ

H EΠIΣKEΨH TOY ΠAΠA
ΣTA ∆HMOΣIEYMA TA TOY ΞENOY TYΠOY
^Η πÝσκεψη το ΠÀπα πÛρασε στcν στορÝα.
Οσο  χρÞνοσ µσ ποµακρàνει πe τe συγκεκριµÛνο γεγονeσ τÞσο παρουσιÀζονται ο εκαιρÝεσ γιa µιa δεàτερη, πιe διερευνητικc µατιa στa
γεγονÞτα. ^Η πÞσταση πe τa Âσα συνÛβησαν
πρÝν, κατa τc διÀρκεια καd µÛσωσ µετa τcν παπικc πÝσκεψη, πιτρÛπει τcν διατàπωση πÞψεων καd συµπερασµÀτων, τa πο α χουν ποφορτισθε πe τcν νταση τν συγκεκριµÛνων
µερν. Τa Âσα διαδραµατÝσθηκαν µÛσα στa σàνορα το ^Ελληνικο ΚρÀτουσ εrναι λÝγο j πολf
σb Âλουσ µασ γνωστÀ. ^Η κÀλυψη το γεγονÞτοσ
πρξε «καθολικc» πe τe σàνολο τν ΜΜΕ. ΤÞσο  λεκτρονικeσ Τàποσ, Âσο καd  ντυποσ ξεπÛρασαν αυτοfσ στcν προσπÀθεια νηµÛρωσησ
το κοινο. Εχουν καταγραφε κυριολεκτικa
κατοντÀδεσ δηµοσιευµÀτων καd ρκετbσ zρεσ
τηλεοπτικσ καd ραδιοφωνικσ κÀλυψησ τσ παπικσ πÝσκεψησ.
\ΙδιαÝτερο νδιαφÛρον παρουσιÀζει γιa Âλουσ 
ντιµετñπιση το θÛµατοσ πe τeν ξÛνο Tàπο. \Εξ
ρισµο θa λÛγαµε Âτι  ποιαδÜποτε παπικc πÝσκεψη ποτελε γεγονeσ καd θÛαµα, τe πο ο
νδιαφÛρει κατοµµàρια ρωµαιοκαθολικν πιστν καd χι µÞνο. ^Η θρησκευτικc πÞσταση το
προσñπου το ΠÀπα γιa τe Βατικανe τeν καθιστ πÀντοτε ντικεÝµενο κτεταµÛνησ προσωπολατρεÝασ πe τeν ρωµαιοκαθολικe κÞσµο, 
ποÝα προκαλε πÀντοτε τcν πορÝα σb µc ρωµαιοκαθολικοfσ πιστοfσ καd διαÝτερα σb ρθοδÞξουσ. \ΑκÞµα  πολιτειακc πÞσταση το Βατικανο τe καθιστ ατοµÀτωσ κÛντρο το νδιαφÛροντοσ χι µÞνο γιa κκλησιαστικa θÛµατα, λλa
καd γιa ζητÜµατα ποf φορον στcν πολιτικc καd
στcν οκονοµÝα. Χαρακτηριστικe qταν τe µÛγεθοσ
τσ δηµοσιÞτητασ ποf δÞθηκε κατa τc διÀρκεια
τσ παπικσ πÝσκεψησ στcν Κοàβα. Ολα ατa
σb συνδυασµe µb µÝα λογικc περθεÀµατοσ, 
ποÝα χαρακτηρÝζει τdσ παπικbσ κινÜσεισ νa τeν
κÞσµο, στοιχειοθετον τcν ξιολÞγηση σ εδÜσεωσ πρñτου µεγÛθουσ τcν ποιαδÜποτε παπικc

πÝσκεψη. ΠÞσο µλλον, Âταν ατc πραγµατοποιε ται σb µιa χñρα γιa πρñτη φορa κατa τcν τελευταÝα χιλιετÝα!
∆εκÀδεσ δηµοσιευµÀτων παρατηρÜθηκαν στeν
∆υτικe ξÛνο ντυπο Tàπο, πρdν καd κατa τc διÀρκεια τσ παπικσ πισκÛψεωσ στcν ^ΕλλÀδα. Α
\ γ γλικÛσ, γερµανικÛσ, σπανικÛσ, ταλικbσ καd γαλ λικbσ φηµερÝδεσ κÀλυψαν πλÜρωσ τe γεγονÞσ.
∆bν περιορÝσθηκαν σb πλc δηµοσιογραφικc κÀ λυψη το γεγονÞτοσ, λλa πρχαν περιπτñσεισ
σοβαρν προσεγγÝσεων τσ διαιτερÞτητοσ τσ
πισκÛψεωσ.
Μιa πρÞχειρη καταγραφc τν σπουδαιοτÛρων
δηµοσιευµÀτων πιτρÛπει τcν διαµÞρφωση κÀποιασ εκÞνασ γιa τcν συµπεριφορa το ∆υτικο ξÛνου Tàπου στe γεγονÞσ. ΚαταγρÀφηκαν δηµοσιεàµατα φηµερÝδων µεγÀλησ κυκλοφορÝασ.
Τe µεγαλàτερο ποσοστe δηµοσιευµÀτων ποf
φορον στcν παπικc πÝσκεψη στcν ^ΕλλÀδα,
νÜκει, Âπωσ εrναι λογικÞ, σb καθολικbσ χρεσ
(\ΙταλÝα, ΓαλλÝα, \ΙσπανÝα). Σb µικρÞτερο ποσοστe
κολουθον χρεσ µb νεπτυγµÛνο τe προτεσταντικe στοιχε ο (ΓερµανÝα, \ΑγγλÝα).
\ΕκτεταµÛνα δηµοσιεàµατα γιa τe θÛµα παρουσιÀζονται στe ∆υτικe ξÛνο Tàπο πe τdσ 3
Μαýου 2001, τa πο α προαναγγÛλουν τcν φιξη
το ΠÀπα στcν \ΑθÜνα (στa πλαÝσια το προσκυνηµατικο ταξιδÝου στa βÜµατα το \ΑποστÞλου
Παàλου), καθgσ καd τdσ Âποιεσ δυσκολÝεσ καd διαιτερÞτητεσ ποf παρουσιÀζει τe ταξÝδι ατÞ.
Τa δηµοσιεàµατα συνεχÝζονται, σb κτεταµÛνη
µορφÜ, στdσ 4.5.2001, µb πληροφορÝεσ καd σχÞλια
πλÛον γιa τcν παπικc φιξη. ΛÞγω το διαµεσολαβοντοσ Σαββατοκàριακου, τdσ πÞµενεσ µÛρεσ δbν χουµε ρκετa ρθρα γιa τe θÛµα, δεδοµÛνου Âτι χουµε µεταφορa δηµοσιογραφικο
νδιαφÛροντοσ στcν παπικc πÝσκεψη στc ΣυρÝα.
ΠΡΙΝ AΠO ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ
Χαρακτηριστικa ο ταλικbσ φηµερÝδεσ τσ
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3.5.2001 ναφÛρονται στe κλÝµα ποf πικρατε
στcν ^ΕλλÀδα πρdν πe τcν παπικc φιξη.
^Η φηµερÝδα «Il Messaggero» (σελ. 15), παρουσιÀζει τcν ντονη µοναστικc ντÝδραση ποf
προκαλε τe γεγονeσ τσ πισκÛψεωσ στeν λλαδικe χρο µb τeν χαρακτηριστικe τÝτλο «Le
campane di Monte Athos suoneranno contro il
Papa» (Ο καµπÀνεσ το ^ΑγÝου Ορουσ χον
ναντÝον το ΠÀπα).
Στe διο κλÝµα καd τe δηµοσÝευµα τσ «La
Repubblica» (σελ. 19), µb τÝτλο «Ιl Papa in Grecia
ortodossi in rivolta» (^Ο ΠÀπασ στcν ^ΕλλÀδα, ξεσηκñνονται ο \ΟρθÞδοξοι).
^Η «La Stampa», τcν δια µÛρα, συνεχÝζει τcν
θεµατολογÝα τν πÞλοιπων ταλικν φηµερÝδων µb πρωτοσÛλιδη ναφορa στe ταξÝδι µb τÝτλο
«“Torna a casa” i preti ortodossi in piazza» («Γàρ να σπÝτι» - ο ρθÞδοξοι ερε σ στdσ πλατε εσ) καd
κολουθε στc σελ. 11 ντÝστοιχο ρθρο καθgσ
καd συνÛντευξη το ΚαρδινÀλιου Achille
Silvestrini, πd σειρa τν πευθàνου το Βατικανο γιa τdσ \Ανατολικbσ \ΕκκλησÝεσ,  πο οσ φο
χαρακτηρÝζει τe ταξÝδι το ΠÀπα σ τe πιe δàσκολο, «in Grecia la visita la piu difficile di
Woityla», προαναγγÛλει κατa κÀποιο τρÞπο τcν
παπικc δÜλωση συγγνñµησ, «Ε possibile che si
scusi con gli ortodossi», δÝδοντασ παρÀλληλα πληροφορÝεσ γιa τc θÛση τσ \ΕκκλησÝασ στcν ^ΕλλÀδα καθgσ καd τa βασικa στοιχε α ποf προκαλον
τdσ λληνικbσ ντιδρÀσεισ.
Τcν πÞµενη µÛρα, στcν «Corriere della Sera»
(σελ. 11), δηµοσιεàεται συνÛντευξη νeσ κÞµη
ΚαρδιναλÝου, το Carlo Maria Martini, πισκÞπου
ΜιλÀνου, γνωστο λÞγιου τσ Ρωµαιοκαθολικσ
\ΕκκλησÝασ,  πο οσ πιχειρε στc συνÛντευξÜ
του µιa θεολογικc προσÛγγιση το θÛµατοσ, δηλñνοντασ Âτι εrναι  ναζÜτηση το ΜυστηρÝου το
Χριστο ποf θa πιφÛρει τcν βαθειa ²νωση τσ
Ρωµαιοκαθολικσ \ΕκκλησÝασ µb Âλεσ τdσ \ΟρθÞδοξεσ \ΕκκλησÝεσ.
Παρa τοfσ ντυπωσιακοfσ τÝτλουσ τν φηµε ρÝδων, γιa τdσ ντιδρÀσεισ ποf προκαλε  παπικc
φιξη στcν ^ΕλλÀδα, δbν λλειψαν τa ρθρα δυ τικν φηµερÝδων, τa πο α προσπÀθησαν νa δñ σουν Âλεσ τdσ διαστÀσεισ το θÛµατοσ.
Ετσι στcν «Le Monte» (σελ. 18), στdσ 3.5.2001,
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πÀρχει ρθρο µb τÝτλο «Les pays orthodoxes
malades de Jean Paul II», τe πο ο πιχειρε µb
στορικa στοιχε α νa περιγρÀψει τe πλαÝσιο τν
σχÛσεων τσ Ρωµαιοκαθολικσ µb τcν \ΟρθÞδοξη
\ΕκκλησÝα. Χαρακτηριστικe το ρθρου εrναι 
ναφορa στe θÛµα τσ ονÝασ, µb τcν πισÜµανση
τσ πÝσηµησ καταδÝκησ τσ ονÝασ πe τe Βατικανe τe 1994 σ «µεθÞδου το παρελθÞντοσ».
\Αλλa καd  «La Croix», στe φàλλο τσ
2.5.2001, σελ. 2, µb ρθρα τησ πιχειρε µÝα σb βÀθοσ νÀλυση τσ παπικσ πÝσκεψησ στcν ^ΕλλÀδα σb συνδυασµe µb τcν πικεÝµενη πÝσκεψη το
ΠÀπα στcν ΟκρανÝα. Στe σχÞλιο τσ µÛρασ, µb
τÝτλο «La quadrature du cercle orthodoxe» (^Ο τε τραγωνισµÞσ το ρθÞδοξου κàκλου), πιχειρε ται µÝα παρουσÝαση το προβλÜµατοσ ποf
παρουσιÀζουν διαÝτερα ο \ΟρθÞδοξεσ \ΕκκλησÝεσ τσ ∆ιασπορσ, ατο τσ ^ΙεραρχÝασ. ^Η δια
φηµερÝδα σb ρθρο τσ 3.5.2001, σελ. 15, ναφÛρει τdσ δυσκολÝεσ στdσ σχÛσεισ τν δàο \Εκκλησιν.
^Ο σπανικeσ Tàποσ κινÜθηκε στa δια πλαÝσια
µb τa δηµοσιεàµατα το ντÝστοιχου γαλλικο. ^Η
«El Pais», στdσ 3.5.2001, χει ρθρο πe τeν τÝτλο
«La Iglesia ortodoxa griega se prepara para recibir
a Wojtyla como un “simple peregrino”».
^Η «ABC», στdσ 3.5.2001, σελ. 39, παρουσιÀζει
κτεταµÛνα τcν κατÀσταση, χαρακτηρÝζοντασ τeν
\ΑρχιεπÝσκοπο ΧριστÞδουλο, σ «ξυπνο νδρα»
λÞγω τν χειρισµν του στe θÛµα τσ πισκÛψεωσ
το ΠÀπα.
Στcν φηµερÝδα «Times», στdσ 2.5.2001, παρουσιÀζεται κτεταµÛνο φιÛρωµα στe θÛµα τσ πισκÛψεωσ µb µφαση στdσ κδηλñσεισ τν παλαιοηµερολογιτν, λλa καd στdσ σφαγbσ τν σταυροφÞρων.
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ
Τa δηµοσιεàµατα στdσ 4.5.2001 εrναι περισσÞτερα καd κτεταµÛνα. Ο ταλικbσ φηµερÝδεσ συνεχÝζουν τοfσ τÝτλουσ ντυπωσιασµο Âπωσ:
«Papa ad Atene, pellegrino tra le contestazioni»,
«Il Messaggero», σελ. 7, «Il Papa non bacila nostra
terra», «La Repubblica», σελ.11, «Il Papa in Grecia
fra le polemiche», «Corriere della Sera», σελ. 13.
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^Ο γαλλικeσ Tàποσ κολουθε πιe πιουσ τÞνουσ.
Στcν «Le Figaro» (σελ. 4) δηµοσιεàεται καd 
πρñτη συνÛντευξη ρθοδÞξου θεολÞγου, το
Olivier Clement, γιa τe θÛµα. ΠαρÀλληλα στcν
δια σελÝδα δηµοσιεàεται καd συνÛντευξη το Ρωµαιοκαθολικο πισκÞπου \Αθηνν κ. ΝικολÀου
Φñσκολου.
\ΕπÝσησ, στcν «Le Monde» (σελ. 9) πÀρχει
νδιαφÛρουσα συνÛντευξη το Καθηγητο Fr.
Thual, εδικευµÛνου σb θÛµατα ρθοδοξÝασ.
\ΑκÞµα συνÛντευξη το Dimitri Salachas δηµοσιεàεται στcν «Il Messaggiero» τσ διασ µÛρασ.
^Η «Daily Telegraph», στdσ 4.5.2001, παρουσιÀζει, Âπωσ καd  φηµερÝδα «Times» (2.5.2001),
κτεταµÛνο φιÛρωµα στe θÛµα τσ πισκÛψεωσ
µb µφαση στdσ σφαγbσ τν σταυροφÞρων.
^Η σπανικc «ABC» (σελ. 11) φιλοξενε κàριο
ρθρο µb τÝτλο «Hegemonia ortodoxa» προσπαθñντασ νa περιγρÀψει τcν τρÛχουσα κατÀσταση
τσ ^Ελληνικσ \ΟρθÞδοξησ \ΕκκλησÝασ.
\Αλλa καd ο γερµανικbσ «Die Welt» καd
«Süddeutsche Zeitung» στa ντÝστοιχα φàλλα τσ
διασ µÛρασ χουν κτεταµÛνεσ ναφορbσ στe θÛµα καθgσ καd φιερñµατα.
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ
O κυριακÀτικεσ κδÞσεισ τν φηµερÝδων,
Âπωσ qταν φυσικÞ, µπεριε χαν εδÜσεισ γιa τa
ποτελÛσµατα τσ παπικσ πÝσκεψησ στcν ^ΕλλÀδα.
^Η «Welt am Sonntag»,  «ABC»,  φηµερÝδα
«Sunday Times»,  «USA TODAY» καd  «La
Croix», τσ 7.5.2001, χουν πρñτη εδηση τcν παπικc δÜλωση συγγνñµησ («Urges forgiveness in
historic visit», πρωτοσÛλιδο στcν «USA TODAY»).
\Αλλa καd  ταλικc «La Stampa» δηµοσιεàει
τcν δια µÛρα συνÛντευξη το πισκÞπου Felix
Machado, γραµµατÛα το Βατικανο γιa τeν διαθρησκειακe διÀλογο, σχετικa µb τe ποτÛλεσµα
το παπικο «mea culpa», εδικÞτερα σb θÛµατα
οκουµενικο κινÜµατοσ.
Γιa τe διο θÛµα  «Corriere della Sera» φιλοξενε ρθρο στc δεàτερη σελÝδα (7.5.2001).
^Η «L’ Humanite» (σελ. 9),  «Daily Telegraph»
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(σελ. 19), λλa καd τe περιοδικe «TIME» (σελ.
14), στdσ 14.5.2001, ναφÛρουν τcν εδηση τσ παπικσ συγγνñµησ.
\Απe µÝα πρÞχειρη µατιa εrναι λοφÀνερη 
κταση ποf κατÛλαβε τe θÛµα στcν ξÛνη εδησεογραφÝα. Καd µÞνο ατe σ γεγονeσ ποτελε τερÀστιο κÛρδοσ τÞσο γιa τcν ^Ελλαδικc \ΕκκλησÝα
Âσο καd γιa τe διο τe ^Ελληνικe ΚρÀτοσ.
^Η νασχÞληση τν ξÛνων δηµοσιογρÀφων πd
µÝα βδοµÀδα µb τcν παπικc πÝσκεψη στcν ^ΕλλÀδα δωσε τcν φορµc γιa κτεταµÛνεσ ναφορbσ στcν \ΟρθοδοξÝα. ^Η παρουσÝαση κàριων
ρθοδÞξων θÛσεων πe µc ρθÞδοξα ντυπα, καd
διαÝτερα ξενÞγλωσσα, ποτελε µαρτυρÝα στeν
δυτικe κÞσµο. ^Η εκÞνα τσ \ΟρθοδÞξου \ΕκκλησÝασ τσ ^ΕλλÀδοσ καd το Μακ. \ΑρχιεπισκÞπου
ταξÝδεψε σb Âλο τeν κÞσµο, καd ατe δbν εrναι θÛµα προσωπικσ προβολσ, λλa καθολικσ µαρτυρÝασ πÝστεωσ.
\Αλλa καd  λληνικc κυβÛρνηση παρακολοàθησε πd µÝα βδοµÀδα τcν διεθνc κοινc γνñµη νa
εrναι στραµÛνη στe ^Ελληνικe ΚρÀτοσ. Τa πλÀνα
το \ΑρεÝου ΠÀγου καd τσ \ΑκρÞπολησ καναν τe
γàρω το κÞσµου. ΜÝα ντÝστοιχη διαφηµιστικc
κστρατεÝα πe τeν ΕΟΤ µb τdσ ντÝστοιχεσ καταχωρÜσεισ καd προβολbσ θa στοÝχιζε δισεκατοµµàρια.
Καd τe σηµαντικÞτερο:  ΠÀπασ φÝχθη, διÛµεινε καd νεχñρησε πe τcν πατρÝδα µασ πολàτωσ σφαλÜσ. Πολλa εrχαν λεχθε γιa τe θÛµα
ατe ν ψει τσ \ΟλυµπιÀδασ το 2004. ^Η εκÞνα
πρξε ποστοµωτικÜ. Χαρακτηριστικa ναφÛρουµε δηµοσÝευµα τσ «Ιnternational Herald
Tribune» (σελ. 2), στdσ 3.5.2001, µb θÛµα τcν τροµοκρατÝα στcν ^ΕλλÀδα καd τdσ λλαγbσ στe συγκεκριµÛνο νοµικe πλαÝσιο. ^Ωσ εδηση στe συγκεκριµÛνο ρθρο ναφÛρεται τe γεγονeσ τσ παπικσ φιξησ καd  κÝνδυνοσ πεισοδÝων πe διαδηλωτÛσ.
ΠÀντωσ τe γεγονeσ ατe καd ο νÀγκεσ τσ
ποχσ µσ καλον, µÛσα πe συνεντεàξεισ, ρθρογραφÝα, κδÞσεισ σb ξÛνη γλñσσα, νa καταθÛσουµε
τcν θεολογικÜ µασ µαρτυρÝα πρeσ τeν ∆υτικe κÞσµο καd νa διατηρÜσουµε τe παρÀθυρο πρeσ τeν
ξÛνο ντυπο Τàπο νοικτÞ. Ατe παιτε σοβαρe
σχεδιασµe καd νÀπτυξη το πικοινωνιακο µασ
ργου µb σαφc κκλησιολογικc κατεàθυνση.
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ΣYNO∆IKH EΠITPOΠH ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Σ.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΒΑΣΟΥΛΑ ΡΥΝΤΕΝ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥΛΑΤΟ
Στcν \Επιτροπc πd τν αρÛσεων χουν τεθ
κατa καιροfσ ατÜµατα καd ρωτÜµατα µb τa
πο α ζητε ται  γνñµη τσ \Επιτροπσ πÀνω σb
διÀφορα θÛµατα. Τa ατÜµατα ατa τÝθενται
λλοτε πe νδιαφεροµÛνουσ \ΟρθοδÞξουσ πιστοàσ, λλοτε Âµωσ καd πe πρÞσωπα ποf εrναι
νταγµÛνα σb διÀφορεσ µÀδεσ συµβÝβαστεσ µb
τcν \ΟρθÞδοξη ΠÝστη j καd πe τοfσ διουσ τοfσ
ρχηγοfσ τν µÀδων ατν. Ετσι, στcν \Επιτροπc πευθàνθηκαν  ρχηγeσ τσ ργανñσεωσ
«\Αληθινc ν Θεÿ ζωc» κυρÝα Βασοàλα Ρàντεν
καd  ρχηγeσ τσ µÀδοσ «Ηλιον Φσ» κ. Παναγιñτησ Τουλτοσ.
^Η \Επιτροπc σχολÜθηκα καd µb τdσ δàο ατbσ
περιπτñσεισ καd κατÛληξε στa κÞλουθα συµπερÀσµατα:
Βασοàλα Ρàντεν
«^Η \ΕπιτροπÜ, φο µελÛτησε τa στοιχε α
ατÀ, κρÝνει Âτι  Βασοàλα Ρàντεν χει κπÛσει
πe τcν \ΟρθÞδοξον \ΕκκλησÝαν, στω καd iν τàποισ ξακολουθF νa εrναι µÛλοσ τησ».
Συµπληρωµατικa γÝνεται γνωστeν Âτι γιa τcν
ργÀνωση τσ κυρÝασ Βασοàλασ Ρàντεν γÝνεται
κτενcσ ναφορa στe περιοδικe «∆ιÀλογοσ» τεàχη 14 καd 17 (βλÛπε ^ΙστοσελÝδα τσ \ΕκκλησÝασ,
τÝτλοσ «\Εκκλησιαστικeσ Τàποσ» j ζÜτησε τe περιοδικe στe τηλÛφωνο 6082 271). ^Η κυρÝα Βασοàλα µÜνυσε τeν ΓραµµατÛα τσ Σ.Ε. πd τν αρÛσεων π. Κυριακe Τσουρe γιa τdσ δηµοσιεàσεισ
ατbσ γιa συκοφαντικc δυσφÜµιση, πρÞκειτο δb
νa κδικασθ  πÞθεση στdσ 30.6.2000, Âµωσ  κ.
Ρàντεν πÛσυρε τcν µÜνυση δàο µÛρεσ πρdν τcν
δικÀσιµο.
Παναγιñτησ Τουλτοσ
^Ο κ. Τουλτοσ, ρχηγeσ τσ µÀδοσ «Ηλιον
Φσ», πÛστειλε τcν πe 1.3.99 πιστολc πρeσ τeν
Μακαριñτατον \ΑρχιεπÝσκοπον \Αθηνν καd ΠÀσησ ^ΕλλÀδοσ κ. ΧριστÞδουλον µb τcν ποÝα δηλñνει Âτι «οδÛποτε ποµακρàνθηκα πe τa δÞ-

γµατα τσ \ΕκκλησÝασ µασ» καd ζητε τcν «ποκατÀστασÜ του στοfσ κÞλπουσ τσ \ΟρθÞδοξησ \ΕκκλησÝασ».
Τe ατe ζÜτησε ξωδÝκωσ καd µb ∆Üλωση ΠρÞσκληση (1.11.99) καd ∆Üλωση - \Επιστολc
(21.2.2000) γιa «δικεσ καd νυπÞστατεσ σb βÀροσ
µου κατηγορÝεσ σ εδωλολÀτρη καd αρετικÞ»,
καd ζητε τcν διαγραφc το νÞµατÞσ του πe τeν
κατÀλογο τν µÀδων τν συµβÝβαστων πρeσ
τcν \ΟρθÞδοξη ΠÝστη.
^Η \Επιτροπc πd τF βÀσει το βιβλÝου το κ.
ΤουλÀτου µb τÝτλο «Τa ρχε α τσ χαµÛνησ γνñσησ» καd λλων στοιχεÝων ποf χει στc διÀθεσÜ
τησ, θεñρησε «νεπαρκ τa προσκοµισθÛντα νÛα
στοιχε α τν γγρÀφων το Παναγιñτη ΤουλÀτου» καd δbν προÛβη στeν ποχαρακτηρισµe τσ
µÀδοσ του σ συµβιβÀστου µb τcν \ΟρθÞδοξη
ΠÝστη.
^Ο κ. Τουλτοσ ποστηρÝζει Âτι  Γραµµατεfσ
τσ Σ.Ε. πd τν αρÛσεων π. Κυριακeσ ΤσουρÞσ,
καταθÛτοντασ σ µÀρτυρασ κατa τdσ νακρÝσεισ
ποf γιναν ναντÝον το κ. ΤουλÀτου τe 1996, κατηγορουµÛνου γιa προσηλυτισµe κατa συρροÜν,
εrπε Âτι «δbν προÛκυψαν σοβαρbσ νδεÝξεισ Âτι
γg τÛλεσα τdσ σ νω ξιÞποινεσ πρÀξεισ».
\Επειδc τa λεγÞµενα το κ. ΤουλÀτου εrναι ναληθ, παρατÝθεται τe κεÝµενον τσ καταθÛσεωσ
το ΓραµµατÛωσ τσ \Επιτροπσ πρeσ ρσιν πÀσησ µφιβολÝασ:
«\Εκ τν στοιχεÝων ποf χω, ο πÞψεισ τdσ
πο εσ κφρÀζει στa τοµα ποf τeν πισκÛπτονται στe σπÝτι του, ετε στdσ συνÀξεισ ποf πραγµατοποιε στe σπÝτι του, πÀντα κ µÛρουσ τσ \ΕκκλησÝασ, θεωρονται συµβÝβαστεσ µb τcν \ΟρθÞδοξη πÝστη καd Âτι παραπλανον τe Âποιο κροατÜριÞ του. ΠαραδεÝγµατοσ χÀριν, κηρàσσει τcν
µετενσÀρκωση,  ποÝα εrναι ντελσ συµβÝβαστη πρeσ τdσ δοξασÝεσ τσ \ΕκκλησÝασ µασ, συνδυÀζει ποκρυφιστικa στοιχε α καd ^Ερµητικa
κεÝµενα µb προφητε εσ τσ Παλαισ ∆ιαθÜκησ καd

508

EKK§H™IA

λλα. Ο κροατÛσ του χοντασ προφανσ γνοια
τν λεπτοµερειν τσ θρησκεÝασ µασ, κοàγοντασ
τeν νθρωπο ατe νa λÛει προφανσ µb εφρÀδεια τa Âσα τοfσ λÛει, τeν θαυµÀζουν, µb ποτÛλεσµα νa συχνÀζουν στe σπÝτι του καd νa κον
τa κηρàγµατÀ του καd νàποπτα ποδÛχονται τdσ
πÞψεισ ατbσ ποf παναλαµβÀνω εrναι συµβÝβαστεσ µb τcν \OρθÞδοξη πÝστη. Τa νωτÛρω
κτεθÛντα εrναι φανερe Âτι δbν µπορον νa στοιχειοθετÜσουν τcν ννοια το προσηλυτισµο πe
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νοµικσ τουλÀχιστον πλευρσ, καθÞσον λλεÝπουν τa στοιχε α ποf µο λÛτε, δηλαδc τe στοιχε ο το ξαναγκασµο, τσ µετa φορτικÞτητοσ
µεταδÞσεωσ τν πÞψεων καd δοξασιν του, καθÞσον δbν πÀρχουν στοιχε α γι\ ατa τa πρÀγµατα καd δbν µπορον νa ποδειχθον. ^Η \ΕκκλησÝα πλσ χει πÞψη τcν περÝπτωσÜ του καd
κλαµβÀνει τe τοµο ατe σ µc πηχον στdσ
ρθÞδοξεσ διδασκαλÝεσ». (^ΥπογραµµÝσεισ δικÛσ
µασ).

