Οι Ρωμαιοκακολικοί
ςτθν εποχι μασ

«Κακολικι ι Ρωμαιοκακολικι» ονομάηουμε τθν
Εκκλθςία θ οποία αποκόπθκε από τθ Ορκόδοξθ μετά
από το χίςμα.
Ζνα ςεβαςτό τμιμα του πλθκυςμοφ τθσ γθσ, κακϊσ και
ζνα μικρό του πλθκυςμοφ τθσ Ελλάδασ, είναι
ρωμαιοκακολικοί. Αξίηει να μιλιςουμε για το τμιμα
αυτό και, κυρίωσ, να γνωρίςουμε κάποιεσ νεότερεσ και
ςφγχρονεσ τάςεισ του, οι οποίεσ παρουςιάηουν
ενδιαφζρον για τθ ςχζςθ του με τισ υπόλοιπεσ
χριςτιανικζσ ομολογίεσ.

Σο κράτοσ του Βατικανοφ

Ο Πάπασ, επειδι είναι αντιπρόςωποσ του Χριςτοφ ςτθν γθ, δεν μπορεί να είναι υπικοοσ
ςε κανζνα άλλο επίγειο κοςμικό κράτοσ.
 Ο Χριςτόσ υπιρξε κατά άνκρωποσ υπικοοσ κάποιου κράτουσ, και μάλιςτα δζχκθκε να
απογραφεί και να τθρεί τθν ςχετικι νομοκεςία, και οι άγιοι Πατζρεσ υπιρξαν υπικοοι
ςε κάποιο κράτοσ, πζραν του ότι είναι πολίτεσ τθσ βαςιλείασ του Κεοφ, αφοφ δεν
θρνοφντο τθν εγκόςμια υπθκοότθτά τουσ,
 εν τοφτοισ ο Πάπασ ιςχυρίηεται ότι δεν μπορεί να είναι υπικοοσ κάποιου επιγείου
κράτουσ!
Σο Βατικανό είναι ανεξάρτθτο κράτοσ, ςτθ δυτικι πλευρά τθσ πόλθσ τθσ Ρϊμθσ ςτθν
Λταλία και αποτελεί ςυνζχεια του εκκλθςιαςτικοφ (ι και παπικοφ) κράτουσ του
Μεςαίωνα. Λδρφκθκε ςτισ 11 Φεβρουαρίου του 1929 με τθ υνκικθ του Λατερανοφ.
Χαρακτθρίηεται ωσ το μικρότερο ανεξάρτθτο κράτοσ, ωσ προσ τθν ζκταςθ του (0,44 τετρ.
χλμ.) και τον πλθκυςμό του (ςφμφωνα με εκτιμιςεισ του 2009) αρικμεί 826 ανκρϊπουσ.
το Βατικανό εδρεφει θ Αγία Ζδρα, που αποτελεί το πνευματικό και διοικθτικό κζντρο τθσ
Κακολικισ Εκκλθςίασ.

Κεφαλι τθσ Κακολικισ Εκκλθςίασ είναι
ο Πάπασ (ιταλικό υποκοριςτικό τθσ
λζξθσ πατζρασ). τισ 13 Μαρτίου 2013
εξελζγθ ποντίφικασ ςτθ κζςθ του
παραιτθκζντοσ «επίτιμου» Πάπα
Βενζδικτου
ΛΣϋ
ο
πρϊθν
αρχιεπίςκοποσ του Μπουζνοσ Άιρεσ
Χόρχε Μάριο Μπεργκόλιο, ο οποίοσ
επζλεξε το όνομα Φραγκίςκοσ.



Θ λατινικι λζξθ «Pontifex» κυριολεκτικά
ςθμαίνει
«Καταςκευαςτισ
Γεφυρών»
(pons+facere). τθν ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ
μάλλον περιγράφει τθν δθμιουργία γεφυρϊν
μεταξφ κεοφ και ανκρϊπων.

Ο νζοσ Πάπασ

A. H κζςθ τθσ Ρωμαιοκακολικισ Εκκλθςίασ
ςτο ςφγχρονο κόςμο
H Ρωμαιοκακολικι Εκκλθςία είναι εξαπλωμζνθ ςε
ολόκλθρο ςχεδόν το ςφγχρονο κόςμο.
Οι πολυπλθκζςτερεσ περιοχζσ ςε ρωμαιοκακολικοφσ
είναι
 οριςμζνεσ χϊρεσ τθσ Eυρϊπθσ (Iταλία, Iςπανία,
Bζλγιο, Eλβετία, Πολωνία),
 ςχεδόν όλεσ οι χϊρεσ τθσ Λατινικισ Aμερικισ,
 κακϊσ και οι χϊρεσ τθσ νοτιοανατολικισ Aςίασ
(κυρίωσ τα νθςιά των Φιλιππίνων).
 Αλλά και ςε όλο τον υπόλοιπο κόςμο θ
Ρωμαιοκακολικι Eκκλθςία ζχει μζλθ.

Με κόκκινο οι
περιοχζσ που
αυξάνονται οι
πλθκυςμοί των
Κακολικών.

Εςωτερικό Ρωμαιοκακολικοφ ναοφ ςτθ Ν.Α. Αςία

Κακολικοί πιςτοί ςτισ Φιλιππίνεσ

Ρωμαιοκακολικοί ςτθν Ελλάδα
Ο αρικμόσ των κακολικϊν πιςτϊν ςιμερα ςτθν Ελλάδα υπερβαίνει
τισ 200.000. Οι περιςςότεροι βρίςκονται ςτθν Ακινα.
θμαντικι είναι θ παρουςία τθσ κακολικισ Εκκλθςίασ ςτισ Κυκλάδεσ,
κυρίωσ ςτα νθςιά φρο (8.000) και Σινο (3.000), όπου υπάρχουν και
χωριά αμιγϊσ κακολικά. Κακολικοί επίςθσ υπάρχουν ςτθν Κζρκυρα
(2.500) ςτθ Θεςςαλονίκθ (2.000), ςτθν Πάτρα, ςτθν Καβάλα, ςτο
Βόλο και ςε άλλεσ πόλεισ τθσ θπειρωτικισ Ελλάδοσ, κακϊσ και ςε
αρκετά νθςιά (Νάξοσ, Κιρα, Κριτθ, Ρόδοσ, Κωσ, άμοσ, Χίοσ,
Κεφαλλθνία, Ηάκυνκοσ κλπ.).
Ζνασ κακολικόσ ναόσ ςτο Ναφπλιο και ζνασ άλλοσ ςτα Άςπρα πίτια
Βοιωτίασ (κοντά ςτο Αλουμίνιο τθσ Ελλάδοσ) εξυπθρετοφν πολφ τουσ
κακολικοφσ τουρίςτεσ που επιςκζπτονται αντίςτοιχα τισ Μυκινεσ και
τθν Επίδαυρο (ςτθν Πελοπόννθςο) και τουσ Δελφοφσ (ςτθ Βοιωτία).
Θ πλειονότθτα των Ελλινων κακολικϊν ακολουκεί το ρωμαϊκό
τυπικό ςτθ κεία λατρεία. Οι κακολικοί του βυηαντινοφ τυπικοφ είναι
γφρω ςτισ 2.500, ενϊ οι αρμζνιοι κακολικοί μερικζσ εκατοντάδεσ.

Ο Κακολικόσ ναόσ τθσ "Αμϊμου
υλλιψεωσ" ςτθ Κεςςαλονίκθ

Θ Μαρία, μθτζρα του Λθςοφ, ωσ θ
άμωμοσ ςφλλθψθ.
Πίνακασ του Μουρίλλο.

Σο πρωτείο και το αλάκθτο του πάπα
Από πολφ νωρίσ άρχιςε να καλλιεργείται ςτουσ κόλπουσ τθσ εκκλθςίασ τθσ Ρϊμθσ θ
ιδζα περί του πρωτείου του επιςκόπου αυτισ εφ’ όλθσ τθσ Εκκλθςίασ. Σθν ιδζα αυτι
επζτεινε θ κεωρία για τθν ιδιαίτερθ ςχζςθ του πάπα προσ τον απόςτολο Πζτρο, αλλά
και περί μιασ εξαιρετικισ αυκεντίασ του Πζτρου ςτο κφκλο των αποςτόλων που
αποκαλείται officium Petri. Καλλιεργικθκε μάλιςτα και μεταγενζςτερα τον 4ο αιϊνα
μ.Χ. θ γνϊμθ, πωσ ο Πζτροσ ίδρυςε τθν εκκλθςία τθσ Ρϊμθσ και πωσ υπιρξε πρϊτοσ
επίςκοπόσ τθσ, γεγονόσ που είναι παντελϊσ αναλθκζσ.

Θ Αϋ φνοδοσ του Βατικανοφ (1870) κζςπιςε τον πάπα ωσ ορατι κεφαλι τθσ
Εκκλθςίασ και αλάκθτο, μάλιςτα "εξ εαυτοφ και όχι με βάςθ τθ ςυγκατάκεςθ τθσ
Εκκλθςίασ".
Θ Βϋ φνοδοσ του Βατικανοφ (1962-1965) τοποκζτθςε τον πάπα πάνω από τισ
Οικουμενικζσ υνόδουσ (κεφ. Γϋ 22)για να είναι κανείσ "ολοκλθρωτικά
ενςωματωμζνοσ" ςτθν κοινωνία τθσ Εκκλθςίασ πρζπει να αναγνωρίςει το πρωτείο
και το αλάκθτο του πάπα (κεφ. Βϋ 9). Παρόλο το "άνοιγμα" των ρωμαιοκακολικϊν με
βάςθ τθ ςφνοδο αυτι, το "Διάταγμα περί Οικουμενιςμοφ" διακθρφςςει πωσ οι μθ
ρωμαιοκακολικοί χριςτιανοί «τελοῦν ἐν ποίᾳ τινὶ κοινωνίᾳ» με τθν "Eκκλθςία" τθσ
Pϊμθσ, ότι θ «πλθρότθτα τθσ χάριτοσ και αλθκείασ είναι εμπεπιςτευμζνθ» ςτθ
"Pωμαιοκακολικι Eκκλθςία" και ότι «πρζπει πλιρωσ να ενςωματωκοφν όλοι (ς'
αυτιν), όςοι κατά τινα τρόπον, ανικουν ιδθ ςτο λαό του Κεοφ» (παράγρ. 3).

Αϋ Βατικάνιοσ φνοδοσ
(4θ υνεδρίαςθ, 18 Λουλίου 1870, κεφάλαιο 4)
«Ο ρωμαίοσ ποντίφικασ όταν ομιλεί εκ κακζδρασ, δθλαδι
όταν υπό την ιδιότητα του ποιμζνα και διδάςκαλου όλων
των χριςτιανών, δυνάμει τθσ υπζρτατθσ αποςτολικισ του
εξουςίασ, ορίηει ότι κάποια διδαςκαλία που αφορά ςτην
πίςτη και τη χριςτιανική ηθική πρζπει να γίνει αποδεκτή ωσ
αληθήσ από ολόκληρη την Εκκληςία, βάςει τθσ Θείασ
Επιφοιτιςεωσ υποςχεκείςθσ ς’ εκείνον δια του αποςτόλου
Πζτρου, τότε χαίρει του αλαθήτου εκείνου που ο Θείοσ
Λυτρωτήσ θζληςε να χαρίςει ςτην Εκκληςία του».

B. H Ρωμαιοκακολικι Eκκλθςία επζφερε πολλζσ αλλαγζσ ςτθ δομι
και ςτθ λειτουργία τθσ με τθ B' φνοδο του Bατικανοφ (1962-1965)
Θ Β' φνοδοσ του Βατικανοφ αποτελεί μεγάλο ιςτορικό γεγονόσ όχι μόνο για τθ
Ρωμαιοκακολικι Εκκλθςία, αλλά και για ολόκλθρο το Χριςτιανικό κόςμο.
Λδιαίτερα για τθν Ορκόδοξθ Εκκλθςία το γεγονόσ αυτό ζχει εξαιρετικι ςθμαςία.
Αςχολικθκε με τισ ςχζςεισ μεταξφ τθσ Ρωμαιοκακολικισ Εκκλθςίασ και του
ςφγχρονου κόςμου. Ιταν θ εικοςτι πρϊτθ οικουμενικι ςφνοδοσ τθσ Κακολικισ
Εκκλθςίασ και θ δεφτερθ που διεξάχκθκε ςτθ Βαςιλικι του Αγίου Πζτρου ςτο
Βατικανό. Θ ςφνοδοσ, μζςω τθσ Αγίασ Ζδρασ, επίςθμα άνοιξε υπό το ποντιφικάτο
του Πάπα Λωάννθ ΚΓϋ ςτισ 11 Οκτωβρίου 1962.
Είναι γνωςτό ότι πριν από τθ ςφγκλθςθ τθσ Β' Βατικανικισ υνόδου το Βατικανό
απζρριψε κατθγορθματικά κάκε ςυμμετοχι τθσ Ρωμαιοκακολικισ Εκκλθςίασ
ςτθν Οικουμενικι Κίνθςθ, ςτισ αρχζσ του 20ου αιϊνα, ςτθν οποία ςυμμετείχε
από τθν αρχι θ Ορκόδοξθ Εκκλθςία. τόχοσ τθσ Κίνθςθσ αυτισ ιταν θ
ςυγκρότθςθ «Κοινωνίασ» από όλεσ τισ χριςτιανικζσ Εκκλθςίεσ τθσ εποχισ εκείνθσ.
Αυτό αποτζλεςε τθ βάςθ για τθ δθμιουργία του Παγκόςμιου υμβουλίου
Εκκλθςιϊν ςτο Άμςτερνταμ το 1947, ςτο οποίο μετείχαν όλεσ οι Ορκόδοξεσ
Εκκλθςίεσ εκτόσ των κομμουνιςτικϊν κρατϊν. Σθν Κίνθςθ αυτι αντιμετϊπιςε
αρνθτικά το Βατικανό και δεν κζλθςε να ςυμμετάςχει ς' αυτιν με κανζνα τρόπο.

Bϋ Βατικανι φνοδοσ
Σο πιο ςθμαντικό πράγμα που προςζφερε θ Β' φνοδοσ του Βατικανοφ είναι θ
επαναφορά τθσ αγάπθσ, μεταξφ των χριςτιανϊν. τθν πράξθ αυτό ςιμανε
ότι κα ζπρεπε να δοκεί τζλοσ ςε κάκε πράξθ προςθλυτιςμοφ μεταξφ των
Χριςτιανϊν. Θ Β' Βατικανι φνοδοσ άνοιξε και τουσ εκκλθςιολογικοφσ
ορίηοντεσ τθσ Ρωμαιοκακολικισ Εκκλθςίασ με κεολογικζσ ιδζεσ που βοθκοφν
και διευκολφνουν τθν προςζγγιςι τθσ με όςουσ βρίςκονται εκτόσ τθσ
Ρωμαιοκακολικισ Εκκλθςίασ.
Ο ςπουδαιότεροσ, ίςωσ, καρπόσ τθσ Β' Βατικανισ υνόδου, όςον αφορά ςτουσ
Ορκοδόξουσ, είναι ο επίςθμοσ κεολογικόσ διάλογοσ που προζκυψε μεταξφ
των δφο Εκκλθςιϊν. Ακολοφκθςε θ άρςθ των ανακεμάτων του 1054 μ. Χ.
μεταξφ Ρϊμθσ και Κωνςταντινουπόλεωσ. Ο χαρακτιρασ τθσ Β’ Βατικανισ
υνόδου ιταν κυρίωσ ποιμαντικόσ και γι’ αυτό αςχολικθκε και με κζματα που
ενδιαφζρουν τον άνκρωπο τθσ εποχισ μασ γενικότερα, όπωσ το κζμα τθσ
κρθςκευτικισ ελευκερίασ, το κοινωνικό ζργο τθσ Εκκλθςίασ. Ανακεωρϊντασ,
λοιπόν, τθν πεντθκονταετία που πζραςε από τθ ςφγκλθςθ τθσ Β' Βατικανισ
υνόδου βλζπουμε μπροςτά μασ μια Ρωμαιοκακολικι Εκκλθςία πιο ανοιχτι
απζναντί μασ.

Γ. H κεολογία τθσ απελευκζρωςθσ
ι τθσ επανάςταςθσ και θ δράςθ των
Λατινοαμερικανϊν κεολόγων
 H φτϊχεια και θ καταπίεςθ των λαϊν τθσ Λατινικισ Aμερικισ το
δεφτερο ιµιςυ του 20ου αιϊνα δθμιοφργθςαν μζςα ςτθ
Ρωμαιοκακολικι Eκκλθςία ζνα κίνθμα, που ονομάςτθκε «κεολογία τθσ
απελευκζρωςθσ».
 τισ χϊρεσ αυτζσ παρουςιάςτθκαν κατά καιροφσ δικτατορικά
κακεςτϊτα, τα οποία επζβαλαν ανελευκερία και οδιγθςαν ςε

φτϊχια.
 Πολλοί κλθρικοί και κεολόγοι τθσ Ρωμαιοκακολικισ Eκκλθςίασ
αγωνίςτθκαν ενάντια ςτα κακεςτϊτα αυτά, με αποτζλεςμα να
υποςτοφν διϊξεισ ι και κάνατο.
 Η επίςθμθ θγεςία τθσ Ρωμαιοκακολικισ Eκκλθςίασ ςτο Bατικανό
αποκιρυξε αυτι τθ δράςθ των μελϊν τθσ, για πολιτικοφσ και
διπλωματικοφσ λόγουσ.

«Ηοφμε ςτισ πιο χριςτιανικζσ
χϊρεσ (τθσ Λατινικισ Αμερικισ),
αλλά και ςτισ πιο απάνκρωπεσ»
γράφει ζνασ εκπρόςωπόσ τθσ
κεολογίασ τθσ απελευκζρωςθσ.
Γιατί, όταν ο πιςτόσ λαόσ του Κεοφ
πάςχει δεινά από αντίχριςτα
κακεςτϊτα, θ κεολογία και θ
Εκκλθςία δικαιϊνονται. Όταν
όμωσ θ καταπίεςθ προζρχεται
από «χριςτιανικζσ» κυβερνιςεισ
με τθν κάλυψθ τθσ κεολογίασ,
τότε είναι φανερό ότι θ κεολογία
χρειάηεται κάκαρςθ, εξαγνιςμό
και αλλαγι προςανατολιςμοφ.

Οι απόψεισ των εκπροςϊπων
τθσ «κεολογίασ τθσ απελευκζρωςθσ»

 Προβάλλουν ζναν Θεό τθσ δικαιοςφνθσ, που εμφανίηεται ςτθν
ανκρϊπινθ ιςτορία ωσ ελευκερωτισ των καταπιεςμζνων και των
φτωχϊν
 Επιχειροφν μια ερμθνεία του Xριςτοφ διαφορετικι από αυτιν
τθσ παραδοςιακισ Ρωμαιοκακολικισ Εκκλθςίασ.
 Κεωροφν απαράδεκτο το γεγονόσ ότι ςτισ χϊρεσ τουσ τα δεινά
αυτά ςυμβαίνουν ςτο όνομα του Χριςτοφ και με τθ ςιωπθρι
κάλυψθ τθσ Εκκλθςίασ.
 Δεν επιδιϊκουν τθν ζνοπλθ επανάςταςθ, αλλά και δεν κα τθν
αποτρζψουν ςε ζςχατθ ανάγκθ και ςαν αναπόφευκτθ λφςθ.

Εκπρόςωποι τθσ κεολογίασ τθσ απελευκζρωςθσ
 Ο Περουβιανόσ κεολόγοσ Γκουςτάβο Γκουτιζρεσ (προζτρεψε τθν
Eκκλθςία να ςυςτρατευκεί με τουσ φτωχοφσ).
 Ο Όςκαρ Ρομζρο, αρχιεπίςκοποσ ςτο αν αλβαδόρ (δολοφονικθκε
κατά τθ διάρκεια τθσ κείασ Λειτουργίασ).
 Ο Αντόνιο Φραγκόηο (υπεραςπίςτθκε τθν ιδζα τθσ πάλθσ των τάξεων
με τθ χριςτιανικι ελπίδα για τθν κατάργθςθ τθσ όποιασ καταπίεςθσ).
 Ο Χζλντερ Καµάρα (Είναι ενδιαφζρον να προςπακιςουμε να ηιςουµε
και να κάνουµε να ηιςει ο αυκεντικόσ Χριςτιανιςµόσ, που θ ανκρϊπινθ
αδυναµία µασ πολφ ςυχνά ζφκαςε να ξεχνά και να παραµορφϊνει).
 Ο Φράι Μπζττο, Βραηιλιάνοσ μοναχόσ του Τάγματοσ των Δομινικανών,
(φυλακίςτθκε για τισ χριςτιανικζσ του πεποικιςεισ και τουσ αγϊνεσ του
ςτο πλευρό των φτωχϊν ςυμπατριωτϊν του).
 Ο παπα-αντάρτθσ τθσ Βολιβίασ Καμίλλο Σόρρεσ (για τθν περίπτωςθ που
το λαϊκό κίνθμα κα ςυναντιςει τθν κρατικι βία, κιρυξε τθν αντι-βία του
λαοφ, λζγοντασ ότι «θ βία προζρχεται από αυτόν που αφαιρεί τθν
μπουκιά από το ςτόμα του φτωχοφ κι όχι από αυτόν που αμφνεται να
ςυντθρθκεί ςτθ ηωι».

Από τον πρόλογο του βιβλίου
Βιβλική Θεολογία της Απελευθέρωσης, Πατερική Θεολογία και Αμφισημίες της
Νεωτερικότητας σε Ορθόδοξη Οικουμενική Προοπτική, (εποπτεία ύληςσυντονισμός Π. Καλαϊτζίδης), Εκδόσεις Ίνδικτος, Αθήνα 2012.
«... Δὲν θὰ ἀπεῖχε κανεὶς πολὺ ἀπὸ τὴν ἀλήθεια ἂν ὑποστήριζε ὅτι ἡ πολιτικὴ
θεολογία καὶ ἡ θεολογία τῆς ἀπελευθέρωσης εἶναι συνήθως ἀποῦσες ἀπὸ
τὸν ὀρθόδοξο θεολογικὸ λόγο, ὅπως ἐξ ἄλλου, σὲ μεγάλο βαθμό, ἡ βιβλικὴ
θεολογία, καὶ εἰδικότερα τὸ βιβλικὸ ὑπόβαθρο τῆς θεολογίας τῆς
ἀπελευθέρωσης, εἶναι ὁ ἄλλος μεγάλος ἀπὼν τῆς ὀρθόδοξης θεολογίας, ποὺ
ἀρέσκεται νὰ αὐτοπροσδιορίζεται ὡς ἀποκλειστικὰ «πατερικὴ» καὶ
«παραδοσιακή». Ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά, πλὴν σπανίων ἐξαιρέσεων, ἡ θεολογία
τῆς ἀπελευθέρωσης, καὶ στὴν εὐρωπαϊκὴ καὶ στὴν λατινοαμερικάνικη
ἐκδοχή της, ἀγνοεῖ οὐσιαστικὰ τὴν πατερικὴ συμβολὴ στὰ ὑπὸ συζήτηση
θέματα καὶ τὸ ἐνδιαφέρον ποὺ παρουσιάζουν πολλὰ σχετικὰ πατερικὰ κείμενα,
στὰ ὁποῖα συναντᾶμε μιὰ πρώιμη ριζοσπαστικὴ κριτικὴ τοῦ πλούτου, τῆς
κοινωνικῆς ἀδικίας καὶ ἐκμετάλλευσης, ἀκόμη καὶ τῆς ἰδιοκτησίας, ὅπως
καὶ μιὰ θερμὴ συνηγορία ὄχι μόνο ὑπὲρ τῆς φιλανθρωπίας καὶ τῆς
ἐλεημοσύνης, ἀλλὰ καὶ ὑπὲρ τῆς κοινωνικῆς στράτευσης καὶ τῆς
ἔμπρακτης ἀλληλεγγύης πρὸς τοὺς ἀδυνάτους, μιὰ συνηγορία μὲ
χριστολογικὲς ἀναφορὲς καὶ προϋποθέσεις, ποὺ ὑψώνει τὸ μυστήριο τοῦ
ἀδελφοῦ, ἂν ὄχι πλάι στὸ μυστήριο τῆς Θεολογίας, τουλάχιστο σὲ σημεῖο καὶ
προαπαιτούμενο γιὰ τὴν εἴσοδο στὴ Βασιλεία...».

«Ένωςθ των εκκλθςιϊν» για τθν Ορκοδοξία, είναι θ επιςτροφι των
αποςχιςμζνων και πεπλανθμζνων ςτθ Μία Εκκλθςία (ϊμα Χριςτοφ).
Διαφορζσ που εμποδίηουν τθν ζνωςθ:
 Το πρωτείο του επιςκόπου Ρώμθσ,
 το φιλιόκβε,
 θ κτιςτι χάρισ,
 το κακαρτιριο,
 θ περί ικανοποιιςεωσ τθσ κείασ δικαιοςφνθσ και δικαιώςεωσ δοξαςία,
 θ μαριολατρία,
 το αλάκθτο,
 οι αξιομιςκίεσ (ςυγχωροχάρτια) των αγίων,
 τα άηυμα,
 θ προςκφνθςθ αγαλμάτων,
 θ ιεροκρατία,
 Η Ουνία κ.α.
Αποκατάςταςθ τθσ «ενότθτασ», χωρίσ ταυτότθτα πίςτεωσ!
 Ο Παπιςμόσ να άρει τθν άδικθ και αςτιρικτθ μομφι κατά τθσ Ορκοδόξου
Εκκλθςίασ, ότι δεν είναι πλζον «αιρετικι», «ςχιςματικι» και «ελλιπισ», και
 Εκείνθ να αναγνωρίςει τον «πάπα» ωσ κεφαλι τθσ «κακολικισ εκκλθςίασ»!

