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ΤΗΝ Κυριακὴ τῆς ᾿Ορθοδοξίας, 16/29.2.2004, ἡ ᾿Αδελφότης τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς
τῶν ῾Αγίων Κυπριανοῦ καὶ ᾿Ιουστίνης Φυλῆς ᾿Αττικῆς ἐπραγματοποίησε τὴν «ΙΒ´

Σύναξι ᾿Ορθοδόξου ᾿Ενημερώσεως» στὴν ᾿Αθήνα (Αἴθουσα Ξενοδοχείου «Νοβοτέλ»,
Πλατεῖα Βάθης).

� ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

� ῾Ιερὰ Μονὴ ῾Αγίων Κυπριανοῦ καὶ ᾿Ιουστίνης

῾Η «ΙΒ´ Σύναξις», ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς ὀγδοηκοστῆς ἐπετείου τῆς ἀλλαγῆς τοῦ
῾Ημερολογίου στὴν ῾Ελλάδα (1924), ἀσχολήθηκε μὲ τὶς ἱστορικὲς καὶ θεολογικὲς
προϋποθέσεις τῆς μεταρρυθμίσεως αὐτῆς, προκειμένου νὰ διαγνώση τὰ πραγματικὰ
αἴτιά της.

῾Η ἔρευνα τῶν πηγῶν ἀποδεικνύει, ὅτι ἀπὸ τοῦ ἔτους 1919 εἶχε καλλιεργηθῆ
μεθοδικά, ἐπίμονα καὶ μὲ πλήρη ἐπίγνωσι, ἀπὸ τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς κύκλους ̓Αθηνῶν
καὶ Κωνσταντινουπόλεως, ἡ δυναμικὴ τῆς ἀλλαγῆς τοῦ ̓Εκκλησιαστικοῦ ̔Ημερολογίου.

Θεμελιῶδες ἱστορικο-θεολογικὸ τεκμήριο, τὸ ὁποῖο ἐντάσσει τὴν ἡμερολογιακὴ
ἀλλαγὴ στὴν προοπτικὴ τῆς Οἰκουμενικῆς Κινήσεως, δηλαδὴ τῆς παγχριστιανικῆς
ἑνώσεως ὅλων τῶν ῾Ομολογιῶν καὶ τῆς συμπήξεως ἑνὸς Συμβουλίου τῶν ᾿Εκκλησιῶν,
εἶναι ἡ ᾿Εγκύλιος τοῦ 1920 τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως.

᾿Επίσης, ἡ «ΙΒ´ Σύναξις» ἀντιμετώπισε τὸ φλέγον θέμα τῆς Διακονίας τοῦ κόσμου



ἀπὸ τὴν ᾿Ορθοδοξία καὶ τὶς ἑτερόδοξες Κοινό-
τητες μαζί. Καὶ ἐπεσήμανε, ὅτι τοῦτο δὲν εἶναι
σύμφωνο πρὸς τὴν ἐκκλησιαστικὴ Παράδοσι, ἐφ᾿
ὅσον συνιστᾶ τὸ φαινόμενο τοῦ Διαχριστιανικοῦ

Συγκρητισμοῦ.

Τέλος, ἐπεσημάνθη ὅτι οἱ προοπτικὲς τῆς Οἰκουμενικῆς Κινήσεως, ὅπως
διεκηρύχθησαν μὲ τὴν ᾿Εγκύκλιο τοῦ 1920, εἶναι ἀποδεκτὲς ἀπὸ τὴν ᾿Αθήνα καὶ
πραγματώνονται ταχέως καὶ ἁλματωδῶς ἀπὸ τὸν ἀρχιεπίσκοπο κ. Χριστόδουλο,
ἰδιαιτέρως κατὰ τὴν τελευταία τριετία.

Τοῦτο σημαίνει, ὅτι ὄχι μόνο δὲν ὑπάρχει εὐαισθησία καὶ πρόθεσις ἄρσεως τῆς
ὀδυνηρᾶς διαιρέσεως τῶν ᾿Ορθοδόξων, τὴν ὁποία προεκάλεσε ἡ ἀλλαγὴ τοῦ
῾Ημερολογίου τὸ 1924, ἀλλὰ υἱοθέτησι μιᾶς συγκρητιστικῆς νοοτροπίας καὶ ἔκφρασι
μειωμένου αἰσθήματος εὐθύνης πρὸς τὴν ᾿Αλήθεια τῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας.

῾Η «ΙΒ´ Σύναξις» τελοῦσε ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
᾿Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, Προέδρου τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῶν ᾿Ενισταμένων,
περιελάμβανε δὲ ᾿Εκκλησιαστικοὺς ῞Υμνους ἀπὸ τὴν Βυζαντινὴ Χορωδία τῆς ῾Ιερᾶς



Μονῆς ῾Αγίων Κυπριανοῦ καὶ ᾿Ιουστίνης, Εἰσαγωγικὲς παρατηρήσεις ὑπὸ τοῦ Θεοφιλ.
᾿Επισκόπου Χριστιανουπόλεως κ. Χρυσοστόμου, μία ἐμπεριστατωμένη ῾Ομιλία (45´)

μὲ τίτλο: «1924-2004: ᾿Απὸ τὸ ῾Ημερολογιακὸ Ζήτημα στὴν Αἵρεσι τοῦ Οἰκου-

μενσιμοῦ», ὑπὸ τοῦ ᾿Αρχιμανδρίτου π. Κυπριανοῦ ῾Αγιοκυπριανίτου, καὶ τὴν προβολὴ
μιᾶς ἐπίκαιρης βιντεοταινίας (30´) μὲ τίτλο: «῾Η ᾿Αθήνα οἰκουμενιστικώτερη τοῦ

οἰκουμενιστικοῦ Φαναρίου», ἡ ὁποία τεκμηρίωνε ἐποπτικὰ τὰ πορίσματα τοῦ ὁμιλητοῦ.
Τὴν Κατακλεῖδα τῆς ὅλης ᾿Εκδηλώσεως ἔθεσε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανός,
ὡμιλήσας δι᾿ ὀλίγων, εὐχαριστήσας καὶ εὐχηθεὶς ἅπαντας τοὺς παρισταμένους.

Τὸ ἀκροατήριο τῆς  «ΙΒ´ Συνάξεως» ἦταν, ὅπως πάντοτε, πολυπληθέστατο καὶ
πρόθυμο νὰ ἐνημερωθῆ γιὰ τὰ φλέγοντα θέματα τῆς ᾿Ορθοδόξου Πίστεως, μάλιστα
δὲ γιὰ τὶς ἀνησυχητικὲς ἐξελίξεις τῆς πλάνης τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.

�


