
Πρὸς τὰ εὐσεβῆ καὶ φιλόχριστα τέκνα
τῆς ῾Αγιωτάτης ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας,

τὰ ἀνήκοντα στὴν ῾Ιερὰ Σύνοδο τῶν
᾿Ενισταμένων τοῦ Πατρίου ῾Ημερολογίου

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά·

Α. «Οὐκ ἀμελήσω ἀεὶ ὑμᾶς ὑπομιμνήσκειν»1

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας, Σᾶς ἀπευθύνω αὐτὴν τὴν ̓Επιστολή, προκειμένου
 νὰ Σᾶς ὑπενθυμίσω μὲ ἁπλὸ τρόπο μερικὲς βασικὲς ἀλήθειες ποὺ ἀφοροῦν

τὴν ᾿Εκκλησιολογικὴ Ταυτότητα, δηλαδὴ τὴν θέσι μέσα στὸ Σῶμα τῆς ᾿Ορθοδόξου
᾿Εκκλησίας αὐτῶν ποὺ ἀκολουθοῦν τὸ Πάτριο ῾Ημερολόγιο.

Προβαίνω στὴν ἐνέργεια αὐτή, διότι προσφάτως ἠγέρθη δημοσιογραφικὸς
θόρυβος καὶ κατεβλήθη προσπάθεια νὰ παρουσιασθοῦμε δῆθεν ὡς σχισματικοί, οἱ
ὁποῖοι ὀφείλουμε νὰ ἐπιστρέψουμε στὴν Καινοτομία τοῦ Νέου ῾Ημερολογίου, δη-
λαδὴ νὰ ὑπαχθοῦμε στὴν Νεοημερολογιτικὴ καὶ Οἰκουμενιστικὴ Διοίκησι τῆς
᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος, καὶ ἂν θέλουμε - μᾶς γίνεται καὶ αὐτὴ ἡ συγκατάβασις! -
νὰ κρατήσουμε τὸ Πάτριο ῾Ημερολόγιο.

† Μητροπολίτου ᾿Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανοῦ

Προέδρου τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῶν ᾿Ενισταμένων

�

Ποιμαντικὴ ᾿Επιστολὴ

«Σχίσμα» ἢ «᾿Αποτείχισις»;

Τὸ Ζήτημα τοῦ ῾Ημερολογίου

καὶ ἡ Αἵρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ

«Τὸ γὰρ τῆς ᾿Εκκλησίας ὄνομα οὐ χωρισμοῦ,
ἀλλὰ ἑνώσεώς ἐστι καὶ συμφωνίας ὄνομα»

(῾Ιεροῦ Χρυσοστόμου, PG τ. 61, στλ. 13)



Οἱ καιροί μας εἶναι δύσκολοι, ἡ σύγχυσις μεγάλη καὶ ὀφείλουμε ἐμεῖς οἱ Ποιμένες
τῆς ̓Εκκλησίας νὰ Σᾶς ὑπενθυμίζουμε ὅσα κατὰ καιροὺς ἔχουμε ἀναπτύξει γραπτῶς
καὶ προφορικῶς, διότι ἡ συνεχὴς ὑπόμνησις τῆς ᾿Αληθείας ἀνανεώνει καὶ διατηρεῖ
τὴν ἐγρήγορσι καὶ προθυμία καὶ ταυτοχρόνως προφυλάσσει ἀπὸ τοὺς «σεσοφισμέ-
νους μύθους» 2 τῶν καινοτόμων καὶ αἱρετικῶν.

Στὸ θέμα αὐτὸ ἀκολουθοῦμε ταπεινὰ τὸν ῞Αγιο ᾿Απόστολο Πέτρο:

«Οὐκ ἀμελήσω ἀεὶ ὑμᾶς ὑπομιμνήσκειν περὶ τούτων, καίπερ εἰδότας καὶ
ἐστηριγμένους ἐν τῇ παρούσῃ ἀληθείᾳ· δίκαιον δὲ ἡγοῦμαι... διεγείρειν ὑμᾶς ἐν
ὑπομνήσει»1.

[«Δὲν θὰ ἀμελήσω νὰ σᾶς ὑπενθυμίζω πάντοτε αὐτά, ποὺ σᾶς ἔγραψα, παρ᾿
ὅλον ὅτι τὰ γνωρίζετε καὶ εἶσθε στηριγμένοι στὴν χριστιανικὴ ἀλήθεια· νομίζω
δὲ δίκαιο καὶ καθῆκον μου... νὰ σᾶς καθιστῶ ἀγρύπνους καὶ προθύμους διὰ τῆς
ὑπενθυμίσεως τῆς ἀληθείας»]1.

᾿Επὶ τῇ εὐκαιρίᾳ μάλιστα αὐτῇ, Σᾶς προτρέπω νὰ μελετᾶτε καὶ ἀκοῦτε καὶ βλέπετε
μὲ προσοχὴ καὶ ἐπιμέλεια τὰ διάφορα κείμενα καὶ τὶς ταινίες ποὺ δημοσιεύουμε καὶ
κυκλοφοροῦμε, ὥστε - μὲ τὴν παράλληλη συμβουλὴ καὶ καθοδήγησι τῶν πνευματικῶν
Σας Ποιμένων - νὰ κατανοῆτε ὅλο καὶ βαθύτερα τὰ θέματα τοῦ Πατρίου ῾Ημερολο-
γίου καὶ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ νὰ στηρίζεσθε στὴν ᾿Αλήθεια.

Β. ῾Η ἑνότης τῆς ᾿Εκκλησίας

Αὐτὲς τὶς ἡμέρες ψάλλουμε τὸ θαυμάσιο Κοντάκιο τῆς Πεντηκοστῆς, τὸ ὁποῖο
 μᾶς ὑπενθυμίζει, ὅτι ἡ ἑνότης τῆς ᾿Εκκλησίας εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς

ἐπιφοιτήσεως τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος:

«῞Οτε καταβὰς τὰς γλώσσας συνέχεε, διεμέριζεν ἔθνη ὁ ῞Υψιστος· ὅτε τοῦ
πυρὸς τὰς γλώσσας διένειμεν, εἰς ἑνότητα πάντας ἐκάλεσε· καὶ συμφώνως
δοξάζομεν τὸ Πανάγιον Πνεῦμα» 3.

῾Η θεοδώρητος αὐτὴ ἑνότης, ἡ ὁμόνοια καὶ ἡ εἰρήνη τῆς ᾿Εκκλησίας
διαφυλάσσεται, ὅταν ὑπάρχη ἑνότης Πίστεως καὶ ἐμμονὴ στὶς ᾿Εκκλησιαστικὲς
Παραδόσεις, διότι μόνον τότε τὸ ̔́ Αγιον Πνεῦμα ἑνώνει τοὺς εὐσεβεῖς στὴν θαυμαστὴ
ἑνότητα ποὺ ἐβίωνε ἡ πρωτοχριστιανικὴ ᾿Εκκλησία:

«Τοῦ πλήθους τῶν πιστευσάντων ἦν ἡ καρδία καὶ ἡ ψυχὴ μία» 4.

Γιὰ τὴν διατήρησι λοιπὸν τῆς ἑνότητος τῆς ᾿Εκκλησίας θὰ πρέπει, ὡς τέκνα
ὑπακοῆς, νὰ πειθώμεθα ἀδιακρίτως, ὅπως ἔλεγαν οἱ Πατέρες τῆς Ζ´ ῾Αγίας
Οἰκουμενικῆς Συνόδου,

«᾿Αποστολικαῖς καὶ Πατρικαῖς διδασκαλίαις καὶ ᾿Εκκλησιαστικαῖς
Παραδόσεσιν» 5.

῾Ο ῞Αγιος ᾿Απόστολος Παῦλος προτρέπει τοὺς Χριστιανούς:

«Στήκετε, καὶ κρατεῖτε τὰς παραδόσεις, ἃς ἐδιδάχθητε εἴτε διὰ λόγου
εἴτε δι᾿ ἐπιστολῆς ἡμῶν» 6.

Αὐτὸς ποὺ ἀθετεῖ τὶς Παραδόσεις ἀναθεματίζεται ἀπὸ τὴν ᾿Εκκλησία:

«Εἴ τις πᾶσαν Παράδοσιν ̓ Εκκλησιαστικὴν ἔγγραφόν τε ἢ ἄγραφον ἀθετεῖ,
ἀνάθεμα» 7.



Αὐτὴ ἡ αὐστηρότης κατανοεῖται, ὅταν λάβουμε ὑπ᾿ ὄψιν μας, ὅτι οἱ ̔́ Αγιοι Πατέρες
θεωροῦσαν τὴν διάσπασι τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἑνότητος ὡς μέγα ἀνοσιούργημα.

᾿Ιδοὺ μερικὲς χαρακτηριστικὲς ἀπόψεις τοῦ ῾Αγίου ᾿Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου,
γιὰ νὰ συνειδητοποιήσουμε τὴν σοβαρότητα τοῦ ζητήματος:

• Τίποτε δὲν παροργίζει τὸν Θεὸ τόσο πολύ, ὅσο ἡ διαίρεσις τῆς ᾿Εκκλησίας:

«Οὐδὲν οὕτω παροξύνει τὸν Θεόν, ὡς τὸ ᾿Εκκλησίαν διαιρεθῆναι» 8.

• Δὲν ὑπάρχει πιὸ ὀλέθριο ἀπὸ τὴν διάσπασι τῆς ᾿Εκκλησίας:

«Πάντων ὀλεθριώτερον τὸ διεσπᾶσθαι τὴν ᾿Εκκλησίαν» 9.

• Τὸ νὰ σχίση κανεὶς τὴν ᾿Εκκλησία δὲν εἶναι μικρότερο κακὸ ἀπὸ τὴν αἵρεσι:

«Τοῦ εἰς αἵρεσιν ἐμπεσεῖν τὸ τὴν ᾿Εκκλησίαν σχίσαι οὐκ ἔλαττόν ἐστι
κακόν»10.

• Οὔτε αἷμα μαρτυρίου δὲν ἐξαλείφει τὸ ἁμάρτημα τοῦ σχίσματος:

«Οὐδὲ μαρτυρίου αἷμα ταύτην δύνασθαι ἐξαλείφειν τὴν ἁμαρτίαν»11.

Γ. Τὸ Πάτριο ῾Ημερολόγιο εἶναι ᾿Εκκλησιαστικὴ Παράδοσις

Η῾Αγία ᾿Εκκλησία μας χρησιμοποιοῦσε ἀνέκαθεν τὸ ᾿Ιουλιανὸ ἢ Παλαιὸ
 ῾Ημερολόγιο καὶ συμφώνως πρὸς αὐτὸ ἐρρύθμισε τὸ Πασχάλιο καὶ τὸ ῾Εορτο-

λόγιό Της, δηλαδὴ πότε θὰ ἑορτάζουμε τὶς κινητὲς καὶ ἀκίνητες ̔Εορτὲς ὁλοκλήρου
τοῦ ἔτους.

῎Ετσι τὸ ̓ Ιουλιανὸ ἢ Παλαιὸ ̔Ημερολόγιο συμπλέχθηκε μὲ τὴν ζωὴ τῆς ̓Ορθοδόξου
᾿Εκκλησίας μας, «συνυφάνθη καὶ ἡγιάσθη»12, γι᾿ αὐτὸ καὶ σήμερα δὲν τὸ ἀποκαλοῦμε
᾿Ιουλιανὸ ἢ Παλαιό, ἀλλὰ ᾿Εκκλησιαστικὸ ῾Ημερολόγιο13.

Κάθε ἀλλαγὴ στὴν ἀρχαιοπαράδοτη ῾Ημερολογιακὴ Τάξι τῆς ᾿Εκκλησίας μας
ἐπιφέρει ἀναποφεύκτως σύγχυσι, ταραχὴ καὶ ἀνατροπὴ ὅσων ἐθέσπισαν οἱ ῞Αγιοι
Πατέρες μας μὲ βάσι τὸ ᾿Εκκλησιαστικὸ ῾Ημερολόγιο14, γι᾿ αὐτὸ καὶ ὅποτε στὸ
παρελθὸν ἐπεχειρεῖτο νὰ γίνη κάποια σχετικὴ ἀλλαγή, ἀπερρίπτετο15.

῞Οταν μάλιστα τὸν ΙΣΤ´ (16ον) αἰῶνα οἱ αἱρετικοὶ Παπικοὶ προσεπάθησαν νὰ
πείσουν τοὺς ̓Ορθοδόξους νὰ ἀποδεχθοῦν τὸ ἰδικό τους Νέο ἢ Γρηγοριανὸ ἢ Παπικὸ
῾Ημερολόγιο, οἱ ῾Αγιώτατοι Προκαθήμενοι τῶν ᾿Ανατολικῶν ᾿Ορθοδόξων Πατριαρ-
χείων ἀπέκρουσαν καὶ κατεδίκασαν συνοδικῶς τὸ Δυτικὸ ῾Ημερολόγιο τρεῖς
φορές: 1583, 1587 καὶ 159316.

Δὲν θὰ πρέπει νὰ λησμονῆται, ὅτι ὁ Κύριός μας ἔδειξε καὶ θαύματα, τὰ ὁποῖα
ἐπιβεβαίωσαν τὸ δίκαιο καὶ θεάρεστο τῆς ἐμμονῆς τῶν ᾿Ορθοδόξων στὸ Πάτριο
᾿Εκκλησιαστικὸ ῾Ημερολόγιο.

Λέγει σχετικὰ ὁ ῞Οσιος Νικόδημος ὁ ῾Αγιορείτης:

«῞Οτι περισσότερον εὐαρεστεῖται ὁ Θεὸς εἰς τὴν τάξιν τοῦ Πασχαλίου
καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν τοῦ Καλανταρίου (῾Ημερολογίου) τοῦ ἐδικοῦ μας, παρὰ
εἰς τὴν ἀκρίβειαν τοῦ Πασχαλίου καὶ Καλανταρίου τῶν Λατίνων, φανερὸν
εἶναι ἀπὸ τὰ θαύματα ὁποῦ ἔδειξε, καὶ δεικνύει ἕως τώρα δι᾿ αὐτό»17.

Δ. ῾Η αἵρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ ἡ ἀλλαγὴ τοῦ ῾Ημερολογίου



Σ τὶς ἀρχὲς τοῦ αἰῶνος μας ἐμφανίσθηκε ἡ λεγομένη Οἰκουμενικὴ Κίνησις, ἡ
 ὁποία ἀπέβλεπε στὴν προσέγγισι καὶ προσεχῆ ἕνωσι ὅλων τῶν Χριστιανῶν

τῆς Οἰκουμένης, χωρὶς ὅμως ὀρθόδοξες βάσεις, ἐφ᾿ ὅσον θεωροῦσε ὅλους τοὺς
αἱρετικοὺς ὡς μέλη τῆς ᾿Εκκλησίας καὶ τὶς ἑτερόδοξες Κοινότητες ὡς ᾿Εκκλησίες
Χριστοῦ18.

῎Ετσι, μία νέα κακοδοξία, ἡ αἵρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἄρχισε νὰ διαδίδεται καὶ τὸ
μεγάλο δυστύχημα εἶναι, ὅτι αὐτὴ ἡ αἵρεσις διεκηρύχθη γιὰ πρώτη φορὰ ἐπισήμως
στὸν χῶρο τῆς ᾿Ορθοδοξίας, ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως τὸ 192018.

῞Ενα πρῶτο πρακτικὸ βῆμα γιὰ τὴν ἐπίτευξι τῶν σκοπῶν τῆς Οἰκουμενικῆς Κινήσεως
ἦταν ἡ ἀποδοχὴ ἑνὸς «ἑνιαίου ἡμερολογίου», ὥστε νὰ ἑορτάζουν ὅλοι μαζί, ̓Ορθόδοξοι
καὶ αἱρετικοί, τὶς μεγάλες ῾Εορτὲς καὶ νὰ μειώνεται τὸ αἴσθημα τῆς διαιρέσεως19.

῎Ετσι, τὸ 1924 ὑλοποιήθηκε τὸ πρῶτο σχέδιο τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ
καὶ ἔγινε ἡ ἀλλαγὴ τοῦ Πατρίου ᾿Εκκλησιαστικοῦ ῾Ημερολογίου, ἡ ὁποία διέσπασε
τὴν ἑορτολογικὴ ἑνότητα τῶν ᾿Ορθοδόξων μὲ τραγικὲς ὄντως συνέπειες.

᾿Εν συνεχείᾳ, οἱ ὀπαδοὶ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, μὲ πρωτοπόρους δυστυχῶς τοὺς
πατριάρχας Κωνσταντινουπόλεως, διὰ μέσου τῶν διαφόρων Οἰκουμενιστικῶν
Συνεδρίων καὶ κατόπιν μὲ τὴν συμμετοχή τους ἰδίως στὸ λεγόμενο «Παγκόσμιο
Συμβούλιο ᾿Εκκλησιῶν» (1948 καὶ ἑξῆς), προχωροῦν σὲ συνεχῶς στενώτερη σχέσι
καὶ κοινωνία μὲ τοὺς ποικιλωνύμους αἱρετικούς, συνεργάζονται σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα,
συμπροσεύχονται, συλλειτουργοῦνται, συνυπογράφουν αἱρετικὰ κείμενα καὶ διακη-
ρύσσουν ἀπόψεις κακόδοξες 20.

Μάλιστα οἱ Οἰκουμενισταὶ προχώρησαν τόσο πολὺ στὸ ἄνοιγμά τους αὐτό, ὥστε
ἦλθαν ἐπίσης σὲ σχέσεις συνεργασίας καὶ συμπροσευχῆς ἀκόμη καὶ μὲ
ἀλλοθρήσκους, μὲ ἀποτέλεσμα ἀφοῦ - σὲ πρῶτο στάδιο - χάθηκε ἡ διαχωριστικὴ
γραμμὴ ᾿Ορθοδοξίας καὶ αἱρέσεως, τώρα νὰ κινδυνεύη - σὲ δεύτερο στάδιο - νὰ
χαθῆ καὶ ἡ διαχωριστικὴ γραμμὴ Χριστιανῶν καὶ ἀλλοθρήσκων 21.

Μία δήλωσις τοῦ πατριάρχου τῶν Οἰκουμενιστῶν ᾿Αθηναγόρου (+ 1972) εἶναι
ἐνδεικτικὴ τῆς φοβερᾶς καταπτώσεως:

«᾿Απατώμεθα καὶ ἁμαρτάνωμεν, ἐὰν νομίζωμεν, ὅτι ἡ ᾿Ορθόδοξος πίστις
κατῆλθεν ἐξ οὐρανοῦ καὶ ὅτι ὅλα τὰ δόγματα εἶναι ἀνάξια. Τριακόσια ἑκα-
τομμύρια ἀνθρώπων ἐξέλεξαν τὸν μουσουλμανισμὸν διὰ νὰ φθάσουν εἰς
τὸν θεόν των καὶ ἄλλαι ἑκατοντάδες ἑκατομμύρια εἶναι Διαμαρτυρόμενοι,
Καθολικοί, Βουδισταί. Σκοπὸς κάθε θρησκείας εἶναι νὰ βελτιώσῃ τὸν
ἄνθρωπον» 22!

Ε. Καινοτόμοι καὶ Νεωτερισταὶ

Ε κεῖνοι ποὺ ἐπιφέρουν μεταβολές, μεταρρυθμίσεις καὶ νεωτερισμοὺς στὶς
᾿Εκκλησιαστικὲς Παραδόσεις λέγονται Καινοτόμοι καὶ Νεωτερισταί· αὐτοί, κι-

νούμενοι ἀπὸ ὑπερηφάνεια, ὄχι μόνο δὲν ἀποδέχονται μὲ πίστι καὶ εὐλάβεια ὅσα
ἐθέσπισαν οἱ ῞Αγιοι Πατέρες μας, ἀλλὰ καὶ προσπαθοῦν νὰ ἐπιβάλλουν τὶς
καινοτομίες τους σὲ ὅλους τοὺς ᾿Ορθοδόξους, ἀδιαφοροῦντες γιὰ τὶς συνέπειες
(ἀναταραχές, σχίσματα, φυγάδευσις ἀγάπης, χωρισμοὶ οἰκογενειῶν, διαλύσεις
μοναστικῶν ᾿Αδελφοτήτων, φανατισμοὶ καὶ ἀντιπαλότητες...).

Οἱ δυστυχεῖς Καινοτόμοι καὶ Νεωτερισταὶ δὲν προτιμοῦν τὴν «ἀσφάλειαν» τῶν



῾Ιερῶν Παραδόσεων καὶ γι᾿ αὐτὸ δὲν μποροῦν νὰ ἐπαναλάβουν τοὺς θεοπνεύστους
λόγους τῶν ῾Αγίων Πατέρων τῆς Ζ´ ῾Αγίας Οἰκουμενικῆς Συνόδου:

«Μίαν ἀσφάλειαν ἑαυτοῖς ποριζόμενοι, τὸ μὴ καινουργεῖσθαί τι παρ᾿ ἡμῶν
τῶν ἡκόντων εἰς θεοσέβειαν» 22α.

[«᾿Εφοδιάζοντες τοὺς ἑαυτούς μας μὲ μίαν (καὶ μοναδικὴν) ἀσφάλειαν: τὸ νὰ
μὴ καινοτομηθῆ ἀπὸ μᾶς τίποτε ἀπὸ αὐτὰ ποὺ φέρουν στὴν θεοσέβεια»] 22α.

Οἱ ῞Αγιοι Πατέρες μας θεωροῦν τοὺς νεωτερισμοὺς ὡς ὑπαγόρευμα τοῦ
διαβόλου, καὶ γι᾿ αὐτὸ εἶναι πολὺ αὐστηροὶ στὴν ἀντιμετώπισι τῶν Καινοτόμων, καὶ
μᾶς συμβουλεύουν νὰ τοὺς ἀποστρεφώμεθα καὶ νὰ ἀπομακρυνώμεθα ἀπὸ αὐτούς,
ἔστω καὶ ἂν εἶναι ̓́ Αγγελοι ἐξ οὐρανοῦ, διότι εἶναι πιὸ συμφέρον νὰ συναθροιζώμεθα
γιὰ προσευχὴ χωρὶς αὐτούς, παρὰ νὰ πᾶμε μαζί τους στὴν γέεννα τοῦ πυρός, στὴν
κόλασι23.

Εἶναι πολὺ χαρακτηριστικὴ ἡ ἀπάντησις τῶν ᾿Ορθοδόξων Πατριαρχῶν πρὸς
τὸν Πάπα Πῖον Θ´ τὸ 1848:

«῞Απαντες οὖν οἱ νεωτερίζοντες ἢ αἱρέσει ἢ σχίσματι, ἑκουσίως
ἐνεδύθησαν, κατὰ τὸν ψαλμωδόν, “κατάραν ὡς ἱμάτιον”, κἄν τε Πάπαι, κἄν
τε Πατριάρχαι, κἄν τε Κληρικοί, κἄν τε Λαϊκοὶ ἔτυχον εἶναι· “κἂν ἄγγελος
ἐξ οὐρανοῦ, ἀνάθεμα ἔστω, εἴ τις ὑμᾶς εὐαγγελίζηται παρ᾿ ὃ παρελάβετε”» 24.

ΣΤ. ᾿Ακαινοτόμητοι καὶ ᾿Αποτείχισις

Ο ἱ εὐσεβεῖς ᾿Ορθόδοξοι Χριστιανοί, οἱ ὁποῖοι ἀπεστράφησαν τὴν αἵρεσι τοῦ
 Οἰκουμενισμοῦ καὶ τὴν καινοτομία τοῦ Νέου ῾Ημερολογίου καὶ ἐκράτησαν μὲ

εὐλάβεια τὸ Πάτριο ᾿Εκκλησιαστικὸ ῾Ημερολόγιο, καλοῦνται ᾿Αντι-οικουμενισταὶ καὶ
᾿Ακαινοτόμητοι· αὐτοὶ δὲν ἀκολουθοῦν τοὺς Οἰκουμενιστὰς καὶ Νεοημερολογίτας
ποιμένας στὴν καταστροφική τους πορεία καὶ δὲν ἔχουν καμμίαν ἐκκλησιαστικὴ
σχέσι μὲ αὐτούς, δηλαδὴ ἔχουν ἀποτειχισθῆ ἀπὸ τοὺς Νεωτεριστάς 25.

Μὲ τὴν στάσι τους αὐτὴ δὲν προκάλεσαν Σχίσμα στὴν ̓Εκκλησία, ἀλλὰ ὑπάκουσαν
στοὺς ῾Αγίους Πατέρας καὶ τοὺς ῾Ιεροὺς Κανόνας, οἱ ὁποῖοι ἐπαινοῦν καὶ μακαρίζουν
ὅσους ἀποτειχίζονται, δηλαδὴ χωρίζονται ἀπὸ καινοτόμους ποιμένας γιὰ λόγους
δογματικούς, ὅταν αὐτοὶ κηρύσσουν δημοσίως κακοδοξίες καὶ αἱρέσεις 26.

Σχίσμα ἔχουμε μόνο στὴν περίπτωσι ποὺ ἕνα μέρος τοῦ κλήρου καὶ τοῦ λαοῦ
διακόπτουν σχέσι καὶ κοινωνία μὲ τοὺς κανονικοὺς Ποιμένας τῆς ᾿Εκκλησίας
«ἀναιτίως» καὶ «ἀνευλόγως», μὲ τὴν πρόφασι «ζητημάτων ἰασίμων» ἢ
παραπτωμάτων τῶν ἀρχιερέων 27.

῾Η αἵρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἀπὸ τὴν ὁποία ἀπέρρευσε ἡ ῾Ημερολογιακὴ
Καινοτομία τοῦ 1924, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ θεωρηθῆ ὡς ἀσήμαντο πρᾶγμα καὶ
«ζήτημα ἰάσιμο», ἐφ᾿ ὅσον πολὺ ἔγκυρα ἔχει χαρακτηρισθῆ ὡς «κάτι πολὺ
χειρότερον τῆς παναιρέσεως» καὶ ὡς «νόσος πρὸς θάνατον», ὡς «ὁ πλέον
ἀπαίσιος συγκρητισμὸς» καὶ «χείρων πάσης αἱρέσεως» καὶ ὡς «ἀνήκουστος
προδοσία» 28.

῾Επομένως, ὅσοι ἀκολουθοῦν τὸ Πάτριο ᾿Εκκλησιαστικὸ ῾Ημερολόγιο καὶ εἶναι
᾿Αντι-οικουμενισταί, ὄχι μόνο δὲν εἶναι Σχισματικοί, ἀλλὰ συγκροτοῦν τὸ
᾿Ακαινοτόμητο Πλήρωμα τῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας, τὸ ὁποῖο ἔχει ἀποτειχισθῆ



ἀπὸ τοὺς Νεωτεριστὰς καὶ ἐνίσταται 25, δηλαδὴ ἀγωνίζεται γιὰ τὴν εἰρήνευσι καὶ
ἑνότητα τῆς ᾿Εκκλησίας, ἀδιαφορώντας γιὰ τοὺς διωγμοὺς καὶ τὶς συκοφαντίες
ἐναντίον του.

Πρέπει νὰ γίνη πλήρως κατανοητό, ὅτι εἶναι τελείως διαφορετικὰ πράγματα
τὸ Σχίσμα, ποὺ δὲν συγχωρεῖται οὔτε μὲ αἷμα μαρτυρίου, καὶ ἡ ᾿Αποτείχισις, ἡ
ὁποία εἶναι σωτήριος καὶ ἀξία «τῆς πρεπούσης τιμῆς τοῖς ὀρθοδόξοις» 26.

Ζ. Νέοι ῾Ομολογηταὶ τῆς Πίστεως

Ο σοι κράτησαν τὸ Πάτριο ᾿Εκκλησιαστικὸ ῾Ημερολόγιο ὠνομάσθησαν
 ὑποτιμητικὰ ἀπὸ τοὺς Καινοτόμους «Παλαιοημερολογῖτες» καὶ ὑπέστησαν ἀπὸ

τὸ 1924 φοβεροὺς διωγμοὺς καὶ βάσανα, φυλακὲς καὶ ἐξορίες, καθαιρέσεις καὶ
ἀφορισμούς, ἀποσχηματισμοὺς καὶ ἐξευτελισμούς, ἀπειλὲς καὶ ἐκφοβισμούς, ἀκόμη
καὶ θανάτους 29!...

῎Ετσι, ἡ εὐλογημένη Πατρίδα μας εἶδε τοὺς δρόμους καὶ τὶς πλατεῖες της νὰ ποτίζωνται
μὲ τὸ αἷμα τῶν πιστῶν τέκνων τῆς ᾿Ορθοδοξίας, οἱ φυλακὲς γέμισαν ἀπὸ Κληρικοὺς τοῦ
Πατρίου ῾Ημερολογίου, οἱ ἐξορίες γνώρισαν νέους ῾Ομολογητὰς τῆς Πίστεως 29.

Δυστυχῶς, οἱ καινοτόμοι Οἰκουμενισταὶ τοῦ Νέου ̔Ημερολογίου, στὴν προσπάθειά
τους νὰ ἑνωθοῦν μὲ τοὺς αἱρετικοὺς τῆς Δύσεως, ὄχι μόνο διήρεσαν ἑορτολογικῶς
τὴν ῾Αγιωτάτη ᾿Ορθόδοξο ᾿Εκκλησία, ἀλλὰ καὶ ἐστράφησαν διωκτικῶς ἐναντίον τῶν
εὐσεβῶν τέκνων Της καὶ προσεπάθησαν διὰ τῆς βίας νὰ τοὺς ἐπιβάλουν τὴν Δυτικὴ
Καινοτομία, ἐνεργοῦντες ἀντίθετα καὶ ἀπὸ τὸν Χριστό μας, ὁ ῾Οποῖος δὲν βιάζει
κανέναν νὰ Τὸν ἀκολουθήση, ἀλλὰ διακηρύσσει:

«῞Οστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν
σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μου»· «ἐάν τις διψᾷ, ἐρχέσθω πρός με καὶ
πινέτω» 30.

Αὐτοί, οἱ ἐχθροὶ τῶν Πατρικῶν Παραδόσεων καὶ τοῦ ᾿Εκκλησιαστικοῦ
῾Ημερολογίου, ἐνῶ παραδέχονται ὅτι οἱ αἱρετικοὶ ἔχουν Χάρι καὶ Μυστήρια καὶ
συμπροσεύχονται μὲ αἱρετικοὺς καὶ ἀλλοθρήσκους, πρὸς τοὺς ὁποίους εἶναι ἀνεκτικοὶ
καὶ φιλόφρονες, ἀντιθέτως, δὲν παύουν νὰ συκοφαντοῦν τοὺς ᾿Αντι-οικουμενιστὰς
τοῦ Πατρίου ̔Ημερολογίου ὡς δῆθεν σχισματικούς, καθηρημένους καὶ στερουμένους
Μυστηρίων.

῞Ομως, ὁ Κύριός μας καλοτυχίζει ὅσους συκοφαντοῦνται χάριν τοῦ ᾿Ονόματός
Του καὶ οἱ ῞Αγιοι μακαρίζουν ὅσους ὑποφέρουν βάσανα, διώξεις καὶ ψευδοκαθαιρέ-
σεις γιὰ τὴν ἐμμονή τους στὴν ῾Αγία Πίστι μας:

«Μακάριοί ἐστε ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς καὶ διώξωσι καὶ εἴπωσι πᾶν πανηρὸν
ῥῆμα καθ᾿ ὑμῶν ψευδόμενοι ἕνεκεν ἐμοῦ»· «μακάριοί ἐστε ὅταν μισήσωσιν ὑμᾶς
οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὅταν ἀφορίσωσι καὶ ἐκβάλωσι τὸ ὄνομα ὑμῶν ὡς πονηρὸν ἕνεκα
τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου»· «χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε, ὅτι ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν
τοῖς οὐρανοῖς» 31.

Οἱ διάφορες καθαιρέσεις ποὺ ἐπιβάλλουν οἱ καινοτόμοι Οἰκουμενισταὶ τοῦ Νέου
῾Ημερολογίου δὲν εἶναι ἀληθεῖς καθαιρέσεις, ἀλλὰ ψευδοκαθαιρέσεις, οἱ δὲ Κληρικοὶ
τοῦ Πατρίου ῾Ημερολογίου ποτὲ δὲν καθηρέθησαν πραγματικά, ἀλλὰ
ἐδιώχθησαν 32 καὶ γι᾿ αὐτὸ ὄχι μόνο δὲν ἔχασαν τὴν Θεία Χάρι καὶ τὰ ̔ Ιερὰ Μυστήριά
τους, ἀλλὰ ἔλαβαν πλουσιωτέρως τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ 33.



Οἱ εὐσεβεῖς, ὅταν διώκωνται γιὰ τὴν ᾿Αλήθεια καὶ τὴν Πίστι τους, γίνονται
῾Ομολογηταὶ καὶ Μάρτυρες, χαριτώνονται ἀπὸ τὸ ῞Αγιο Πνεῦμα πιὸ πολὺ καὶ εἶναι
μακάριοι, ὅπως καὶ ὁ ῞Αγιος ᾿Ιωάννης ὁ Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος ἂν καὶ καθηρέθη
ἀδίκως δύο φορὲς ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς του καὶ ἐξωρίσθη, συνέχισε νὰ ἀσκῆ τὰ
ἀρχιερατικά του καθήκοντα:

«Καὶ ἐδίδασκε καὶ ἐχειροτόνει πολλοὺς μὲν ᾿Επισκόπους, πλείους δὲ
Πρεσβυτέρους καὶ Διακόνους. ᾿Επετέλει δὲ καὶ πολλὰ σημεῖα ἐν τῇ ἐξορίᾳ,
ζῶν τε καὶ μετὰ θάνατον» 34!...

Η. «Παλαιοημερολογιτικὴ Οὐνία»

Μ ία ἄλλη μέθοδος, τὴν ὁποίαν ἐπενόησαν οἱ καινοτόμοι Οἰκουμενισταί, γιὰ νὰ
 ἐξουδετερώσουν ὅσους παραμένουν πιστοὶ στὸ Πάτριο ᾿Εκκλησιαστικὸ ῾Ημε-

ρολόγιο καὶ ἀγωνίζονται κατὰ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, εἶναι ἡ μέθοδος τῆς «Παλαιοημε-
ρολογιτικῆς Οὐνίας».

Τὸ δόλιο καὶ παραπλανητικὸ σύστημα τῆς Οὐνίας εἶναι ἐφεύρεσις τοῦ
Βατικανοῦ: προκειμένου ὁ Πάπας νὰ ἀπορροφήση τοὺς ᾿Ορθοδόξους τῆς
᾿Ανατολῆς, τοὺς ἐπέτρεψε νὰ κρατήσουν τὶς Βυζαντινὲς Παραδόσεις τους
(Διοίκησι, Τυπικό, ἀμφίεσι, Εἰκόνες κ.λπ.), ἀρκεῖ νὰ ἔχουν κοινωνία μὲ τὸν αἱρετικὸ
ποντίφικα τῆς Ρώμης καὶ νὰ ἀναγνωρίζουν τὴν δῆθεν ὑπερτάτη ἀρχὴ καὶ τὰ
δῆθεν παγκόσμια ἐξουσιαστικὰ προνόμιά του 35.

Τώρα, οἱ Νεωτερισταὶ τῆς οἰκουμενιστικῆς αἱρέσεως μὲ τὴν σειρά τους
προτείνουν στοὺς ̓Ακαινοτομήτους νὰ κρατήσουν μὲν τὸ Πάτριο ̔Ημερολόγιο, ἀλλὰ
νὰ ὑπαχθοῦν ἐκκλησιαστικῶς εἰς αὐτοὺς καὶ νὰ μνημονεύουν ὡς ᾿Αρχή των τοὺς
νεοημερολογίτας ἐπισκόπους, ὅπως - γιὰ παράδειγμα - συμβαίνει στὸ ̔́ Αγιον ̓́ Ορος:
ἐκεῖ τὰ Μοναστήρια καὶ οἱ Σκῆτες ἀκολουθοῦν μὲν τὴν Πατροπαράδοτη
῾Ημερολογιακὴ Τάξι, ἀλλὰ - δυστυχῶς - μνημονεύουν (ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς Ζηλωτὰς
Πατέρας), τὸν πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, ὁ ὁποῖος ἀκολουθεῖ τὸ Νέο
῾Ημερολόγιο καὶ εἶναι πρωτοπόρος καὶ παλαίμαχος Οἰκουμενιστής 36.

Οἱ ᾿Ορθόδοξοι ᾿Αντι-οικουμενισταὶ ἀπορρίπτουν κατηγορηματικῶς τὴν λύσι
τῆς «Παλαιοημερολογιτικῆς Οὐνίας» καὶ εἶναι ἀδύνατον νὰ ἀποδεχθοῦν παρόμοιες
προτάσεις, γιὰ δύο κυρίως λόγους:

α) ῾Η ἐμμονή μας στὸ Πάτριο ᾿Εκκλησιαστικὸ ῾Ημερολόγιο εἶναι πρωτίστως
συνδεδεμένη μὲ τὸν ἀγῶνα κατὰ τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ· αὐτὸ σημαίνει,
ὅτι ἡ ᾿Αποτείχισίς μας ἀπὸ τοὺς Οἰκουμενιστὰς ὀφείλεται κυρίως στὶς δογματικὲς
ἐκτροπὲς τῆς Οἰκουμενικῆς Κινήσεως καὶ - ἐφ᾿ ὅσον αὐτὲς συνεχίζονται - θὰ
ἀποτελοῦσε γιὰ μᾶς ὄντως παροιμιώδη τυπολατρία νὰ παραβλέψουμε τὴν
δογματικὴ ἀκρίβεια καὶ νὰ ἑνωθοῦμε μὲ τοὺς Καινοτόμους, κρατώντας τὸ Πάτριο
῾Ημερολόγιο: τὶ θὰ ὠφελοῦσε;...

῏Αρά γε, δὲν θὰ ἐστερεῖτο πράγματι σοβαρότητος ἡ ἐπιμονή μας νὰ διατηρούσαμε
ἀκέραιο τὸ τεῖχος καὶ ὀχύρωμα τῆς πόλεώς μας, ἀφοῦ θὰ εἴχαμε ἐπιτρέψει στοὺς
ἐχθρούς μας νὰ εἰσέλθουν ἐπίσημα μέσα εἰς αὐτὴν ἀπὸ τὶς πύλες;!...

β) ῾Ο ῞Αγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικὸς μᾶς προτρέπει: «φεύγετε τὴν πρὸς τοὺς
ἀκοινωνήτους κοινωνίαν καὶ τὸ μνημόσυνον τῶν ἀμνημονεύτων» 37· ἐφαρμόζοντες



τὴν περαιτέρω ἀνάπτυξι τῆς σκέψεως τοῦ ῾Αγίου στὰ σημερινὰ δεδομένα, προσθέ-
τουμε:

• ἐκεῖνος ποὺ μνημονεύει τοὺς Οἰκουμενιστὰς ὡς ̓Ορθοδόξους ̓Αρχιερεῖς εἶναι
ὑποχρεωμένος ἐν συνεχείᾳ νὰ ἐκπληρώση καὶ ὅσα αὐτοὶ φρονοῦν καὶ ἀκολουθοῦν,
δηλαδὴ νὰ συμμετέχη στὴν Οἰκουμενικὴ Κίνησι καὶ νὰ ἀνήκη στὸ «Παγκόσμιο
Συμβούλιο ᾿Εκκλησιῶν» ἔστω καὶ ἐμμέσως, νὰ συμπροσεύχεται μὲ αἱρετικοὺς καὶ
ἀλλοθρήσκους, νὰ θεωρῆ τὶς αἱρετικὲς Κοινότητες ὡς «᾿Αδελφὲς ᾿Εκκλησίες», νὰ
ἀποδέχεται τὸ βάπτισμα τῶν αἱρετικῶν, νὰ πιστεύη ὅτι ἡ Μία ᾿Εκκλησία περιλαμ-
βάνει καὶ αἱρετικούς, νὰ φρονῆ ὅτι ἡ ᾿Ορθοδοξία ἐπιβάλλεται νὰ διακονῆ τὸν κόσμο
ἀπὸ κοινοῦ μὲ τοὺς αἱρετικοὺς καὶ ἀλλοθρήσκους κ.τ.ὅ.

Θ. Γιὰ τὴν εἰρήνευσι καὶ ἑνότητα

Οἱ ᾿Αντι-οικουμενισταὶ τοῦ Πατρίου ῾Ημερολογίου θεωροῦν ἀδιανόητη
 ὁποιαδήποτε λύσι, ἡ ὁποία θὰ τοὺς ὡδηγοῦσε σὲ κοινωνία καὶ ἕνωσι μὲ τοὺς

Καινοτόμους καὶ Νεωτεριστάς, χωρὶς προηγουμένως νὰ ἔχουν ἀρθῆ τὰ αἴτια τῆς
ἐκκλησιαστικῆς διαιρέσεως.

῾Η τυχὸν ἀποδοχὴ μιᾶς λύσεως τύπου «Παλαιοημερολογιτικῆς Οὐνίας» θὰ
ἀποτελοῦσε γιὰ μᾶς μεγάλη προδοσία, ἀλλὰ καὶ ἀσυγχώρητη ἐπιπολαιότητα, ἐφ᾿
ὅσον θὰ ἀπεδείκνυε, ὅτι δὲν ἔχουμε ἐπίγνωσι τῆς ᾿Εκκλησιολογικῆς Ταυτότητός
μας, δηλαδὴ γιατί ὑπάρχουμε καὶ τί ἐπιδιώκουμε ὡς ᾿Ενιστάμενο ᾿Ακαινοτόμητο
Πλήρωμα τῆς ᾿Εκκλησίας.

Οὐσιαστικὰ ἡ λύσις πρέπει νὰ προέλθη ἀπὸ τοὺς Καινοτόμους: τὸ ὅραμα τῆς
εἰρηνεύσεως καὶ ἑνότητος τῆς ᾿Εκκλησίας ἀπαιτεῖ τὰ ἑξῆς τρία καίρια καὶ γενναῖα
βήματα ἀπὸ τοὺς βαρύτατα καὶ ἀποκλειστικὰ ἐνόχους τῆς τραγικῆς διαιρέ-
σεως τῶν ᾿Ορθοδόξων:

α) Οἱ ὀρθόδοξοι Οἰκουμενισταὶ ὀφείλουν νὰ ἀποχωρήσουν ἀπὸ τὸ «Παγκόσμιο
Συμβούλιο ᾿Εκκλησιῶν» καὶ νὰ διακόψουν τὴν συμμετοχή τους στὴν Οἰκουμενικὴ
Κίνησι, διότι ἡ προσπάθεια γιὰ τὴν ἕνωσι τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου μέσῳ τοῦ Οἰκου-
μενισμοῦ ἔχει ἐκτραπῆ, ἐφ᾿ ὅσον δὲν βασίζεται σὲ αὐστηρῶς ὀρθόδοξες
προϋποθέσεις.

β) Οἱ ὀρθόδοξοι Οἰκουμενισταὶ ὀφείλουν νὰ καταδικάσουν ὅλες τὶς
ἀντορθόδοξες θεολογικὲς ἀπόψεις, τὶς ὁποῖες παρήγαγε ὁ Διαχριστιανικὸς καὶ
Διαθρησκειακὸς Οἰκουμενισμός, νὰ διακηρύξουν κατηγορηματικώτατα τὴν
Μοναδικότητα τῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας καὶ νὰ καταστήσουν σαφές, ὅτι γιὰ τὴν
σωτηρία τοῦ κόσμου ἡ ᾿Ορθοδοξία εἶναι αὐτάρκης καὶ δὲν ἔχει ἀνάγκη νὰ «συμ-
μαχῆ» μὲ αἱρετικοὺς καὶ ἀλλοθρήσκους.

γ) Οἱ ὀρθόδοξοι Οἰκουμενισταὶ ὀφείλουν νὰ ἐπιστρέψουν στὸ πρὸ τοῦ 1924
ἡμερολογιακὸ καθεστώς, προκειμένου νὰ ἀποκατασταθῆ ἡ πανορθόδοξος
ἑορτολογικὴ ἑνότης καὶ νὰ παύση τὸ ὄντως «παγκόσμιον σκάνδαλον» καὶ ἡ ἑορ-
τολογικὴ βαβέλ, ἕνεκα τῆς ὁποίας ἄλλοι ᾿Ορθόδοξοι νηστεύουν καὶ πενθοῦν καὶ
ἄλλοι καταλύουν καὶ πανηγυρίζουν, ἄλλοι ἑορτάζουν τὸν ̔́ Αγιο Σπυρίδωνα καὶ ἄλλοι
τὰ Χριστούγεννα, ἄλλοι συνεορτάζουν μὲ τοὺς ῾Αγίους Τόπους τῶν ῾Ιεροσολύμων
καὶ ἄλλοι μὲ τοὺς αἱρετικοὺς τῆς Δύσεως!...

᾿Εὰν οἱ καινοτόμοι Οἰκουμενισταὶ δὲν προβοῦν στὰ γενναῖα αὐτὰ βήματα, τότε



νὰ μὴν ἐλπίζουν σὲ καμμία ἀπολύτως ὑποχώρησί μας καὶ σὲ καμμία ἀπολύτως
ἀποδοχὴ συμβιβαστικῶν σχημάτων, ἔστω καὶ ἂν μᾶς ἀπειλοῦν μὲ καθαιρέσεις,
ἀφορισμοὺς καὶ διώξεις, διότι - μὲ τὴν βοήθεια τῆς Παναγίας μας - εἴμεθα ἕτοιμοι
νὰ θυσιάσουμε τὰ πάντα, προκειμένου νὰ διαφυλάξουμε τὸν ἀτίμητο θησαυρὸ τῆς
᾿Ορθοδοξίας καὶ τὴν ἱερὰν «Παρακαταθήκην» 38 ποὺ μᾶς ἐνεπιστεύθη ὁ Χριστός μας
διὰ μέσου τῶν ῾Αγίων ᾿Αποστόλων καὶ τῶν θεοφόρων Πατέρων.

Ι. «Τὴν Παρακαταθήκην φύλαξον»38

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά·

«Στῶμεν καλῶς· στῶμεν μετὰ φόβου»!...

Στὸ «Μικρὸν Ποίμνιον» 39 τοῦ Πατρίου ̔Ημερολογίου ὁ Κύριός μας ἔχει ἐμπιστευθῆ
ἀκαινοτόμητον τὸν πολύτιμο θησαυρὸ τῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Αληθείας.

῎Ας κατέχουμε τὴν βαρειὰ αὐτὴν κληρονομία μὲ ταπείνωσι καὶ αὐτομεμψία, μὲ
ὑπακοὴ καὶ ἐμπιστοσύνη στοὺς Ποιμένας τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου μας, μὲ ἀγάπη καὶ
εὐσπλαγχνία, μὲ ἁγνότητα διαθέσεων καὶ καθαρότητα καρδίας.

῞Οταν ἐμμένουμε στὰ ᾿Ορθόδοξα Δόγματα, τὶς ᾿Εκκλησιαστικὲς Παραδόσεις καὶ
τὴν ζωὴ τῆς ῾Αγιότητος, θὰ ἀναπαύεται τὸ ῞Αγιον Πνεῦμα στὶς καρδιές μας καὶ ἡ
Χάρις Του θὰ μᾶς ἐνισχύη, φωτίζη καὶ καθοδηγῆ στὴν ὁδὸ τῆς σωτήριας ̔Ομολογίας.

Εἴμεθα ὀλιγάριθμοι, ἀποτελοῦμε τὸ «Μικρὸν Ποίμνιον», ἀλλὰ αὐτὸ δὲν πρέπει
νὰ μᾶς φοβίζη, διότι ὁ Κύριός μας εὐδόκησε νὰ μᾶς ἐμπιστευθῆ τὴν ᾿Αλήθειά Του,
τὴν «Βασιλείαν» Του39.

῎Ας μὴ περιφρονήσουμε αὐτὴν τὴν μεγάλη εὐλογία καὶ ἂς μὴν ἀμελήσουμε,
διότι «αἱ ἡμέραι πονηραί εἰσιν» 40.

῎Ας καυχώμεθα στὶς θλίψεις ποὺ ἀντιμετωπίζουμε γιὰ τὴν ῾Ομολογία μας,
παραμένοντες πιστοὶ στὴν κλῆσι μας, διότι ἔτσι θὰ ἀξιωθοῦμε ἐπίσης νὰ «καυχώμεθα
ἐπ᾿ ἐλπίδι τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ» 41, νὰ ἐλπίζουμε ὅτι θὰ ἀπολαύσουμε τὴν θεία δόξα.

῾Η πιστότητα τοῦ «Μικροῦ Ποιμνίου» στὴν ᾿Ορθόδοξη ῾Ομολογία ἤδη ἀποφέρει
ἀπροόπτως καρποὺς θαυμαστούς: ἡ φλόγα τοῦ ᾿Αντι-οικουμενισμοῦ ἔχει
φουντώσει σὲ ὅλες τὶς Τοπικὲς ᾿Εκκλησίες· Κλῆρος καὶ Λαὸς ἀντιδροῦν στὸν
Οἰκουμενισμὸ σθεναρῶς· δύο Πατριαρχεῖα (Γεωργίας καὶ Βουλγαρίας) ἀπεχώρησαν
ἀπὸ τὸ «Παγκόσμιο Συμβούλιο ᾿Εκκλησιῶν» καὶ σὲ λίγο ἀκολουθοῦν καὶ ἄλλα· οἱ
Οἰκουμενισταὶ εὑρίσκονται σὲ σύγχυσι καὶ προβληματίζονται· ἡ στάσις ἔναντι τῆς
Οἰκουμενικῆς Κινήσεως ἐπανεξετάζεται πανορθοδόξως!...

῎Ας ἐπιμείνουμε· ἂς προσέχουμε· ἂς προσευχώμεθα· ἂς ἐλπίζουμε!

«῾Η δὲ ἐλπὶς οὐ καταισχύνει» 42...

῾Ο Μητροπολίτης

† ῾Ο ᾿Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανός,

Πρόεδρος τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῶν ᾿Ενισταμένων
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