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Eκκλησια
Γνησιων OΡΘOΔOΞων χΡισΤιανων

EλλαΔOσ

ιEΡα ΜηΤΡOΠOλισ ωΡωΠOυ καῚι φυλησ

Ἕδρα: φυλὴ Ἀττικῆς

Ἡ Ἕνωσις
τῶν Ὀρθοδόξων Ἐνισταμένων τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου

μετὰ τῆς Ἐκκλησίας
τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος

καὶ ὁ Διορθόδοξος χαρακτήρας Αὐτῆς

Α΄. Δημιουργία Κοινῆς Ἱερᾶς Συνόδου

ΚΑΤΟΠΙΝ ὁλοκληρώσεως τοῦ ἀπὸ 14μήνου Ἐπισήμου Διαλόγου 
τῶν Ὀρθοδόξων Ἐνισταμένων τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου μετὰ τῆς 

Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος ὑπὸ τὸν 
Ἀρχιεπίσκοπον κ. Καλλίνικον, ὁ ὁποῖος κατέληξε σὲ συμφωνία ἐπὶ τοῦ 
Κοινοῦ Ἐκκλησιολογικοῦ Κειμένου, μὲ τίτλο: «Ἡ Γνησία Ὀρθόδοξος 
Ἐκκλησία ἔναντι τῆς Αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ - Θέματα Δογματικὰ καὶ 
Κανονικά», ὡς καὶ ἐπὶ τοῦ Κειμένου περὶ τῶν Διαρθρωτικῶν Προτάσεων 
γιὰ τὴν ρύθμισι τῆς Ἑνώσεως διοικητικῶς, ἡ Κοινότης τῶν Ὀρθοδόξων 
Ἐνισταμένων ὑπέβαλε τὸ ἀπὸ 21.2.2014 ἐκ.ἡμ. ἔγγραφο Ἄρσεως τῆς 
πρὸ 30ετίας Ἀποτειχίσεως Αὐτῆς στὴν ἐν λόγῳ Ἱερὰ Σύνοδο, ἐφ’ ὅσον 
ἐξέλιπαν πλέον οἱ λόγοι ἰσχύος Αὐτῆς.
 Τὸ ἔγγραφο ἐπιδόθηκε τὴν Τρίτη, 5/18.3.2014, σὲ μεσημβρινὴ Συν
εδρίασι τῆς Ἱερᾶς Συνόδου στὸν Ἱερὸ Ναὸ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» 
στὸν Πειραιά, παρισταμένων τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ. Καλλινίκου καὶ 
τῶν Μελῶν Αὐτῆς Σεβασμ. Μητροπολιτῶν Εὐρίπου καὶ Εὐβοίας κ. 
Ἰουστίνου, Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου, Ἀττικῆς καὶ Βοιω
τίας κ. Χρυσοστόμου καὶ τῶν Θεοφιλ. Ἐπισκόπων Χριστιανουπόλεως 
κ. Γρηγορίου, Φιλίππων κ. Ἀμβροσίου καὶ Βρεσθένης κ. Θεοδοσίου. 
 Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἔκανε δεκτὴ τὸ ἔγγραφο καὶ προέβη στὴν ἄρσι τῶν 
ἀπὸ τοῦ 1986 ἐπιβληθέντων ἐπιτιμίων κατὰ τῶν τότε Ἀρχιερέων τῶν 
Ἐνισταμένων, ἀναγνωρίσασα τὶς χειροτονίες καὶ μυστηριακὲς πράξεις 



2

αὐτῶν καὶ ὅσων ἐκ τῶν διαδόχων 
τους παρέμειναν σὲ κοινωνία μαζί 
τους μέχρι σήμερα.
 Ἐπακολούθησε κοινὴ Συνοδικὴ 
Συνεδρίασις, μὲ τὴν συμμετοχὴ τοῦ 
Σεβασμ. Μητροπολίτου Ὠρωποῦ 
καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ καὶ τῶν 
Θεοφιλ. Ἐπισκόπων Μεθώνης κ. 
Ἀμβροσίου καὶ Γαρδικίου κ. Κλή
μεντος.
 Κατ’ Αὐτήν, ὁ Σεβασμ. κ. Κυπριανὸς εὐχαρίστησε τὸν Θεὸ γιὰ τὸ 
Θαῦ μα ἐπιτεύξεως τῆς Ἑνότητος, ὡς καὶ τὴν Παναγία μας, γιὰ τὴν 
εὐ λογία Της, καὶ ἐξεφράσθησαν εὐχὲς ὑπὲρ στερεώσεως καὶ εὐοδώσεως 
τῆς Ἑνώσεως.
 Ἐν συνεχείᾳ, ἐγκρίθηκαν οἱ Διαρθρωτικὲς Προτάσεις ἐπὶ τῇ Ἑνώ
σει τοῦ κατατεθέντος Ὑπομνήματος γιὰ τὴν ρύθμισι τοῦ Διοικητικοῦ 
μέρους Αὐτῆς, κατόπιν σχετικῆς συζητήσεως, ἐτέθησαν δὲ οἱ βάσεις 
γιὰ τὰ ἑπόμενα βήματα.

Β΄. Τρισάγιον ἐπὶ τοῦ Τάφου
τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου κυροῦ Κυπριανοῦ  

 ΤΗΝ Πέμπτη, 7/20.3.2014, στὶς 10 π.μ., ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπί
σκοπος Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἀθηνῶν κ. Καλλίνικος, μὲ 
τοὺς Σεβασμ. Μητροπολίτας Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιο καὶ 
Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομο καὶ τοὺς Θεοφιλ. Ἐπισκόπους 
Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγόριο, Μαραθῶνος κ. Φώτιο καὶ Φιλίππων 
κ. Ἀμβρόσιο προσῆλθαν στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ 
Ἰουστίνης παρὰ τὴν Φυλὴν Ἀττικῆς, ὅπου ἔγιναν δεκτοὶ φιλοφρόνως 
ἀπὸ τὸν Σεβασμ. Μητροπολίτη Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανό, τοὺς 
Θεοφιλ. Ἐπισκόπους Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιο καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμεν τα, 
τὸν Καθηγούμενο Ἀρχιμ. π. Θεοδόσιο καὶ τὴν Ἀδελφότητα τῆς Μονῆς.

 Ἐπὶ δὲ τοῦ Τάφου τοῦ μακαριστοῦ 
Σεβασμ. Μητροπολίτου κυροῦ Κυ
πριανοῦ, σὲ Παρεκκλήσιο παρὰ 
τὸν μεγάλο Προσκυνηματικὸ Ναό, 
ἐψάλη Τρισάγιον ὑπὲρ ἀναπαύσεως 
καὶ ὁ Μακαριώτατος κ. Καλλίνικος 
ἀνέγνωσε τὶς σχετικὲς Ἀρχιερα
τικὲς Εὐχές.
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 Ἐν συνεχείᾳ, στὸ μεγάλο Ἀρχονταρίκι τῆς Μονῆς, παρετέθησαν 
κεράσματα καὶ οἱ Ἀρχιερεῖς συνεζήτησαν ἐπὶ θεμάτων ἀφορώντων 
τὴν ἐκκλησιαστικὴ Ἕνωσι.

Γ΄. Διορθόδοξος Σύσκεψις 

 ΤΗΝ Παρασκευή, 8/21.3.2014, στὶς 9 π.μ., στὴν Ἱερὰ Μονὴ Πανα
χράν του στὰ Μέγαρα Ἀττικῆς, συνήχθησαν οἱ Ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλη
σίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος, ἤτοι ὁ 
Μα κα ριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Καλλίνικος, οἱ Σεβασμ. 
Μη τρο πολῖται Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, Ἀττικῆς καὶ 
Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος, Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς 
κ. Κυπριανός, ὡς καὶ οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Χριστιανουπόλεως κ. 
Γρηγόριος, Μαραθῶνος κ. Φώτιος, Φιλίππων κ. Ἀμβρόσιος, Μεθώνης 
κ. Ἀμβρόσιος, Λούνης κ. Σιλουανός, Γαρδικίου κ. Κλήμης καὶ Φω
τικῆς κ. Αὐξέντιος, ὁμοῦ μετὰ τῶν Θεοφιλ. Ἐπισκόπων Πλοεστίου κ. 
Ἀντώνιο, Γαλατσίου κ. Διονύσιο καὶ Σιμπιοὺ κ. Εὐλόγιο τῆς Ἀδελφῆς 
Ἀκαινοτομήτου Ἐκκλησίας Ρουμανίας ὑπὸ τὸν Σεβασμ. Μητροπολίτη 
κ. Βλάσιο.

 Στὴν Μονὴ ἔγιναν δεκτοὶ μὲ ἐπι
σημότητα καὶ τιμή, προσεκύνησαν 
στὸν Ναό, ὅπου ἐψάλη Δοξολογία, 
ἐτελέσθη Τρισάγιο στὸν Τάφο τοῦ 
προηγουμένου Ἀρχιεπισκόπου κυ
ροῦ Χρυσοστόμου ἀπὸ τὸν Μακα
ριώτατο κ. Καλλίνικο καὶ παρετέ
θησαν κεράσματα.
 Περὶ τὶς 10 π.μ., ἅπαντες οἱ προ
αναφερθέντες Ἀρχιερεῖς παρεκάθησαν σὲ Διορθόδοξη Σύσκεψι, ἐντὸς 
τοῦ Ναοῦ τῆς Μονῆς, μὲ κύριο θέμα τὴν μελέτη καὶ ἔγκρισι τοῦ Κοινοῦ 
Ἐκκλησιολογικοῦ Κειμένου: «Ἡ Γνησία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἔναντι 



4

τῆς Αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ - Θέματα 
Δογματικὰ καὶ Κανονικά», ὥστε αὐτὸ νὰ 
ἀποτελέση τὴν βάσι μιᾶς διευρυμένης 
πλέον Ἑνώσεως καὶ κοινῆς Μαρτυρίας
Ὁμολογίας. 
 Κατόπιν ἐκτενοῦς συζητήσεως ἐπὶ τῆς 
κατ’ ἄρθρον μελέτης τοῦ Κειμένου καὶ 
τῆς ἐγκρίσεως ἀναγκαίων τινῶν διορ
θώσεων καὶ τακτοποιήσεων ἐπ’ αὐτοῦ, 
ἐπετεύχθη σὺν Θεῷ ἀπόλυτος συμφωνία.
 Ἐπὶ τῇ λήξει περίπου τοῦ πρώτου μέ
ρους τῆς σημαντικῆς καὶ ἱστορικῆς αὐτῆς 
Διορθοδόξου Συσκέψεως, προσῆλθε καὶ 
ὁ ἄρτι ἀφιχθεὶς ἀεροπορικῶς ἀπὸ τὴν 

Οὐκρανία Σεβασμ. Μητροπολίτης κ. Ἀγαθάγγελος, Πρωθιεράρχης 
τῆς Ἀδελφῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν Διασπορᾷ, μετὰ τοῦ 
Σεβασμ. Ἀρχιεπισκόπου Κισινὲβ καὶ Μολδόβας κ. Γεωργίου καὶ ἑνὸς 
Διακόνου, γενόμενοι δεκτοὶ μετὰ τιμῆς καὶ ἀγάπης.
 Κατόπιν παραθέσεως νηστησίμου, πλὴν πλουσίας τραπέζης, συνεχί
σθησαν οἱ ἐργασίες τοῦ δευτέρου μέρους τῆς Διορθοδόξου Συσκέψεως 
σὲ αἴθουσα τῆς Μονῆς. Ἡ μελέτη τοῦ Κοινοῦ Κειμένου συνεχίσθηκε, 
προκειμένου νὰ ἐπιτευχθῆ ἡ πλήρης συμφωνία τῶν Ρουμάνων καὶ 
Ρώσων Ἀδελφῶν, πρᾶγμα τὸ ὁποῖο καὶ ἐπιτεύχθηκε. 
 Ἀκολούθησε ἡ ἐξέτασις καὶ 
ἐπί λυσις καὶ ἑτέρων ἐκκλησιαστι
κῶν θεμάτων, τὰ ὁποῖα ἐφ’ ὅσον 
ἀντιμετωπίσθηκαν θετικὰ καὶ συμ
φωνητικά, ὡδήγησαν στὴν αἴσια 
ὁλοκλήρωσι τῶν ἐργασιῶν τῆς 
πολυώρου, κοπιώδους, ἀλλὰ καὶ 
ἰδιαίτερα εὐλογημένης αὐτῆς Συ
σκέψεως, ἡ ὁποία ἀποτέλεσε τὴν 
βάσι γιὰ τὴν ἐπικείμενη λειτουργικὴ ἐπισφράγισι τῆς Ἑνώσεως τῶν 
Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, Ρουμανίας καὶ Ρωσικῆς 
Διασπορᾶς.
 Πρέπει νὰ σημειωθῆ, ὅτι ἀνεμένετο καὶ ὁ ἐκ Βουλγαρίας Σεβασμ. 
Ἐπίσκοπος Τριάδιτσα κ. Φώτιος, ὁ ὁποῖος διετέθη θετικῶς ἔναντι 
τοῦ Κοινοῦ Κειμένου, ἀλλὰ προβλήματα πρακτικῆς καὶ ποιμαντικῆς 
φύσεως ἐμπόδισαν τὴν ἕλευσί του στὴν παροῦσα Σύσκεψι, ἡ δὲ ἔλευσίς 
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του ἀναμένεται καὶ ἐκκρεμεῖ, προκειμένου ἡ ἐπιτευχθεῖσα Ἑνότητα 
νὰ ἰσχυροποιηθῆ καὶ διευρυνθῆ.

Δ΄. Συνοδικὸν Διορθόδοξον Συλλείτουργον Ἑνότητος καὶ Ὁμολογίας

 ΤΗΝ Κυριακὴ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, 10/23.3.2014, τελέσθηκε 
τὸ Συλλείτουργο τῆς Ἑνώσεως, ὡς ἐπιστέγασμα τῆς ἐπιτευχθείσης 
συμφωνίας καὶ ἑνοποιήσεως Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν καὶ 
Ἐνισταμένων, ἀλλὰ καὶ τῆς Κοινωνίας μετὰ τῶν Ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν 
Ρουμανίας καὶ Ρωσικῆς Διασπορᾶς.

 Τὸ ἱερὸ Συλλείτουργο τελέσθηκε 
στὴν Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Νικο
λάου στὴν Παιανία Ἀττικῆς, στὸ 
περίλαμπρο Καθολικὸ Αὐτῆς, κατὰ 
τὸν τύπον τῶν Ἀθωνικῶν τοιού
των, μὲ τὴν θαυμαστὴ ἁγιογραφία 
καὶ ἐν γένει ἐκκλησιαστικὴ διακό
σμησί του.

 Ἡ Μονὴ ἀνηγέρθη ἀπὸ τὸν πρῶτο Ἀρχιεπίσκοπο μετὰ τὴν Κοίμησι 
τοῦ πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου († 1955) τῶν Γνησίων Ὀρθοδό
ξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος Ἁγιορείτη Γέροντα Ἀκάκιο (Παππᾶ), 
Ἐπίσκοπο Ταλαντίου († 1963). 
Τὰ ἱερὰ Λείψανα ἀμφοτέρων τῶν 
Ὁμολογητῶν Ἱεραρχῶν ἦσαν πα
ρόντα κατὰ τὴν Θ. Λειτουργία, γιὰ 
νὰ συμμετέχουν στὴν χαρὰ τῶν 
πνευματικῶν τους ἐπιγόνων καὶ 
νὰ δέωνται ὑπὲρ τῆς τοῦ Χριστοῦ 
Ἁγίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. 
Στὴν Μονὴ αὐτὴ τὸ ἔτος 1962 ἔγι
ναν καὶ οἱ ἀρχιερατικὲς χειροτονίες τῶν Ἐπισκόπων τῆς νέας πρώ
της Συνόδου τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος ὑπὸ 
τὸν Ταλαντίου Ἀκάκιο, ἤτοι τῶν Αὐξεντίου, Γεροντίου, Παρθενίου, 
Χρυσοστόμου (Νασλίμη) καὶ Ἀκακίου τοῦ νεωτέρου, μὲ τὴν σύμπραξι 
τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χιλῆς καὶ Περοῦ Λεοντίου († 1971) τῆς Ρωσικῆς 
Διασπορᾶς.
 Ἀλλά, ἡ πιὸ σημαντικὴ Ἐπέτειος ἦταν αὐτὴ τῆς Ἡμερολογιακῆς 
Καινοτομίας κατ’ αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν ἡμέρα πρὸ 90ετίας, ὅταν ἡ 10η 
Μαρτίου τοῦ 1924 «βαπτίσθηκε» βιαίως καὶ ἀνεπιτρέπτως ὡς 23η 
Μαρτίου ἀπὸ τοὺς ἀσεβεῖς Καινοτόμους, καὶ σήμανε τὴν ἀπαρχὴ τῆς 
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ἡμερολογιακῆς διαιρέσεως καὶ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ διχασμοῦ. Τὴν 
αὐτὴ λοιπὸν ἡμέρα, 90 χρόνια μετά, οἱ Γνήσιοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ 
ὄχι μόνον τῆς Ἑλλάδος, ἀλλὰ καὶ τοῦ κόσμου παντός, διετράνωσαν τὴν 
Ἑνότητά τους ἐν Ἀληθείᾳ καὶ Ἀγάπῃ, ὡς ἀπαρχὴ νέας εὐλογημένης 
Ὁμολογιακῆς περιόδου ὑπὲρ τῆς Ἐκκλησίας καὶ κατὰ τῆς συγκρητι
στικῆς οἰκουμενιστικῆς κακοδοξίας.

 Στὴν Θεία Λειτουργία προεξῆρχε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος 
Ἀθηνῶν κ. Καλλίνικος καὶ ἔλαβαν μέρος ἐκ τῶν Μελῶν τῆς Ἱερᾶς 
Συνόδου οἱ Μητροπολῖται Εὐρίπου καὶ Εὐβοίας κ. Ἰουστῖνος, ὁ ὁποῖος 
παρὰ τὸ βάρος τῆς ἡλικίας του (διανύει τὸ 97ο ἔτος αὐτοῦ!) ἐντυπω
σιάζει μὲ τὴν θαλλερότητά του, Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, 
Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος, Ὠρω
ποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, καὶ οἱ Ἐπίσκοποι Χριστιανουπόλεως κ. 
Γρηγόριος, Φιλίππων κ. Ἀμβρόσιος, Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, Λούνης 
κ. Σιλουανός, Γαρδικίου κ. Κλήμης καὶ Φωτικῆς κ. Αὐξέντιος. Ἐκ τῆς 
Ἀδελφῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς συμμετεῖχαν ὁ Σεβασμ. 
Πρωθιεράρχης Μητροπολίτης κ. Ἀγαθάγγελος καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος 
Κισινὲβ καὶ Μολδόβας κ. Γεώργιος, ἐκ δὲ τῆς Ἀδελφῆς Ἀκαινοτομή
του Ἐκκλησίας Ρουμανίας συμμετεῖχαν οἱ Ἐπίσκοποι Πλοεστίου κ. 
Ἀντώνιος, Γαλατσίου κ. Διονύσιος καὶ Σιμπιοὺ κ. Εὐλόγιος. Ἀκόμη, 
ἔλαβαν μέρος πολλοὶ Ἱερεῖς, ὡς καὶ ὁ ἐκ Σουηδίας Αἰδεσιμ. π. Ἀνδρέας 
Ὄκερστρομ, πέντε Διάκονοι καὶ ἀρκετοὶ Ὑποδιάκονοι.
 Χρέη Τελετάρχου τελοῦσε ὁ Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Γρηγόριος Ταυλάριος, 
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ὁ ὁποῖος ὁμοῦ μετὰ τοῦ Σεβ. Πειραιῶς κ. Γεροντίου ἐκοπίασαν ὑπερ
βαλλόντως γιὰ τὴν ἄρτια ὀργάνωσι καὶ ὁμαλὴ διεξαγωγὴ τῆς λαμπρᾶς 
αὐτῆς Πανηγύρεως. Ἔψαλε ἐντυπωσιακὰ καὶ ἑόρτια ὁ πολυμελὴς 
Χορὸς τῆς «Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Βυζαντινῆς Χορωδίας» ὑπὸ 
τὸν Μουσικοδιδάσκαλο κ. Μιχαὴλ Μακρῆ.
 Μετὰ τὸ πέρας τῆς Δοξολογίας, περιεφέρθη σὲ Δίσκο στολισμένο δι’ 
ἀνθέων ὁ Τίμιος Σταυρός, ὁ Ὁποῖος ὑψώθηκε ἀπὸ τὸν Μακαριώτατο 
κ. Καλλίνικο.
 Οἱ ἐναλλασόμενες δεήσεις ὑπὸ τῶν συμμετασχόντων Κληρικῶν καὶ 
σὲ ἄλλες γλῶσσες, πέραν τῆς δεσπόζουσας ἑλληνικῆς, ἐτόνιζαν τὸν 
Διορθόδοξο ἑόρτιο χαρακτῆρα τῆς ἐν πνεύματι ἑνότητος τῶν ἁπαντα
χοῦ Γνησίων Ὀρθοδόξων.

 Μεγάλη χαρὰ καὶ συγκίνησι προεξένησε ἡ 
ἔλευσις πρὸς τὸ τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας σὲ 
ἀναπηρικὸ ἁμαξίδιο τοῦ ἀσθενοῦντος πλέον 
πολιοῦ Μητροπολίτου Ἀττικῆς καὶ Διαυλείας 
κ. Ἀκακίου, συγκτήτο ρος τῆς ἐν λόγῳ Ἱερᾶς 
Μονῆς καὶ τοῦ πλέον παλαιοῦ ἐν ζωῇ Ἀρχιε
ρέως τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας στὸν κόσμο, ὁ 
ὁποῖος διανύει τὸ 88ο ἔτος τῆς ἡλικίας του, 
χειροτονηθεὶς Ἀρχιερεὺς κατὰ τὶς προαναφερ
θεῖσες χειροτονίες τοῦ 1962.
 Ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Μαραθῶνος κ. Φώ
τιος, Ἀρχιγραμματεὺς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὁ 
ὁποῖος δὲν ἔλαβε μέρος στὴν Θ. Λει
τουργία, ἀνέγνωσε ἀπ’ Ἄμβωνος κατὰ 
τὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ τὴν Συν
οδικὴ Ἐγκύκλιο ἐπὶ τῇ Ἑνώσει. Κατόπιν 
Αὐτῆς, ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Ὠρωποῦ 
καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸς ἐξεφώνησε ἐπί
καιρο Ἑόρτιο Μήνυμα («Λόγος Εὐχαρι
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στήριος ἐπὶ τῇ Ἑνώσει καὶ τῇ Ἀνοίξει»).
 Μέγα πλῆθος Ὀρθοδόξου λαοῦ κατέκλυσε ὄχι μόνον τὸν εὐμεγέθη 
Ναό, ἀλλὰ καὶ τοὺς παρακειμένους χώρους, συμμετέχον στὴν χαρὰ 
καὶ ἀγαλλίασι τῆς Ἑνότητος, ἕνα ὄντως ἱερὸ βίωμα μιᾶς ἀνεκτιμή
του Σταυροαναστασίμου δωρεᾶς, μὲ αἰσιοδοξία καὶ ἐλπίδα, ἀλλὰ καὶ 
εὐχαριστία στὸν ἐπιβλέψαντα εὐμενῶς Κύριο καὶ Θεό μας ὑπὲρ τοῦ 
καταπονουμένου Λαοῦ Αὐτοῦ! Ἐκοινώνησαν ἀπὸ δύο ἅγια Ποτήρια 
ἀναρίθμητοι Ὀρθόδοξοι εὐλαβεῖς πιστοί.
 Μετὰ τὴν Ἀπόλυσι, σύντομο λογύδριο μὲ ὁμολογιακὸ παλμὸ ἐξεφώ
νησε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Καλλίνικος, εὐχαριστήσας 
καὶ τοὺς συντελέσαντας στὴν ἐπιτέλεσι τῆς Πανηγύρεως, ἐνῶ χαιρε
τισμοὺς ἐνθαρρύνσεως καὶ ἱκανοποιήσεως ἀπηύθυναν ὁ Μητροπολίτης 
κ. Ἀκάκιος, ὡς καὶ ὁ Μητροπολίτης κ. Ἀγαθάγγελος.
 Πολλοὶ Κληρικοί, οἱ ὁποῖοι εἶχαν λειτουργήσει στὶς Ἐνορίες τους, 
κατέφθαναν πρὸ τῆς Ἀπολύσεως, γιὰ νὰ συμμετάσχουν στὴν χαρὰ 
τῆς Ἑνώσεως, νὰ συγχαροῦν στὴν χαρμονὴ τῆς Ἐκκλησίας καὶ νὰ 
συνευχηθοῦν γιὰ λαμπρὴ πορεία ἀγάπης καὶ εἰρήνης.
 Μετὰ τὴν πλουσία Τράπεζα, ἡ 
ὁποία παρετέθη γιὰ τοὺς Κληρι
κούς, ἀκολούθησε κέρασμα σὲ καθι
στικὸ τῆς Μονῆς, ὅπου οἱ παρόντες 
ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, 18 τὸν ἀριθμόν, 
συνυπέγραψαν τὸ πρωτότυπο ἑλλη
νικὸ τοῦ Κοινοῦ Ἐκκλησιολογικοῦ 
Κειμένου.
 Ἀκολούθησαν ἀναμνηστικὲς φωτογραφίσεις στὴν Εἴσοδο τῆς Μονῆς 
καὶ ἅπαντες, Κλῆρος καὶ Λαός, ἀπῆλθαν ἐν αἰνέσει καὶ εὐχαριστίᾳ 
τοῦ ὑπερυμνήτου Ὀνόματος τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ ἡμῶν Θεοῦ, γιὰ τὴν 
ἀνυπολογίστου ἀξίας Δωρεὰ αὐτὴ τῆς Ἑνότητος τῆς Γνησίας Ὀρθο
δόξου Ἐκκλησίας, εὐχηθέντες ὄχι μόνον νὰ διατηρήσουμε, ἀλλὰ καὶ 
ἐπαυξήσουμε Αὐτήν. Γένοιτο! 
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