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Ἡ Μαρτυρία 
τοῦ Ἁγιωτάτου Μητροπολίτου
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Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανοῦ

Θεοφιλέστατε·
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοὶ καὶ Πατέρες·
Τέκνα καὶ Θυγατέρες τῆς Ὀρθοδοξίας μας·

Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκα!... Τριὰς 
  Ἁγία, δόξα Σοι!... 

Ὁ Θεῖος Δομήτωρ τῆς Ὀρθοδόξου 
Ἐκκλησίας μας ἐστεφάνωσε ἀπόψε 
μυστικῶς τὸν ἐμπνευσμένο Ὁμιλητή 
μας, τὸν Ἐλλογιμώτατο κύριο Νικό-
λαο Μάννη, ὁ ὁποῖος «λίαν εὔφρανε 
τοὺς Ὀρθοδόξους» καὶ ἐνίσχυσε αὐτοὺς 
στὴν Ὀρθόδοξη Ὁμολογία τους.

Ὀφείλουμε χάριτας στὸν Δάσκαλό μας καὶ προσευχόμεθα νὰ τὸν 
προστατεύη ἡ Παναγία μας καὶ νὰ τὸν ἐνισχύη στὴν ἐπιστημονικὴ 
καὶ ἐρευνητική του προσπάθεια, ἡ ὁποία εἶναι ἐξαιρετικὰ πολύτι-
μος, μάλιστα τώρα, ὁπότε ἡ αἵρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, πρόξενος 
τῆς Ἡμερολογιακῆς Καινοτομίας τοῦ 1924, κορυφώνεται καὶ μέλλει 
τὸν προσεχῆ Ἰούνιο νὰ θεσμοθετηθῆ καὶ διακηρυχθῆ συνοδικῶς 
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ὑπὸ τῶν Καινοτόμων Οἰκουμενιστῶν. 
Ὡς Ἐπίλογον τῆς Ἐκδηλώσεώς μας καὶ ὡς ἐνίσχυσιν τῆς ἐγκυ-

ρότητος τοῦ Νέου Μαρτυρολογίου τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων, θεωρῶ 
ἀναγκαῖο νὰ παρουσιάσω μίαν ὄντως συγκλονιστικὴν Μαρτυρία 
τοῦ Ἁγιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου 
(Καβουρίδου), τοῦ Ὁμολογητοῦ Ἱεράρχου, ὁ Ὁποῖος θὰ ἐνταχθῆ 
στὸ Μαρτυρολόγιο αὐτὸ ἐπισήμως ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μας τὸν 
προσεχῆ Μάϊο.

* * *
Πρόκειται γιὰ ἕνα τμῆμα τῆς θαυμασίας συγγραφῆς τοῦ μακαρι-

στοῦ Μητροπολίτου μὲ τίτλο: «Τὸ Ἐκκλησιαστικὸν Ἡμερολόγιον 
ὡς Κριτήριον τῆς Ὀρθοδοξίας».

Ἡ ἐξ 87 πυκνογραφημένων σελίδων συγγραφὴ αὐτὴ ὡλοκληρώθηκε 
τὴν 1/14.7.1935 ὑπὸ τοῦ Ὁμολογητοῦ Ἱεράρχου στὴν Ἱερὰ Μονὴ 
Ὁσίου Διονυσίου ἐν Ὀλύμπῳ, ὅπου εἶχε ἐξορισθῆ ὑπὸ τῶν Καινο-
τόμων, γιὰ τὴν προσχώρησι αὐτοῦ στὸ Ἀκαινοτόμητο Πλήρωμα τοῦ 
Πατρίου Ἐκκλησιαστικοῦ Ἡμερολογίου.

Ἡ πεφωτισμένη καὶ λίαν ἀποκαλυπτικὴ αὐτὴ πραγματεία ἀπο-
τελεῖ, κατὰ τὸν Μάρτυρα Ἱεράρχην, «Ἀπολογίαν», διὰ τῆς ὁποίας 
ἐρευνῶνται «τὰ βαθύτερα ἐλατήρια τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ τούτου 
ζητήματος», καὶ καταδεικνύεται «ὁποίαν ἔννοιαν καὶ σημασίαν 
ἔχει τοῦτο διὰ τὴν καθόλου Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν καὶ ὁπόσης 
ζημίας πρόξενον ἐγένετο διὰ τὴν Ὀρθόδοξον Ἑλληνικὴν Ἐκκλη-
σίαν».

* * *
Ὁ μόνος, εἰς ὃν εὗρε τὴν δέουσαν ἀπήχησιν ἡ Προκή-

ρυξις τοῦ Ὀρθόδοξου Ἀγῶνος ἡμῶν, ὑπῆρξεν ὁ θρησκεύ-
ων ἀθάνατος Ἑλληνικὸς Ὀρθόδοξος Λαός. Οὗτος μόνος 
ἐτάχθη ὁμολογουμένως παρὰ τὸ πλευρὸν ἡμῶν καὶ διε-
δήλωσε τὰ Ὀρθόδοξα φρονήματα, διὰ σωρείας συγχαρη-
τηρίων τηλεγραφημάτων, ἅτινα ἀπέστειλεν εἰς ἡμᾶς, ἀπο-
καλῶν στυλοβάτας τῆς Ὀρθοδοξίας, καὶ διεβεβαίου, ὅτι 
θὰ μείνῃ πιστὸς μέχρι θανάτου, ἀγωνιζόμενος παρὰ τὸ 
πλευρὸν ἡμῶν, καὶ ὑπὲρ τῆς ἀναστηλώσεως τῆς Ὀρθοδο-
ξίας τῆς Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας.

Οὕτω, μόνον ὁ θρησκεύων Ὀρθόδοξος Ἑλληνικὸς Λαὸς 
ἐφάνη ἀντάξιος τοῦ Ὀρθοδόξου καὶ εὐκλεοῦς αὐτοῦ παρελ-
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θόντος, ὅστις μὲ τὴν θρησκευτικὴν διαίσθησιν καὶ Ἐθνι-
κήν του συνείδησιν, ἀντελήφθη τὸν κίνδυνον, ὃν διατρέχει 
ἡ Ὀρθοδοξία τῆς Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας, καὶ ἐξηγέρθη 
σύσσωμος κατὰ τοῦ Μακαριωτάτου καὶ τῶν καινοτό-
μων Ἀρχιερέων, καὶ ἀπεδοκίμασεν αὐτούς, ὡς προδότας 
τῆς Ὀρθοδοξίας, ἧς θεματοφύλαξ καὶ ἀνύστακτος ἄγγε-
λος φρουρὸς ἐτάχθη οὗτος ὑπὸ τῆς Θείας Προνίας. Εἰς 
μίαν μάλιστα ὀγκώδη διαδήλωσίν του, ἣν ἤγειρεν ὁ θρη-
σκεύων οὗτος Ἑλληνικὸς Λαὸς κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς δίκης 
ἡμῶν ὑπὸ τοῦ Συνοδικοῦ Δικαστηρίου εἰς ἔνδειξιν διαμαρ-
τυρίας, ἂν δὲν ἐπενέβαινεν ἡ Ἀστυνομία, θὰ ἐσάρωνε τὸ 
πᾶν καὶ θὰ ἐπανέφερε, διὰ τῆς Λαϊκῆς δυνάμεως, τὸ 
Ὀρθόδοξον Ἑορτολόγιον ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ, καὶ οὕτω θὰ 
προϋλαμβάνετο τὸ Ἐκκλησιαστικὸν Σχίσμα. 

Κατὰ τὴν θρησκευτικὴν ταύτην διαδήλωσιν τοῦ θρησκευ-
όντος Ἑλληνικοῦ Λαοῦ κατὰ τοῦ Μακαριωτάτου καὶ τῶν 
Μελῶν τοῦ Συνοδικοῦ Δικαστηρίου, τοσαύτη ἦτο ἡ ὁρμὴ 
αὐτοῦ καὶ ἡ ἀφορίωσις εἰς τὰς Ὀρθοδόξους Παραδόσεις 
του, ὥστε εἰς μίαν σύγκρουσιν αὐτοῦ πρὸς τὴν ἔνοπλον 
Ἀστυνομίαν ἐφονεύθησαν τρεῖς, καὶ ἐμωλωπίσθησαν 
ὑπὲρ τοὺς ἑκατόν. Καὶ οὕτως ἠνέχθη ὁ Μακαριώτατος, 
νὰ βάψῃ τὸν θρόνον αὐτοῦ καὶ μὲ τὸ αἷμα τοῦ ἀθώου 
καὶ θρήσκου Ποιμνίου, μαρτυρήσαντος ὑπὲρ τῆς Ὀρ-
θοδοξίας, καὶ οὐ μόνον δὲν ἐκάμφθη ἡ σκληροτράχηλος
καὶ ἀπερίτμητος αὐτοῦ καρδία, ἀλλὰ καὶ ἔτι μᾶλλον ἐσκλη-
ρύνθη καθ᾿ ἡμῶν. Καὶ τοιαύτη ὑπῆρξεν ἡ στάσις τοῦ θρη-
σκεύοντος Ὀρθόδοξου Ἑλληνικοῦ Λαοῦ ἀπέναντι τοῦ Ὀρ-
θοδόξου καὶ εὐσεβοῦς Ἐκκλησιαστικοῦ ἐγχειρήματος ἡμῶν.

* * * 
Δὲν ἦταν δυστυχῶς ἡ πρώτη φορά, θὰ ἔπρεπε δὲ εὐθὺς ἀμέσως νὰ 

ἀπεκδυθῆ ὁ Ἀθηνῶν Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, ὁπωσδήποτε δὲ 
καὶ οἱ ὁμόφρονες αὐτῷ καὶ συνεργάται του, τὰ ἀρχιερατικά του δι-
αδήματα καὶ νὰ διέλθῃ εἰς ἔρημόν τινα τὸ ὑπόλοιπον τῆς ζωῆς του 
ἐν μετανοίᾳ, κλαίων καὶ ὀδυρώμενος γιὰ τὰ ἐγκλήματά του.

● Καὶ ἐκεῖνος δὲν εἶχε δυστυχῶς τοιαύτην εὐλογημένην εὐθιξίαν, 
οἱ ὁμιλοῦντες ὅμως σήμερον γιὰ τὶς δῆθεν ἀντικανονικότητές μας, 
παραθεωροῦντες καὶ ἀμνηστεύοντες τοιαύτας ἀνθρωποκτόνους 
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πράξεις, δὲν ἐντρέπονται; Λησμονοῦν τὴν Ἱεροκανονικὴ ἐπιταγή, 
κατὰ τὴν ὁποίαν «ἅπαντες οἱ Κληρικοὶ ὁποῦ φονεύουν, ἢ ἑκουσί-
ως, ἢ ἀκουσίως, ἢ αὐτοὶ οἱ ἴδιοι μὲ τὰς χεῖρας των, ἢ ἄλλους βάλ-
λουν καὶ φονεύουν, εἶναι καθῃρημένοι»;1

* * *
Μὲ τὴν σημαντικὴ αὐτὴ Μαρτυρία τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόμου, τοῦ 

Ὁμολογητοῦ Ἱεράρχου καὶ Πρωθιεράρχου μας, κλείνω τὶς ταπει-
νές μου σκέψεις.

Εὐχαριστῶ καὶ πάλι τὸν Ὁμιλητὴ τῆς ἀποψινῆς μας Ἐκδηλώ-
σεως, τὸν κύριον Νικόλαο Μάννην, ἀλλὰ εὐχαριστῶ ἐπίσης καὶ 
ὅλους Ἐσᾶς, οἱ ὁποῖοι προσήλθατε, προκειμένου νὰ ἀκούσετε «λό-
γον ἀγαθόν».

Ὑπενθυμίζω, ὅτι ἡ Ἐκδήλωσίς μας ἔχει καὶ ἐπετειακὸ χαρακτῆ-
ρα, ἐφ᾿ ὅσον πρὸ δύο ἐτῶν, τὸ 2014, τὴν Κυριακὴ τῆς Σταυροπρο-
σκυνήσεως, εἴχαμε ἀξιωθῆ νὰ διακηρύξουμε τὴν Ἕνωσί μας σὲ 
μία Ἱερὰ Σύνοδο ὑπὸ τὸν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπό μας κύ-
ριον Καλλίνικον καὶ νὰ συλλειτουργήσουμε Ἕλληνες, Ρῶσοι καὶ 
Ρουμᾶνοι τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας.

Ἦταν πράγματι μία Μεγάλη Ἡμέρα γιὰ τὴν Ἐκκλησία μας καὶ 
ἔκτοτε δρέπουμε εὔχυμους πνευματικοὺς καρποὺς ἐν Μαρτυρίῳ 
καὶ Μαρτυρίᾳ.

Οἱ Ἅγιοι Ὁμολογητὲς καὶ Μάρτυρες τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων 
εἴθε νὰ μᾶς ἐνισχύουν, ὁδηγοῦν καὶ προστατεύουν στὴν πορεία καὶ 
τὸν ἀγῶνα μας ἐν Πνεύματι καὶ Ἀληθείᾳ.

Ὁ Θεὸς μαζί Σας!...

+
Τῷ δὲ Θεῷ 

δόξα καὶ εὐχαριστία!

1. Βλ. Ὁσίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου, Ἱερὸν Πηδάλιον, σελ. 87, Συμφωνία εἰς 
τὸν ΞΣΤ΄ Ἀποστολικὸν Ἱερὸν Κανόνα, Ζ΄ ἔκδοσις, «ΑΣΤΗΡ», Ἀθῆναι 1970.


