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τῆρος, Συκάμινον Ὠρωποῦ Ἀττικῆς. ● Τιμίου Προδρόμου, Ὀξύλιθος 
Κύμης Εὐβοίας. ● Ἁγίας Μαρίας Μαγδαληνῆς, Κρύα Βρύση Καλα-
μπάκας. ● Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, Νεοκαισάρεια Πιερίας. ● 
Ἁγίων Πάντων, Σφυρέϊκα Ἀγρινίου. ● Ἁγίου Χριστοφόρου, Χρυσο-
βίτσα Θέρμου Αἰτωλίας. ● Ἁγίας Παρασκευῆς, Ρόγγια Χρυσοβίτσας 
Θέρμου Αἰτωλίας. ● Ἁγίου Δημητρίου, Τῆνος.

Σύλλογος Προνοιακοῦ  Ἔργου
● Σύλλογος Ὀρθοδόξων Γυναικῶν «ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ Ο ΕΛΕΗ-
ΜΩΝ», Λεωφ. Φυλῆς 107 (Δημοτικὴ Ἑνότης Φυλῆς), ΤΚ 133 51, Φυ-
λὴ Ἀττικῆς, Τηλ. 2102412162, Πρόεδρος: κα Ἀθηνᾶ Χωριατοπούλου.

«Ἐργαστήριο Ἐκκλησιοποιημένης Εἰκονογραφίας»
● Λεωφ. Φυλῆς 18, Δημοτικὴ Ἑνότης Φυλῆς.

Πολιτιστικὸ  Ἐργαστήρι : « Ἡ Πανύμνητος »
● Ὁδὸς Φειδίου 1 καὶ  Ἰφιγενείας, Δημοτικὴ Ἑνότης Φυλῆς.

Χορωδία καὶ Ὀρχήστρα 
● « Ἑλληνορθόδοξη Κληρονομιά». Διεύθυνσις: Ἱερομ. π. Διονύσιος. 

Σύλλογος Φίλων καὶ Συμπαραστατῶν 
τοῦ  Ἐκπαιδευτικοῦ Ὁράματος τῆς Μητροπόλεώς μας

 ● Λεωφ. Φυλῆς 107, Δημοτικὴ Ἑνότης Φυλῆς.
Ἕνωσις Ἐθελοντῶν Αἱμοδοτῶν «Ὁ Ἐσταυρωμένος»

 ● Λεωφ. Φυλῆς 107, Δημοτικὴ Ἑνότης Φυλῆς.
Σύνδεσμος Ἐθελοντῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας

 ● Λεωφ. Φυλῆς 107, Δημοτικὴ Ἑνότης Φυλῆς.

Ἱεροὶ Ναοὶ καὶ Παρεκκλήσια
● Ἁγίου Ἰωσὴφ τοῦ Μνήστορος, Φυλὴ Ἀττικῆς. ● Παναγίας Πορταϊτίσ-
σης, Φυλὴ Ἀττικῆς. ● Ἁγίων Βασιλείου τοῦ Μεγάλου καὶ Γρηγορίου Θεο-
λόγου, Φυλὴ Ἀττικῆς. ● Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσου,  Ἄνω Λιόσια Ἀττικῆς.  

Ἱεραὶ Μοναὶ καὶ  Ἡσυχαστήρια
● Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης (Ἀνδρώα), Φυλὴ Ἀττικῆς ● Ἁγίων 
Ἀγγέλων (Γυναικεία), Ἀφίδναι Ἀττικῆς. ● Παναγίας Μυρτιδιωτίσ-
σης (Γυναικεία), Ἀφίδναι Ἀττικῆς. ● Ἁγίας Παρασκευῆς (Γυναικεία), 
Ἀχαρναὶ Ἀττικῆς. ● Παναγίας Ὁδηγητρίας, Ἀχαρναὶ Ἀττικῆς. 

Μετοχιακοὶ  Ἱεροὶ Ναοὶ καὶ Παρεκκλήσια
● Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, Κολωνὸς Ἀθηνῶν. ● Ἁγίου Νικολάου, 
Κολωνὸς Ἀθηνῶν. ● Ὁσίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου, Ρούφ, Βοτανικὸς 
Ἀθηνῶν. ● Ὁσίας Ξένης τῆς Ρωσίδος, Νέα Παλάτια Ὠρωποῦ Ἀττικῆς. 
● Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, Βλαστὸς Καλάμου Ἀττικῆς. ● Ἁγίου Ἐλευ-
θερίου, Κουβαρᾶς Ἀττικῆς. ● Προφήτου Ἠλιού, Αὐλὶς Χαλκίδος. ● Ἁγίου 
Φιλαρέτου Ὁμολογητοῦ, Σκούρτα Βοιωτίας. ● Ἁγίων Πέντε Ὁμολογητῶν, 
Σπάτα. ● Παναγίας Παρηγορητρίας, Κολῶνες Σαλαμῖνος. ● Ἁγίου Ἀνδρέου 
διὰ Χριστὸν Σαλοῦ, Τροιζῆνα. ● Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος, Ἀνθούπολις 
Πατρῶν. ● Ἁγίου Γεωργίου Τροπαιοφόρου, Ροΐτικα Πατρῶν. ● Παναγίας 
Γιάτρισσας, Ἀσπρόχωμα Καλαμάτας. ● Ἁγίου Ἰσαύρου, Γαρίτσα Κερκύ-
ρας. ● Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος, Θεσσαλονίκη. ● Ἁγίων ΙΒ  ʹἈπο-
στόλων, Κύμινα Θεσσαλονίκης. ● Ἁγίου Δημητρίου, Χαλάστρα Θεσσαλονί-
κης. ● Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, Νέα Μεσημβρία Θεσσαλονίκης.

Μετοχιακαὶ  Ἱεραὶ Μοναὶ καὶ  Ἡσυχαστήρια
● Ἁγίου Χαραλάμπους, Δροσιὰ Ἀττικῆς. ● Μεταμορφώσεως τοῦ Σω-

ΙΕΡΑ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ 

ΩΡΩΠΟΥ

ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

X Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α X
● «Ἡ Συνάντησίς μας μὲ τὸν Ἀναστημένο Σωτῆρα μας» - 3 ● Ἵδρυσις «Τράπεζας Αἵματος» - 4 ● Ἐπὶ τῇ Ἑορτῇ 
τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου - 5 ● Σύσκεψις Γ’ γιὰ τὴν ἵδρυσι Ἰδιωτικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκπαιδευτηρίων / Τὰ 
«Λαζαράκια» - 6 ● Συνοδικοὶ Ἑορτασμοὶ καὶ Ἐκδηλώσεις - 7 ● «Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἔναντι τῆς Αἱρέσεως τοῦ 
συγκρητιστικοῦ Οἰκουμενισμοῦ» - 9 ● Διορθόδοξος Σύσκεψις Γνησίων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν - 15 ● Ἡ Ἁγιο-
κατάταξις τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόμου τοῦ Νέου Ὁμολογητοῦ - 17 ● «Ὁ Ἅγιος Χρυσόστομος ὁ Νέος Ὁμολογητὴς 
Ἱεράρχης» - 19 ● Ἐγκαίνια Πολιτιστικοῦ Ἐργαστηρίου «Ἡ Πανύμνητος» - 21 ● Προσκύνημα-Ἐπίσκεψις στὶς 
Ἀγροτικὲς Φυλακὲς Κασσαβέτειας Βόλου - 22 ● Προσλαλιὰ Εὐγνωμοσύνης - 23 ● Α’ Συνεστίασις Εὐγνωμοσύ-
νης - Σύναξις Μνήμης καὶ Μαρτυρίας - Μουσικο-Λαογραφικὴ Ἐκδήλωσις - 24 ● «Ἡ Μαρτυρία τοῦ Ἁγιωτάτου 
Μητροπολίτου πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου» - 26 ● Ποιμαντικὲς Ἐπισκέψεις -28 ● Ἔκθεσις Πεπραγμένων 
2015 τοῦ Συλλόγου «Ἅγιος Φιλάρετος» - 29 ● Βιβλιοπαρουσίασις - 30 ● Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας μας - 31.



Ἐντυπώνεται σὲ 
μᾶς ἡ κατάστα-
σις τῆς Ἁγιότη-
τος, χαράζεται ὅ-
λο καὶ βαθύτε-
ρα μέσα μας ἡ 
μυστικὴ δύναμις 
τοῦ Ἁγιασμοῦ, ἐ-
λευθερωνόμεθα ἀπὸ τὴν ἔντασι τῶν φθορο-
ποιῶν παθῶν.

Μέσα στὴν ἕνωσί μας αὐτὴ μὲ τὴν ἀνθρώ-
πινη φύσι τοῦ Χριστοῦ μας, ἡ Ὁποία ἐγεν-
νήθη, ἐβαπτίσθη, ἐθυσιάσθη, ἀνεστήθη καὶ 
ἀνελήφθη, πραγματοποιεῖται καὶ ἡ ἰδική 
μας πνευματικὴ γέννησις, σταύρωσις καὶ 
ἀνάστασις.

* * *
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ᾿̓Αδελφοί μου καὶ ᾿̓Αδελφές μου· 

Ἀκριβῶς γιὰ τὸν λόγο αὐτό, ἡ Ὀρθοδοξία 
μας εἶναι μία συνεχὴς Ἑορτή, μία Δοξολο-
γία, μία Εὐχαριστία...

Ἡ Ἑορτὴ ὅμως τῆς Ἀναστάσεως εἶναι τὸ 
ἀποκορύφωμα, διότι ἡ Συνάντησίς μας μὲ 
τὸν Ἀναστημένο Σωτῆρα μας μέσα στὴν Δό-
ξα τῆς Ἀναστάσεώς Του, φωτίζει τὴν ὕπαρξί 
μας... Μᾶς δίδει ἕνα πλήρωμα ζωῆς, ἐλευθε-
ρίας καὶ ἀγάπης...

Πίνουμε πλέον τὸ καινὸν πόμα, τὸ πρω-
τόγνωρο ἐκεῖνο ποτὸ τῆς Αἰώνιας Ζωῆς, τὸ 
ὁποῖο προκαλεῖ μία νηφάλια μέθη χαρᾶς καὶ 
ἀναστασίμου ἐνθουσιασμοῦ καὶ θείου ἔρω-
τος, ὥστε μὲ ὑπερφυσικὴ ἀγάπη νὰ προσκα-
λοῦμε τοὺς πάντας στὴν μυστικὴ πηγὴ τοῦ 
θεοδόχου Τάφου:

«Δεῦτε πόμα πίωμεν καινόν, 
οὐκ ἐκ πέτρας ἀγόνου τερα-
τουργούμενον, ἀλλ᾿ ἀφθαρσίας 
πηγήν, ἐκ Τάφου ὀμβρήσαντος 
Χριστοῦ, ἐν ᾯ στερεούμεθα».

* * *
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Μήνυμα ἐπὶ τῇ πανενδόξῳ Ἀναστάσει τοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ

Ἡ Συνάντησίς μας μὲ τὸν Ἀναστημένο Σωτῆρα μας
«Δεῦτε πόμα πίωμεν καινόν...»

Δόξα Σοι, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν!... Δόξα εἰς 
Σέ, τὸν Νικητὴν τοῦ Θανάτου!... Δόξα εἰς Σέ, 
ὁ Ὁποῖος εἶσαι ἡ Ζωὴ καὶ ἡ Ἀνάστασίς μας!... 
Δόξα εἰς Σέ, ὁ Ὁποῖος μᾶς ἔδωσες τὸν Ζωο-
δόχο Σταυρό Σου καὶ τὸν Ζωήρρυτο Τάφο 
Σου, τὶς Πηγὲς αὐτὲς τῆς ἀναστάσεως καὶ 
τῆς θεώσεως καὶ τῆς ἀφθαρσίας μας!...

Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί μου καὶ Ἀδελφές μου·

Ἡ Ἁγία Ὀρθοδοξία μας εἶναι Δοξολογικὴ 
καὶ Εὐχαριστιακή... 

Πάντοτε, ἀλλὰ ἰδιαίτερα τὶς Κυριακὲς καὶ 
τὶς Ἑορτές, συναντιέται ὁ Χριστώνυμος λαὸς 
μὲ τὸν Θεὸ καὶ μὲ τὸ μεγαλεῖο τῶν Ἔργων 
Του, μὲ τὰ ὑπερθαύμαστα Ἔργα, τὰ ὁποῖα 
οἰκονόμησε ἡ Φιλανθρωπία Του γιὰ τὴν σω-
τηρία μας.

Κάθε Συνάντησίς μας μὲ τὸν Κύριο μας 
εἶναι ὑπόθεσις Ἑορτῆς, Δοξολογίας, Εὐχαρι-
στίας... Κάθε Ἑορτὴ εἶναι γεμάτη μὲ τὴν Πα-
ρουσία Του, εἶναι μία ἔκχυσις τῆς θαυμαστῆς 
Δόξης Αὐτοῦ... Σὲ κάθε Ἑορτὴ αἰσθανόμεθα 
τὸν Χριστό μας, εὑρισκόμεθα μέσα στὸ Φῶς 
Του...

Ὁ Χριστός μας εἶναι μία συνεχὴς Ἑορτή... 
Τὸ σωτηριῶδες Ἔργο Του δὲν ἀνήκει μόνο 
στὸ παρελθόν, δὲν εἶναι γιὰ τοὺς πιστοὺς 
μία εὐγνώμων ἀνάμνησις... Ἀλλὰ εἶναι μία 
πραγματικὴ σχέσις, ἡ ὁποία βιώνεται Δοξο-
λογικὰ καὶ Εὐχαριστιακὰ σὲ ὅλα τὰ Μυστή-
ρια, σὲ ὅλες τὶς Ἑορτές, σὲ ὅλες τὶς Λατρευ-
τικὲς Συνάξεις.

Στὶς Συναντήσεις αὐτές, ὁ Κύριός μας ἑνώ-
νεται μὲ τὴν
φθαρτὴ ἀν-
θρώπινη φύ-
σι μας καὶ –μὲ
τὴν Χάρι τοῦ 
Ἁγίου Πνεύ-
ματος– γίνε-
ται οἰκεῖος μας... 



■ Μία νέα Δομὴ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας

Ἵδρυσις Τράπεζας Αἵματος 
«Ὁ Ἐσταυρωμένος»

Κάνε αὐτὸ ποὺ Σοῦ ἀναλογεῖ!
Δῶσε λίγο Αἷμα! Σῶσε μία Ζωή!

Tὸ Σάββα-
το πρὸ τοῦ

Παραλύτου, 
8η / 21η Μαΐου
2016, μὲ τὴν 
εὐχὴ καὶ εὐ-
λογία τοῦ Σε-
βασμιωτάτου 

Μητροπολίτου μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. 
Κυπριανοῦ, πραγματοποιήθηκε ἡ πρώτη
αὐτόνομη ὠργανωμένη Αἱμοδοσία τῆς Ἱε-
ρᾶς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς, γιὰ 
τὴν ἵδρυσι «Τράπεζας Αἵματος» στὸ Γενικὸ 
Νοσοκομεῖο Ν. Ἰωνίας «Κωνσταντοπού-
λειο» - «Ἁγία Ὄλγα ». 

Ἡ Αἱμοδοσία πραγματοποιήθηκε στὰ συ-
στεγαζόμενα Γραφεῖα τῆς Μητροπόλεως 
καὶ τοῦ Συλλόγου Ὀρθοδόξων Γυναικῶν 
«Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων», στὴν Δημο-
τικὴ Ἑνότητα Φυλῆς. 

* * *

Ἡ προσέλευσις ἦταν 
ἱκανοποιητική, πα-
ρὰ τὶς δύσκολες 
συνθῆκες (καιρός,
ἀπεργία συγκοι-
νωνιῶν) καὶ συγ-
κεντρώθηκαν τρι-
άντα μία (31) φιάλες
αἵματος.

Τὸ σύνολο αὐτὸ ἔδωσε τὴν δυνατότητα, 
γιὰ νὰ δημιουργηθῆ ἡ «Τράπεζα Αἵματος» 
τῆς Μητροπόλεώς μας.     

Εὐχαριστοῦμε θερμῶς ὅλους τοὺς Ἐθελον-
τὲς αἱμοδότες, οἱ ὁποῖοι μὲ προθυμία προσ-
ῆλθαν καὶ εὐχόμεθα νὰ τοὺς ἰδοῦμε καὶ 
στὶς ἑπόμενες Αἱμοδοσίες μας!
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Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ᾿̓Αδελφοί μου καὶ ᾿̓Αδελφές μου· 

Εἴθε ἡ Συνάντησίς μας μὲ τὸν Ἀναστημέ-
νο Σωτῆρα μας σήμερα νὰ μὴν εἶναι οὔτε 
ἐπιπόλαιη, οὔτε παροδική... Πραγματικὸς 
καὶ γνήσιος Χριστιανὸς εἶναι ὁ ἀναστημένος 
Χριστιανός... Εἶναι ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος πίνει 
συνεχῶς ἀπὸ τὸ καινὸν πόμα τοῦ φωτεινοῦ 
Μνήματος τοῦ Σωτῆρός μας... Εἶναι ἐκεῖνος, 
ὁ ὁποῖος ἔχει μία πραγματική, βαθειά, θερμὴ 
καὶ σταθερὴ σχέσι μὲ τὸν Χριστό μας μέσα 
στὸ Φῶς τῆς Ἀναστάσεώς Του...

Ἡ χάρις τῆς Παναγίας Μητέρας μας Θεο-
τόκου καὶ πάντων τῶν Ἁγίων, μαζὶ μὲ τὶς 
εὐχὲς τοῦ Ἀειμνήστου Γέροντος, Πατρὸς καὶ 

Μητροπολίτου μας Κυπριανοῦ († 2013), νὰ 
μᾶς ὁδηγοῦν σταθερὰ στὴν ὁδὸ τοῦ Σταυροῦ 
καὶ τῆς Ἀναστάσεως, ὥστε νὰ εἴμεθα ἀνα-
στημένοι Χριστιανοί, πραγματικοὶ Μάρτυρες 
τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Σωτῆρος μας, «ἵνα πι-
στεύσῃ ὁ κόσμος»...

Χριστὸς Ἀνέστη!.. Ἀληθῶς Ἀνέστη!...
† Ἁγία Ἀνάστασις τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν 

Ἰησοῦ Χριστοῦ 2016

Ταπεινὸς εὐχέτης πρὸς 
τὸν ἀναστάντα Κύριό μας,

Ὁ Μητροπολίτης
† ὁ Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανὸς





Στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀχαρνῶν

Ἱερὰ Ἀγρυπνία καὶ Ἐκδήλωσις 

Τὴν 25η Μαρτίου 2016 ἐκ. ἡμ., Τετάρτη 
πρὸς Πέμπτη τῆς Δ’ 

Ἑβδομάδος τῆς Με-
γάλης Τεσσα-
ρακοστῆς, ἐτε-
λέσθη στὴν 
Ἱερὰ Μονὴ τῆς 

Ἁγίας Παρα-
σκευῆς Ἀχαρνῶν 

Πανηγυρικὴ Ἀγρυ-
πνία πρὸς τιμὴν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς 
Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῆς ὁποίας προΐστα-
το ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ὠρω-
ποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός.

Στὸ πέρας τῆς Ἀγρυπνίας ἐψάλη Δοξολο-
γία ἐπὶ τῇ Ἐθνικῇ Ἑορτῇ τῆς Παλιγγενεσίας 
καὶ ἐτελέσθη Ἐπιμνημόσυνος Δέησις ὑπὲρ 
τῶν Ἑλλήνων Ἡρώων τοῦ 1821.

Ἰδιαιτέρα λαμπρότητα προσέδωσε ἡ συμ-
μετοχὴ τῶν «Παιδιῶν τῆς Ἁγίας Παρασκευ-
ῆς», ἀπὸ τὰ Κατηχητικὰ τῆς Μητροπόλεώς 
μας, τὰ ὁποῖα ἐβάσταζαν Λάβαρα καὶ Ση-
μαῖες, ἐνδεδυμένα ἐξαιρετικὲς παραδοσι-
ακὲς στολὲς τῆς Ἀττικῆς.

* * *
Tὴν Κυριακή, Δ’ Νηστειῶν, 28η Μαρτίου 

2016 ἐκ. ἡμ., μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Σεβασμ. 
Μητροπολίτου μας κ. Κυπριανοῦ, πραγμα-
τοποιήθηκε στὸ Ἐνοριακὸ Κέντρο τῆς αὐτῆς 
Μονῆς, μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργί-

ας, Ἐκδήλω-
σις γιὰ τὴν Ἑ-
ορτὴ τῆς 25ης
Μαρτίου, μὲ
τίτλο «Εὐαγ-
γελισμός-Ἑλ-
ληνισμός-Ἅ-

γιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός - Ἕνας Μεγάλος 
Ἐθνεγέρτης», κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ὁποί-
ας ἡ θεατρικὴ παράστασις «Ἅγιος Κοσμᾶς 
ὁ Αἰτωλός», συνεκίνησε ἰδιαιτέρως ὅλους 
τοὺς παρευρισκομένους.

Στὴν Ἀποστολικὴ Πόλι τῶν Πατρῶν 

Ἐνοριακὴ Ἐκδήλωσι 
Τὴν Κυριακή, Δ’ Νηστειῶν, 28η Μαρτίου 

2016 ἐκ. ἡμ., ὁ Σεβασμ. Ποιμενάρχης μας 
προΐστατο 
τῆς Θείας 
Λειτουργί-
ας στὸν Με-
τοχιακό μας 
Ἱερὸ Ναὸ τῆς
Ἀναλήψεως
τοῦ Σωτῆρος,
στὴν Ἀνθού-
πολι Πατρῶν.

Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, οἱ 
Νέοι τῆς Ἐνορίας, διὰ τοῦ χορευτικοῦ συγ-
κροτήματος «Μωραΐτες ἐν Χορῷ», παρου-
σίασαν ἕνα πράγματι ἐντυπωσιακὸ πρό-
γραμμα γιὰ τὴν Ἐπέτειο τῆς Ἐθνικῆς μας 
Παλιγγενεσίας, τοῦ ὁποίου προηγήθηκε ἡ 
τέλεσις Δοξολογίας, ὡς καὶ Ἐπιμνημοσύ-
νου Δεήσεως, γιὰ τὴν ἀνάπαυσι τῶν Ἡρω-
ϊκῶς Πεσόντων. 

Ἐπίσης, ἐξεπροσώπησαν τὴν τοπική μας 
Ἐκκλησία στὰ πλαίσια τῶν ἑορταστικῶν 
Ἐκδηλώσεων στὴν Πάτρα γιὰ τὴν Ἐπέτειο 
τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας τοῦ 1821. 



Ἐπὶ τῇ λαμπρᾷ Ἑορτῇ 
τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου 

καὶ τῇ ἐπετείῳ 
τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας
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■ Εὐγενὲς Ὅραμα - Ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη 

Σύσκεψις - Συνάντησις Γ’ 
γιὰ τὴν ἵδρυσι Ἰδιωτικῶν 

Ὀρθοδόξων Ἐκπαιδευτηρίων

Τὴν Πέμπτη, 18η 
Μαρτίου 2016 ἐκ. 

ἡμ., Μνήμη τοῦ 
Ἁγίου Πατρὸς ἡ-
μῶν Κυρίλλου Ἀρ-
χιεπισκόπου Ἱερο-

σολύμων, μὲ τὴν εὐ-
λογία, ἀλλὰ καὶ τὴν 

παρουσία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
μας κ. Κυπριανοῦ, πραγματοποιήθηκε, Χάριτι 
Θεοῦ, ἡ τρίτη διευρημένη Σύναξις, γιὰ τὴν προ-
ώθησι τοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ Ὁρά-
ματος τῆς Μητροπόλεώς μας. 

Στὴν Σύσκεψι, ἡ ὁποία πραγ-
ματοποιήθηκε στὸ Πνευματικὸ 
Κέντρο τοῦ Ἐνοριακοῦ Μετοχί-
ου τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεο-
τόκου (Πατρῶν 12, Κολωνός), 
παρευρέθησαν σημαντικοὶ Φί-
λοι καὶ Συμπαραστάτες τοῦ Ἔρ-
γου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς, Καθηγητὲς 
Πανεπιστημίου, Ἐκπαιδευτικοί,
καθὼς καὶ ἀντιπρόσωποι τῶν 
Δημοτικῶν μας Ἀρχῶν.

* * *
Ἔλαβαν τὸν λόγο τὰ Μέλη 

τῆς Συνεχιστικῆς Ἐπιτρο-
πῆς, Ἱεροδιάκονος Γα-
βριὴλ Ἁγιοκυπριανί-
της, κ. Νικόλαος 
Μάννης, ὁ ὁποῖος 
κατέθεσε ἕνα πρῶ-
το κείμενο γιὰ τὸ 
ἐσωτερικό-πνευμα-
τικὸ καὶ οὐσιῶδες Ἐκ-
παιδευτικὸ Πρόγραμμα τοῦ Σχολείου, καὶ κος 
Φώτιος Ἀθανασόπουλος, ὡς καὶ ἡ κα Εἰρήνη 
Ἀρχοντούλη, ἡ ὁποία συνεπικουρεῖ τὴν Συν-
εχιστικὴ Ἐπιτροπή. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης μας ἀνέγνωσε στὴν συνέχεια τὰ κύρια 
μέρη τοῦ Καταστατικοῦ τοῦ Συλλόγου. 

Ὁ λόγος δόθηκε καὶ στοὺς συμμετέχοντες, 
μεταξὺ τῶν ὁποίων ἦσαν καὶ οἱ ἐκπρόσωποι 
τῆς Τοπικῆς Διοικήσεως Φυλῆς κ. Στυλιανὸς 

Νίκας καὶ κ. Ἰωάννης Λιᾶκος, 
ὁ κ. Μπουραΐμης, πρώην Δή-
μαρχος Φυλῆς, ὁ Καθηγητὴς 
κ. Βασίλειος Γαϊτάνης, ὁ Κα-
θηγητὴς κ. Ἠλίας Φιλιππίδης, 
ὁ κ. Κωνσταντῖνος Παπαδη-
μητρακόπουλος Ἱδρυτὴς τοῦ 
Ἐκδοτικοῦ Οἴκου «Φωτοδό-
τες» κ.ἄ.

* * *
Ἡ ἐπίκλησις τῶν προσ-

ευχῶν ὅλων τῶν ἐν Χριστῷ 
Ἀδελφῶν μας, γιὰ τὴν εὐόδω-
σι τοῦ Ὁράματος ἔκλεισε τὴν 
σημαντικὴ αὐτὴν Τρίτη Σύ-
σκεψι. 



θίμου «Τὰ Λαζαράκια».
Μὲ στόχο τήν ἀναθέρμανσι τῆς Ἑλληνορθοδόξου 

Παραδόσεώς μας, τὰ παιδιά εἶπαν τὰ Κάλαντα τοῦ 
Λαζάρου, ἀνήμερα τῆς μεγάλης Δεσποτικῆς Ἑορτῆς 
τῆς Ἐγέρσεώς του, ἐνδεδυμένα παραδοσιακές φο-
ρεσιὲς καὶ βαστάζοντα τὴν Εἰκόνα τῆς Ἐγέρσεως 
τοῦ Λαζάρου, καθὼς καὶ ἕνα καλαθάκι μὲ ἄνθη.

Ἡ νεανικὴ πορεία ξεκίνησε ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονὴ 
τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, μετὰ ἀπὸ τὸν 
πρωϊνό ἐκκλησιασμό, καὶ κατέληξε στὸ κτήριο τοῦ 
Δημαρχείου, ὅπου τὰ παιδιὰ τραγούδησαν τὰ Κά-
λαντα τοῦ Λαζάρου ἐνώπιον πλήθους, τὸ ὁποῖο εἶχε 
συγκεντρωθῆ στὴν κεντρικὴ πλατεῖα καὶ τὰ παρα-
κολουθοῦσε μὲ συγκίνησι καὶ ἐνθουσιασμό. 



Ἀναβίωσις ἑνὸς λησμονημένου ἐθίμου

Τὰ «Λαζαράκια»

Τὸ Σάββατο τοῦ Λαζάρου, 10η Απριλίου 2016 ἐκ. 
ἡμ., μὲ πολλὴ συγκίνησι, Χάριτι Θεοῦ καὶ μὲ τὴν 

εὐχὴ καὶ εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, πραγματο-
ποιήθηκε γιὰ 
πρώτη φο-
ρά, ἀπό τὰ παι-
διὰ τῶν Κατη-
χητικῶν μας, ἡ 
ἀναβίωσις τοῦ
ξεχασμένου ἐ-



● Ἑωρτάσθη-
κε καὶ ἐφέτος μὲ
λαμπρότητα ἡ
Ἑορτὴ τῆς Ὀρθο-
δοξίας ἀπὸ τὴν 
Ἐκκλησία μας.

Τὸ πρωῒ τῆς 
Κυριακῆς Α’ τῶν
Νηστειῶν, 7/20.3.2016, ἐτελέσθη πολυαρχι-
ερατικὴ Θεία Λειτουργία στὸν ἱστορικὸ Ἱερὸ 
Ναὸ Ἁγίας Παρασκευῆς στὸ Μοναστηράκι 
Ἀθηνῶν, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου 
Ἀρχιεπισκόπου μας κ. Καλλινίκου.

Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ἔγι-
νε ἡ καθιερωμένη Λιτανεία σὲ ὁδοὺς περὶ τὸν 
Ναὸν καὶ ἀνεγνώσθησαν τὰ ἀποσπάσματα 
τοῦ Συνοδικοῦ τῆς Ὀρθοδοξίας. 

* * * 
● Τὸ ἑσπέρας, πραγματοποιήθηκε ἡ καθι-

ερωμένη Συνοδικὴ Ἐκδήλωσις στὴν Αἴθουσα 
Τελετῶν τοῦ Ὀργανισμοῦ Λιμένος Πειραιῶς 
(Ὀ.Λ.Π.) τῇ φροντίδι τοῦ ἐπιχωρίου Σεβασμ. 
Μητροπολίτου Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γε-
ροντίου.

Στὴν Ἐκδήλωσι παρέστησαν ὁ Μακαριώ-
τατος Ἀρχιεπίσκοπός μας κ. Καλλίνικος, τὰ 
Μέλη τῆς Ἱεραρχίας μας, ἀρκετοὶ Κληρικοί 
μας, Μοναχοὶ καὶ Μοναχές, ὡς καὶ πλῆθος 
εὐσεβῶν πιστῶν.

Παρουσιαστὴς τῆς Ἐκδηλώσεως ἦταν ὁ 
Πρωτοπρ. π. Γεώργιος Κοντογιώργης, ἡ δὲ Χο-
ρωδία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ 
Φυλῆς «Ἑλληνορθόδοξη Κληρονομιά», ὑπὸ 
τὴν διεύθυνσι τοῦ Μουσικολ. Ἱερομ. π. Διονυ-

σίου Ἁγιοκυπρι-
ανίτου, ἔψαλε ἐπι-
τυχῶς ἐπίκαιρα 
μέλη ἀπὸ τὴν ὑ-
μνολογία τῆς Ἐκ-
κλησίας μας.

Ὁ Σεβασμ. Ἐπί-
σκοπος Φιλίππων

κ. Ἀμβρόσιος ἐκ Δράμας, ὁ κύριος Ὁμιλητὴς 
τῆς Ἐκδηλώσεως, ἀνέγνωσε μὲ ἰδιαίτερη 
ἐκφραστικότητα καὶ σαφήνεια τὴν ἐνδιαφέ-
ρουσα Ὁμιλία του μὲ θέμα «Ὀρθοδοξία καὶ 
Αἵρεση».

Ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης 
ἐπαρουσίασε τὶς ἀποφασισθεῖσες Συνοδικῶς 
ἀπονομὲς τιμητικῶν διακρίσεων στὸν γηραιὸ 
Ἀρχιμ. π. Θεόκλητο Σταύρου, ὡς καὶ στὸν ἀεί-
μνηστο Ἀνδρέα Βαπορίδη († 1976), ἱδρυτὴ τοῦ 
ἐπισήμου Περιοδικοῦ τῆς Ἐκκλησίας μας «Ἡ 
Φωνὴ τῆς Ὀρθοδοξίας» (1928).

Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Καλ-
λίνικος ἔθεσε τὴν κατακλεῖδα τῆς ἐπιτυχοῦς 
ὁμολογιακῆς αὐτῆς Ἐκδηλώσεως τῆς Ἐκκλη-
σίας μας, ἀνακοινώσας μάλιστα ἐν συγκινή-
σει καὶ περὶ τῆς ἐπικειμένης ἐπισήμου Δια-
κηρύξεως τῆς Ἁγιότητος τοῦ Ἡγέτου ἡμῶν, 
Πρωθιεράρχου τῆς Ἐκκλησίας μας Μητροπο-
λίτου πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου Καβου-
ρίδου († 1955).

● Κατόπιν Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ἐτελέ-
σθη Συνοδικὸς Ἑορτασμὸς τοῦ Ἁγίου Γρηγο-
ρίου τοῦ Παλαμᾶ στὴν Θεσσαλονίκη, τὴν Β’ 
Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν, 14/ 27.3.2016. 

Τὸ πρωῒ τῆς Κυριακῆς τελέσθηκε Συνοδικὸ 
Συλλείτουργο στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ τῶν 
Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν στὴν Θεσσαλονίκη, 
προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπι-
σκόπου μας κ. Καλλινίκου. 

Πρὸς δόξαν Θεοῦ καὶ τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας Αὐτοῦ

Συνοδικοὶ Ἑορτασμοὶ καὶ Ἐκδηλώσεις 
● Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας ● Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ  

● Ἅλωσις τῆς Κωνσταντινουπόλεως
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Θεῖο Κήρυγμα ἐξεφώνησε κατὰ 
τὴν ὥρα τοῦ Κοινωνικοῦ ὁ 
Θεοφιλ. Γαρδικίου κ. Κλήμης.

Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θεί-
ας Λειτουργίας παρετέθη 
τράπεζα Ἀγάπης. Κατό-
πιν δὲ οἱ Ἀρχιερεῖς, μὲ 
ἐπὶ κεφαλῆς τὸν Μακαρι-
ώτατο Ἀρχιεπίσκοπό μας, 
μετέβησαν καὶ προσεκύνησαν 
τὸ ἱερὸ Λείψανο τοῦ μεγίστου Πατρὸς τῆς 
Ἐκκλησίας μας Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ.

* * *Τὸ ἀπόγευμα, ἔγινε μία λίαν σημαντικὴ 
Συνοδικὴ Ἐκδήλωσις στὴν Αἴθουσα Τελετῶν 
τοῦ Πανεπιστημίου Μακεδονίας στὴν Θεσσα-
λονίκη, μὲ ἐνδιαφέρον πρόγραμμα, παρου-
σίᾳ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας 

κ. Καλλινίκου καὶ τῶν ἁγίων 
Ἀρχιερέων, ἐπίσης δὲ πολ-

λῶν Κληρικῶν καὶ μεγάλου 
ἀκροατηρίου.

Παρουσιαστὴς τῆς Ἐκδη-
λώσεως ἦταν ὁ Αἰδεσιμ. Πρω-

τοπρ. π. Λάζαρος Κωνσταν-
τινίδης.  Χορὸς τοπικῶν Ἱερο-

ψαλτῶν, ὑπὸ τὴν διεύθυνσι τοῦ 
Καθηγητοῦ κ. Κοσμᾶ Παναγιώτου, ἀπέδωσε 
ἐπιτυχῶς ὕμνους ἀπὸ τὴν Ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου 
καὶ ἀπὸ τὸ Κατανυκτικὸ Τριώδιο.

Κύριος Ὁμιλητὴς τῆς Ἐκδηλώσεως ἦταν ὁ
οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβασμ. Μητροπολίτης Θεσ-
σαλονίκης κ. Γρηγόριος, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε 
μὲ ἰδιαίτερη πρωτοτυπία καὶ χάρι τὸ θέμα: 
«Ἡ Ὀρθόδοξος πίστις καὶ ἡ προσωπικὴ εὐθύ-
νη», τὸ ὁποῖο ἐνεποίησε ἐντύπωσι.

Ὁ Μακαριώτατος ἔκλεισε καταλλήλως τὴν 
σημαντικὴ αὐτὴ Ἐκδήλωσι, ἡ ὁποία ἐστέφθη 
μὲ κάθε ἐπιτυχία, πρὸς δόξαν Θεοῦ καὶ μαρτυ-
ρίαν τῆς ἀγωνιζομένης Ὀρθοδοξίας μας.

● Στὴν Αἴθουσα τοῦ Πολεμικοῦ Μουσείου 
Ἀθηνῶν, τὴν Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πατέρων 
τῆς Α’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, 30.5/12.6.2016, 
πραγματοποιήθηκε ἡ ἐπετειακὴ Συνοδικὴ Ἐκ-
δήλωσις τῆς Ἐκκλησίας μας γιὰ τὴν Ἅλωσι 
τῆς Κωνσταντινουπόλεως τοῦ 1453.

Παρέστησαν ὁ Μακαριώτα-
τος Ἀρχιεπίσκοπος μας κ. 
Καλλίνικος, ὁ Σεβασμ. Μη-
τροπολίτης Πειραιῶς καὶ 
Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, ὁ 
καὶ ὑπεύθυνος γιὰ τὴν δι-
οργάνωσι τῆς Ἐκδηλώσε-
ως καὶ Μέλη τῆς Ἱεραρχίας 
μας, ὡς καὶ πολλοὶ Κληρι-
κοί, Μοναχοὶ καὶ Μοναχές.

Στὴν Ἐκδήλωσι ἡ Χορωδία Ο.Ε.Β.Χ., ὑπὸ τὴ 
διεύθυνση τοῦ Καθηγητοῦ κ. Μιχαὴλ Μακρῆ, 
ἀπέδωσε ἐπίκαιρους ὕμνους, ἡ δὲ Παραδο-
σιακὴ Χορωδία καὶ Ὀρχήστρα τοῦ Ἐθνικοῦ 
Ὠδείου Ἀθηνῶν θρήνους καὶ τραγούδια τῆς 
Ἁλώσεως.

Τὸν ἐπετειακὸ λόγο ἐξεφώνησε ὁ διαπρεπὴς 
Βυζαντινολόγος κ. Ἰωάννης Πολέμης, Καθη-
γητὴς Βυζαντινῆς Φιλολογίας τοῦ Τμήματος 
Φιλολογίας τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ 
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν μὲ θέμα: «Σύνοδος 
Φλωρεντίας - Ἅλωση Κωνσταντινουπόλεως: 
Οἱ δυσμενεῖς συνέπειες τῆς Οὐνίας».

Ὁ κ. Καθηγητὴς μὲ ἐνάργεια λόγου ἔκανε 
ἱστορικὴ ἀναδρομὴ στὸ μεῖζον θέμα τῆς Οὐνί-
ας ἀπὸ τὴν ἐμφάνισί της ἕως τὴν Ἅλωσι, σκιε-
γράφησε δὲ τὶς προεκτάσεις τῆς Οὐνίας ἕως 
σήμερα. Παράλληλα, ἀναφέρθηκε στὸν ρόλο 
τῶν Δυτικῶν κατὰ τὴν πολιορκία καὶ τὴν 
Ἅλωσι, ὑπερτονίζοντας τὴν τραγικότητα τῆς 
ἕως σήμερον φιλενωτικῆς πορείας τῶν Λατι-
νοφρόνων καὶ Οἰκουμενιστῶν.

Τὴν παρουσίασι τῆς Ἐκδηλώσεως εἶχε ἡ μα-
θήτρια τοῦ κ. Καθηγητοῦ καὶ Διδάκτωρ τοῦ 
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κα Δήμητρα Μονιοῦ.







#
Μήνυμα

Ἐγρηγόρσεως καὶ Πιστότητος 
εἰς τὴν «Ὀρθὴν τῆς Πίστεως Ὁμολογίαν» 
τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν

† Κυριακὴ τῆς Σαμαρείτιδος, 16η Μαΐου 2016 ἐκ. ἡμ. 

Ἡ «Ὑγιαίνουσα Διδασκαλία»
τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων 

καὶ τῶν Πατέρων καὶ τῶν Συνόδων
καὶ ἡ λεγομένη Μεγάλη Σύνοδος 

τῶν Οἰκουμενιστῶν

Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἔναντι 
τῆς Αἱρέσεως τοῦ συγκρητιστικοῦ 

Οἰκουμενισμοῦ*

Α’. Εἰσαγωγὴ- Κριτικὴ στάσις καὶ προ-
ετοιμασία 
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοὶ καὶ Συλλειτουργοί·
Ἀγαπητὰ ἐν Κυρίῳ καὶ ἐν τῇ Γνησίᾳ Ὀρθοδοξίᾳ τέκνα·

1. Ἡμεῖς, οἱ ἀξιωθέντες, ἐλέῳ καὶ φιλ-
ανθρωπίᾳ τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ, νὰ διακονοῦμε τὸ Μικρὸν Ποίμνιον 
τῆς Γνησίας Ἐκκλησίας, εὐχόμεθα ἐκ μέ-
σης καρδίας διὰ τὸν στηριγμόν Σας εἰς τὴν 
«῾Υγιαίνουσαν Διδασκαλίαν» τῶν Ἁγίων 
Ἀποστόλων, τῶν Πατέρων καὶ τῶν Συν-
όδων, καὶ Σᾶς ἀσπαζόμεθα ἐν τῷ Φωτὶ τῆς 
Ἀναστάσεως καὶ τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν Πί-
στεως. 

2. Κατὰ τὰς ἡμέρας αὐτάς, Χάριτι Θεοῦ 
καὶ βοηθείᾳ τῆς Θεοτόκου, ἔχουμε συνέλ-
θει Ἕλληνες, Ρῶσοι καὶ Ρουμᾶνοι Ποιμέ-
νες καὶ Ἀντιπρόσωποι τῶν ἀνὰ τὴν οἰκου-
μένην Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, 
προκειμένου νὰ συμμετάσχουμε εἰς τὸ 
ἐξαιρετικὸν πράγματι Γεγονὸς τῆς ἐπι-
σήμου συμπεριλήψεως εἰς τὸ Ὀρθόδοξον 
Ἁγιολόγιον τοῦ Ὁμολογητοῦ Ἱεράρχου 
πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου (Καβουρί-
δου, † 1955), ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ δὲ αὐτῇ, συ-
σκεπτόμενοι ἀπὸ κοινοῦ, νὰ Σᾶς ἀπευ-

θύνουμε λόγον εἰρήνης, 
παραμυθίας, ἐνισχύσεως
καὶ ἐνημερώσεως.

3. Τοῦτο θεω-
ροῦμεν ἀναγ-
καῖον, ἐφ᾿ ὅ-
σον ἐπίκειται
ἡ σύγκλησις, με-
τὰ ἀπὸ τρεῖς ἑ- 
βδομάδας, ὑπὸ τῶν Οἰκουμενιστῶν, ἤτοι 
τῶν λεγομένων ἐπισήμων Ἐκκλησιῶν, τῆς 
ἀπὸ δεκαετηρίδων ἑτοιμαζομένης καὶ κα-
λουμένης ὑπ᾿ αὐτῶν Ἁγίας καὶ Μεγάλης 
Συνόδου, τῆς ὁποίας τὸ κῦρος ἀμφισβη-
τεῖται ἤδη ἰσχυρότατα ἀκόμη καὶ ἀπὸ τοὺς 
ἐν Καινοτομίᾳ θεολόγους καὶ εἰδήμονας, 
κληρικοὺς καὶ λαϊκούς, οἱ ὁποῖοι ἔχουν 
πλέον συνειδητοποιήσει πλήρως, ὅτι ὁ 
Οἰκουμενισμὸς ἀποτελεῖ μίαν ἐκκλησιολο-
γικὴν παναίρεσιν κατά τε τὴν πρᾶξιν καὶ 
τὴν θεωρίαν.

4. Βεβαίως, πρὸ τῆς συγκλήσεως τῆς Συν-
όδου αὐτῆς τῶν Οἰκουμενιστῶν καὶ πρὸ 
τῶν τελικῶν αὐτῆς ἀποφάσεων δὲν δυνά-
μεθα νὰ ἐκφέρωμεν λόγον ὁριστικὸν καὶ 
ἀποφαντικὸν περὶ αὐτῆς· ἐν τούτοις, δυ-
νάμεθα νὰ τηρήσωμεν κριτικὴν στάσιν 
ἔναντι τῆς Συνόδου αὐτῆς καὶ νὰ ἑτοιμα-
σθοῦμε διὰ τὰ μετὰ ἀπὸ αὐτήν, ἐφ᾿ ὅσον 
εἶναι γνωστὰ καὶ ἀπολύτως τεκμηριωμένα 
τόσον ἡ ἀφετηρία, ἡ ἐξέλιξις, τὰ στάδια 
καὶ αἱ μεταλλάξεις αὐτῆς, τὰ θεμέλια καὶ 
τὰ δομικὰ αὐτῆς ὑλικά, ὅσον καὶ τὰ πρόσ-
ωπα, τὰ ὁποῖα ἐπὶ ἕνα καὶ πλέον αἰῶνα 
εἰργάσθησαν μεθοδικὰ πρὸς ἐπίτευξιν τῆς 
Συνόδου αὐτῆς, χωρὶς ὅμως τὰς γνησίας 
ὀρθοδόξους ἁγιοπατερικὰς καὶ ἁγιοσυν-
οδικὰς προϋποθέσεις.

* * *
Β’. Τύποις καὶ οὐσίᾳ, ὄχι «Ἁγία καὶ 
Μεγάλη Σύνοδος»
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοὶ καὶ Συλλειτουργοί·
Ἀγαπητὰ ἐν Κυρίῳ καὶ ἐν τῇ Γνησίᾳ Ὀρθοδοξίᾳ τέκνα·

1. Ἐν πρώτοις, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀπο-
καλῆται καὶ θεωρῆται Ἁγία, ἡ Σύνοδος αὐ-

9●● Ἀριθμ. 6 ● Μάρτιος - Μάϊος 2016 



●10  ● Ὀρθόδοξος Παρέμβασις ●   

τὴ τῶν Οἰκουμενιστῶν, διότι δὲν ὑπάρχει 
προοπτικὴ ἐπικυρώσεως τῶν πρὸ αὐτῆς 
Ἁγίων Οἰκουμενικῶν καὶ Πανορθοδόξων 
Συνόδων, ἀλλὰ μᾶλλον ἔχει προγραμμα-
τισθῆ νὰ ἀντινομοθετήσῃ πρὸς αὐτάς, ἐφ᾿
ὅσον –ὡς εἶναι γνωστόν– αἱ ποικίλαι ἐκ-
κλήσεις διὰ τὴν ἀναγνώρισιν τῶν Ἁγίων 
Η’ καὶ Θ’ Οἰκουμενικῶν Συνόδων ἀπερ-
ρίφθησαν, προκειμένου νὰ μὴ δυσαρεστη-
θοῦν οἱ ἑτερόδοξοι τῆς Δύσεως, οὕτω δὲ 
οἱ Οἰκουμενισταὶ ἀρνοῦνται ἐν τῇ πράξει 
τὴν συνέχειαν τῆς Ἱερᾶς Παραδόσεως καὶ 
τὸν χρυσοῦν κανόνα τοῦ Ἁγίου Βικεντίου 
Λερίνης: «Id teneamus quod ubique, quod 
semper, quod ab omnibus creditum est», 
ἤτοι: τοῦτο ἂς κρατῶμεν, ὅπερ ἁπαντα-
χοῦ, ὅπερ ἀείποτε, ὅπερ ὑφ᾿ ἁπάντων 
ἐπιστεύθη. 

2. Ἐπὶ πλέον, βάσει τῆς σχετικῆς 
θεματολογίας καὶ τῶν κειμένων 
πρὸς τελικὴν ἔγκρισιν ὑπὸ τῆς 
Συνόδου τῶν ἐκτρεπομένων Οἰ-
κουμενιστῶν, διαπιστώνεται, ὅτι
ἡ λεγομένη αὐτὴ Μεγάλη Σύν-
οδος δὲν θὰ εἶναι καὶ δὲν εἶναι 
δυνατὸν νὰ θεωρῆται Μεγάλη οὔτε 
κατὰ τὸν τύπον οὔτε κατὰ τὴν οὐσίαν· ἀν-
τιθέτως μάλιστα: θὰ εἶναι μικρὰ καὶ ἐλα-
χίστη, κατὰ τὸν λόγον τοῦ Σωτῆρος μας 
(πρβλ. Ματθ. ε’ 19), ὁπωσδήποτε δὲ θὰ ἀπο-
κλεισθῇ ἀπὸ τὰ ὅρια τῆς γνησίας Ὀρθοδό-
ξου Συνειδήσεως.

3. Δὲν θὰ εἶναι τυπικῶς αὐτὴ ἡ Σύνοδος 
ὄντως Μεγάλη, ὅσον ἀφορᾶ τὸν ἀριθμὸν 
τῶν Συνέδρων, διότι –βάσει τοῦ Κανονισμοῦ 
αὐτῆς– θὰ ἀποτελῇ τελικῶς μίαν διευρυ-
μένην Σύναξιν Προκαθημένων, βασιζομέ-
νην εἰς τὴν ἀρχὴν τῆς ἀντιπροσωπεύσεως, 
κατὰ τὴν ὁποίαν ἑκάστη Τοπικὴ Ἐκκλη-
σία θὰ ἔχῃ μίαν μόνο ψῆφον, πρᾶγμα τὸ 
ὁποῖον εἶναι ἀδιανόητον διὰ μίαν γνησίαν 
Ἐκκλησιαστικὴν Σύνοδον τῆς Ἱερᾶς Παρα-
δόσεώς μας.

4. Τοιουτοτρόπως, ἡ Σύνοδος αὐτὴ τῶν 
καινοτόμων Οἰκουμενιστῶν δὲν πληροῖ τοὺς
ὅρους μιᾶς ὄντως Συνόδου τῆς Παραδόσε-

ως, διότι τὸ αὐθεντικὸν Συνοδικὸν Ἦθος 
τῆς Ὀρθοδοξίας, τὸ ὁποῖον ἀποτελεῖ ἔκ-
φρασιν τῆς οὐσίας τῆς Ἐκκλησίας, ἀπαι-
τεῖ τὴν κατάθεσιν τῆς ἐκκλησιαστικῆς 
ἐμπειρίας ὑπὸ τοῦ συνόλου τῶν Ἐπισκό-
πων καὶ ἐξ ὀνόματος τοῦ χριστωνύμου 
Λαοῦ ἑκάστης Ἐπισκοπῆς, ἐφ᾿ ὅσον –κα-
τὰ τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησιολογίαν– ὁ Ἐπί-
σκοπος ἐκπροσωπεῖ τὴν ὑπ᾿ αὐτὸν Τοπικὴν 
Ἐκκλησίαν εἰς τὴν Σύνοδον, ἡ δὲ γνησιό-
της τῆς τριπλῆς αὐτοῦ Διακονίας (Διακονία 
Μυστηρίων, Διδασκαλίας καὶ Διοικήσεως), 
συνιστᾶ καὶ ἐπιβεβαιώνει τὴν πιστότητα 
καὶ τὸ ἀσάλευτον, τόσον Αὐτοῦ, ὅσον καὶ 
τοῦ περὶ αὐτὸν Κλήρου καὶ Λαοῦ, εἰς τὴν 
Εὐαγγελικὴν Ἀλήθειαν, ἤτοι εἰς τὴν Ὀρθο-

δοξίαν τῆς Ἀληθείας καὶ τῆς Ζωῆς. 
5. Τὸ ἀντιπροσωπευτικὸν σύστημα 
εἶναι κατ᾿ οὐσίαν ἀντι-συνοδικὸν 

σύστημα, διότι ἀποκλείει τὴν 
συμμετοχὴν εἰς τὴν Σύνοδον 
ἐκείνων τῶν Ἐπισκόπων, οἱ ὁποῖ-
οι θὰ ἐξέφραζαν τὴν διαφωνίαν 

αὐτῶν πρὸς τὴν θεωρίαν καὶ τὴν 
πρᾶξιν τοῦ ἐκκλησιομάχου Οἰκου-

μενισμοῦ, ταυτοχρόνως δὲ εἶναι 
σαφές, ὅτι ἐπιδιώκει τὴν ἀνάδειξιν τῆς 
γνώμης τῶν ἐλαχίστων –προεκλεγέντων 
καταλλήλως– ἀντιπροσώπων, ὡς ἔκφρασιν 
δῆθεν πανορθοδόξου συμφωνίας. 

6. Κατὰ δὲ τὴν οὐσίαν, δὲν θὰ εἶναι 
ὄντως Μεγάλη ἡ Σύνοδος αὐτὴ τῶν ψευ-
δοδιδασκάλων Οἰκουμενιστῶν, ἐφ᾿ ὅσον τὰ 
θέματα, τὰ ὁποῖα θὰ τὴν ἀπασχολήσουν 
οὔτε μεγάλα εἶναι οὔτε καίρια οὔτε σωτή-
ρια, ἀλλ᾿ εἶναι ὄντως μικρὰ καὶ ἐλάχιστα, 
ἐπουσιώδη καὶ ὁπωσδήποτε ἐγκοσμιοκρα-
τικῆς προοπτικῆς, οὐδόλως ἀφορῶντα ἀφ᾿ 
ἑνὸς μίαν ζῶσαν Ἐκκλησίαν, ποντοπο-
ροῦσαν ἐν μέσῳ ποικίλων προκλήσεων τῆς 
συγχρόνου ζωῆς, ἀφ᾿ ἑτέρου ἕνα κόσμον 
πληττόμενον θανασίμως ἀπὸ τὴν Φιλοδο-
ξίαν, τὴν Φιλαργυρίαν καὶ τὴν Φιληδονίαν, 
βυθιζόμενον δὲ ἔτι καὶ ἔτι εἰς τὴν σύγχυσιν 
καὶ τὴν ἀπουσίαν νοήματος ζωῆς.

7. Μία ὄντως Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος 





τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας θὰ ἔπρεπε σήμε-
ρα νὰ ἀσχοληθῆ ἐπισταμένως, ὄχι μὲ θέ-
ματα, τὰ ὁποῖα εἶναι αὐτονόητα καὶ ἔχουν 
ἤδη λυθῆ ἐπαρκῶς καὶ τελεσιδίκως ὑπὸ τῆς 
Εὐαγγελικῆς καὶ Κανονικῆς Παραδόσεως 
(Γάμος, Νηστεία, Εἰρήνη καὶ Συμφιλίωσις 
Λαῶν κ.τ.ὅ.)· ἀλλά, μὲ πολὺ σοβαρὰ καὶ 
ἐπίκαιρα Θέματα Πίστεως - Δόγματος καὶ 
Ζωῆς -Ἤθους, ἐν σχέσει μάλιστα μὲ λίαν
ἐπικινδύνους συγχρόνους μας αἱρέσεις, ποι-
κιλομόρφους πλάνας καὶ ἰδεολογικὰ ρεύ-
ματα, διαβρώνοντα σταδιακῶς, σταθερῶς 
καὶ ἐνίοτε ἀνεπαισθήτως τὴν χριστιανικὴν 
ἰδιαιτέρως κοινωνίαν οὕτως, ὥστε 

● νὰ ἀκυρώνουν τὸ Εὐαγγέλιον τῆς Σω-
τηρίας (αἵρεσις τοῦ πολυμόρφου Διαχρι-
στιανικοῦ καὶ Διαθρησκειακοῦ Οἰκου-
μενισμοῦ, σχετικοποίησις τῆς Ἀλη-
θείας, ἐκκλησιολογικὴ περιεκτι-
κότης [comprehensiveness], ἐκκοσμί-
κευσις, συγκρητιστικὰ κινήμα-
τα «Νέας Ἐποχῆς»)·

● νὰ ἀναιροῦν τὸ Εὐαγγελι-
κὸν Ἦθος (Βιοηθική, διαστροφὴ 
Ἀνθρωπολογίας, κοινωνικο-οικο-
νομικαὶ θεωρίαι) · ἐν τέλει δέ,

● νὰ κηρύττουν «ἕτερον εὐαγγέλιον, παρ᾿
ὃ εὐηγγελίσθημεν καὶ παρελάβομεν» (ἀκα-
δημαϊκή, στοχαστική, φιλοσοφίζουσα καὶ 
οἰκουμενιστικὴ θεολογία κ. ἄ.).

8. Εἶναι δὲ ἀκόμη μικροτέρα καὶ ἐλαχίστη 
ἡ Σύνοδος αὐτή, διότι προδίδει τὴν ἐλπίδα 
τοῦ κόσμου, προδίδει τὴν προσδοκίαν τῶν 
καλοπροαιρέτων ἀναζητητῶν τῆς Ἀληθεί-
ας καὶ τῆς Ζωῆς, μέσῳ τῆς ἀντορθοδόξου 
διδασκαλίας αὐτῆς περὶ Ἐκκλησίας, κατὰ 
τὴν ὁποίαν εἰς τὰ Κανονικὰ καὶ Χαρισμα-
τικὰ Ὅρια τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ 
Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας περιλαμβάνον-
ται δῆθεν καὶ αἱ νοθεύσασαι ποικιλοτρό-
πως τὸ Εὐαγγελικὸν Μήνυμα πολυώνυμοι 
αἱρετικαὶ θρησκευτικαὶ Κοινότητες Ἀνα-
τολῆς καὶ Δύσεως, ἐν τέλει δὲ τὸ Θεοΐδρυ-
τον Οἰκοδόμημα τῆς Μιᾶς καὶ Μοναδικῆς 
Ἐκκλησίας τίθεται εἰς θέσιν καὶ σχέσιν 
ἰσότιμον καὶ παράλληλον πρὸς τὰς λεγο-

μένας Θρησκείας τοῦ Κόσμου, καταργουμέ-
νης τοιουτοτρόπως τῆς Ἱεραποστολικῆς-
Εὐαγγελικῆς Κλήσεως πρὸς μετάνοιαν, 
ἐπιστροφὴν καὶ ἔνταξιν εἰς τὸ Ἓν καὶ Μο-
ναδικὸν Σῶμα Αὐτῆς τῶν ἑτεροδόξων καὶ 
ἑτεροθρήσκων.

9. Ἐπιπροσθέτως, εἶναι ἐνδεικτικὸν τῆς 
ἀπουσίας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἀπὸ τὴν 
προετοιμασίαν τῆς λεγομένης Μεγάλης 
Συνόδου τῶν ποικιλοτρόπως ἐκτρεπομέ-
νων Οἰκουμενιστῶν, τὸ ὅτι ἀκόμη καὶ τὰ 
κείμενα, τὰ ὁποῖα προωθοῦνται πρὸς ἔγ-
κρισιν, δὲν διέπονται ἀπὸ τὴν ζῶσαν καὶ 
ζωοποιοῦσαν πνοὴν τοῦ εὐαγγελικοῦ καὶ 
πατερικοῦ λόγου, οὔτε ἐμπνέονται ἀπὸ 
τὴν χριστοφόρον, ἐλπιδοφόρον καὶ ἀνα-

καινιστικὴν μαρτυρίαν τοῦ Θείου Πα-
ρακλήτου.

10. Τὰ θέματα καὶ τὰ κείμενα 
τῆς Συνόδου αὐτῆς δὲν εἰσάγουν 
μόνον καινὰς καὶ αἱρετικὰς δο-
ξασίας· εἰσάγουν ἐπίσης νεοφα-
νῆ καὶ κενὸν τρόπον, κυριολε-

κτικῶς ἐγκοσμιοκρατικὸν καὶ χα-
μηλοτάτου ἐπιπέδου, ἀπευθυνό-

μενα δῆθεν πρὸς τὸν κόσμον, μὲ κα-
νόνας μιᾶς γλώσσης γραφειοκρατικῆς, ἰδεο-
λογικῆς, ἐπαγγελματικῆς, ψυχρῆς καὶ 
ἀκάμπτου, ὁπωσδήποτε δὲ εἰς ἕνα κλῖμα 
νοσηρᾶς ἐσωστρεφείας.

● Ἆρά γε, αὐτὸ θὰ ἀνέμενεν, ὡς Φωνὴν 
τοῦ Ζῶντος Θεοῦ, ὁ ἀποπροσανατολι-
σμένος σύγχρονός μας ἄνθρωπος, ὁ 
ὁποῖος ἀσφυκτιᾷ καὶ βιώνει τὴν κατά-
θλιψιν καὶ τὸν πνευματικὸν θάνατον ἐν-
τὸς ἑνὸς Νεο-ειδωλολατρικοῦ Πολιτισμοῦ;

* * *
Γ’. Ἱστορικὴ Ἀναδρομὴ- Πορεία Ἀπο-
στασίας
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοὶ καὶ Συλλειτουργοί·
Ἀγαπητὰ ἐν Κυρίῳ καὶ ἐν τῇ Γνησίᾳ Ὀρθοδοξίᾳ τέκνα·

1. Θὰ πρέπει ὅμως νὰ ὑπογραμμισθῇ, 
ὅτι ἡ ἐκ τῶν προτέρων κριτικὴ στάσις καὶ 
ἐν τέλει ἀπόρριψις ἐκ μέρους τῆς Γνησίας 
Ὀρθοδοξίας τῆς λεγομένης Ἁγίας καὶ Με-
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γάλης Συνόδου τῶν πεπτωκότων Οἰκου-
μενιστῶν καὶ ὁ χαρακτηρισμὸς αὐτῆς ὡς 
μικρᾶς καὶ ἐλαχίστης καὶ ὁπωσδήποτε ὡς 
ψευδοσυνόδου, δὲν ὀφείλεται μόνον εἰς τὴν 
ἀρχὴν τῆς ἀντιπροσωπεύσεως, ὡς καὶ εἰς 
τὴν θεματολογίαν καὶ τὰ κείμενα αὐτῆς, 
ἀλλὰ πρωτίστως καὶ θεμελιωδῶς εἰς τὰ 
πρόσωπα καὶ τὴν ἱστορικὴν πορείαν αὐτῆς, 
ἀναγομένης εἰς τὰς ἀρχὰς τοῦ Κ’ αἰῶνος, 
καὶ πάντοτε βεβαίως ἐν συναρτήσει τόσον 
μετὰ τῆς προϊστορίας τοῦ Συγκρητισμοῦ, 
ὅσον καὶ μετὰ τῆς γενέσεως καὶ τῆς ἐξε-
λίξεως τῆς συγχρόνου μας παναιρέσεως 
τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τῆς ὁποίας αἱ ἀπαρχαὶ 
ἀνιχνεύονται εἰς τὸν συγκρητιστικὸν Γνω-
στικισμόν, τὸν καταδικασθέντα ὑπὸ τῆς 
Ἐκκλησίας συνοδικῶς καὶ διδάσκοντα σω-
τηρίαν «μόνον ἐν ἔργοις ἀγαθοῖς».

2. Εἶναι γνωστόν, ὅτι ἡ λεγομέ-
νη Οἰκουμενικὴ Κίνησις, ὑπὸ τὴν 
ἔννοιαν τῆς συνεργασίας τῶν 
διαφόρων Χριστιανικῶν Ὁμολο-
γιῶν, προκειμένου δῆθεν νὰ δια-
κονήσουν ἀπὸ κοινοῦ τὸν κόσμον, 
μὲ τελικὸν σκοπὸν τὴν ἕνωσιν 
αὐτῶν, ἐνεφανίσθη τὸ πρῶτον 
κατὰ τὰ μέσα τοῦ ΙΘ’ αἰῶνος 
ἐντὸς τοῦ προτεσταντικοῦ κόσμου τῆς Δύ-
σεως, ἑτοιμάζουσα ποικιλοτρόπως τὸ ἔδα-
φος διὰ μίαν οἰκουμενικὴν συνεργασίαν 
πάντων τῶν Χριστιανῶν, θεσμικῶς ἐκφρα-
ζομένην, μὲ τὴν σύμπηξιν ἑνὸς Παγχρι-
στιανικοῦ Ὀργανισμοῦ, τοῦ ὁποίου ὅμως τὰ 
μέλη δὲν θὰ ἀληθεύουν ἐν τῇ Ἀγάπῃ τῆς 
Ὀρθοδόξου Πίστεως, ἀλλὰ θὰ δραστηριο-
ποιοῦνται συγκρητιστικῶς εἰς τὸ πλαίσιον 
μιᾶς ἐγκοσμιοκρατικῆς Ἀγάπης καὶ Διακονίας.

3. Ἀκριβῶς εἰς τὸ κρίσιμον αὐτὸ σημεῖ-
ον, εἰσέρχεται ἐπισημότατα εἰς τὰ οἰκου-
μενιστικὰ δρώμενα τὸ Πατριαρχεῖον Κων-
σταντινουπόλεως καὶ ἀναλαμβάνει πρω-
τοβουλίας, αἱ ὁποῖαι ἀποτελοῦν ὄντως Και-
νοτομίαν καὶ ἀνατρέπουν πλήρως τὸν ἀκρι-
βῆ Κανόνα καὶ Ὅρον τῆς εὐσεβοῦς Διδα-
σκαλίας, τοῦ Ἀποστολικοῦ «Τύπου Διδα-
χῆς» (πρβλ. Ρωμ. Ϛ ’ 17).

4. Κατὰ τὰς ἀρχὰς τοῦ Κ’ αἰῶνος, ἐπικρα-
τοῦντος ἤδη κλίματος καινοτομιῶν εἰς τὴν 
Ἐκκλησίαν Κωνσταντινουπόλεως, ὁ Πα-
τριάρχης Ἰωακεὶμ Γ’ ἀποστέλλει πρὸς τὰς 
ἄλλας Τοπικὰς Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας 
δύο Συνοδικὰς Ἐγκυκλίους (1902 καὶ 1904), 
διὰ τῶν ὁποίων τίθεται τὸ ζήτημα τῶν 
σχέσεων, ὡς καὶ τὸ θέμα τῆς ἑνώσεως τῆς 
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας «ἐν τῷ παρόντι καὶ 
ἐν τῷ μέλλοντι», «μετὰ τῶν δύο μεγάλων 
τοῦ χριστιανισμοῦ ἀναδενδράδων (τ. ἐ. 
ἀναρριχομένων ἀμπέλων, κληματαριῶν), 
τῆς Δυτικῆς δηλονότι καὶ τῆς τῶν Διαμαρ-
τυρομένων Ἐκκλησίας»· ἐπίσης, προτεί-
νονται τρόποι προλειάνσεως τῆς ὁδοῦ πρὸς 
τὴν παγκόσμιον χριστιανικὴν ἑνότητα, καὶ 
τέλος ἀπευθύνεται προτροπὴ διὰ σπουδὴν 
πρὸς ἕνωσιν εἰδικὰ μὲ τοὺς Παλαιοκαθολι-

κοὺς καὶ Ἀγγλικανούς, οἱ ὁποῖ-
οι χαρακτηρίζονται ὡς «διϊστά-
μενοι», ἤτοι ὄχι ὡς Χριστιανοὶ 
ἀποκεκομμένοι τῆς Μιᾶς καὶ 
Μοναδικῆς Ἀμπέλου, ἑπομένως
δὲ κείμενοι εἰς πτῶσιν, ἀλλ᾿ ὡς 
ἱστάμενοι ἐν τῇ Πίστει, μὴ κοι-
νωνοῦντες ὅμως πρὸς τὸ παρὸν 
μὲ τοὺς ᾿Oρθοδόξους.

5. Εἰς τὰς δύο αὐτὰς Ἐγκυκλίους ἀπη-
χεῖται σαφέστατα ἡ ἀγγλικανικὴ Θεωρία 
τῶν Κλάδων καὶ εἰς αὐτὰς εὑρίσκονται αἱ 
ρίζαι καὶ ἀπαρχαὶ τόσον τῆς ἐμπλοκῆς, 
ἐν πράξει καὶ θεωρίᾳ, τῶν ᾿Oρθοδόξων εἰς 
τὴν προτεσταντικὴν Οἰκουμενικὴν Κίνησιν, 
ὅσον καὶ τῆς ἤδη ἀναμενομένης Μεγάλης 
Συνόδου τῶν ψευδοδιδασκάλων Οἰκουμε-
νιστῶν.

6. Τὸν Ἰανουάριον τοῦ 1920, ἡ Κωνσταν-
τινούπολις, διὰ μέσου τοῦ Πατριαρχικοῦ 
Διαγγέλματος, τῆς «ἱδρυτικῆς» αὐτῆς «χάρ-
τας τῶν συγχρόνων οἰκουμενικῶν κινή-
σεων», κηρύσσει πλέον ἐπισήμως καὶ μὲ 
τρόπον πρωτοφανῆ, ἀπροκαλύπτως καὶ 
γυμνῇ τῇ κεφαλῇ, τὴν παναίρεσιν τοῦ 
Οἰκουμενισμοῦ, ἐφ᾿ ὅσον κατὰ κύριον λό-
γον ἀναγνωρίζει τὰς πολυωνύμους αἱρέ-
σεις ὄχι «ὡς ξένας καὶ ἀλλοτρίας, ἀλλ᾿ 





ὡς συγγενεῖς καὶ οἰκείας ἐν Χριστῷ καὶ 
“συγκληρονόμους καὶ συσσώμους τῆς 
ἐπαγγελίας τοῦ Θεοῦ ἐν Χριστῷ”» · ἐπί-
σης, προτείνει, διὰ τὴν ὠφέλειαν δῆθεν 
«τοῦ ὅλου τῆς Ἐκκλησίας σώματος», 
ἐντὸς τοῦ ὁποίου νοοῦνται ὀρθόδοξοι καὶ 
ἑτερόδοξοι, τὴν ἵδρυσιν μιᾶς «Κοινωνίας 
τῶν Ἐκκλησιῶν», ἡ ὁποία τελικῶς ἐπραγ-
ματοποιήθη, ὡς γνωστόν, ἐν ἔτει 1948 μὲ 
τὴν σύμπηξιν τοῦ οὕτω καλουμένου Παγ-
κοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν.

7. Εἰς τὰ θεμέλια τῆς προτεινομένης ὑπὸ 
τοῦ Διαγγέλματος τοῦ 1920 Διαχριστια-
νικῆς Ὁμοσπονδίας κεῖνται αἱ τρεῖς κύριαι 
κακοδοξίαι τοῦ πολυαιρετικοῦ Οἰκουμενι-
σμοῦ: ἡ Βαπτισματικὴ Θεολογία, ὁ Δογμα-
τικὸς Συγκρητισμὸς καὶ ἡ Ἐγκοσμιοκρα-
τικὴ Προοπτική, αὐταὶ δὲ αἱ κακοδοξίαι 
ἔκτοτε εὑρίσκονται εἰς τὸ κέντρον τῆς 
Οἰκουμενικῆς Κινήσεως καὶ διὰ μέ-
σου αὐτῶν οἱ ἐξ ὀρθοδόξων Οἰκου-
μενισταὶ ἔχουν τὴν αἴσθησιν, ὅτι 
ἀνήκουν πλέον εἰς μίαν Νέαν Οἰ-
κουμενικὴν Ἀδελφότητα καὶ ἀπο-
κτοῦν μίαν νέαν ἐκκλησιολογικὴν 
αὐτο-συνειδησίαν.

8. Ἄμεσος ἀπόρροια τοῦ Πατριαρχι-
κοῦ Διαγγέλματος τοῦ 1920 ἦτο ἡ ἀλλα-
γὴ τοῦ Ἡμερολογίου κατὰ τὸ ἔτος 1924, 
ἐφ᾿ ὅσον τὸ οἰκουμενιστικὸν Διάγγελμα εἶ-
χε προτείνει, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, τὴν παρα-
δοχὴν «ἑνιαίου Ἡμερολογίου πρὸς ταυ-
τόχρονον ἑορτασμὸν τῶν μεγάλων χρι-
στιανικῶν ἑορτῶν ὑπὸ πασῶν τῶν Ἐκ-
κλησιῶν», τῆς δὲ ἀλλαγῆς εἶχε προηγηθῆ 
τὸ λεγόμενον Πανορθόδοξον Συνέδριον 
τῆς Κωνσταντινουπόλεως (10.5- 8.6.1923), 
τοῦ ὁποίου οἱ σύνεδροι, ὑπὸ τὸν Καινοτό-
μον -Νεωτεριστὴν-Τέκτονα πατριάρχην Με-
λέτιον Μεταξάκην, εἶχον τὴν συνείδησιν, 
ὅτι ἀποτελοῦσαν «μέλη τῆς παγχριστια-
νικῆς ἀδελφότητος» καὶ ἐπεδίωκον τὴν 
ἀλλαγὴν τοῦ Ἡμερολογίου, ὥστε νὰ ἐπι-
τευχθῇ ἡ «προσέγγισις τῶν δύο χριστια-
νικῶν κόσμων τῆς Ἀνατολῆς καὶ τῆς Δύσε-
ως», εἶναι δὲ γνωστόν, ὅτι ἐν ὀνόματι τῆς 

προσεγγίσεως αὐτῆς ἐν τέλει διεσπάσθη ἡ 
μακραίων καὶ καθηγιασμένη Ἑορτολογικὴ 
Ἑνότης τῶν Ὀρθοδόξων.

9. Αἱ Ἐγκύκλιοι τοῦ 1902 καὶ 1904, ἡ Ἐγκύ-
κλιος τοῦ 1920 καὶ τὸ Πανορθόδοξον Συν-
έδριον τοῦ 1923, ἀλλὰ βεβαίως καὶ ἡ Προ-
καταρκτικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ 1930 (Ἱερὰ Μονὴ 
Βατοπεδίου, Ἁγίου Ὄρους), θεωροῦνται 
ἑνιαίως, μὲ οἰκουμενιστικὴν προοπτικὴν καὶ
ἀναφορὰν πρὸς τὴν συγκληθησομένην 
Μεγάλην Σύνοδον καὶ ἀποτελοῦν «ἐκφάν-
σεις μιᾶς μακροπνόου ἐκκλησιαστικῆς πο-
λιτικῆς» τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινου-
πόλεως, ἡ δὲ θεματολογία αὐτῶν εἶναι ὁ 
κύριος ἄξων μιᾶς προβληματικῆς, ἡ ὁποία 
ἐξεδηλώθη πλέον συγκεκριμένως εἰς τὰς
Πανορθοδόξους Διασκέψεις ἐν Ρόδῳ 

(1961-Α’, 1963- Β’, 1964-Γ’) καὶ ἐν Γενεύῃ 
(1968-Δ’).

10. Δὲν θὰ πρέπει νὰ λησμονῆται, 
ὅτι ἡ ἀπὸ μακροῦ παρασκευαζομέ-

νη Μεγάλη Σύνοδος τῶν καινο-
τόμων Οἰκουμενιστῶν ἔχει ἀναμ-

φιβόλως καὶ ὁμολογουμένως ὡς 
βάσιν αὐτῆς τὴν Ἐγκύκλιον τοῦ 

1920· τοῦτο εἶχεν ἀποφασισθῆ καὶ δη-
λωθῆ εἰς τὸ πρῶτον θεματολόγιον, ἐν 

Ρόδῳ (1961-Α’) : 
«Ὀρθοδοξία καὶ Οἰκουμενικὴ Κί-

νησις -α. Ἡ ἐν τῷ πνεύματι τῆς 
Πατριαρχικῆς Ἐγκυκλίου τοῦ 1920 
παρουσία καὶ συμμετοχὴ τῆς Ὀρθο-
δόξου Ἐκκλησίας ἐν τῇ Οἰκουμενικῇ 
Κινήσει»· 

● ἡ δὲ ἀντορθόδοξος Ἐγκύκλιος αὐτὴ 
ἀποτελεῖ, ὡς ἔχει ὀρθῶς ἐπισημανθῆ, «ἐπι-
στολὴν τοῦ Πατριάρχου Μελετίου Μετα-
ξάκη».

11. Ἡ προγραμματιζομένη ὑπὸ τῆς λεγο-
μένης Μεγάλης Συνόδου ἀναγνώρισις τῆς 
ἐκκλησιαστικότητος τῶν αἱρετικῶν Κοι-
νοτήτων Δύσεως καὶ Ἀνατολῆς δὲν εἶναι 
ζητούμενον ὑπὸ τῶν ἐκκλησιομάχων Οἰ-
κουμενιστῶν, διότι αὐτὴ ἔχει ἤδη διακη-
ρυχθῆ, ἔχει γίνει συλλογικῶς / πανορθο-
δόξως δεκτή, βιώνεται ἀδιαταράκτως καὶ 
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σκοπίμως ἐπὶ ἕνα περίπου αἰῶνα, τώρα 
δὲ ἁπλῶς θὰ θεσμοθετηθῆ συνοδικῶς καὶ 
τοιουτοτρόπως ἡ πολύμορφος αἵρεσις τοῦ 
Οἰκουμενισμοῦ θὰ δογματοποιηθῇ μὲ πολὺ 
συγκεκριμένον τρόπον, ὅπως προέβλεπεν 
τὸ γράμμα καὶ τὸ πνεῦμα τῆς Ἐγκυκλίου 
τοῦ 1920 : 

● Αἱ ἁπανταχοῦ ἐκκλησίαι τοῦ Χριστοῦ, 
αἱ συναποτελοῦσαι τὴν Νέαν Οἰκουμε-
νικὴν Ἀδελφότητα, δὲν ἀντικρύζουν ἀλλή-
λας ὡς ἀγνώστους καὶ ξένας, ἀλλ᾿ ὡς 
συγγενεῖς καὶ ἀποτελούσας τὴν οἰκοδομὴν 
τοῦ Χριστοῦ καὶ οὔσας συγκληρονόμους 
καὶ συσσώμους καὶ συμμετόχους τῆς ἐπαγ-
γελίας τοῦ Θεοῦ ἐν Χριστῷ.

* * *
Δ’. Ἐπίλογος: Ἐμμονὴ εἰς ὃ εὐηγγελί-
σθημεν καὶ παρελάβομεν 
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοὶ 
καὶ πεφιλημένα ἐν Κυρίῳ τέκνα·

1. Εὐχόμεθα νὰ μὴ ἐπιτρέψῃ ἡ ἄμαχος 
θεομητορικὴ Σκέπη τοιαύτην κατάπτω-
σιν τῶν λεγομένων ἐπισήμων Ἐκκλησιῶν, 
ἅπαντες δὲ οἱ πλανηθέντες καὶ πεπτωκό-
τες Οἰκουμενισταί, ἐν συντριβῇ καὶ μετα-
νοίᾳ, νὰ ἐπιστρέψουν εἰς τὴν Ὁδὸν τῶν 
Πατέρων ἡμῶν καὶ νὰ μὴ συμμετάσχουν 
εἰς μίαν κακέκτυπον Σύνοδον ἢ μᾶλλον 
εἰς ἕνα κατ᾿ ἀκρίβειαν Οἰκουμενιστικὸν 
Συνέδριον, εἰς τὸ πνεῦμα τῆς λεγομένης Β’ 
Βατικανῆς Συνόδου τοῦ παναιρετικοῦ Πα-
πισμοῦ (1962-1965).

2. Οἱ καλοπροαίρετοι ἀδελφοί μας, κλη-
ρικοὶ καὶ λαϊκοί, οἱ εὑρισκόμενοι ἀκόμη 
εἰς κοινωνίαν μὲ τοὺς καινοτόμους ποι-
μένας αὐτῶν, ἂν καὶ ἔχουν σαφῆ γνῶσιν 
τῶν Δογματικῶν καὶ Κανονικῶν ἐκτροπῶν 
τοῦ παναιρετικοῦ Οἰκουμενισμοῦ, μάλι-
στα δὲ οἱ ἁγιορεῖται Μοναχοί, εἶναι πλέον 
καιρὸς νὰ ἐγκαταλείψουν τὸ σκότος καὶ 
τὸ ψεῦδος τῆς αἱρέσεως καὶ νὰ εἰσέλθουν 
εἰς τὸ Φῶς καὶ τὴν Ἀλήθειαν τῆς Γνησίας 
Ὀρθοδοξίας, διότι «ἐὰν εἴπωσιν ὅτι κοινω-
νίαν ἔχουσι μετὰ τοῦ Θεοῦ καὶ ἐν τῷ σκότει 
περιπατοῦσι, ψεύδονται καὶ οὐ ποιοῦσι τὴν 

Ἀλήθειαν» (πρβλ. Α’ Ἰωάν. α’ 6).

3. Ὁ Κλῆρος καὶ ὁ Λαός μας, τῶν Γνησί-
ων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν εἰς διαφόρους 
χώρας, ἐμπνεόμενοι ἀπὸ τοὺς Μάρτυρας 
καὶ τοὺς Ὁμολογητάς, ἔχουν πρωτοστατή-
σει ἀπ᾿ ἀρχῆς τῆς ἐμφανίσεως τοῦ ἐκκλη-
σιομάχου Οἰκουμενισμοῦ, ἀγωνιζόμενοι 
«τὸν Ἀγῶνα τὸν Καλόν»· ἔχουν τηρήσει 
ἀκεραίαν καὶ Γνησίαν τὴν Πίστιν τῶν Πα-
τέρων αὐτῶν, βαστάσαντες τὸν καύσω-
να καὶ τὸ ψῦχος δεινῶν διωγμῶν· καὶ σή-
μερον, ἐν ὄψει τῆς ἀποκορυφώσεως τῆς 
συγκρητιστικῆς Ἀποστασίας, αἰσθάνον-
ται τὴν ἀνάγκην νὰ εὐχαριστήσουν τὸν 
Σωτῆρα μας Χριστόν, διότι ἠξίωσεν αὐτοὺς 
νὰ παραμείνουν ἑδραῖοι καὶ ἀμετακίνητοι 
εἰς τὴν «῾Υγιαίνουσαν Διδασκαλίαν» τῶν 
Ἁγίων Ἀποστόλων, τῶν Πατέρων καὶ τῶν 
Συνόδων, ἤτοι εἰς τὴν «Ὀρθὴν τῆς Πίστε-
ως Ὁμολογίαν» καὶ νὰ δίδουν περὶ Αὐτῆς 
Μαρτυρίαν, ἔργῳ καὶ λόγῳ.

4. Τὰ τέκνα τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας, 
ἐμμένοντα ἀκλινῶς εἰς τὴν θεόπνευστον 
Παράδοσιν τῆς Ἐκκλησίας καὶ παραπέμ-
ποντα διαρκῶς «ἐπὶ τὸν εὐκλεῆ καὶ σεμνὸν 
τῆς Παραδόσεως ἡμῶν Κανόνα», κατὰ 
τὸν Ἅγιον Κλήμεντα Ρώμης, εἶναι ἕτοιμα, 
ὅταν ὁ καιρὸς καλέσῃ τοῦτο, νὰ ἐπαναλά-
βουν καὶ συλλογικῶς, ἐν Συνόδῳ Γνησίᾳ 
καὶ Ἀντι-οικουμενιστικῇ, αὐτὸ τὸ ὁποῖον 
ἔπραξαν κατὰ τὸ παρελθὸν διὰ   Συνόδων 
Τοπικῶν, ἤτοι τὸ Ἀποστολικόν:

«Καὶ ἐὰν ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελί-
ζηται ἡμῖν παρ᾿ ὃ εὐηγγελίσθημεν, ἀνάθε-
μα ἔστω!... Εἴ τις ἡμᾶς εὐαγγελίζεται παρ᾿ 
ὃ παρελάβομεν, ἀνάθεμα ἔστω!». 

(πρβλ. Γαλ. α’ 8-9)



(*) Κείμενον διαμορφωθὲν καὶ ἐγκριθὲν ὑπὸ τῆς 
Διορθοδόξου Συσκέψεως τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων 
Ἐκκλησιῶν (13/ 26.5.2016).





Διορθόδοξος Σύσκεψις
Γνησίων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν

ἐν ὄψει τῆς λεγομένης 
Μεγάλης Συνόδου τῶν Οἰκουμενιστῶν 

Δελτίον Τύπου

Μὲ τὴν xάριν τοῦ Θεοῦ ἐπραγματοποιήθη 
 μεγάλη Διορθόδοξος Σύσκεψις τῶν Γνησί-

ων Ὀρθοδόξων 
Ἐκκλησιῶν Ἑλ-
λάδος, Ρωσικῆς
Διασπορᾶς καὶ 
Ρουμανίας, εἰς
τὴν ὁποίαν ἔλα-
βαν μέρος Ἀρ-
χιερεῖς, Πρεσβύ-

τεροι, Διάκονοι καὶ Λαϊκοὶ Ἀντιπρόσωποι -Σύν-
εδροι, συνολικῶς τεσσαράκοντα ἕνας (41) τὸν 
ἀριθμόν.

Ἡ Σύσκεψις συνῆλθεν εἰς Ἀχαρνὰς Ἀττικῆς, 
τὴν Πέμπτην, 13/26.5.2016, τῇ προσκλήσει τοῦ 
Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ 
πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, ἀπὸ τῆς 10ης 
πρωϊνῆς ἕως τῆς 7ης ἀπογευματινῆς.

Ἐξ Οὐκρανίας προσῆλθεν ὁ Πανιερώτατος 
Μητροπολίτης καὶ  Πρωθιεράρχης τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Ρωσικῆς Δια-
σπορᾶς  κ.  Ἀγαθάγ-
γελος, ἐκ τῆς Δη-
μοκρατίας τῆς
Μολδαβίας ὁ
Σεβασμ. Ἀρχι-
επίσκοπος Κισι-
νὲβ κ. Γεώργιος, 
ἐκ δὲ τῆς Ρουμανί-
ας τρεῖς Ἀρχιερεῖς: οἱ  Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Σου-
τσάβας κ. Σωφρόνιος, Ἰασίου κ. Γλυκέριος καὶ 
Σιμπιοὺ κ. Εὐλόγιος.

Ἐκ τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων 
Χριστιανῶν Ἑλλάδος παρέστησαν οἱ Σεβασμ. 
Μητροπολῖται Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γε-
ρόντιος, Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, 
Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος, Δημητριάδος κ. 
Φώτιος, Τορόντο κ. Μωϋσῆς, Ἀμερικῆς κ. Δη-
μήτριος, Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, οἱ 
Σεβασμ. Ἐπίσκοποι Φιλίππων κ. Ἀμβρόσιος, 
Λούνης κ. Σιλουανὸς καὶ Ἔτνα καὶ Πόρτλαντ κ. 
Αὐξέντιος καὶ οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Μεθώνης 
κ. Ἀμβρόσιος καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμης. Αἱ λοι-
παὶ Μητροπόλεις καὶ Ἐπισκοπαὶ Ἑλλάδος καὶ 

Ἐξωτερικοῦ ἐξεπροσωπή-
θησαν ἀπὸ τοὺς Τοπο-
τηρητὰς Ἀρχιερεῖς καὶ 
ἀπὸ Κληρικοὺς καὶ λα-
ϊκούς.

Ἡ Γραμματεία τῆς Δια-
σκέψεως ἀπετελεῖτο ἀπὸ
τοὺς Σεβασμ. Δημητρι-
άδος κ. Φώτιον καὶ Ὠρω-
ποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπρι-
ανὸν καὶ τὸν Θεοφιλ. 
Γαρδικίου κ. Κλήμεντα.

Ἡ Σύσκεψις εἶχεν ὡς 
σκοπὸν τὴν μελέτην καὶ 
εὐρεῖαν διαβούλευσιν ἐπὶ
δύο σημαντικῶν Κειμέ-
νων, ἐπὶ τῶν ὁποίων ἐπε-
τεύχθη πλήρης συμφω-
νία: 

α) «Ὁμολογία Πίστε-
ως Γνησίου Ὀρθοδό-
ξου Χριστιανοῦ», προ-
κειμένου νὰ υἱοθετηθῆ 
μία κοινὴ Διορθόδοξος 
Διακήρυξις κατὰ τοῦ Οἰ-
κουμενισμοῦ, καὶ β) «Ἡ 
Γνησία Ὀρθοδοξία ἔναν-
τι τῆς Αἱρέσεως τοῦ Συγ-
κρητιστικοῦ Οἰκουμε-
νισμοῦ».

Τὰ Κείμενα αὐτά, τῶν ὁποίων ἐπίκειται ἡ δη-
μοσίευσις, ἀνεφέροντο εὐθέως, καὶ μάλιστα τὸ 
δεύτερον, εἰς τὴν λεγομένην Μεγάλην Σύνοδον 
τῶν Οἰκουμενιστῶν, ἡ ὁποία πρόκειται νὰ συν-
έλθη εἰς τὴν Κρήτην τὴν Ἁγίαν Πεντηκοστήν, 
6/19.6.2016.

Ἡ Διορθόδοξος Σύσκεψις εἶχε τὴν σαφῆ καὶ 
βαθεῖαν συνείδησιν, ὅτι προετοιμάζει τὸ ἔδαφος 
διὰ μίαν Μεγάλην Πανορθόδοξον Σύνοδον τῆς 
Γνησίας Ὀρθοδοξίας, ἡ Ὁποία θὰ ἀντιμετωπί-
ση, βάσει τῆς Συνοδικῆς Παραδόσεως, τὴν Παν-
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Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου στὴν Νέα Φιλαδέλ-
φεια Ἀττικῆς.

Τῆς πολυαρχιερατικῆς Θεί-
ας Λειτουργίας προΐστατο 
ὁ Μακαριώτατος Ἀρχι-
επίσκοπός μας κ. Καλ-
λίνικος, ἔλαβαν δὲ μέ-
ρος ὁ Πανιερώτατος Μη-
τροπολίτης καὶ Πρωθι-
εράρχης τῆς Ἀδελφῆς Ρω-
σικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλη-
σίας τῆς Διασπορᾶς κ. Ἀ-
γαθάγγελος, οἱ Ἀντιπρόσω-
ποι τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας Ρουμα-
νίας, ὡς καὶ οἱ ἅγιοι Ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας 
μας.  Ἐπίσης, ἔλαβαν μέρος ἀρκετοὶ Ἱερεῖς καὶ 
καλλίφωνοι Διάκονοι, τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀλλὰ 
καὶ τῶν Ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν.

Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ, ὁ Θεοφιλ. 
Γαρδικίου κ. Κλήμης, Γραμματεὺς τῆς Ἱερᾶς  
Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀνέγνωσε τὸ ἐγ-
κριθὲν ἐκτενὲς Μήνυμα τῆς Διορθόδοξου Συσκέ-
ψεως τῆς παρελθούσης Πέμπτης, 13/26.5.2016, 

«Ἡ “῾Υγιαίνουσα Διδασκαλία” τῶν Ἁγίων Ἀπο-
στόλων καὶ τῶν Πατέρων καὶ τῶν Συνόδων καὶ 
ἡ λεγομένη Μεγάλη Σύνοδος τῶν Οἰκουμε-
νιστῶν - Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἔναντι τῆς Αἱρέ-
σεως τοῦ Συγκρητιστικοῦ Οἰκουμενισμοῦ». 

Μετὰ τὴν Διορθόδοξη Ἀναστάσιμη Θεία Λει-
τουργία, ὑπεγράφησαν τόσο τὸ Κείμενο τῆς 
Πράξεως Διακηρύξεως τοῦ Ἁγίου Ἱεράρχου 
Χρυσοστόμου τοῦ Νέου Ὁμολογητοῦ, ὡς δεύ-
τερο πρωτότυπο, ὥστε νὰ φυλάσσωνται ἀντί-
στοιχα κείμενα στὴν Ἱερὰ Σύνοδο καὶ στὴν 
Ἱερὰ Μονὴ Κοιμήσεως Θεοτόκου Θρακομακε-
δόνων, ὅπου τὰ Λείψανα τοῦ Ἁγίου Χρυσοστό-
μου τοῦ Νέου, ὅσο καὶ ἡ ἐγκριθεῖσα ὑπὸ τῆς 
Διορθοδόξου Συσκέψεως «Ὁμολογία Πίστεως 
Γνησίου Ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ».



αίρεσιν τοῦ Συγκρητιστικοῦ Οἰκουμενισμοῦ.
Εἰς τὴν Σύσκεψιν ἀνελύθησαν οἱ λόγοι, διὰ τοὺς

ὁποίους οὕτως ἢ ἄλλως δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ 
θεωρηθῆ ὡς Ἁγία καὶ Μεγάλη ἡ μέλλουσα νὰ 
συνέλθη Σύνοδος τῶν Οἰκουμενιστῶν καὶ ἔγι-
νε ἱστορικὴ ἀναδρομὴ εἰς τὴν πορείαν τῆς Ἀπο-
στασίας τῆς λεγομένης Οἰκουμενικῆς Κινήσε-
ως, ἡ ὁποία ἐνεφανίσθη εἰς τὰς ἀρχὰς τοῦ Κ’ αἰ., 
διῆλθε πολλὰ στάδια καὶ ἤδη κορυφοῦται εἰς 
τὰς ἡμέρας μας.

Ἡ ἱστορικὴ καὶ ἄκρως σημαντικὴ αὐτὴ Δι-
ορθόδοξος Σύσκεψις διεξήχθη ἐντὸς κλίμα-
τος ἀλληλο-σεβασμοῦ, ἀλληλο-κατανοήσεως, 
ὁμονοίας καὶ πνεύματος εἰρήνης, ἁγνοῦ ζήλου 
καὶ ἀγάπης ἐν Χριστῷ.

Ἐκ τῆς Γραμματείας 
τῆς Διορθοδόξου Συσκέψεως

Διορθόδοξο Συλλείτουργο 
στὸν Ἅγιο Ἀθανάσιο

Tὴν Κυριακὴ τῆς Σαμαρείτιδος, 16/29.5.2016, 
ὡς συνέχεια καὶ προέκτασι τῶν ἑορταστικῶν 
ἐκδηλώσεων τῆς Διακηρύξεως τοῦ Ἁγίου Ἱε-
ράρχου Χρυσοστόμου (Καβουρίδου) τοῦ Νέου 
Ὁμολογητοῦ, ἐτελέσθη Διορθόδοξο Συλλεί-
τουργο στὸν Καθεδρικὸ Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου 





Τῇ προτροπῇ 
καὶ εὐλογίᾳ τοῦ
οἰκείου Ἱεράρχου 
Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου
Ἀττικῆς καὶ Βοι-
ωτίας κ. Χρυσο-
στόμου, ἡ Ὁσι-
ωτάτη Γερόντισσα Ξένη, Καθηγουμένη τῆς Ἱε-
ρᾶς Μονῆς, ἄνοιξε ἐπὶ διήμερον τὴν πύλη τοῦ 
Ἀβάτου τῆς Μονῆς, προκειμένου νὰ τελεσθοῦν 
στὸ Καθολικὸ οἱ ἱερὲς Ἀκολουθίες.

Προνοίᾳ καὶ εὐδοκίᾳ Θεοῦ, συμμετεῖχαν στὸ 
ἱστορικὸ γεγονὸς ἀντιπρόσωποι πολλῶν τοπι-
κῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας, ὥστε 
ἡ ἀκτινοβολία τῆς μεγάλης μορφῆς τοῦ νεοφα-
νοῦς Ἁγίου Ὁμολογητοῦ νὰ μεταδοθῆ ἀμέσως 
στὶς ἀνὰ τὸν κόσμον τοπικὲς Ἐκκλησίες.

Προΐστατο ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος 
μας κ. Καλλίνικος, συμμετεῖχαν δὲ ὁ Πανιερώ-

τατος Μητροπολίτης καὶ Πρωθιεράρχης τῆς 
Ἀδελφῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσικῆς 
Διασπορᾶς κ. Ἀγαθάγγελος καὶ οἱ Ἀρχιερεῖς: 
Σεβασμ. Μητροπολῖται Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. 
Χρυσόστομος, οἰκεῖος Ἱεράρχης, Πειραιῶς καὶ 
Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, Θεσσαλονίκης κ. Γρη-
γόριος, Δημητριάδος κ. Φώτιος, Τορόντο κ. Μω-
ϋσῆς, Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος, Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς 
κ. Κυπριανός, ὁ Σεβασμ. Ἀρχιεπίσκοπος Κισινὲβ 
κ. Γεώργιος, οἱ Σεβασμ. Ἐπίσκοποι Φιλίππων κ. 
Ἀμβρόσιος, Λούνης κ. Σιλουανὸς καὶ Ἔτνα καὶ 
Πόρτλαντ κ. Αὐξέντιος, καὶ οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκο-
ποι, Σουτσάβας 
κ. Σωφρόνιος, Ἰ-
ασίου κ. Γλυκέ-
ριος καὶ Σιμπιοὺ 
κ. Εὐλόγιος ἐκ 
Ρουμανίας, ὡς 
καὶ Μεθώνης κ. 
Ἀμβρόσιος καὶ 

Στὴν ἱστορικὴ Ἱερὰ Μονὴ 
Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Θρακομακεδόνων 

Ἡ Ἀνακήρυξις τῆς Ἁγιότητος
τοῦ Νέου Ὁμολογητοῦ Ἱεράρχου 

Ἁγίου Χρυσοστόμου 
Σημεῖον τῆς Θεϊκῆς εὐδοκίας

῾Η Ἱερὰ Σύνοδος 
τῆς Ἐκκλησίας 

μας τῶν Γνησίων 
Ὀρθοδόξων Χριστι-
ανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ
τὴν Προεδρίαν τοῦ 
Μακαριωτάτου Ἀρ-
χιεπισκόπου μας κ. 
Καλλινίκου, ἀπεφά-
φάσισε –Χάριτι Θεί- 
ᾳ– κατὰ τὴν Συν-
εδρίαν Αὐτῆς τῆς 
8/21.1.2016, νὰ προ-
βῆ στὴν ἐπίσημη 
Διακήρυξι τῆς Ἁγι-
ότητος τοῦ Μακα-

ριστοῦ Πρωθιεράρχου ἡμῶν, Μητροπολίτου 
πρώην Φλωρίνης κυροῦ Χρυσοστόμου Καβουρί-
δου († 1955).

Ἡ Διακήρυξις καὶ ὁ πρῶτος Ἑορτασμὸς τοῦ 
ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Χρυσοστόμου τοῦ Νέου 
Ὁμολογητοῦ πραγματοποιήθηκε τὴν 15ην Μαΐ-
ου 2016, Σάββατο πρὸ τῆς Σαμαρείτιδος, στὴν 
ἱστορικὴ Ἱερὰ Γυναικεία Μονὴ Κοιμήσεως Θεο-
τόκου, ὅπου κατὰ τὴν εὐσεβῆ ἐπιθυμίαν του εἶχε 
ταφῆ ὁ νεοφανὴς Ἅγιος Χρυσόστομος καὶ ὅπου 
φυλάσσονται, μετὰ τὴν ἱερὰν ἐκταφὴν αὐτῶν 
τὸ 1960, τὰ ἅγια Αὐτοῦ Λείψανα, πλήρη εὐωδίας 
καὶ θαυματουργοῦ Χάριτος.
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Γαρδικίου κ. Κλήμης.
Εἰς τοὺς Ἱερεῖς, Διακόνους, Μοναχούς, Μονα-

χὲς καὶ τοὺς Πιστούς, οἱ ὁποῖοι κατέφθασαν ἀπ᾿ 
ὅλη τὴν Ἑλλάδα ἑνώθηκαν ἀντιπροσωπίες ἀπὸ 
Ρωσία, Ρουμανία, Γεωργία, Βουλγαρία, Σερβία, 
Τσεχία, Ἀμερική, Καναδᾶ, Ἀγγλία, Αὐστραλία, 
Σουηδία, Ἰταλία, Γαλλία...

Στὸ κέντρο τοῦ Καθολικοῦ ἐτέθησαν ἡ ἱερὰ 
Εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόμου, ἔργον τοῦ 
«Ἐργαστηρίου Ἐκκλησιοποιημένης Εἰκονογρα-
φίας» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, καὶ τὰ εὐώδη 
ἅγια Λείψανα, σὲ ἀργυρᾶ λειψανοθήκη, προσ-
φορὰ καὶ δέησι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Κυ-
πριανοῦ (1973). Τὸ πρωΐ, ἡ ἁγία Κάρα μετεφέρθη 
εἰς προσκύνησιν πρὸ τοῦ Καθολικοῦ.

Ἑόρτια Ὁμιλία εἰς τὸν Ἑσπερινὸν ἀνέγνωσε ὁ 
Σεβασμ. Φιλίππων κ. Ἀμβρόσιος.

* * *
Τὴν κυρίαν ἡμέραν, ἔτι περισσότερα πλήθη 

κατέφθασαν νὰ συμμετάσχουν μετὰ πλείστης 
εὐλαβείας καὶ τάξεως στὸν πολυ-αρχιερατικὸ 
Ὄρθρο ὡς καὶ στὸ Συλλείτουργο καὶ νὰ λάβουν 
Χάρι καὶ ἁγιασμὸ  διὰ τῶν Ἀχράντων Μυστηρί-
ων καὶ τῆς προσκυνήσεως τῶν ἱερῶν Λειψάνων.

Στὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ, ὁ Σεβασμ. 
Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸς ἐξεφώνησε 
τὸν Πανηγυρικὸ τῆς ἡμέρας, μὲ τίτλο: «Ὁ Ἅγιος 
Χρυσόστομος ὁ Νέος, ὁ Ὁμολογητὴς Ἱεράρχης 
τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας». Ἐπίσης 
ὁ Θεοφιλ. Γαρδικίου κ. Κλήμης ἀνεφέρθη στὴν 
προηγηθεῖσα Διορθόδοξο Σύσκεψι (Πέμπτη, 11η 

Μαΐου) καὶ ἀνέ-
γνωσε τὸ σχετι-
κὸ Δελτίο Τύπου.

Πρὸ τῆς Ἀπο-
λύσεως, οἱ Ἀρ-
χιερεῖς ἐξῆλθαν 
στὸ κέντρο τοῦ 
Ναοῦ, ὅπου εἶ-

χαν τοποθετηθῆ
τὰ ἱερὰ Λείψανα,
ἡ τιμία Κάρα καὶ 
ἡ ἱερὰ Εἰκόνα τοῦ 
νεοδοξασθέντος 
Ἁγίου. Ὁ Θεοφιλ. 
Γαρδικίου κ. Κλή-
μης ἀνέγνωσε τὴν 
Συνοδικὴ Πρᾶξι 
Διακηρύξεως Αὐ-
τοῦ. Ἐν συνεχείᾳ οἱ ἅγιοι Ἀρχιερεῖς ὑπέγραψαν 
τὴν Πρᾶξι Διακηρύξεως ἐπὶ τῶν ἱερῶν Λειψά-
νων καὶ τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου, καθ᾿ ὃν χρόνον ἡ 
Χορωδία ἔψαλλε στίχoυς ἀργῆς Δοξολογίας. 

Τὸ Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου ἐψάλη πανηγυρικῶς 
ὅπως καὶ τὸ Κοντάκιον, ηὐλογήθησαν δὲ τὰ 
Κόλλυβα πρὸς τιμὴν τοῦ Ὁμολογητοῦ Ἱεράρχου.

Ὁ δὲ Μακαριώτατος κ. Καλλίνικος παρέδωσε 
τεμάχια τοῦ ἱεροῦ Λειψάνου Αὐτοῦ μετὰ Συν-
οδικοῦ Πιστοποιητικοῦ γνησιότητος εἰς τὸν Σε-
βασμ. Πρωθιεράρχη τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς, εἰς 
τοὺς Ἀντιπροσώπους τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου 
Ἐκκλησίας Ρουμανίας, ὡς καὶ εἰς τοὺς ἁγίους 
Ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας μας, γιὰ ὅλες τὶς Μη-
τροπόλεις καὶ Ἐπισκοπὲς στὴν Ἑλλάδα καὶ στὸ 
ἐξωτερικό. Διενεμήθησαν ἐπίσης ἡ  Εἰκόνα τοῦ 
Ἁγίου ὡς καὶ ἡ Ἱερὰ Ἀκολουθία Αὐτοῦ, ἐκδο-
θεῖσα τῇ ἐπιστασίᾳ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας 
Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς.

 Καθ᾿ ὅλην τὴν πνευματικὴν πανδαισίαν τῆς 
τελετῆς τῆς Ἀνακηρύξεως Αὐτοῦ, ὁ Ἅγιος Ὁμο-
λογητὴς ἐσκόρπισεν ἄφθονον τὴν εὐωδίαν τῶν 
ἱερῶν Αὐτοῦ Λειψάνων, πληρώσας χάριτος, 
εἰρήνης καὶ ἀγαλλιάσεως τὰς ψυχὰς τῶν πνευ-
ματικῶν Αὐτοῦ τέκνων καὶ ἐνισχύων αὐτὰ εἰς 
τὸν καλὸν ἀγῶνα τῆς Ὁμολογίας, ὥστε νὰ πο-
ρεύωνται ἑνωμένα εἰς τὰ ἴχνη Αὐτοῦ, ἀληθεύ-
οντα ἐν ἀγάπῃ... 







δωρεὲς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 
ὥστε ἡ Μνήμη αὐτοῦ νὰ γί-
νεται καὶ νὰ τελῆται μὲ Ἐγ-
κώμια καὶ λατρευτικὲς Συν-
άξεις;

● Ποῖος ἄλλος, εἰ μὴ ὁ 
Ἁγιώτατος Ὁμολογητὴς Ἱε-
ράρχης Χρυσόστομος;...

Ὁ Ποιμὴν Αὐτὸς ὁ Καλός, ὁ 
θυσιασθεὶς πολυμερῶς καὶ πολυ-
τρόπως ὑπὲρ τοῦ λογικοῦ Αὐτοῦ Ποιμνίου· ὁ 
ἀναβλαστήσας ἐκ τῶν εὐσεβεστάτων Γεωργί-
ου καὶ Μελπομένης Καβουρίδου ἐκ Μαδύτου 
τῆς Θράκης· ὁ σπουδάσας καὶ ἀριστεύσας καὶ 
διακριθεὶς ἐν σοφίᾳ, εὐρυμαθείᾳ καὶ ἤθει φω-
τεινῷ εἰς τὴν περιώνυμον τότε Σχολὴν τῆς 
Χάλκης· ὁ κοσμήσας ὡς Ἱεράρχης τὶς εὐκλε-
εῖς Μητροπόλεις τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταν-
τινουπόλεως, τῆς ἱστορικῆς λέγω Ἴμβρου, 
τῆς ἑλληνικωτάτης Πελαγονίας καὶ τῆς ἀκρι-
τικῆς Φλώρινας· ὁ ἐγκαταλείψας τὴν Ἡμερο-
λογιακή-Ἑορτολογικὴ Καινοτομίαν κατὰ τὸ ἔτος 
1935 καὶ ἡγηθεὶς θεοφιλῶς τῆς Μαρτυρικῆς 
Ἐκκλησίας μας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων μέχρι 
τῆς ὁσιακῆς Κοιμήσεως Αὐτοῦ, κατὰ τὴν 7ην 
Σεπτεμβρίου 1955 ἐκ. ἡμ.

Ποῖος ἄλλος Ἱεράρχης ἐπὶ τῶν ἡμερῶν μας, 
λόγῳ τῆς πυκνότητος καὶ δαψίλειας τῶν θεί-
ων δωρεῶν, ἀνεδείχθη εἰς πόλιν ἐπάνω ὄρους 
κειμένην 3;

● Ποῖος ἄλλος, εἰ μὴ ὁ ἐν Ἁγίοις Πατὴρ ἡμῶν 
Χρυσόστομος ὁ Νέος;...

Τὸ σκεῦος αὐτὸ τῆς Χάριτος, ὁ θεοκίνητος 
Ἱεράρχης, ὁ ἀναλωθεὶς ἐπὶ εἰκοσαετίαν ὁλό-
κληρον εἰς σθεναροὺς ἀγῶνας ὑπὲρ τῆς Ὀρθο-
δόξου Ὁμολογίας καὶ κατὰ τῆς οἰκουμενιστικῆς 
Καινοτομίας· ὁ ἐξορισθεὶς δύο φοράς, τὸ 1935 
καὶ τὸ 1951, εἰς προκεχωρημένην μάλιστα ἡλι-
κίαν· ὁ ὑψωθεὶς εἰς τὸ εὐκλεὲς βάθρον τῶν 
Προμάχων τῆς Ἀποστολικῆς, Πατερικῆς καὶ 
Συνοδικῆς Παραδόσεως· ὁ διαλάμψας ὡς φα-
εινοτάτη Ἐκκλησιαστικὴ καὶ Ἐθνικὴ Μορφή, 
ὡς ρήτωρ γλαφυρώτατος καὶ ὡς συγγραφεὺς 
πολυγραφώτατος καὶ καταλιπὼν ὡς ἐντρύφη-
μα τῶν εὐσεβῶν ὑπὲρ τὰς χιλίας πεντακοσίας 
(1.500) σελίδας σὲ βιβλία, περιοδικὰ καὶ ἐπι-
στολές· ὁ ἐλέγξας σθεναρῶς τοὺς Καινοτόμους 
καὶ καθαιρέσας τῇ δυνάμει τοῦ Τιμίου Σταυ-
ροῦ τὶς πλάνες καὶ κακοδοξίες τῆς Δύσεως.   

Ὁμιλία κατὰ τὴν Θείαν Λειτουργίαν ἐπὶ τῇ Διακηρύξει
Σάββατον πρὸ Σαμαρείτιδος, 15.5.2016 ἐκ. ἡμ. 

Ὁ Ἅγιος Χρυσόστομος ὁ Νέος
Ὁ Ὁμολογητὴς Ἱεράρχης

τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
(1870-1955)

«Μνήμη Δικαίου μετ ᾿ Ἐγκωμίων»
(Παροιμ. ι΄ 7)

† Μητροπολίτου
Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανοῦ

Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε καὶ Πατέρα μας·
Σεβασμιώτατοι καὶ Θεοφιλέστατοι Ἀρχιερεῖς·
Τίμιον Πρεσβυτέριον·
Ὁσιώτατοι Πατέρες καὶ Μητέρες·
Τέκνα ἀγαπητὰ τῆς Ἐκκλησίας μας·

α. «Τὸ γὰρ βύσσινον τὰ δικαιώματα τῶν Ἁγίων» 
Σήμερα, μέσα στὸ Φῶς τῆς Ἀναστάσεως, ἡ 

Νύμφη τοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ, ἡ Ἁγιωτάτη 
Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας, πεποικιλμένη τῇ 
Θείᾳ Δόξῃ, καὶ φέρουσα περιβολὴν «βύσσινον 
λαμπρόν, καθαρόν· τὸ γὰρ βύσσινον τὰ δικαι-
ώματα τῶν Ἁγίων ἐστι»1, προσκαλεῖ καὶ προ-
τρέπει τὰ Τέκνα Της νὰ συγκροτήσουν χορὸν 
πνευματικόν, νὰ κροτήσουν τὰς χεῖρας, καὶ νὰ 
πλέξουν Ἐγκώμια στὸν Νεοφανῆ Ἅγιον καὶ 
Πατέρα μας, στὸν Ὁμολογητὴν Ἱεράρχην Χρυ-
σόστομον. 

Ναί· Ἐγκώμια πρέπουν καὶ στέφανοι Ἐπαί-
νων καὶ Εὐχαριστιῶν ἁρμόζουν στοὺς Δικαί-
ους, διότι τὰ δικαιώματα-οἱ ἀρετὲς τῶν Ἁγίων, 
στολίζουν τὸ λαμπρὸν καὶ καθαρὸν βύσσινον-
βασιλικὸν ἔνδυμα τῆς Αἰώνιας Νύμφης τοῦ Χρι-
στοῦ.

Πράγματι, «Μνήμη Δικαίου μετ᾿ Ἐγκωμί-
ων»2 · ἡ ἀνάμνησις τοῦ Δικαίου καὶ Ἐναρέτου 
καὶ Ἁγίου ἐν Χριστῷ, ἔστω καὶ ἐὰν Αὐτὸς δὲν 
εὑρίσκεται ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν σωματικῶς, εἶναι 
εὐχάριστος, εὔφημος, οἰκοδομητική, συνοδεύ-
εται ἀπὸ εὐγνώμονα ἐγκώμια, καὶ εἶναι παν-
τοτινὴ-αἰώνια.

* * *
β. Ποῖος ἄλλος Ἱεράρχης...;
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί μου·

Καὶ ποῖος ἆρά γε ἄλλος Δίκαιος στὴν Ἑλλά-
δα μας, ἐπὶ τῶν ἡμερῶν μας, θὰ συνεκέντρωνε 
τόσα δικαιώματα-ἀρετές, τόσα χαρίσματα καὶ 
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Ποῖος ἄλλος κατέ-
στησε ἑαυτὸν τόσον εὐ-
ρὺ θησαυροφυλάκιον τῶν
ἀγαθῶν, τῶν πολυειδῶν
Χαρισμάτων τῆς Παν-
αγίας Τριάδος, ὥστε 
νὰ ἀποτελῆ τὸ φῶς τοῦ 
κόσμου 4; 

● Ποῖος ἄλλος, εἰ μὴ 
ὁ Ὁμολογητὴς Ἱεράρ-
χης μας Χρυσόστομος 

ὁ Θαυματουργός;...
Ὁ Δοῦλος αὐτὸς ὁ πιστὸς καὶ φρόνιμος καὶ 

ἀγαθός, ὁ πιστὸς καὶ καλὸς αὐτὸς Οἰκονόμος τῶν
Μυστηρίων τοῦ Θεοῦ 5, ὁ ὁποῖος ἐκοιμήθη καὶ 
ἐτάφη ὁσιακῶς, φέρων τοὺς πολλαπλοῦς στε-
φάνους τῆς θείας Δόξης καὶ ἐγκαθιδρυθεὶς 
εὐθὺς στὴν Κοινὴ Συνείδησι τοῦ εὐσεβοῦς Λαοῦ 
ὡς Ἅγιος, ὡς Μάρτυς, ὡς Ὁμολογητής, ὡς 
Θεολόγος τῆς Παραδόσεως, ὡς Διακεκριμένο 
Μέλος τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ.

* * *
γ. Ἀπὸ τὴν «τοπικὴ» στὴν «καθολικὴ» βίωσι 
τῆς Ἁγιότητος

   ● Ἔκκλησις πρὸς τοὺς ἀμφισβητοῦντας

Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ·

Ἡ Χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μᾶς συνήγαγε 
σήμερα στὴν μεγάλη αὐτὴ Λειτουργικὴ Σύναξι, 
προκειμένου νὰ τιμήσουμε μετ᾿ Ἐγκωμίων τὴν Μνή-
μη τοῦ Δικαίου καὶ Ἁγίου Χρυσοστόμου τοῦ Νέου.

Ἡ τιμὴ αὐτή, μάλιστα ἐν Ἐκκλησίᾳ Μεγάλῃ 
καὶ ἐν συλλειτουργίᾳ πολυαρχιερατικῇ καὶ 
διορθοδόξῳ, ἐπισφραγίζει, ἐπιβεβαιώνει καὶ 
ἐπισημοποιεῖ τὴν τοπικὴ βίωσι6 τῆς Ἁγιότη-
τος τοῦ Ὁμολογητοῦ Ἱεράρχου, δηλαδὴ αὐτὸ 
τὸ βίωμα καὶ τὴν πίστι καὶ τὴν αἴσθησι, τὰ 
ὁποῖα ἀπὸ τῆς Κοιμήσεως Αὐτοῦ ἐξεφράζοντο 
ἀβιάστως καὶ ἐξακολουθητικῶς σὲ τοπικὸ καὶ 
ὁπωσδήποτε περιωρισμένο ἐπίπεδο.

Ἡ Ἁγιότης αὐτὴ διαπιστώνεται καὶ μαρτυ-
ρεῖται πρωτίστως ἀπὸ τὰ ἱερὰ Λείψανα τοῦ 
Ὁμολογητοῦ Ἱεράρχου, τὰ ὁποῖα εὐωδιάζουν 
καὶ θαυματουργοῦν· ἐπίσης, διαπιστώνεται καὶ 
μαρτυρεῖται ἀπὸ ἄλλες Ἅγιες Μορφὲς τῆς Γνη-
σίας Ὀρθοδοξίας μας, μεταξὺ τῶν Ὁποίων καὶ 
ὁ γνωστὸς Ἅγιος Γέρων Ἰωάννης (Βαξεβανό-
πουλος, † 27.1.1966) τῆς Ἀμφιάλης.

Χρέος μας σήμερα εἶναι νὰ προβοῦμε στὴν 

Διακήρυξι τῆς Ἁγιότητος τοῦ Ὁμολογητοῦ 
Ἱεράρχου μας, ὥστε νὰ ἐνημερωθῆ τὸ σύνολο 
τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ νὰ διευρυνθῆ ἡ τιμὴ 
καὶ ἡ ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου, προκειμένου πλέον 
νὰ μεταβοῦμε ἀπὸ τὴν τοπικὴ βίωσι, στὴν κα-
θολικὴ βίωσι τῆς μεγάλης αὐτῆς δωρεᾶς τοῦ 
Θεοῦ στὸν κόσμο.

* * *
Θὰ πρέπει ὅμως νὰ εἴμεθα εἰλικρινεῖς ἔναν-

τι τῆς Ἱστορίας.
Δὲν ὑπάρχει λόγος νὰ ἀποκρύπτεται, ὅτι ὁ 

Ὁμολογητὴς Ἱεράρχης μας, ὁ Ἅγιος Χρυσό-
στομος, εἶχε πολεμηθῆ καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ 
πολεμῆται καὶ νὰ ἀμφισβητῆται ὄχι μόνον 
ἀπὸ τοὺς καινοτόμους Οἰκουμενιστάς, πρᾶγμα 
εὔλογον, ἀλλὰ παραδόξως καὶ ἀπό τινας 
Ἀδελφούς μας, οἱ ὁποῖοι ἀκολουθοῦν μὲν τὸ 
Πάτριο Ἡμερολόγιο, ἀλλὰ δὲν ἔχουν Εὐχαρι-
στιακὴ Κοινωνία μὲ τὴν Ἱερὰ Σύνοδό μας.

Οἱ αἰτιάσεις τῶν Ἀδελφῶν μας αὐτῶν ἔχουν 
τυποποιηθῆ, ἔχουν δηλαδὴ λάβει στερεότυπον 
χαρακτῆρα, ἐπαναλαμβάνονται ἐπὶ ὀγδοντα-
ετίαν ἀδιακόπως καὶ διακρίνονται ἀφ᾿ ἑνὸς 
μὲν γιὰ τὴν ἄγνοια ἢ παραθεώρησι τῶν πατε-
ρικῶν καὶ ἐπιστημονικῶν κριτηρίων καὶ κανό-
νων προσεγγίσεως καὶ κατανοήσεως μιᾶς προσ-
ωπικότητος –καὶ μάλιστα πολυέδρου, πολυ-
διαστάτου καὶ χαρισματικῆς· ἀφ᾿ ἑτέρου δὲ 
ἀπὸ ἕναν «ζῆλον, οὐ κατ᾿ ἐπίγνωσιν», ἕναν 
«ζῆλον πικρόν» 7, ὁ ὁποῖος ἐμφορεῖται συν-
ήθως ἀπὸ ἔμμονες προκαταλήψεις καὶ ὑποψίες, 
ἐνίοτε δὲ ἀπὸ ἀδικαιολόγητη ἐμπάθεια καὶ νο-
σηρὰ ἐσωστρέφεια καὶ ἀπομονωτισμό.

● Εἶναι γνωστὴ παλαιόθεν ἡ ἰδιάζουσα αὐ-
τὴ συμπτωματολογία, τὴν ὁποία περιέγραφε ὁ 
Ἅγιος Ἀπόστολος Παῦλος ὡς ἑξῆς: «ζῆλος 
καὶ ἔρις καὶ διχοστασίαι (διχόνιαι)»· « ἔχθραι, 
ἔρεις, ζῆλοι, θυμοί, ἐριθεῖαι (φατριασμοί), δι-
χοστασίαι, αἱρέσεις (διαφωνίαι)» 8.

Τί συμβαίνει λοιπόν; ...
Ὁ Ὁμολογητὴς Ἱεράρχης μας παρερμηνεύ-

εται συστηματικῶς ὑπό τινων Ἀδελφῶν μας.
Ἀπευθύνουμε, ἐπὶ τῇ σημερινῇ ἱστορικῇ εὐ-

καιρίᾳ, Ἔκκλησιν Ἀγάπης πρὸς τοὺς Ἀδελφούς 
μας αὐτούς: 

● Ἀναθεωρήσατε τὰ κριτήριά Σας!
● Ἀκόμη καὶ τὰ πιθανὰ λάθη ἑνὸς ὁπωσδή-

ποτε μὴ ἀλαθήτου ἀνθρώπου-Ἱεράρχου ἐξανε-
μίζονται τόσον πρὸ τῆς μεγίστης προσφορᾶς 
Αὐτοῦ στὴν Ἐκκλησία, ὅσον καὶ πρὸ τῶν 







ἀναμφισβητήτως ἀγαθῶν Αὐτοῦ προθέσεων 
καὶ τῆς τελικῆς Αὐτοῦ Καλῆς Ὁμολογίας.

● Ἔστω καὶ ἐὰν θὰ ἐξελαμβάνοντο ὡς λάθη 
διατυπώσεις τινὲς Αὐτοῦ ἐκκλησιολογικές, 
πάντως δὲν ἦσαν αἱρέσεις καὶ ἐν πάσῃ περι-
πτώσει, αὐτὲς ἔχουν ἤδη ξεπερασθῆ, τὸ δὲ ζη-
τούμενον σήμερα εἶναι ἡ ἕνωσις καὶ ἑνότης μας 
καὶ ἡ κοινὴ στάσις μας ἔναντι τοῦ συγκρητιστικοῦ 
Οἰκουμενισμοῦ.

* * *
δ. Ἱστορικὸ Γεγονὸς μὲ πολλαπλᾶ «Μηνύματα»
Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε καὶ Πατέρα μας·
Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, Πατέρες καὶ Μητέρες·

Ἀγαπητοὶ Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφές·

«Αὕτη ἡ ἡμέρα, ἣν ἐποίησεν ὁ Κύριος, ἀγαλ-
λιασώμεθα καὶ εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ»!...

Ἡ σημερινὴ Πρᾶξις τῆς Διακηρύξεως τῆς 
Ἁγιότητος τοῦ Ὁμολογητοῦ Ἱεράρχου καὶ 
Πρωθιεράρχου μας ἀποτελεῖ ἕνα Ἱστορικὸ Γε-
γονὸς μὲ πολλαπλᾶ Μηνύματα: τόσο πρὸς τὰ 
ἔσω τῆς Ἐκκλησίας μας, διότι ἀνανεώνει τὴν 
εὐγνώμονα ἀναφορὰ πρὸς τοὺς συγχρόνους 
Πατέρας μας καὶ ἀναζωπυρώνει τὸν ἔνθεο καὶ 
ἅγιο ζῆλο τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ὁμολογί-
ας· ὅσο καὶ πρὸς τὰ ἔξω τῆς Ἐκκλησίας μας, 
διότι ὑπομιμνήσκει στοὺς καινοτόμους Οἰκου-
μενιστάς, ὅτι ἡ Γνησία Ὀρθόδοξος Συνείδησις 

παραμένει ἀνύστακτος καὶ γρηγοροῦσα καὶ 
κατακρίνουσα καὶ ἀπορρίπτουσα τὶς ποικίλες 
συγκρητιστικὲς ἐκτροπές τους.

Ἐν κατακλεῖδι, εἶναι βέβαιον, ὅτι ἡ Διακήρυ-
ξις τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόμου τοῦ Νέου θὰ ἐφελ-
κύση στὴν Ἱερὰ Σύνοδό μας, ἀλλὰ καὶ στοὺς 
Ὁμοδόξους Ἀδελφούς μας δαψίλειαν Χάριτος 
καὶ Εὐλογίας, πρὸς συνέχισιν τῆς Μαρτυρίας 
μας ἐν Ἀγάπῃ καὶ Ἀληθείᾳ.

῾Η Πρᾶξις αὐτή, τρεῖς ἑβδομάδες πρὸ τῆς λε-
γομένης Μεγάλης Συνόδου τῶν Οἰκουμενιστῶν 9, 
μόνον ὡς σημεῖον δύναται νὰ χαρακτηρισθῆ 
καὶ ὡς ἔκφρασις τῆς εὐδοκίας τοῦ Πατρός, καὶ 
τοῦ Υἱοῦ, καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν!

+
Τῷ δὲ Θεῷ δόξα καὶ εὐχαριστία ! 

Ἀμήν !

1. Ἀποκαλ. ιθ΄ 8. 2. Παροιμ. ι΄ 7. 3. Πρβλ. Ματθ. ε΄ 14.
4. Πρβλ. Ματθ. ε΄ 14. 5. Πρβλ. Ματθ. κδ΄ 45, κε΄ 21· Λουκ.
ιβ΄ 42· Α΄ Πετρ. δ΄ 10· Α΄ Κορινθ. δ΄ 1. 6. Μητροπολίτου
Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανοῦ, «Ὀλίγα τινὰ διὰ τὴν Ἀνα-
γνώρισιν τῶν Ἁγίων» (βλ. http://www.hsir.org/pdfs/2014/ 
10/22/20141022aΑnagnorisisΑgion.pdf). 7. Ρωμ. ι΄ 2· Ἰακώβ.
γ΄ 14. 8. Α΄ Κορινθ. γ΄ 3· Γαλ. ε΄ 20. 9. Διορθόδοξος Σύσκε-
ψις Γνησίων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ἐν ὄψει τῆς λεγομέ-
νης Μεγάλης Συνόδου τῶν Οἰκουμενιστῶν-Δελτίον Τύπου,
σελ. 15 τοῦ παρόντος τεύχους τῆς «Ὀ. Π.» (βλ. http://www.
hsir.org/pdfs/2016/05/27/20160527aDiorthodSyskepsis.pdf).

Μία νέα δομὴ ποιμαντικῆς δράσεως 
καὶ κοινωνικῆς παρεμβάσεως 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μας

Ἐγκαίνια Πολιτιστικοῦ Ἐργαστηρίου
«Ἡ Πανύμνητος»

καὶ Πασχαλινὴ 
«Ἑορτὴ καὶ Πανήγυρις»

 

μὲ τὴν Χάρι τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ μας, 
 τὴν ἰδιαιτέρα αἰσθητὴ εὐλογία τῆς Παν-

υμνήτου Θεοτόκου Μητρός Του καὶ τὶς εὐχὲς 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ὠρω-
ποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, τὸ Σάββατο τῆς 
Διακαινησίμου, 24η Ἀπριλίου 2016 ἐκ. ἡμ., 
πραγματοποιήθηκαν τὰ Ἐγκαίνια μιᾶς νέας 
Δομῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ἤτοι τοῦ 
Πολιτιστικοῦ Ἐργαστηρίου «Ἡ Πανύμνη-
τος», τὰ ὁποῖα συνδυάσθηκαν μὲ τὴν μεγάλη 

προγραμματισμέ-
νη Πασχαλινὴ 
«Ἑορτὴ καὶ Πα-
νήγυρι».
Τὴν ὑπαίθρια,

ἀνοιξιάτικη Ἐκ-
δήλωσι συνδιωρ-
γάνωσαν τὰ Κατη-
χητικά, ἡ Χορωδία-Ὀρ-
χήστρα «Ἑλληνορθόδοξη Κληρονομιά», τὸ «Ἐρ-
γαστήριο Ἐκκλησιοποιημένης Εἰκονογραφίας», 
καὶ ὁ Σύνδεσμος Ἐθελοντῶν τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεώς μας.

Στὴν ἔναρξί της, ἐτελέσθη ὁ καθιερωμένος
Ἁγιασμός, μὲ τὶς εἰδικὲς Εὐχές, οἱ ὁποῖες ἀφο-
ροῦν Ἐγκαίνια Κοινωφελοῦς Ἱδρύματος, πα-
ρουσίᾳ τοῦ Δημάρχου Φυλῆς κ. Χρήστου Παπ-
ποῦ, τοῦ Ἀντιδημάρχου κ. Σπυρίδωνος Μπρέμ-
που, τῆς Προέδρου τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος 
Φυλῆς κ. Λιάκου Ἑλένης, καὶ τῶν ἀξίων συνερ-
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σαβέτειας Μαγνησίας.
Σύμφωνα μὲ τὸ σύνηθες πρόγραμμα τῶν 

Προσκυνημάτων αὐτῶν,  ὁ Ποιμένας μας ἀξι-
οποίησε τὸν χρόνο τῆς διαδρομῆς μέχρι τὸν
προορισμό μας, ὡς καὶ τῆς ἐπιστροφῆς, μὲ 
τέλεσι Ἀκολουθιῶν, τὴν ἐνημέρωσί μας ἐπὶ 
ἐκκλησιαστικῶν ζητημάτων καὶ τὴν ἀνάγνωσι 
καὶ συμμελέτη διαφόρων Κειμένων. 

Στὶς Ἀγροτικὲς Φυλακὲς τὰ εἴδη πρώτης ἀνάγ-
κης, τὰ ὁποῖα εἶχαν προσφέρει εὐγενικὰ στὸν 
Σύλλογο διάφοροι χορηγοί του, ἰδιῶτες καὶ 
καταστήματα, καὶ εἶχαν ἑτοιμάσει μὲ ἀγάπη 
Μέλη τοῦ Συλλόγου, 
ἐμοιράσθησαν 
στοὺς 180 Κρα-
τουμένους Ἀ-
δελφούς μας, 
ἀφοῦ δέχθη-
καν πρῶτα τὸν
πατρικὸ ἀσπα-
σμὸ τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Ποιμένα μας. 

Φιλανθρωπικὸς Σύλλογος τῆς Μητροπόλεώς μας 
«Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων» 

Προσκύνημα - Ἐπίσκεψις 
στὶς Ἀγροτικὲς Φυλακὲς 

Κασσαβέτειας Βόλου

Τὸ Σάββατο τοῦ  
 Ἀκαθίστου, 3η 

Ἀπριλίου 2016 ἐκ.
ἡμ., ὑπὸ τὴν Σκέ-
πην τῆς Παναγί-
ας μας καὶ σύμ-

φωνα μὲ τὸ καθω-
ρισμένο πρόγραμμα 

τῶν ἐπισκέψεων τῶν 
ἐν φυλακῇ Ἀδελφῶν μας στὴν ἀρχὴ καὶ στὸ 
τέλος τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς, ὁ Σεβασμι-
ώτατος Μητροπολίτης μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς 
κ. Κυπριανὸς ἐπραγματοποίησε μαζὶ μὲ μία 
ὁμάδα πενήντα πιστῶν τὴν ἑβδόμη Ἐπίσκεψι-
Προσκύνημα στὶς Ἀγροτικὲς Φυλακὲς Κασ-
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γατῶν αὐτῶν καὶ τῇ συμμε-
τοχῇ  τοῦ Διοικητικοῦ Συμ-
βουλίου τοῦ Συλλόγου «Ἅ-
γιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων».

Ἀκολούθησε ξενάγησις
τῶν ἐπισήμων στοὺς χώ-
ρους τοῦ Ἐργαστηρίου.Ἐν
συνεχείᾳ, ὁ ἀξιότιμος Δή-
μαρχος Φυλῆς κ. Παπποῦς 
ἀπηύθυνε σύντομο χαιρετισμὸ 
καὶ ὑπεσχέθη τὴν συμπαράστασί του στὸ πο-
λυσχιδὲς ἔργο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. Ὁ 
δὲ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας ἀναφέρ-
θηκε μὲ εὐγνωμοσύνη στὴν  παραχώρησι (γιὰ 
χρῆσι) τοῦ οἰκήματος ἐκ μέρους τῆς Δημοτικῆς 
Ἀρχῆς, καὶ παρώτρυνε τοὺς παρευρισκομέ-
νους νὰ φανοῦν εὐγνώμονες καὶ ἀντάξιοι τῆς 
δωρεᾶς αὐτῆς, μὲ τὴν ἀξιοποίησι αὐτοῦ κατὰ 
τὸν καλύτερο δυνατὸ τρόπο. 

* * *
Ἀφοῦ τὸ «Ἐργαστήριο Ἐκκλησιοποιημένης 

Εἰκονογραφίας» ἐπαρουσίασε μία σύντομη 
ἀναφορὰ στὰ Δῶρα τῆς Ἀναστάσεως  τοῦ Χρι-
στοῦ μας καὶ τοὺς τρόπους, μὲ τοὺς ὁποίους 
αὐτὰ ἀποδίδονται στὴν Εἰκονογραφική μας 
Παράδοσι, οἱ Κατηχήτριες Πηνελόπη Παγώ-

νη καὶ Μαρία Κυριακίδου ἐπαρουσίασαν τὸ 
πρόγραμμα τῶν Κατηχητικῶν, μὲ ἐναλλαγὴ 
ἀπαγγελίας πασχαλινῶν ποιημάτων καὶ τρα-
γουδιῶν ἀπὸ τὰ παιδιά.

Κατόπιν τὸ Θεατρικὸ Δρώμενο «Οἱ Μυροφό-
ρες καὶ τὸ Χαρμόσυνο Μήνυμα τῆς Ἀναστάσε-
ως», καὶ τὰ ἐπίκαιρα παραδοσιακὰ τραγούδια 
τῆς Χορωδίας-Ὀρχήστρας «Ἑλληνορθόδοξη 
Κληρονομιά», συνέβαλαν τὰ μέγιστα στὴν 
ὑπογράμμισι τοῦ χαρμοσύνου καὶ Ἀναστασί-
μου χαρακτῆρος τῆς Ἐκδηλώσεως. 

Ἐν συνεχείᾳ ἡ ἀνοιξιάτικη νεολαία μας ἔσυ-
ρε αὐθόρμητα τὸν χορό. 

Ἡ Ἐκδήλωσις συνωδεύθηκε μὲ ὑπαίθριο γεῦ-
μα καὶ τὸ παραδοσιακὸ ἀναστάσιμο ἔθιμο τοῦ 
τσουγκρίσματος τῶν κόκκινων αὐγῶν, ὡς καὶ 
τὴν διανομὴ δώρων καὶ εὐλογιῶν ὑπὸ τοῦ Σε-
βασμιωτάτου Ποιμένος μας.                             

 







κτηρίσουμε ὡς Ἐθελοντισμὸ τὴν ὠργανωμένη 
προσφορὰ ὑπηρεσιῶν στὸ κοινωνικὸ σύνολο, 
χωρὶς τὴν ἀπαίτησι ἀνταλλάγματος.

Στὸ πνεῦμα καὶ τὸ ὅραμα αὐτὸ κινουμένη, ἡ 
Ἱερὰ Μητρόπολίς μας ἔχει δραστηριοποιηθῆ 
ἀπὸ τῆς ἱδρύσεώς Της καὶ ἔχει τὴν εὐλογία 
καὶ δωρεὰ νὰ περιλαμβάνη στοὺς κόλπους 
Της ἕναν μεγάλο ἀριθμὸ προσώπων, τὰ ὁποῖα 
ἐργάζονται ἐθελοντικά.

Αἰσθανόμεθα τὴν ἀνάγκη, στοιχοῦντες στὴν 
Παρακαταθήκη τοῦ Ἀειμνήστου Πατρός, Γέ-
ροντος καὶ Μητροπολίτου μας Κυπριανοῦ    
(† 2013), νὰ ἐκφράσουμε τὴν εὐγνωμοσύνη 
μας πρὸς ἅπαντας τοὺς Ἀδελφούς μας ἐκεί-
νους, οἱ ὁποῖοι μὲ τὸν ἕνα ἢ τὸν ἄλλο τρόπο 
προσέφεραν καὶ προσφέρουν θυσιαστικὰ στὸ 
ποιμαντικό, ἀνθρωπιστικὸ καὶ πολιτισμικὸ 
Πρόγραμμα τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀπόψε, θὰ ἀπονείμουμε τιμητικὲς διακρί-
σεις, ὡς ἐλάχιστη –ἀλλὰ συμβολικὴ ἔκφρα-
σι– εὐγνωμοσύνης σὲ δώδεκα μόνο ἐκ τῶν 
Ἐθελοντῶν μας.

Δὲν λησμονοῦμε, οὔτε –μὴ γένοιτο– ὑποτι-
μοῦμε τοὺς πολλοὺς ἄλλους, παλαιοτέρους 
καὶ νεωτέρους, ἐφ᾿ ὅσον ὅλοι εἶναι καταγε-
γραμμένοι εἰς τὰς Δέλτους Εὐγνωμοσύνης τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Στὶς ἑπόμενες Συνεστιάσεις Εὐγνωμοσύνης, 
οἱ ὁποῖες ἔχουν προγραμματισθῆ, θὰ τιμη-
θοῦν ἅπαντες οἱ Συνεργοί, Συνδιάκονοι καὶ
Συνοδοιπόροι μας στὸ θυσιαστικὸ- ἐθελον-
τικὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας μας, 
ζῶντες καὶ κεκοιμημένοι.

Εἴθε, εἴτε ἐν ἔργῳ, εἴτε ἐν 
λόγῳ, νὰ δοξάζεται –διὰ
μέσου ἡμῶν τῶν ἐλαχί-
στων– ὁ Μόνος Ἐθελον-
τὴς καὶ Διάκονος ἡμῶν, ὁ 
Σταυρωθεὶς καὶ Ἀναστὰς 
Κύριός μας, μαζὶ μὲ τὸν Φι-
λάνθρωπο Πατέρα καὶ τὸ Παν-

άγαθο Ἅγιο Πνεῦμα, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς 
αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν! 

+
Τῷ δὲ Θεῷ δόξα καὶ εὐχαριστία!

Συνεστίασις Εὐγνωμοσύνης Α΄
Τρίτη, Ἑβδομὰς Β΄ Νηστειῶν, 

9η Μαρτίου 2016 ἐκ. ἡμ.
† Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μεγαλομαρτύρων

 Φυλὴ Ἀττικῆς

Προσλαλιὰ Εὐγνωμοσύνης

† Μητροπολίτου 
Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανοῦ

Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφές·
Συνεργάτες, Συνδιάκονοι καὶ Συνοδοιπόροι·

ἩἘκδήλωσίς μας αὐτή, γιὰ
πρώτη φορὰ στὴν μορ-

φὴ αὐτή, μία Ἐκδήλωσις 
Εὐγνωμοσύνης τῆς Τοπι-
κῆς Ἐκκλησίας μας, ὑπεν-
θυμίζει ὅτι ἡ κάθε Μη-
τρόπολις καὶ ἡ κάθε Ἐνο-
ρία ὀφείλει νὰ ἀναπτύσση τὸ 
Διακονικὸ Πνεῦμα τοῦ Εὐαγγε-
λίου, ὀφείλει νὰ εἶναι πρότυπο κέντρο Ἐθε-
λοντικῆς Προσφορᾶς.

Ἀπόψε, ἐπιθυμοῦμε νὰ ἐμπνεύσουμε καὶ ἐνι-
σχύσουμε ἔτι περισσότερο τὸν Ἐθελοντισμό, ὁ
ὁποῖος εἶναι Χριστοκεντρικός, δηλαδὴ θεμε-
λιώνεται καὶ συνεχῶς τροφοδοτεῖται μυστι-
κὰ ἀπὸ τὴν ἑκούσια Θυσία τοῦ Χριστοῦ καὶ 
Σωτῆρος μας, τὴν Σταύρωσι καὶ τὴν Ἀνάστα-
σί Του.

Ὁ Κύριός μας ἦταν καὶ εἶναι ὁ Πρῶτος Ἐθε-
λοντής, ὁ Ὁποῖος μᾶς ἐδίδαξε ἐμπράκτως τὸν 
κενωτικὸ καὶ διακονικὸ χαρακτῆρα, ὄχι μόνο 
τῆς Ἱερωσύνης, ἀλλὰ καὶ καθολικώτερα τῆς 
ἐν Χριστῷ ζωῆς.

Ὁ Ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας, δέκα ἕξι
αἰῶνες πρίν, χαρακτηρίζει ὡς Ἐθελοντὴν τὸν
«Μονογενῆ τοῦ Θεοῦ Λόγον», ὁ Ὁποῖος «Θε-
ὸς ὑπάρχων καὶ ἐκ Θεοῦ», ἐκένωσεν / ἐταπεί-
νωσεν Ἑαυτὸν καὶ κατῆλθεν «Ἐθελοντής, εἰς 
ὅπερ οὐκ ἦν» καὶ ἐσαρκώθη καὶ ἔλαβε δού-
λου μορφήν, «γεγονὼς ὑπήκοος τῷ Θεῷ καὶ 
Πατρὶ μέχρι θανάτου» (ΡG τ. 69, στλ. 376D, εἰς 
τὴν Γένεσιν, 7).

Ἂν θέλουμε νὰ ὁρίσουμε τὸν Ἐθελοντισμὸ 
ἐπιγραμματικὰ καὶ περιεκτικά, τότε θὰ χαρα-
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Ἠκολούθησε ἡ βράβευσις ἀπὸ 
τὸν Μητροπολίτη μας 12 

Ἐθελοντῶν -Διακονητῶν, 
οἱ  ὁποῖοι ἀναλώνονται κα-
θημερινῶς στὸ στάδιο τῆς 

ἀθλήσεως μὲ ἀπαράμιλλο 
ζῆλο καὶ θυσιαστικὴ διάθεσι. 

Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ δείπνου, προσφορὰ 
Ἀγάπης τῶν Ἱερῶν Μονῶν μας, ἀλλὰ καὶ 
ἄλλων Ἀδελφῶν, Μέλη τῆς Χορωδίας «Ἑλλη-
νορθόδοξη Κληρονομιὰ» ἀπέδωσαν ἑορτα-
στικὰ δημοτικὰ τραγούδια μὲ τὴν συνοδεία 
μουσικῶν ὀργάνων. 

Στὸ πέρας τῆς πολὺ εὐλογημένης αὐτῆς 
Συνάξεως, ἔλαβαν ἅπαντες ἕνα Ἐνθύμιο 
–πολύτιμη παρακαταθήκη μὲ πολλὰ μηνύ-
ματα καὶ τὶς βασικὲς ἀρχὲς τοῦ Ὀρθοδόξου 
Συλλογικοῦ Ἐθελοντισμοῦ. 

  ● Tὴν Κυριακὴ τῆς Σταυ-
ροπροσκυνήσεως, 21η Μαρ-
τίου 2016 ἐκ. ἡμ., πραγ-
ματοποιήθηκε στὸ φι-
λόξενο Πνευματικὸ Κέν-
τρο τῆς Δημοτικῆς Ἑνό-
τητος Ζεφυρίου, τοῦ 
Δήμου Φυλῆς, τὸ ὁποῖο 
παρεχώρησε εὐγενῶς ἡ
Τοπικὴ Αὐτοδιοίκησις, ἡ 
Σύναξις ἐπὶ τῇ θλιβερᾷ ἐπετείῳ τῆς ἀλλαγῆς 
τοῦ Ἡμερολογίου (10.3.1924) καὶ τῇ φωτο-
φόρῳ Ἐπετείῳ τῆς Ἑνώσεως τῶν Γνησίων 
Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν (Κυριακὴ Σταυρο-

● Tὴν Τρίτη, 
9 / 22 Μαρτίου
2016 ἐκ. ἡμ., πραγ-
ματοποιήθηκε 
Χάριτι Θεοῦ, Α’
Συνεστίασις Τι-
μῆς καὶ Εὐγνω-

μοσύνης πρὸς τοὺς Ἐθελοντές-Διακονητὲς 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, οἱ ὁποῖοι δια-
κονοῦν μὲ θυσιαστικὴ ἀγάπη καὶ αὐταπάρ-
νησι στὸ ποικίλο Ἐκκλησιαστικό, Φιλανθρω-
πικὸ καὶ Πολιτισμικὸ Ἔργο Της. 

Ἡ Συνεστίασις πραγματοποιήθηκε στὸν 
φιλόξενο καὶ ζεστὸ χῶρο τοῦ Ἑστιατορίου 
«Ἀβράμης» στὴν Δημοτικὴ Ἑνότητα Φυλῆς 
Ἀττικῆς, τὸ ὁποῖο διέθεσε εὐγενῶς ὁ ἰδιοκτή-
της του.

Τὸ πρόγραμμα συμπεριελάμβανε ἕνα  μι-
κρὸ θεατρικὸ δρώμενο μὲ τίτλο «Ζητοῦνται 
ἐθελοντές», τῆς κας Αἰκατερίνης Κωστούλα, 
τὴν προβολὴ ἑνὸς βίντεο μὲ θέμα τὶς ποικίλες 
δραστηριότητες τῶν Ἐθελοντῶν μας, ἀλλὰ καὶ 
μαρτυρίες Ἐθελοντῶν ἄλλων ὀργανώσεων.

Ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας κ. Κυπρι-
ανός, ὁ πνευματικός μας ὁδηγός, ἀλλὰ καὶ 
ἐμπνευστὴς τοῦ πνεύματος τῆς Ἀγάπης καὶ 
τῆς Θυσιαστικῆς Προσφορᾶς πρὸς τὸν πλη-
σίον, στὴν σύντομη Προσλα-
λιά του, ὑπεγράμμισε 
τὸ κεντρικὸ μήνυμα 
τῆς Συνάξεως αὐτῆς, 
ἐμβαθύνων στὸ θέ-
μα τοῦ Χριστοκεντρι-
κοῦ χαρακτῆρος τοῦ 
Ἐθελοντισμοῦ.
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 Ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς
Μὲ τὴν συνδιοργάνωσι τοῦ Συλλόγου «Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων», 

τοῦ «Ἐργαστηρίου Ἐκκλησιοποιημένης Εἰκονογραφίας» 
καὶ τῆς Χορωδίας «Ἑλληνορθόδοξη Κληρονομιὰ»

● Α’ Συνεστίασις Εὐγνωμοσύνης ● Σύναξις Μνήμης 
καὶ Μαρτυρίας ● Μουσικο-Λαογραφικὴ Ἐκδήλωσις 

Μὲ τὴν εὐλογία καὶ παρουσία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας 
Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ



μάρτυρος Αἰκατερίνης καὶ ἕνα τευχίδιο μὲ 
τὴν Ὁμιλία τοῦ κ. Μάννη, ὡς ἐφόδια γιὰ τὸν 
καλὸν ἀγῶνα τῆς Ὀρθοδόξου Ὁμολογίας 
καὶ Μαρτυρίας.

● Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ πραγματοποιήθηκε 
μὲ ἐπιτυχία στὸν ἴδιο χῶρο μία 
ἐξαίρετος Ἐκδήλωσις τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, 
μὲ τίτλο «Κάλαντα Λαζά-
ρου καὶ Θρῆνοι Μεγάλης 
Παρασκευῆς», τὴν Κυριακὴ
Ε’ τῶν Νηστειῶν, 4η Ἀπριλί-
ου 2016 ἐκ. ἡμ. 

Ἡ Χορωδία-̓Ορχήστρα «Ἑλληνορθόδοξη Κλη-
ρονομιά», ὑπὸ τὴν ἐμπνευσμένη καὶ ἐμπνέ-

ουσα διεύθυνσι τοῦ Μουσικολο-
γιωτάτου π. Διονυσίου Ἁγιο-

κυπριανίτου, παρουσίασε, 
μὲ ἰδιαίτερα ζωντανό, κα-
τανυκτικὸ καὶ λυρικὸ τρό-
πο, μέρος τοῦ ἀστείρευτου 

πλούτου τῆς μουσικο-λαο-
γραφικῆς μας Παραδόσεως, 

ἀφορῶντος τὶς τελευταῖες ἅγιες 
ἡμέρες τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Τριωδίου: Κά-
λαντα Λαζάρου καὶ Θρῆνοι Μεγάλης Παρα-
σκευῆς ἀπὸ διάφορα μέρη τῆς Πατρίδος μας, 
ἀπαγγελίες ποιημάτων, ἀναφορὲς σὲ τοπικὰ 
ἔθιμα...

* * *
Ὡς κατακλεῖδα τῆς κατανυκτικῆς αὐτῆς 

βραδιᾶς ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας 
κατέθεσε Ἐπιλογικὲς Σκέψεις. 



προσκυνήσεως 2014).
Συμπαρόντες μετὰ τοῦ Σεβασμιωτάτου 

Ποιμένος μας ἦσαν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπί-
σκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης καὶ ὁ σεβαστὸς 
Γέροντας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Κυπρια-
νοῦ Ἀρχιμανδρίτης π. Θεοδόσιος, Κληρικοί, 
Μοναχοὶ καὶ Μοναχὲς καὶ πολλοὶ πιστοί.

Ἡ Χορωδία «Ἑλληνορθόδοξη Κληρονομιά», 
ὑπὸ τὴν διεύθυνσι τοῦ Μουσικολογιωτάτου 
π. Διονυσίου Ἁγιοκυπριανίτου, κατένυξε τοὺς 
παρόντες μὲ τὴν σεμνὴ ἀπόδοσι ἐπικαίρων 
ὕμνων.

Κεντρικὸς Ὁμιλητὴς ἦτο ὁ κύριος Νικόλαος 
Μάννης, Ἐκπαιδευτικὸς καὶ γνωστὸς διαχει-
ριστὴς τοῦ Ἱστολογίου «Κρυφὸ Σχολειό».

Μὲ τὴν Ὁμιλία του: «Σελίδες ἀπὸ τὸ Νέον 
Μαρτυρολόγιον τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων  – 
Τὰ πρῶτα ἔτη τῆς Ἡμερολογιακῆς Καινοτο-
μίας (1924-1928)», ὁ κ. Μάννης ἀπέδειξε τεκ-
μηριωμένα, ὅτι ἡ ἀλλαγὴ τοῦ ἡμερολογίου 
ἐπεβλήθη διὰ τῆς βίας στὸ Χριστεπώνυμο 
Πλήρωμα τῆς χώρας μας καὶ ὅτι ἡ Ἱεραρχία 
τῆς ἐποχῆς ἐκείνης φέρει ὅλην τὴν εὐθύνη 
γιὰ τὸν σκανδαλισμὸ τῶν ψυχῶν, ὡς καὶ 

γιὰ τὶς βιαιοπραγίες, τὶς 
ἱεροσυλίες, τοὺς δι-

ωγμούς, ἀκόμη καὶ
τὰ μαρτύρια, τὰ ὁ-
ποῖα ἔπληξαν τὴν 
ζωὴ τῶν εὐσεβῶν 

ἐκείνων Χριστιανῶν,
οἱ ὁποῖοι ἤθελαν νὰ πα-

ραμείνουν πιστοὶ στὰ παραγγέλματα τῶν 
Ἁγίων Πατέρων.

* * *
Μετὰ τὴν Καταληκτήριον Προσλαλιά του, 

ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης διένειμε ὡς 
εὐλογίαν τὴν ἱερὰ Εἰκόνα τῆς Ἁγίας Νεο-
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Προσλαλιὰ καταληκτήριος στὴν Ἐκδήλωσι  
« Οἱ Διωγμοὶ τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων 

Χριστιανῶν (1924-1928) »
Κυριακὴ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως

Φυλὴ Ἀττικῆς, 21η Μαρτίου 2016 ἐκ. ἡμ.

Ἡ Μαρτυρία 
τοῦ Ἁγιωτάτου Μητροπολίτου
πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου 

(Καβουρίδου)

† Μητροπολίτου 
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 ἀπό-
ψε μυστικῶς τὸν ἐμ-
πνευσμένο Ὁμιλητή μας,
τὸν Ἐλλογιμώτατο κύ-
ριο Νικόλαο Μάννη, ὁ ὁ-
ποῖος «λίαν ηὔφρανε τοὺς Ὀρθοδόξους» καὶ ἐνί-
σχυσε 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 πολύτιμος, μάλιστα τώρα, ὁπότε ἡ 
αἵρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, πρόξενος τῆς Ἡμε-
ρολογιακῆς Καινοτομίας τοῦ 1924, κορυφώνεται 
καὶ μέλλει τὸν προσεχῆ Ἰούνιο νὰ θεσμοθετηθῆ 
καὶ διακηρυχθῆ συνοδικῶς ὑπὸ τῶν Καινοτόμων 
Οἰκουμενιστῶν. 

Ὡς Ἐπίλογον τῆς Ἐκδηλώσεώς μας καὶ ὡς ἐνί-
σχυσιν τῆς ἐγκυρότητος τοῦ Νέου Μαρτυρολο-
γίου τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων, θεωρῶ ἀναγκαῖο 
νὰ παρουσιάσω μίαν ὄντως συγκλονιστικὴν 
Μαρτυρία τοῦ Ἁγιωτάτου Μητροπολίτου πρώ-
ην Φλωρίνης Χρυσοστόμου (Καβουρίδου), τοῦ 
Ὁμολογητοῦ Ἱεράρχου, ὁ Ὁποῖος θὰ ἐνταχθῆ 
στὸ Μαρτυρολόγιο αὐτὸ ἐπισήμως ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς 
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Συνόδου μας τὸν προσεχῆ Μάϊο.

* * *
Πρόκειται γιὰ ἕνα τμῆμα τῆς θαυμασίας συγ-

γραφῆς τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου μὲ τίτλο: 
«Τὸ Ἐκκλησιαστικὸν Ἡμερολόγιον ὡς Κριτή-
ριον 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 Καινοτόμων, γιὰ τὴν προσχώρησι αὐτοῦ στὸ 
Ἀκαινοτόμητο Πλήρωμα τοῦ Πατρίου Ἐκκλησι-
αστικοῦ Ἡμερολογίου.

Ἡ πεφωτισμένη καὶ λίαν ἀποκαλυπτικὴ αὐτὴ 
πραγματεία ἀποτελεῖ, κατὰ τὸν Μάρτυρα Ἱεράρ-
χην, «Ἀπολογίαν», διὰ τῆς ὁποίας ἐρευνῶνται 
«τὰ βαθύτερα ἐλατήρια τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ 
τούτου ζητήματος», καὶ καταδεικνύεται «ὁποί-
αν ἔννοιαν καὶ σημασίαν ἔχει τοῦτο διὰ τὴν 
καθόλου Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν καὶ ὁπόσης 
ζημίας πρόξενον ἐγένετο διὰ τὴν Ὀρθόδοξον 
Ἑλληνικὴν Ἐκκλησίαν».

* * *
Ὁ μόνος, εἰς ὃν εὗρε τὴν δέουσαν ἀπή-

χησιν ἡ Προκήρυξις τοῦ Ὀρθοδόξου Ἀγῶ-
νος ἡμῶν, ὑπῆρξεν ὁ θρησκεύων ἀθάνα-
τος Ἑλληνικὸς Ὀρθόδοξος Λαός. Οὗτος 
μόνος ἐτάχθη ὁμολογουμένως παρὰ τὸ 
πλευρὸν ἡμῶν καὶ διεδήλωσε τὰ Ὀρθό-
δοξα φρονήματα, διὰ σωρείας συγχαρη-
τηρίων τηλεγραφημάτων, ἅτινα ἀπέστει-
λεν εἰς ἡμᾶς, ἀποκαλῶν στυλοβάτας τῆς 
Ὀρθοδοξίας, καὶ διεβεβαίου, ὅτι θὰ μείνῃ 
πιστὸς μέχρι θανάτου, ἀγωνιζόμενος παρὰ 
τὸ πλευρὸν ἡμῶν, καὶ ὑπὲρ τῆς ἀναστη-
λώσεως τῆς Ὀρθοδοξίας τῆς Ἑλληνικῆς 
Ἐκκλησίας.

Οὕτω, μόνον ὁ θρησκεύων Ὀρθόδοξος
Ἑλληνικὸς Λαὸς ἐφάνη ἀντάξιος τοῦ Ὀρ-
θοδόξου καὶ εὐκλεοῦς αὐτοῦ παρελθόντος, 
ὅστις μὲ τὴν θρησκευτικὴν διαίσθησιν καὶ 
Ἐθνικήν του συνείδησιν, ἀντελήφθη τὸν 
κίνδυνον, ὃν διατρέχει ἡ Ὀρθοδοξία τῆς 
Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας, καὶ ἐξηγέρθη σύσ-
σωμος κατὰ τοῦ Μακαριωτάτου καὶ τῶν
καινοτόμων Ἀρχιερέων, καὶ ἀπεδοκίμα-



σμονοῦν τὴν Ἱεροκα-
νονικὴ ἐπιταγή, κατὰ 
τὴν ὁποίαν «ἅπαντες 
οἱ Κληρικοὶ ὁποῦ φο-
νεύουν, ἢ ἑκουσίως,
ἢ ἀκουσίως, ἢ αὐτοὶ 
οἱ ἴδιοι μὲ τὰς χεῖρας 
των, ἢ ἄλλους βάλ-
λουν καὶ φονεύουν, 
εἶναι καθῃρημένοι»*;

    * * *
Μὲ τὴν σημαντικὴ 

αὐτὴ Μαρτυρία τοῦ 
Ἁγίου Χρυσοστόμου, τοῦ Ὁμολογητοῦ Ἱεράρ-
χου καὶ Πρωθιεράρχου μας, κλείνω τὶς ταπει-
νές μου σκέψεις.

Εὐχαριστῶ καὶ πάλι τὸν Ὁμιλητὴ τῆς ἀπο-
ψινῆς μας Ἐκδηλώσεως, τὸν κύριον Νικόλαο 
Μάννην, ἀλλὰ εὐχαριστῶ ἐπίσης καὶ ὅλους 
Ἐσᾶς, οἱ ὁποῖοι προσήλθατε, προκειμένου νὰ 
ἀκούσετε «λόγον ἀγαθόν».

Ὑπενθυμίζω, ὅτι ἡ Ἐκδήλωσίς μας ἔχει καὶ 
ἐπετειακὸ χαρακτῆρα, ἐφ᾿ ὅσον πρὸ δύο ἐτῶν, 
τὸ 2014, τὴν Κυριακὴ τῆς Σταυροπροσκυνήσε-
ως, εἴχαμε ἀξιωθῆ νὰ διακηρύξουμε τὴν Ἕνω-
σί μας σὲ μία Ἱερὰ Σύνοδο ὑπὸ τὸν Μακαρι-
ώτατον Ἀρχιεπίσκοπό μας κύριον Καλλίνικον 
καὶ νὰ συλλειτουργήσουμε Ἕλληνες, Ρῶσοι 
καὶ Ρουμᾶνοι τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας.

Ἦταν πράγματι μία Μεγάλη Ἡμέρα γιὰ τὴν 
Ἐκκλησία μας καὶ ἔκτοτε δρέπουμε εὔχυ-
μους 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!

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

σεν αὐτούς, ὡς προδότας τῆς Ὀρθοδο-
ξίας, ἧς θεματοφύλαξ καὶ ἀνύστακτος 
ἄγγελος φρουρὸς ἐτάχθη οὗτος ὑπὸ τῆς 
Θείας Προνοίας. Εἰς μίαν μάλιστα ὀγκώ-
δη διαδήλωσίν του, ἣν ἤγειρεν ὁ θρησκεύ-
ων οὗτος Ἑλληνικὸς Λαὸς κατὰ τὴν ἡμέ-
ραν τῆς δίκης ἡμῶν ὑπὸ τοῦ Συνοδικοῦ 
Δικαστηρίου εἰς ἔνδειξιν διαμαρτυρίας, 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 προϋλαμβά-
νετο τὸ Ἐκκλησιαστικὸν Σχίσμα. 

Κατὰ τὴν θρησκευτικὴν ταύτην διαδή-
λωσιν τοῦ θρησκεύοντος Ἑλληνικοῦ Λαοῦ 
κατὰ τοῦ Μακαριωτάτου καὶ τῶν Μελῶν 
τοῦ Συνοδικοῦ Δικαστηρίου, τοσαύτη ἦτο 
ἡ ὁρμὴ αὐτοῦ καὶ ἡ ἀφοσίωσις εἰς τὰς 
Ὀρθοδόξους Παραδόσεις του, ὥστε εἰς 
μίαν σύγκρουσιν αὐτοῦ πρὸς τὴν ἔνοπλον 
Ἀστυνομίαν ἐφονεύθησαν τρεῖς, καὶ ἐμω-
λωπίσθησαν ὑπὲρ τοὺς ἑκατόν. Καὶ 
οὕτως ἠνέχθη ὁ Μακαριώτατος, νὰ βάψῃ 
τὸν θρόνον αὐτοῦ καὶ μὲ τὸ αἷμα τοῦ 
ἀθώου καὶ θρήσκου Ποιμνίου, μαρτυ-
ρήσαντος ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδοξίας, καὶ οὐ 
μόνον δὲν ἐκάμφθη ἡ σκληροτράχηλος καὶ 
ἀπερίτμητος αὐτοῦ καρδία, ἀλλὰ καὶ ἔτι 
μᾶλλον ἐσκληρύνθη καθ᾿ ἡμῶν. Καὶ τοι-
αύτη ὑπῆρξεν ἡ στάσις τοῦ θρησκεύοντος 
Ὀρθοδόξου Ἑλληνικοῦ Λαοῦ ἀπέναντι τοῦ
Ὀρθοδόξου καὶ εὐσεβοῦς Ἐκκλησιαστικοῦ 
ἐγχειρήματος ἡμῶν.

* * * 
Δὲν ἦταν δυστυχῶς ἡ πρώτη φορά, θὰ ἔπρεπε 

δὲ εὐθὺς ἀμέσως νὰ ἀπεκδυθῆ ὁ Ἀθηνῶν Χρυ-
σόστομος Παπαδόπουλος, ὁπωσδήποτε δὲ καὶ 
οἱ ὁμόφρονες αὐτῷ καὶ συνεργάται του, τὰ ἀρχι-
ερατικά του διαδήματα 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 σή-
μερον γιὰ τὶς δῆθεν ἀντικανονικότητές μας, 
παραθεωροῦντες καὶ ἀμνηστεύοντες τοιαύτας 
ἀνθρωποκτόνους πράξεις, δὲν ἐντρέπονται; Λη-
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τὰ τρία βασικὰ 
χαρακτηριστικά 
Της (Πλησίασμα/
Συνάντησις, Σε-
βασμός, Συμβου-
λή), τὰ ὁποῖα ὀ-
φείλουμε καὶ ἐ-
μεῖς νὰ ἐνσαρκώνουμε στὶς διαπροσωπικὲς 
σχέσεις μας, διότι ἡ Ἀλήθεια τῆς Πίστεως δὲν 
πρέπει νὰ χωρίζεται ἀπὸ τὴν Ἀγάπη καὶ τὴν 
λεπτότητα τῶν τρόπων.

Μία ἀκόμη Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψις μὲ εὐλο-
γίες πνευματικές, μὲ σκοπὸ τὴν ὅλο καὶ βα-
θύτερη καλλιέργεια τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ
Φρονήματος στὸ Μικρὸ Ποίμνιό μας τῆς ἄλ-
λης Ἑλλάδος, τῆς Γεωργίας.

* * *
● Στὴν Σουηδία ἐπίσης, ὁ Σεβασμ. Τοπο-

τηρητὴς τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Στοκχόλμης 
καὶ οἱ προσκυνητὲς ἐξ 

Ἑλλάδος ἐπισκέφθη-
καν τὸν ἀσθενοῦν-
τα Θεοφιλέστατο 
Ἐπίσκοπο Μακα-

ριουπόλεως κ. Ἰωάν-
  νη, Ἱδρυτὴν τῆς Ἱερα-

ποστολῆς μας στὴν Σουηδία, ἐλειτούργησαν 
καθημερινῶς καὶ ἐπικοινώνησαν μὲ τοὺς 
Κληρικοὺς καὶ λοιποὺς Ἀδελφούς μας σὲ 
πολὺ θερμὸ κλῖμα ἀδελφικῆς ἐν Χριστῷ Ἀγά-
πης καὶ Φιλοξενίας. 

Τὴν Κυριακὴ τοῦ Τυφλοῦ, 23.5 /5.6.2016, ἡ
μεγάλη Πανήγυρις τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ προσείλ-
κυσε στὸ Ἐπισκοπεῖο ἕνα μεγάλο καὶ πολυ-
εθνικὸ πλῆθος Πιστῶν, ἐκ τῶν ὁποίων οἱ 
περισσότεροι ἐκοινώνησαν τῶν Ἀχράντων Μυ-
στηρίων καὶ κατόπιν παρεκάθησαν εἰς κοινὴν 
ἑόρτια τράπεζα
Ἀγάπης. Τὸ βρά-
δυ ἐπραγματοποι-
ήθη μία εὐλογη-
μένη καὶ κατα-
νυκτικὴ Ἐνοριακὴ
Σύναξις, πρὸς χα-
ρὰν ὅλων...         

Μὲ τὴν Χάρι 
 τοῦ  Ἀναστάν-

τος Σωτῆρος μας 
καὶ τὶς εὐχὲς τοῦ 
Μακαριωτάτου 
Ἀρχιεπισκόπου 
μας κ. Καλλινί-

κου ὡς καὶ τῶν σεπτῶν Μελῶν τῆς Ἱερᾶς Συν-
όδου μας, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας 
Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸς ἐπραγμα-
τοποίησε, μὲ τὴν ἰδιότητα τοῦ Τοποτηρητοῦ, 
Ποιμαντικὲς Ἐπισκέψεις στὶς νεοπαγεῖς Ἐπι-
σκοπές μας, στὴν Γεωργία  (7η-11η Μαΐου 2016 
ἐκ. ἡμ.) καὶ στὴν Σουηδία (19η-24η Μαΐου 2016 
ἐκ. ἡμ.). 

Στὴν πρώτη συνωδεύετο ἀπὸ τὸν Αἰδεσιμο-
λογιώτατο Πρεσβύτερο π. Γεώργιο Γιάν, Ἐφη-
μέριο Ἀναλήψεως Πατρῶν, ὡς καὶ τὸν Ὁσιώ-
τατο Ὑποδιάκονο Ἀντώνιο Ἁγιοκυπριανίτη, 
στὴν δὲ δεύτερη ἀπὸ μία δεκαπενταμελῆ (15) 
προσκυνηματικὴ Ὁμάδα Κληρικῶν, Μονα-
χῶν καὶ Λαϊκῶν ἐξ Ἑλλάδος, προκειμένου νὰ 
συμμετάσχη στὴν Παν-
ήγυρι τοῦ Καθε-
δρικοῦ Ναοῦ τῆς
Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς
μας, πρὸς τιμὴν
τῶν Ἁγίων Θεο-
στέπτων καὶ Ἰσα-
ποστόλων Βασιλέων
Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης.

* * *
● Στὴν Γεωργία, οἱ ἡμέρες τῆς παραμονῆς 

τοῦ Σεβασμιωτάτου Τοποτηρητοῦ στὴν Ἱερὰ 
Ἐπισκοπὴ Γκλντάνι Τιφλίδος ἀφιερώθησαν 
σὲ ἰσάριθμες θεῖες Λειτουργίες καὶ σὲ ἐπικοι-
νωνία μὲ τοὺς Ἱερεῖς μας καὶ τοὺς εὐσεβεῖς 
λαϊκοὺς Ἀδελφούς μας, στὴν σταθερὴ προ-

οπτική πάντοτε νὰ 
ἐμπεδωθῆ ἡ εὐλο-
γημένη Ἕνωσις τοῦ
2014 καὶ μὲ κεν-
τρικὸ Μήνυμα τὴν 
θεία Εὐγένεια τοῦ 
Σωτῆρος μας, καὶ 
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Νέες ἀνοιξιάτικες καὶ ἐλπιδοφόρες 

Ποιμαντικὲς Ἐπισκέψεις
Γεωργία - Σουηδία





Α) Διετέθησαν γιά:
α. Διάφορα Γενικὰ Ἔξοδα.

β. Οἰκονομικὰ βοηθήματα πρὸς ἐνδεεῖς Ἀδελφούς μας, γιὰ τὴν πληρωμὴ ἐνοικίων, λογαριασμῶν, ἐξό-
    δων σπουδῶν, νοσοκομειακῶν ἐξόδων, βοηθημάτων ἀνέργων, ἀστέγων, γερόντων καὶ ἐξαρτημένων.

γ. Πρὸς Σωφρονιστικὰ Καταστήματα, σὲ ἀπόρους Κρατουμένους Ἀδελφούς μας.

δ. Πρὸς ἄλλους Φιλανθρωπικοὺς Φορεῖς.

Τὰ ἑξῆς:
1. Οἰκονομικὰ Βοηθήματα

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΝ: 79.135,18 εὐρώ.

2. Τρόφιμα, Φροῦτα, Λαχανικά, Γαλακτοκομικά, Ἀρτοσκευάσματα, Κρέας καὶ Ψάρια

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 39.738,43 κιλὰ (40 τόνοι περίπου).

3. Ρουχισμὸς καὶ Εἴδη Ἀτομικῆς Φροντίδας

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 23.648 τεμάχια.

Β) Πραγματοποιήθηκαν οἱ ἑξῆς Δραστηριότητες:

α. 11 Ἐκδηλώσεις Πολιτιστικοῦ Περιεχομένου ἐντὸς τοῦ Καλλικρατικοῦ Δήμου Φυλῆς. 

β. 4 Ἐπισκέψεις - Προσκυνήματα σὲ διάφορα Σωφρονιστικὰ Καταστήματα τῆς Χώρας μας.

γ. 4 Ἐκδρομές - Προσκυνήματα σὲ διάφορες περιοχὲς τῆς Πατρίδος μας.

δ. 2 Συνδιοργανώσεις Ἐθελοντικῆς Αἱμοδοσίας μὲ τὸν «ΝΕ.Ο.Σ.».

†
Τῷ δὲ Θεῷ, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύµατι, 

τῇ Ἁγίᾳ καὶ Ὁµοουσίῳ καὶ Ἀδιαιρέτῳ Τριάδι, 
δόξα προσκύνησις καὶ εὐχαριστία. 

Ἀµήν!

ΦυλὴἈττικῆς, 1/14η Ἰανουαρίου 2016

Μὲ σεβασμὸ καὶ ἐκτίμησι

      Ἡ Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ.             Ἡ Γραμματεὺς τοῦ Δ.Σ.                  Ἡ Ταμίας τοῦ Δ.Σ.

ΧΩΡΙΑΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΟΥΝΤΑ         ΡΟΥΤΣΗ-ΔΗΜΟΥ                        ΣΙΜΕΡΤΖΙΑΔΟΥ
               ΑΘΗΝΑ                              ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ                                ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

Εὐγνωμοσύνη καὶ Διαφάνεια

Συγκεντρωτικὴ Ἔκθεσις Πεπραγμένων 
τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Συλλόγου Ὀρθοδόξων Γυναικῶν

«Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων»

Ἰανουάριος - Δεκέμβριος 2015
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Μητροπολίτου 
Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς 
κ. Κυπριανοῦ 

Ἱερὰ Ἀκολουθία
τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς 
ἡμῶν Ὁμολογητοῦ 
Ἱεράρχου 
Χρυσοστόμου 
τοῦ Νέου 
(1870-1955) 

Ἔκδοσις Ἱερᾶς Συνόδου 
τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνη-

σίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, Ἀθῆναι, Μά-
ϊος 2016, σελίδες 64. 

Περιεχόμενα
Ἀφιέρωσις. 
Ἐπιστολὴ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν κ. Καλλινίκου. 
Φωτογραφία καὶ Κείμενο ῾Ομολογητοῦ ῾Ιεράρχου. 
Μέγα Θαῦμα.
Χρονολόγιον.
Πελαγονία καὶ Νέα Πελαγονία.

Τὸ Μελένικον. 
Πελαγονία - Πελαγόνες, Παιονία - Παίονες στὸν 

Ὅμηρο. 
Κατάλογος Συγγραφῶν -τοῦ ῾Ομολογητοῦ ῾Ιεράρχου.
Προοιμιάζοντες.
Ἱερὰ Ἀκολουθία. 

● Ἑσπερινός.
● Ὄρθρος. 
● Θεία Λειτουργία.
● Μεγαλυνάριον.
● Στίχοι.

Ἐπίμετρον. 
● Εὐαγγέλιον Ὄρθρου.
● Ἀπόστολος Λειτουργίας.
● Εὐαγγέλιον Λειτουργίας.

Αἱ ἐκδηλώσεις σεβασμοῦ πρὸς τὸν Ἀείμνηστον 
ἡμῶν Ποιμενάρχην (δημοσίευμα: 10.10.1960).

Εὐχαριστίες.  
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Περιεχόμενα
Α .́ Εἰσαγωγὴ στὸ Νέο Μαρτυρολόγιο
Β .́ Τὸ ἔτος 1924 τοῦ Νέου Μαρτυρολογίου
Γ .́ Τὸ ἔτος 1925 τοῦ Νέου Μαρτυρολογίου 
Δ .́ Τὸ ἔτος 1926 τοῦ Νέου Μαρτυρολογίου
Ε .́ Τὸ ἔτος 1927 τοῦ Νέου Μαρτυρολογίου  
Ϛ .́ Τὸ ἔτος 1928 τοῦ Νέου Μαρτυρολογίου

Νικολάου Μάννη
Διδασκάλου

Σελίδες ἀπὸ τὸ 
Νέον Μαρτυρολόγιον 
τῶν Γνησίων Ὀρθο-
δόξων Χριστιανῶν 
Τὰ πρῶτα ἔτη τῆς Ἡμε-
ρολογιακῆς Καινοτομίας
(1924-1928)

Ἐκδόσεις Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυ-
λῆς, Φυλὴ Ἀττικῆς, Μάρ-
τιος 2016, σελίδες 28.

π. Γεωργίου Καλπούζου

Σκέπτεσαι τὸν γάμο;

Ἐκδόσεις «Φωτοδότες»,
ἔκδοσις 10η, σελίδες 90.

Προβληματίζεσαι ἀνάμεσα στὸν γάμο καὶ τὴν ἀγα-
μία; Ἀναρωτιέσαι γιὰ τὸ σκοπό, τοὺς στόχους του καὶ 
τὸ πῶς θὰ εἶναι σωστὸς ἀπ᾿ τὴν ἀρχή, ἐπιτυχὴς κι 
εὐλογημένος; Πῶς νὰ διαλέξεις τὸν (ἢ τὴν) σύζυγό 
σου; Σκέπτεσαι πότε μπορεῖς νὰ παντρευτεῖς; Πῆρες 
τὴν ἀπόφαση νὰ χτίσεις τὸ σπιτικό σου; Εἶσαι ἀρραβω-
νιασμένος; Ἀπέτυχες στὸν γάμο σου καὶ θέλεις τώρα 
νὰ χωρίσεις; Τότε τὸ βιβλίο αὐτό, θὰ σοῦ φανεῖ πολὺ 
χρήσιμο. Σίγουρα...

Νικολάου Μάννη
Διδασκάλου 

Σελίδες
ἀπὸ τὸ Νέον Μαρτυρολόγιον

τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων  
Τὰ πρῶτα ἔτη 

τῆς Ἡμερολογιακῆς Καινοτομίας 
(1924-1928)

Ἔκδοσις 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς 

2016



● Ὁ Ἀείμνηστος Μητροπολίτης ᾿Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. 
Κυπριανὸς ἐγεννήθη εἰς Ἀγρίνιον ἐν ἔτει 1935. 

● Πνευματικὸν ἀνάστημα τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος Φι-
λοθέου Ζερβάκου († 1980), μὲ τὴν εὐλογίαν καὶ καθοδήγη-
σιν τοῦ ὁποίου ἵδρυσεν ἐν ἔτει 1961 τὴν Ἱερὰν Ἀνδρώαν 
Κοινοβιακὴν Μονὴν τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης 
παρὰ τὴν Φυλὴν Ἀττικῆς. 

● Προσεχώρησε μὲ τὴν ὑπ᾿ αὐτὸν Ἀδελφότητα εἰς τὴν 
Γνησίαν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος τὴν 3/16ην 
Ἰανουαρίου 1969.

● Ἐχειροτονήθη Ἀρχιερεὺς τὴν 7.2.1979 ἐκ.ἡμ. καὶ ἐξε-
λέγη Πρόεδρος τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ἐνισταμένων τὴν 
5.4.1985 ἐκ.ἡμ.

● Μὲ ἀπαράμιλλον ἱεραπο στο-
λικὸν ζῆλον, ἵδρυσε πολλὰς Ἐνο-
ρίας καὶ Ἱεραποστολικὰς Κοινό τη-
τας ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τῆς Ἑλ λάδος.

● Τὴν Πέμπτην, 17/30. 
5.2013, μετὰ ἀπὸ σοβαρὰν 
ἀσθέ νειαν ἑξήμισυ ἐτῶν, ἐντὸς 
τοῦ ταπεινοῦ Κελλίου Του, εἰς 
τὴν Ἱερὰν Μονὴν τῶν Ἁγίων 
Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, πα-
ρέδωκε τὸ πνεῦμα εἰρηνικῶς εἰς 
χεῖρας Θεοῦ ζῶντος.

Ὁ πολυσέβαστος καὶ πολυτίμητος  Γέρων καὶ Μητροπολίτης μας Κυπριανὸς († 2013)

● Ὁ Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. 
Κυπριανὸς ἐγεννήθη εἰς Βύρωνα 
Ἀττικῆς ἐν ἔτει 1948. 

● Ἐχειροτονήθη Ἐπίσκοπος  
τὴν 6.10.2007 ἐκ.ἡμ.. Συνοδικῇ 
ἀποφάσει διαποιμαίνει τὴν Ἱερὰν 
Μητρόπολιν Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς, 
ἀποτελεῖ δὲ κανονικὸν Μέλος τῆς 
Ἱερᾶς Συνόδου. 

● Εἶναι Πρόεδρος τῆς Συνοδι-
κῆς Ἐπιτροπῆς Ἱεραποστολῆς, ὡς 

καὶ τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Κοινωνικοῦ Ἔργου. ● Εἶναι 
Ἀναπληρωματικὸν Μέλος τοῦ Κατωτέρου Συνοδικοῦ Δικα-
στηρίου, ὡς καὶ τοῦ Πρωτοβαθμίου Συνοδικοῦ Δικαστηρίου 

† Ὁ Μητροπολίτης  Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανὸς

Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος

† ὁ Ἀθηνῶν 
καί πάσης Ἑλλάδος 

κ.κ. Καλλίνικος

Σεβασμιώτατοι Μητροπολῖται
† ὁ Ἀττικῆς & Διαυλείας κ. Ἀκάκιος 
† ὁ Λαρίσης & Πλαταµῶνος κ. Ἀθανάσιος
† ὁ Εὐρίπου & Εὐβοίας κ. Ἰουστῖνος 
† ὁ Πειραιῶς & Σαλαµῖνος κ. Γερόντιος 
† ὁ Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος
† ὁ Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος
† ὁ Δηµητριάδος κ. Φώτιος
† ὁ Τορόντο κ. Μωϋσῆς
† ὁ Ἀµερικῆς κ. Δημήτριος
† ὁ Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸς 

Σεβασμιώτατοι Ἐπίσκοποι
† ὁ Φιλίππων κ. Ἀμβρόσιος
† ὁ Νόρα κ. Μιχαὴλ

† ὁ Λούνης κ. Σιλουανὸς
† ὁ Ἔτνα καὶ Πόρτλαντ κ. Αὐξέντιος

Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι
† ὁ Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος
† ὁ Γαρδικίου κ. Κλήμης
† ὁ Βρεσθένης κ. Θεοδόσιος
† ὁ Θεουπόλεως κ. Χριστόδουλος

Σχολάζοντες Ἀρχιερεῖς
† ὁ Θεσσαλονίκης & Δηµητριάδος κ. Μάξιμος
† ὁ Μητροπολίτης πρώην Ἀµερικῆς κ. Παῦλος
† ὁ Μητροπολίτης πρώην Ἔτνα κ. Χρυσόστομος
† ὁ Ἐπίσκοπος Χριστιανουπόλεως κ. Χρυσόστομος
† ὁ Ἐπίσκοπος πρώην Πόρτλαντ κ. Σέργιος
† ὁ Ἐπίσκοπος Μακαριουπόλεως κ. Ἰωάννης
† ὁ Ἐπίσκοπος πρώην Ἀλανίας κ. Γεώργιος

Γραφεῖα Ἱερᾶς Συνόδου
• Κάνιγγος 32 (ὄροφος γ΄), Τ.Κ. 106 82, Ἀθῆναι.
• Ἀριθ. Τηλεφ.: (+30) 210 38.28.280.
• Τηλεαντίγραφα (Telefax): (+30) 210 38.47.365.
• e-mail: ecclesiagoc@gmail.com
• Ἐπίσημος Ἱστοσελίδα εἰς τὸ Διαδίκτυον: www.ecclesiagoc.gr

διὰ Ἱερεῖς. ● Ἐπίσης, διαποιμαίνει, ὡς Τοποτηρητής, τὰς νεο-
παγεῖς Ἐπισκοπὰς Στοκχόλμης Σουηδίας καὶ Γκλντάνι -Τι-
φλίδος Γεωργίας.

Ἐκκλησία Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν ἐν Ἑλλάδι

      Ἱερὰ Σύνοδος 

#
Ἱερὰ Εἰκὼν

«Ὦ Πανύμνητε Μῆτερ»
† Μνήμη: 6η Ὀκτωβρίου.

Ρωσικὴ Εἰκὼν ΙΗ΄ αἰ.
●

Ἐπὶ τῇ ἱερᾷ Συνάξει Αὐτῆς
ἔγινεν ἡ εἰς Ἐπίσκοπον Χειροτονία

(6η Ὀκτωβρίου 2007 ἐκ. ἡμ.)
καὶ ἡ Ἐνθρόνισις

(6η Ὀκτωβρίου 2013 ἐκ.ἡμ.)
τοῦ Μητροπολίτου Κυπριανοῦ

31●● Ἀριθμ. 6 ● Μάρτιος - Μάϊος 2016 




