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Ἕνωσις στὴν Γνησία Ὀρθοδοξία

Ἐπέτειος 
Εὐγνωμοσύνης καὶ Δημιουργικότητος

Μάρτιος 2014 - Μάρτιος 2015

Α.́ Τὸν Μάρτιο τοῦ 2014, μὲ ἀποκορύφω-
μα τὴν Κυριακὴ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως 
(10/23η Μαρτίου), εὐδοκίᾳ τοῦ Πατρὸς καὶ 
τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πρεσβεί-
αις τῆς Θεοτόκου καὶ πάντων τῶν Ἁγίων, 
δυνάμει τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ὡλοκληρώθηκε 
αἰσίως ἡ σχετικὴ προετοιμασία καὶ ἑωρτά-
σαμε τὴν Ἕνωσι τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησια-
στικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων μὲ τὴν

Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστια-
νῶν, ὑπὸ τὸν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον καὶ Πατέρα μας Κον 
Καλλίνικον.

Ἡ θεάρεστος Αὐτὴ Ἕνωσις κατ᾿ οὐσίαν ἀποτελοῦσε τὴν Ἐπι-
στροφὴ τῶν Ὀρθοδόξων Ἐνισταμένων στὴν Μητέρα Σύνοδο, μὲ 
τὴν Ὁποία αὐτoὶ εἶχαν διακόψει ἐκκλησιαστικὴ σχέσι καὶ κοινω-
νία ἀπὸ τοῦ ἔτους 1984.

Ἡ Ἕνωσις Αὐτὴ ἐπετεύχθη μετὰ ἀπὸ ἕναν πολύμηνο Θεολογικὸ 
Διάλογο (2012-2014), ὁ ὁποῖος κατέληξε στὴν συνυπογραφὴ ἑνὸς 
Ἐκκλησιολογικοῦ Κειμένου μὲ τίτλον: «Ἡ Γνησία Ὀρθόδοξος 
Ἐκκλησία ἔναντι τῆς Αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ - Θέματα Δογ-
ματικὰ καὶ Κανονικὰ» (Κεφάλαια ζ ΄, σελίδες 14).

Στὴν εὐλογημένη Αὐτὴ Ἕνωσι προσεχώρησαν ταυτοχρόνως οἱ 
Γνήσιοι Ὀρθόδοξοι τῆς Ρουμανίας, ὑπὸ τὸν Μητροπολίτη κ. Βλά-
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σιον, καὶ οἱ τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς, ὑπὸ τὸν Μητροπολίτην κ. 
Ἀγαθάγγελον.

* * *
Β΄. Ἆρά γε, ἡ Ἕνωσις Αὐτή, μετὰ ἀπὸ 30ετῆ ἀκοινωνησία, ἦταν 

καὶ εἶναι σύμφωνος πρὸς τὸ θέλημα τοῦ Θείου τῆς Ἐκκλησίας Δο-
μήτορος;...

Οἱ πλούσιοι πνευματικοὶ καρποὶ τῆς Ἑνώσεως Αὐτῆς, ὡς καὶ ἡ 
καθολικὴ ἀποδοχή Της, μαρτυροῦν ἀφ᾿ ἑαυτῶν, ὅτι ὁ Κύριος, διὰ 
τῆς Θεοτόκου καὶ τῆς Χάριτος τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, εὐλόγησε τὴν 
Ἕνωσι Αὐτὴ καὶ ἰσχυροποίησε μέσῳ Αὐτῆς τὸ Μέτωπο τῶν τοῦ 
Πατρίου Ἡμερολογίου ἔναντι καὶ κατὰ τῆς συγκρητιστικῆς παν-
αιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.

Οἱ διάφορες ἀντιδράσεις, ἔσωθεν καὶ ἔξωθεν, στὴν οὐσία τους 
ἀβάσιμες καὶ ἀθεολόγητες, ἁπλῶς ἐπιβεβαίωσαν, ὅτι ἡ Ἕνωσις 
ἦταν κατὰ Θεὸν καὶ ἀποτελοῦσε μία ἱστορικὴ εὐκαιρία,

● ἀφ᾿ ἑνὸς γιὰ τὴν ἐσωτερικὴ ἀνανέωσι καὶ ἐν Χριστῷ «αὔξησι» 
τῆς Μαρτυρικῆς Ἐκκλησίας μας,

● ἀφ᾿ ἑτέρου γιὰ τὴν διεθνοποίησι τῆς Παρουσίας καὶ τοῦ Μη-
νύματός Της, στὴν προοπτικὴ μιᾶς ὄντως Μεγάλης Πανορθοδόξου 
Συνόδου τῶν Ἀντι-οικουμενιστῶν, πρὸς ἀντιμετώπισιν τοῦ Συγ-
κρητισμοῦ, ὁποιασδήποτε προελεύσεως. 

* * *
Γ .́ Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ἑνὸς αὐτοῦ ἔτους ἀπὸ τῆς Ἑνώσεως, 

Μάρτιος 2014 -Μάρτιος 2015, ἦταν ψηλαφητὰ τὰ θετικὰ βήματα 
τῆς Ἐκκλησίας μας:

● Ἡ Συνοδικὴ Διαδικασία ἦταν ἄψογος καὶ ὑψηλοῦ ἐπιπέδου, 
ἀνέδειξε δὲ τὴν θεμελιώδη σημασία τοῦ γνησίου Συνοδικοῦ Συ-
στήματος.

● Οἱ Δράσεις Διορθοδόξου Χαρακτῆρος ηὐξήθησαν καὶ ἐκαρπο-
φόρησαν, πρὸς ἐνίσχυσιν καὶ διεύρυνσιν τῆς Ἑνώσεως.

● Ἡ Θεολογικὴ Παρουσία καὶ Μαρτυρία μας, μέσῳ μάλιστα τοῦ 
Διαδικτύου, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐντύπων ἐκδόσεων, συνεχῶς αὐξάνε-
ται, βελτιώνεται καὶ παγιώνεται.

● Ἡ Ἐκκλησιαστικὴ Εὐσέβεια ἀναζωπυρώθηκε μὲ τὶς Διακηρύ-
ξεις τῆς Ἁγιότητος Ἱερῶν Μορφῶν, οἱ ὁποῖες ἐπλούτισαν τὸ Ὀρθό-
δοξο Ἁγιολόγιόν μας.

● Ἡ Ἐξωτερικὴ Ἱεραποστολὴ ἀναβαθμίσθηκε καὶ ὠργανώθη-
κε περισσότερο συστηματικά, μέσῳ τῆς δημιουργίας νέων Ἐπι-
σκοπῶν καὶ Μητροπόλεων.
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● Ἡ Διεπισκοπικὴ Παρουσία σὲ διάφορες Ἑορτὲς-Ἐπετείους-
Ἐκδηλώσεις ἦταν πολὺ σημαντικὴ καὶ σημειολογική. 

● Ἡ Ὀρθόδοξος Νεολαία μας ἀνεδείχθη ἔτι περισσότερο καὶ 
ἐδέχθη μία νέα ἰσχυρὰ ὤθησι, γιὰ Ζωὴ καὶ Μαρτυρία.

● Οἱ Πρωτοβουλίες, μεμονωμένου καὶ συλλογικοῦ χαρακτῆρος, 
συνέβαλαν στὴν βαθύτερη καὶ οὐσιαστικώτερη διάστασι τῆς Ἑνώ-
σεως καὶ τὴν ἐμπέδωσι Αὐτῆς.

● Τὸ Πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας μας, ὁ εὐσεβὴς Λαὸς τοῦ Θεοῦ, 
ἐκφράζει εὐκαίρως ἀκαίρως τὴν βαθειὰ καὶ ἀνεπιφύλακτη ἱκα-
νοποίησί του γιὰ τὴν Ἕνωσι καὶ στηρίζει Αὐτὴν ποικιλοτρόπως.

* * *
Ἐγκάρδια εἶναι ἡ Δοξολογικὴ καὶ Εὐχαριστιακὴ ἀναφορά μας 

στὸν Σωτῆρα μας Χριστό, ἀλλὰ καὶ ὁλόθερμη ἡ Ἱκεσία νὰ εὐλο-
γήση ἔτι καὶ ἔτι τὴν Ἕνωσι Αὐτή, νὰ διευρύνη Αὐτὴν καὶ νὰ Τὴν 
στηρίξη ἀκλόνητον, δυνάμει τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ἐπὶ τὴν Πέτραν 
τῆς Γνησίας Πίστεως καὶ Ἀγάπης, πρὸς οἰκοδομὴν τοῦ Σώματός 
Του, ἵνα ὁ κόσμος πιστεύση. Ἀμήν! 

 

Ἀποστολικὴ Πόλις τῶν Πατρῶν 
† Κυριακὴ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως

2α Μαρτίου 2015 ἐκ. ἡμ.

† ὁ Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανὸς


