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Διορθόδοξος Σύσκεψις 
Γνησίων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν 

ἐν ὄψει τῆς λεγομένης 
Μεγάλης Συνόδου τῶν Οἰκουμενιστῶν 

Δελτίον Τύπου

Μὲ τὴν xάριν τοῦ Θεοῦ 
 ἐπραγματοποιήθη με-

γάλη Διορθόδοξος Σύσκε-
ψις τῶν Γνησίων Ὀρθοδό-
ξων Ἐκκλησιῶν Ἑλλάδος, 
Ρωσικῆς Διασπορᾶς καὶ 
Ρουμανίας, εἰς τὴν ὁποίαν 
ἔλαβαν μέρος Ἀρχιερεῖς, 

Πρεσβύτεροι, Διάκονοι καὶ Λαϊκοὶ Ἀντιπρόσωποι -Σύνεδροι, 
συνολικῶς τεσσαράκοντα ἕνας (41) τὸν ἀριθμόν.

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

Ἐξ Οὐκρανίας προσῆλθεν ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης 
καὶ Πρωθιεράρχης τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς 
κ. Ἀγαθάγγελος, ἐκ τῆς Δημοκρατίας τῆς Μολδαβίας ὁ Σε-
βασμ. Ἀρχιεπίσκοπος Κισινὲβ κ. Γεώργιος, ἐκ δὲ τῆς Ρουμα-
νίας τρεῖς Ἀρχιερεῖς: οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Σουτσάβας κ. Σω-
φρόνιος, Ἰασίου κ. Γλυκέριος καὶ Σιμπιοὺ κ. Εὐλόγιος.

Ἐκ τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν 
Ἑλλάδος παρέστησαν οἱ Σεβασμ. Μητροπολῖται Πειραιῶς 
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καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, 
Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσό-
στομος, Θεσσαλονίκης κ. Γρη-
γόριος, Δημητριάδος κ. Φώτιος,
Τορόντο κ. Μωϋσῆς, Ἀμερικῆς 
κ. Δημήτριος, Ὠρωποῦ καὶ 
Φυλῆς κ. Κυπριανός, οἱ Σε-

βασμ. Ἐπίσκοποι Φιλίππων κ. Ἀμβρόσιος, Λούνης κ. Σιλου-
ανὸς καὶ Ἔτνα καὶ Πόρτλαντ κ. Αὐξέντιος καὶ οἱ Θεοφιλ. 
Ἐπίσκοποι Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμης. 
Αἱ λοιπαὶ Μητροπόλεις καὶ Ἐπισκοπαὶ Ἑλλάδος καὶ Ἐξωτε-
ρικοῦ ἐκπροσωπήθηκαν ἀπὸ τοὺς Τοποτηρητὰς Ἀρχιερεῖς 
καὶ ἀπὸ Κληρικοὺς καὶ λαϊκούς.

Ἡ Γραμματεία τῆς Διασκέψεως ἀποτελεῖτο ἀπὸ τοὺς Σε-
βασμ. Δημητριάδος κ. Φώτιον καὶ Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυ-
πριανὸν καὶ τὸν Θεοφιλ. Γαρδικίου κ. Κλήμεντα.

Ἡ Σύσκεψις εἶχεν ὡς σκοπὸν τὴν μελέτην καὶ εὐρεῖαν δια-
βούλευσιν ἐπὶ δύο σημαντικῶν Κειμένων, ἐπὶ τῶν ὁποίων 
ἐπετεύχθη πλήρης συμφωνία: 

α) «Ὁμολογία Πίστεως Γνησίου Ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ», 
προκειμένου νὰ υἱοθετηθῆ μία κοινὴ Διορθόδοξος Διακήρυ-
ξις κατὰ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, καὶ β) «Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία 
ἔναντι τῆς Αἱρέσεως τοῦ Συγκρητιστικοῦ Οἰκουμενισμοῦ».

Τὰ Κείμενα αὐτά, τῶν ὁποίων ἐπίκειται ἡ δημοσίευσις, ἀνε-
φέροντο εὐθέως, καὶ μάλιστα τὸ δεύτερον, εἰς τὴν λεγομένην 
Μεγάλην Σύνοδον τῶν Οἰκουμενιστῶν, ἡ ὁποία πρόκειται νὰ 
συνέλθη εἰς τὴν Κρήτην τὴν Ἁγίαν Πεντηκοστήν, 6/19.6.2016.

Ἡ Διορθόδοξος Σύσκεψις εἶχε τὴν σαφῆ καὶ βαθεῖαν συν-
είδησιν, ὅτι προετοιμάζει τὸ ἔδαφος διὰ μίαν Μεγάλην Παν-
ορθόδοξον Σύνοδον τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας, ἡ Ὁποία θὰ 
ἀντιμετωπίση, βάσει τῆς Συνοδικῆς Παραδόσεως, τὴν Παν-
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 Οἰκουμε-
νιστῶν καὶ ἔγινε ἱστορικὴ ἀναδρομὴ εἰς τὴν πορείαν τῆς 
Ἀποστασίας τῆς λεγομένης Οἰκουμενικῆς Κινήσεως, ἡ ὁποία 
ἐνεφανίσθη εἰς τὰς ἀρχὰς τοῦ Κ’ αἰ., διῆλθε πολλὰ στάδια 
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καὶ ἤδη κορυφοῦται εἰς τὰς ἡμέρας μας.
Ἡ ἱστορικὴ καὶ ἄκρως σημαντικὴ αὐτὴ Διορθόδοξος Σύσκε-

ψις διεξήχθη ἐντὸς κλίματος ἀλληλο-σεβασμοῦ, ἀλληλο-κα-
τανοήσεως, ὁμονοίας καὶ πνεύματος εἰρήνης, ἁγνοῦ ζήλου 
καὶ ἀγάπης ἐν Χριστῷ.

Ἐκ τῆς Γραμματείας 
τῆς Διορθοδόξου Συσκέψεως


