
Οἱ ̓Εμπνευσταὶ καὶ Πρωτεργάται τῆς Καινοτομίας:*

«Οἱ δύο οὗτοι Λούθηροι τῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας» 1

Τοῦ Μητροπολίτου πρώην Φλωρίνης
Χρυσοστόμου ( † 1955)

Τ
Ο ΖΗΤΗΜΑ τοῦ ᾿Εκκλησιαστικοῦ ῾Ημερολογίου ἔχει βαθύτερα

    τὰ αἴτια καὶ ἐλατήριά του.
Οἱ ἐμπνευσταὶ καὶ πρωτεργάται τούτου, οἷοι ὁ Πατριάρχης ᾿Αλε-

ξανδρείας Μελέτιος 2 καὶ ὁ ᾿Αρχιεπίσκοπος ᾿Αθηνῶν Χρυσόστο-
μος 3, στερούμενοι δυστυχῶς βαθέως ᾿Ορθοδόξου πνεύματος,
ἐγένοντο ἐν γνώσει ἤ ἀνεπιγνώστως ὄργανα ξένων ἐπιθυμιῶν καὶ
σκοπῶν, δι᾿ ὧν ἐπιδιώκεται ἡ διάσπασις τῆς ἑνότητος τῶν ᾿Ορθο-
δόξων ᾿Εκκλησιῶν καὶ τῆς ῾Ελληνικῆς ἰδεολογίας ἀπὸ τῆς ᾿Ορθοδο-
ξίας.

 Οἱ δύο οὗτοι Ταγοὶ τῶν ᾿Ορθοδόξων ᾿Εκκλησιῶν τοῦ Πατριαρ-
χείου ᾿Αλεξανδρείας καὶ τῆς ῾Ελλάδος, ἁμιλλώμενοι εἰς δόξαν με-
ταρρυθμιστοῦ καὶ συγχρονισμένου Κληρικοῦ 4, ἀνεπέτασαν ἐλαφρᾷ
τῇ συνειδήσει τὴν σημαίαν τῶν ᾿Εκκλησιαστικῶν μεταρρυθμίσεων,
ἀρχὴν ποιησάμενοι ἀπὸ τῆς μεταβολῆς τοῦ ᾿Εκκλησιαστικοῦ ῾Ημε-
ρολογίου, ὅπερ ἀποτελεῖ ἕνα τῶν ἑνωτικῶν κρίκων τῶν ᾿Ορθο-
δόξων ᾿Εκκλησιῶν καὶ τὴν πυξίδα τῆς Θείας λατρείας καὶ τῶν
ἔργων τῆς Πατρώας Πίστεως καὶ εὐσεβείας.

* * *

Η ΙΔΕΑ τῆς εἰσαγωγῆς τοῦ Γρηγοριανοῦ ἡμερολογίου καὶ ἐν τῇ
᾿Ορθοδόξῳ ᾿Εκκλησίᾳ, ὡς δῆθεν τελειοτέρου, συνεζητήθη πρό τι-
νων ἐτῶν καὶ εἰς τὸ ᾿Εκκλησιαστικὸν Συνέδριον 5, ὅπερ συνεκά-
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λεσεν ἐν Κωνσταντινουπόλει ὁ τότε Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Με-
λέτιος, καὶ ὅπερ κακῶς ἀπεκλήθη πανορθόδοξον 6, διότι δὲν ἀν-
τεπροσωπεύθησαν ἐν αὐτῷ παρὰ μόνον τρεῖς αὐτοκέφαλοι ᾿Ορθό-
δοξοι ᾿Εκκλησίαι, ἤτοι ἡ τῆς ῾Ελλάδος, ἡ τῆς Σερβίας, καὶ ἡ τῆς
Ρουμανίας, τῶν δύο τούτων τελευταίων μάλιστα ἀντιπροσωπευθει-
σῶν, οὐχὶ διὰ Κληρικῶν, ἀλλὰ διὰ λαϊκῶν ἀντιπροσώπων 7.

᾿Εν τῷ Συνεδρίῳ τούτῳ, ἐν ᾧ ἔλαμπον διὰ τῆς ἀπουσίας αὐτῶν
αἱ ἄλλαι ᾿Ορθὀδοξοι ᾿Εκκλησίαι, καὶ δὴ τὰ τρία Πατριαρχεῖα τῆς
᾿Ανατολῆς, ἤτοι τῆς ᾿Αλεξανδρείας, τῆς ᾿Αντιοχείας καὶ τῶν ῾Ιεροσο-
λύμων 8, ἐνεκρίθη κατ᾿ ἀρχὴν ὅλως ἀμελετήτως ἡ εἰσαγωγὴ τοῦ
Γρηγοριανοῦ ἡμερολογίου ἐν τῇ ᾿Ορθοδόξῳ θείᾳ λατρείᾳ.

Λέγω δὲ ἀμελετήτως, διότι ἄν ἐμελέτων καλῶς τὸ ζήτημα θὰ
ἔβλεπον, ὅτι τοῦτο κατεδικάσθη ὡς ἀντορθόδοξον ὑπὸ Πανορθο-
δόξων Συνόδων, συγκροτηθεισῶν ἐν Κωνσταντινουπόλει ἐν ἔτεσι
1583, 1587 καὶ 1593 9, ἐπὶ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ῾Ιερεμίου τοῦ
Βʹ10, χαρακτηρίσαντος τοῦτο, ὡς καὶ ἐν τῷ προλόγῳ ἡμῶν εἴπομεν,
ὡς μίαν καινοτομίαν τῆς πρεσβυτέρας Ρώμης, ὡς παγκόσμιον σκάν-
δαλον, καὶ ὡς αὐθαίρετον καταπάτησιν τῶν θείων καὶ ῾Ιερῶν Κανό-
νων11.

᾿Επίσης, ἄν ἐμελέτων καλῶς τὸ ἐκκλησιαστικὸν τοῦτο ζήτημα
θὰ ἔβλεπον, ὅτι τὸ Γρηγοριανὸν ἡμερολόγιον κατεκρίθη καὶ ὑφ᾿
ὅλων τῶν Συνόδων τῶν ᾿Ορθοδόξων ᾿Εκκλησιῶν κατὰ τὴν ἀνακίνη-
σιν τοῦ ζητήματος τούτου καὶ ὑπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
᾿Ιωακεὶμ τοῦ Γʹ12 καὶ ὧν τὰς ἀπαντήσεις πρὸς τὸ Οἰκουμενικὸν
Πατριαρχεῖον ἐξεθέσαμεν ἐν τῇ ἐντύπῳ «Διαμαρτυρίᾳ» ἡμῶν πρὸς
τὰς ᾿Ορθοδόξους ᾿Εκκλησίας13.

῎Αν, λέγομεν , οἱ ἀντιπρόσωποι τοῦ Συνεδρίου τούτου ἐμελέτων
πάντα ταῦτα, δὲν θὰ ἐτόλμων μονομερῶς νὰ λάβωσιν ἀντίθετον
ἀπόφασιν περὶ τοῦ ᾿Εκκλησιαστικοῦ ῾Ημερολογίου.

* * *

ΕΚΕΙΝΟ, ὅπερ καθιστᾶ ὕποπτον τὴν σύγκλησιν τοῦ ᾿Εκκλησια-
στικοῦ τούτου Συνεδρίου εἶναι, ὅτι παρεκάθησαν ἐν αὐτῷ καὶ
δύο κληρικοὶ ἑτεροδόξου ἐκκλησίας14, καθ᾿ ἅς ἔχομεν ἐξωδίκους
πληροφορίας, ὡς καὶ ἡ ἀντορθόδοξος καὶ προτεσταντισμοῦ ὄζουσα
ἀπόφασις αὐτοῦ, νὰ μὴ θεωρηθῇ ἡ ἀποδοχὴ τοῦ Γρηγοριανοῦ
ἡμερολογίου ὑπό τινων ᾿Εκκλησιῶν ὡς λόγος Σχίσματος ὑπὸ



τῶν ἄλλων, τῶν ἐμμενουσῶν εἰς τὸ Πάτριον ᾿Ιουλιανὸν ῾Ημερολό-
γιον15.

Εἴπομεν δέ, ὅτι ἡ ἀρχὴ αὕτη εἶναι ἀντορθόδοξος καὶ προτε-
σταντική, διότι ἀφίνουσα ἐλευθερίαν εἰς τὰς ἐπὶ μέρους ᾿Ορθοδό-
ξους ᾿Εκκλησίας νὰ κανονίζωσι ζητήματα γενικῆς ᾿Εκκλησιαστικῆς
φύσεως καὶ σημασίας κατὰ τὸ δοκοῦν αὐταῖς, ὑποθάλπει τὴν διά-
σπασιν τῶν ᾿Ορθοδόξων ᾿Εκκλησιῶν καὶ τὴν διαίρεσιν τῶν Χριστια-
νῶν16.

Καθ᾿ ὅσον, πῶς [ἆρά γε] δύναται νὰ τηρηθῇ ἡ ἑνότης τῶν
᾿Ορθοδόξων ᾿Εκκλησιῶν ἐν τῇ προκειμένει περιπτώσει, ὅταν τινὲς
ἐκ τούτων ἑορτάζωσι τὴν ἑορτὴν τῶν Χριστουγέννων καὶ τῶν Θεο-
φανίων, καθ᾿ ὅν χρόνον αἱ ἄλλαι διατρέχουσιν εἰσέτι τὸ στάδιον
τῆς μετανοίας καὶ τῆς τεσσαρακοστῆς, δι᾿ ὧν προετοιμάζονται διὰ
τὸν ἑορτασμὸν τῶν μεγάλων τούτων ἑορτῶν;

῎Επειτα, πῶς δύναται ἡ ᾿Εκκλησιαστικὴ αὕτη καινοτομία νὰ μὴ
ἀποτελῇ λόγον Σχίσματος, ἀφοῦ πραγματικῶς ἀποσχίζει τὰς και-
νοτομησάσας ᾿Εκκλησίας τῶν ἄλλων καὶ κάμει αὐτὰς νὰ ἑορτά-
ζωσι καὶ νὰ νηστεύωσιν, οὐχὶ μετὰ τῶν ᾿Ορθοδόξων ᾿Εκκλησιῶν,
ἀλλὰ μετὰ τῶν ἑτεροδόξων καὶ αἱρετικῶν Δυτικῶν ᾿Εκκλησιῶν17;

Πρὸς ἀποφυγὴν δ᾿ ἀκριβῶς τῆς διασπάσεως τῆς ἑνότητος τῶν
᾿Ορθοδόξων ᾿Εκκλησιῶν οἱ ῞Αγιοι καὶ Θεοφόροι Πατέρες, ὅπως ὥρι-
σαν διὰ τῶν θείων καὶ ἱερῶν Κανόνων18 τὰς διατάξεις τῶν ἑορτῶν
καὶ τῶν νηστειῶν σεβαστὰς δι᾿ ὅλας τὰς ᾿Εκκλησίας, οὕτω καθώρι-
σαν διὰ Κανόνων19 ὅπως ἐπικρατῇ ἡ αὐτὴ τάξις ὡς πρὸς τὸν
χρόνον τῶν ἑορτῶν καὶ τῶν νηστειῶν δι᾿ ὅλας τὰς ᾿Εκκλησίας,
ἐπὶ ἀπειλῇ μάλιστα καθαιρέσεως τῶν Κληρικῶν καὶ ἀφορισμοῦ καὶ
ἀναθέματος τῶν Λαϊκῶν.

Καὶ ταῦτα ἐθέσπισαν οἱ Πατέρες τῆς ᾿Εκκλησίας, στοιχοῦντες
τῷ παραγγέλματι τοῦ οὐρανίου Διδασκάλου, εὐξαμένου πρὸς τὸν
οὐράνιον Αὐτοῦ Πατέρα τὴν ἑνότητα τῶν μαθητῶν Του 20, καὶ τοῦ
᾿Αποστόλου Παύλου παραγγέλοντος τὰ ἑξῆς: «πληρώσατέ μου τὴν
χαράν, ἵνα τὸ αὐτὸ φρονῆτε, τὴν αὐτὴν ἀγάπην ἔχοντες, σύμψυ-
χοι, τὸ ἕν φρονοῦντες» 21, «σπουδάζοντες τηρεῖν τὴν ἑνότητα τοῦ
Πνεύματος ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης» 22.

* * *

ΕΙΝΑΙ λοιπὸν δυνατὸν νὰ ὑποθέσωμεν, ὅτι ὁ Οἰκουμενικὸς τότε



Πατριάρχης Μελέτιος καὶ ὁ ᾿Αρχιεπίσκοπος ᾿Αθηνῶν Χρυσόστομος
ἠγνόουν τοὺς θείους καὶ ἱεροὺς τούτους Κανόνας, τοὺς κατοχυ-
ροῦντας ἐπὶ ποινῇ καθαιρέσεως, ἀφορισμοῦ καὶ ἀναθέματος, τὸν
ταυτόχρονον ἑορτασμὸν τῶν ἑορτῶν καὶ τὴν ταυτόχρονον τέλεσιν
τῶν νηστειῶν ὑφ᾿ ὅλων τῶν ᾿Ορθοδόξων ᾿Εκκλησιῶν, διὰ τὴν ἑνό-
τητα τοῦ χριστιανικοῦ πνεύματος καὶ τὸν σύνδεσμον τῆς εἰρήνης
τῶν πιστῶν;

᾿Ιδοὺ ποῦ ἔγκειται ἡ ἀχίλλειος ξενικὴ πτέρνα τοῦ Πατριάρχου
Μελετίου καὶ τοῦ ᾿Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου, οἵτινες, εἰσάγον-
τες μίαν ἀρχὴν προτεσταντικὴν εἰς τὴν ᾿Ορθόδοξον ᾿Εκκλησίαν,
προάγουν Αὐτὴν εἰς τὴν ὁδὸν τοῦ Προτεσταντισμοῦ, ὅστις ἀφίνει
πλήρη ἐλευθερίαν εἰς τοὺς ὀπαδοὺς αὐτοῦ, οὐ μόνον εἰς τὰς
λιτὰς διατάξεις τῆς λατρείας, ἀλλὰ καὶ εἰς αὐτὴν τὴν πίστιν καὶ
τὴν ἀντίληψιν τῶν Δογμάτων, μὴ ἔχων διὰ τὴν ἐξήγησιν τούτων
Κριτήριον ᾿Εκκλησιαστικόν 23.

Τοιαῦτα ὄντως κατετόλμησαν ὁ Πατριάρχης Μελέτιος Μεταξά-
κης καὶ ὁ ᾿Αρχιεπίσκοπος ᾿Αθηνῶν Χρυσόστομος Παπαδόπουλος,
οἱ δύο οὗτοι Λούθηροι 24 τῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας, οἵτινες ὑπὸ
τὸ πρόσχημα τοῦ συγχρονισμοῦ δὲν ἐδειλίασαν οὐδ᾿ ἀπερρίγη-
σαν 25 νὰ καταπατήσωσιν ἀποφάσεις Πανορθοδόξων Συνόδων καὶ
᾿Αποστολικοὺς καὶ Συνοδικοὺς Κανόνας, ἵνα προσεγγίσωσι πρὸς
τὰς ἐκκλησίας τῆς Δύσεως διὰ τῆς ἡμερολογιακῆς καινοτομίας 26,
ἐπὶ διασπάσει τῆς ᾿Ορθοδοξίας καὶ ἐπ᾿ ἀθετήσει τῆς αἰωνοβίου
πράξεως τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς ᾿Εκκλη-
σίας.

᾿Απέναντι τῆς αὐθαιρεσίας τούτων ὠρθώθημεν ἡμεῖς οἱ τρεῖς
῾Ιεράρχαι, ἤτοι ὁ Δημητριάδος Γερμανός 27, ὁ γράφων πρώην Φλω-
ρίνης Χρυσόστομος 28, καὶ ὁ Ζακύνθου Χρυσόστομος 29, οἵτινες
ἐμφορούμενοι ὑπὸ βαθέως ᾿Εκκλησιαστικοῦ πνεύματος, καὶ αἰ-
σθανόμενοι τὸν ἀδιάρρηκτον σύνδεσμον τῆς ᾿Ορθοδοξίας μετὰ
τῆς ῾Ελληνικῆς ᾿Εκκλησίας, ἀνεπετάσαμεν εὐθαρσῶς καὶ μεγαλο-
φρόνως, οὐχὶ τὴν σημαίαν τῆς ἀνταρσίας κατὰ τῆς ᾿Ορθοδοξίας
καὶ τῆς διαιρέσεως τῶν Χριστιανῶν, ὅπως ἐκεῖνοι, ἀλλὰ τὸ ἔν-
δοξον καὶ τετιμημένον λάβαρον τῆς ἑνώσεως τῆς διασπασθεί-
σης ᾿Ορθοδοξίας, καὶ τῆς εἰρηνεύσεως τῆς ᾿Εκκλησίας ἐν τῷ
ἐδάφει τῶν σεπτῶν Παραδόσεων καὶ τῶν θείων καὶ ῾Ιερῶν Κανό-
νων 30.



᾿Εφ᾿ ᾧ καὶ διὰ τοῦ ἀποκηρυκτικοῦ ἡμῶν ἐγγράφου 31 πρὸς τὴν
Διοικοῦσαν Σύνοδον ἐκαλοῦμεν Αὐτήν, ὅπως ἐπανέλθῃ ἐπὶ τοῦ
ἐδάφους τῆς ᾿Ορθοδοξίας διὰ τῆς ἐπαναφορᾶς τοῦ ᾿Ορθοδόξου
῾Εορτολογίου ἐν τῇ θείᾳ Λατρείᾳ.

�

(*) Περιοδ. «᾿Ορθόδοξος ̓́ Ενστασις καὶ Μαρτυρία», ἀριθ. 17/᾿Οκτώβριος-Δεκέμβριος
1989, σελ. 67-78.

1. Τὸ ἐν συνεχείᾳ δημοσιευόμενον κείμενον ἀποτελεῖ τμῆμα τῆς θαυμασίας συγ-
γραφῆς τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου πρ. Φλωρίνης κ. Χρυσοστόμου Κα-
βουρίδου (†1955) μὲ τίτλον «Τὸ ᾿Εκκλησιαστικὸν ῾Ημερολόγιον ὡς Κριτήριον
τῆς ᾿Ορθοδοξίας».

῾Η ἐξ 87 πυκνοτυπωμένων σελίδων συγγραφὴ αὕτη ὡλοκληρώθη τὴν 1/
14.7.1935 ὑπὸ τοῦ ῾Ομολογητοῦ ῾Ιεράρχου ἐν τῇ ῾Ιερᾷ Μονῇ ῾Οσίου Διονυσίου
τοῦ ἐν ᾿Ολύμπῳ, ὅπου εἶχεν ἐξορισθῆ ὑπὸ τῶν καινοτόμων, διὰ τὴν προσχώρη-
σιν αὐτοῦ εἰς τὸ ᾿Ακαινοτόμητον Πλἠρωμα τοῦ Πατρῴου ᾿Εκκλησιαστικοῦ ῾Ημε-
ρολογίου.

῾Η πεφωτισμένη καὶ λίαν ἀποκαλυπτικὴ αὕτη πραγματεία ἀποτελεῖ, κατὰ τὸν
Μάρτυρα ῾Ιεράρχην, «Ἀπολογίαν», δι᾿ ἧς ἐρευνῶνται «τὰ βαθύτερα ἐλατήρια
τοῦ ᾿Εκκλησιαστικοῦ τούτου ζητήματος», καὶ καταδεικνύεται «ὁποίαν ἔννοιαν
καὶ σημασίαν ἔχει τοῦτο διὰ τὴν καθόλου ᾿Ορθόδοξον ᾿Εκκλησίαν καὶ ὁπόσης
ζημίας πρόξενον ἐγένετο διὰ τὴν ᾿Ορθόδοξον ᾿Εκκλησίαν» (σελ.14).

Τὸ παρατιθέμενον κείμενον περιέχεται εἰς τὰς σελίδας 14-17 τῆς Αʹ ᾿Εκδό-
σεως τοῦ βιβλίου, αἱ δὲ ὑπογραμμίσεις, σχόλια, ἐπεξηγήσεις καὶ ἐν γένει
ἐπιμέλεια εἶναι ἡμέτερα.

2. Μελέτιος Μεταξάκης (1871-1935). ᾿Εκ χωρίου Παρσᾶς Λασηθίου Κρήτης.
Πολυπράγμων, πολυτάραχος, μέγας καινοτόμος καὶ ἀναμφισβητήτως Μασ-

σῶνος, διετέλεσε Μητροπολίτης Κιτίου ἐν Κύπρῳ (1910-1918), ᾿Αθηνῶν (1918-
1920), Κωνσταντινουπόλεως (1921-1923) καὶ ᾿Αλεξανδρείας (1926-1935).

᾿Εν ἔτει 1908 ἐξεδιώχθη ὑπὸ τοῦ Πατριάρχου ῾Ιεροσολύμων Δαμιανοῦ ἀπὸ
τοὺς ῾Αγίους Τόπους, ὁμοῦ μετὰ τοῦ ᾿Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Παπαδοπού-
λου, δι᾿ ἀντιαγιοταφικὴν δραστηριότητα.

῾Ο Κερκύρας Μεθόδιος Κοντοστᾶνος (1942-1967) εἶχε γράψει δι᾿ αὐτόν: «᾿Αλλ᾿
ὁ ἐξ ῾Αγίων Τόπων φυγὰς Μελέτιος Μεταξάκης, ὁ ἀπὸ Κιτίου, ἀπὸ ᾿Αθηνῶν, ἀπὸ
Κωνσταντινουπόλεως καὶ εἶτα ᾿Αλεξανδρείας, ἄστατον καὶ ἀνήσυχον φιλαρχίας
πνεῦμα, κακὸς δαίμων, καὶ ἀπὸ ᾿Αλεξανδρείας δὲν ὤκνησεν εἰς προσπάθειαν,
ἵνα ἐπιβληθῇ Πατριάρχης ῾Ιεροσολύμων».

(Βλ. Διονυσίου Μ. Μπατιστάτου - ᾿Ανατύπωσις, ᾿Επιμέλεια, Εἰσαγωγή: Πρα-
κτικὰ καὶ ᾿Αποφάσεις τοῦ ἐν Κωνσταντινουπόλει Πανορθοδόξου Συνεδρίου, 10.5-
5.6.1923, σελ. δʹ καὶ εʹ, ᾿Αθῆναι 1982. Βλ. ἐπίσης Παύλου Μοναχοῦ Κυπρίου,
Νεοημερολογιτισμὸς-Οἰκουμενισμός, σελ. 48-59, ᾿Αθῆναι 1982).

3. Χρυσόστομος Παπαδόπουλος (1868-1938). ᾿Εκ Μαδύτου τῆς ᾿Α. Θράκης.
Καθηγητὴς Πανεπιστημίου ᾿Αθηνῶν (1914-1923), διατελέσας προηγουμένως

Διευθυντὴς τῆς Σχολῆς Τ. Σταυροῦ ῾Ιεροσολύμων, ὡς καὶ τῆς Ριζαρείου ᾿Αθη-



νῶν. Φίλος καὶ συνεργάτης τοῦ Μελετίου Μεταξάκη, μετεῖχεν ἐξ ἀρχῆς ἐνερ-
γῶς εἰς τὴν οὕτω λεγομένην Οἰκουμενικὴν Κίνησιν.

(Βλ. Παύλου Μοναχοῦ Κυπρίου, ἔνθ᾿ ἀνωτ., σελ. 59-63. Βλ. καὶ εἰς τὴν
κατακλεῖδα τῆς ὑποσημ. ὑπ᾿ ἀριθ. 17 τοῦ παρόντος ἄρθρου).

4. Εἷναι λίαν ἐνδιαφέροντα καὶ διαφωτιστικὰ τὰ ἑξῆς ἀναφερόμενα ὑπὸ τοῦ ἰδίου
῾Ιεράρχου συγγραφέως εἰς ἕτερον μέρος τῆς ἀποκαλυπτικῆς πραγματείας αὐτοῦ:

«Τῷ ὄντι, ἄν ὁ Πατριάρχης Μελέτιος καὶ ὁ ᾿Αρχιεπίσκοπος ᾿Αθηνῶν Χρυσό-
στομος, περιοδεύοντες ἐν ᾿Αμερικῇ πρὸς διάδοσιν... τῶν νεωτεριστικῶν αὐτῶν
ἀρχῶν μεταξὺ τῶν ᾿Ορθοδόξων πληθυσμῶν, δὲν ἐφωτογραφοῦντο μὲ λαϊκὴν
περιβολήν, δὲν θὰ ἐτόλμα ἡ Τουρκία τοῦ Κεμὰλ νὰ καταργήσῃ τὸ σεμνὸν καὶ
τετιμημένον ράσον τῶν Κληρικῶν, καὶ νὰ ἀντικαταστήσῃ τοῦτο διὰ λαϊκῆς
῾῾ρετινγκότας᾿᾿ μὲ τὴν ὁποίαν παρουσιάζονται ὁ Μελέτιος καὶ ὁ Χρυσόστομος εἰς
τὴν εἰρημένην φωτογραφίαν».

(Βλ. Τὸ ᾿Εκκλησιαστικὸν ῾Ημερολόγιον ὡς Κριτήριον τῆς ᾿Ορθοδοξίας, σελ.
57. «Ρετινγκότα», riding coat: ἔνδυμα, σακκάκι, ἐπανωφόριον ἱππασίας).

5. Πρόκειται περὶ τοῦ αὐτοανακηρυχθέντος (Γʹ Συνεδρία, 18.5.1923) «Πανορθοδό-
ξου Συνεδρίου», συνελθόντος ἐν ἔτει 1923 (10 Μαΐου - 8 ᾿Ιουνίου), περὶ οὗ βλ.
Διονυσίου Μ.Μπατιστάτου, ἔνθ᾿ ἀνωτ.

Καλὴν σύντομον κριτικὴν θέσιν ἔναντι τῶν τοῦ «Πανορθοδόξου Συνε-
δρίου» βλ. Γρηγορίου Εὐστρατιάδου, ῾Η πραγματικὴ ἀλήθεια περὶ τοῦ ᾿Εκκλη-
σιαστικοῦ ῾Ημερολογίου, σελ. 5-10, ᾿Αθῆναι 1929.

6. ᾿Ακόμη καὶ ἡ καινοτόμος νεοημερολογιτικὴ ᾿Εκκλησία τῆς ῾Ελλάδος εἰς τὴν
«Εἰσήγησιν» αὐτῆς «πρὸς τὴν Πανορθόδοξον Μεγάλην Σύνοδον» παραδέχε-
ται, ὅτι

«παρ᾿ ὅτι εἶχε προηγηθῆ συζήτησις ἐπὶ τῆς δυνατότητος μεταβολῆς καὶ
πολλαὶ ᾿Ορθόδοξοι ᾿Εκκλησίαι εἶχον καταλήξει εἰς - ἀμφιβόλου κύρους -
συμπεράσματα καὶ ἀποφάσεις, ἀτυχῶς ὅμως ἡ μεταβολὴ δὲν ἐγένετο μετὰ
μελέτην καὶ προπαρασκευήν, ἀλλὰ κατ᾿ ἐπήρειαν ἔξωθεν κυρίως παραγόν-
των»· καὶ «ἐχαρακτηρίσαμεν τὰ συνέδρια ταῦτα ὡς ἀμφιβόλου κύρους α)
λόγῳ ποσοστοῦ συμμετοχῆς τῶν ᾿Ορθοδόξων ᾿Εκκλησιῶν, Συνήθως μετεῖ-
χον μόνον δύο ἤ τρεῖς!... β) λόγῳ ἰδιότητος καὶ ἁρμοδιότητος τῶν εἰς
αὐτὰ λαβόντων μέρος ἀντιπροσώπων (Γερουσιασταί, Καθηγηταὶ ἀστρονο-
μίας κλπ.), γ) λόγῳ τῶν εὐκόλων ἀποφάσεών των (θραῦσις συνεχείας
ἑβδομάδος, ἀποδοχὴ κοινοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ Πάσχα εἰς σταθεράν τινα Κυ-
ριακὴν τοῦ Ἀπριλίου κλπ.)».

(Βλ. ᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος, Τὸ ῾Ημερολογιακὸν Ζήτημα, σελ. 7-8, ᾿Αθῆναι
1971, ὑπογραμ. ἡμ.).

� Παραδόξως ὁ Καθηγητὴς Ἀντώνιος Παπαδόπουλος γράφει:
«γιὰ πρώτη φορὰ στὸν αἰῶνα μας συνῆλθαν οἱ ὀρθόδοξες ἐκκλησίες στὴν

Κωνσταντινούπολη καὶ ἔγινε τὸ Αʹ Πανορθόδοξο Συνέδριο».
(Βλ. Ἀντ. Παπαδοπούλου, Μαρτυρία καὶ Διακονία τῆς ᾿Ορθοδοξίας σήμερα,

Οἰκουμενικὰ Ι, σελ. 27, Θεσσαλονίκη 1983).
� Παραπέμπομεν τὸν κ. Καθηγητὴν καὶ ὅσους ἐνδιαφέρονται διὰ τὴν ἱστο-

ρικὴν ἀλήθειαν εἰς τὴν λίαν διαφωτιστικὴν — συντριπτικὴν κυριολεκτικῶς, ὅσον
ἀφορᾶ τὸν ἀντορθόδοξον χαρακτῆρα αὐτοῦ — ἀναφορὰν καὶ κριτικὴν τοῦ οὕτως
αὐτοανακηρυχθέντος «Πανορθοδόξου Συνεδρίου»: ἐν Παύλου Μοναχοῦ Κυ-



πρίου, ἔνθ᾿ ἀνωτ., σελ. 68-82.
� Παραπέμπομεν ἐπίσης, Ἀριστοτέλους Δ. Δελήμπαση, Πάσχα Κυρίου,

σελ. 667-674, ᾿Αθῆναι 1985, ἔνθα συμπερασματικῶς γράφεται:
«Οὕτως, ἡ ἐφαρμογὴ τῆς ἑορτολογικῆς καινοτομίας τοῦ ῾῾Συνεδρίου᾿᾿ ὄχι

μόνον δὲν ὑπῆρξε πανορθόδοξος, ἀλλὰ καὶ ἀντεκρούσθη σχεδὸν πανορθο-
δόξως»·

� Παραπέμπομεν ἐπίσης, Μητροπολίτου Κασσανδρείας Εἰρηναίου (†1945),
«῾Υπόμνημα εἰς τὴν ῾Ιερὰν Σύνοδον τῆς ῾Ιεραρχίας τῆς ῾Ελλάδος, συγκληθεῖσαν
τῇ 14ῃ ᾿Ιουνίου 1929...», σελ. 19-21, § Δʹ, καὶ ἑξῆς §§ Εʹ-ΣΤʹ.

� ᾿Ιδιαιτέρως συντριπτικὴ μαρτυρία διὰ τὸ ἀνύπαρκτον κῦρος τοῦ δῆθεν
Πανορθοδόξου Συνεδρίου τοῦ 1923 διασώζεται εἰς τὰ Πρακτικὰ τῆς ΙΖʹ ῾Ιεραρ-
χίας τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος (1.10.1937), ὅπου ὁ Μητροπολίτης Κασσαν-
δρείας Εἰρηναῖος, ὑπερασπίζων τὸ Πάτριον ᾿Εκκλησιαστικὸν ῾Ημερολόγιον, φέ-
ρεται εἰπών, μεταξὺ ἄλλων, ὅτι εἰς τὴν «Διορθόδοξον Σύνοδον» ἐν ῾Αγίῳ ῎Ορει
(1930), ὁ ᾿Αντιπρόσωπος τῆς Σερβικῆς ᾿Εκκλησίας ᾿Επίσκοπος Ἀχριδῶν Νικό-
λαος

«τότε μόνον ἐδέχθη νὰ παρακαθήσῃ ἐν τῇ Συνόδῳ ἡ ἀντιπροσωπεία τῆς
᾿Εκκλησίας τῆς Σερβίας, ὅταν ἐδηλώθη ὅτι ἡ Διορθόδοξος Σύνοδος τοῦ ῾Αγίου
῎Ορους οὐδεμίαν σχέσιν ἔχει πρὸς τὸ Πανορθόδοξον συνέδριον τῆς Κωνσταν-
τινουπόλεως, τὸ ὁποῖον ἀπεφάνθη ὁριστικῶς περὶ τῆς διορθώσεως τοῦ ἡμερο-
λογίου. ῎Αλλως οἱ Σέρβοι θὰ κατεδίκαζον τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον».

(Βλ. Ἀρχιμ. Θεοκλήτου Στράγκα, Ε.Ε.Ι., τ. 3, σελ. 2.140. ῾Η «Διορθόδοξος
Σύνοδος» εἶναι ἡ γνωστὴ «Διορθόδοξος Προκαταρτικὴ ᾿Επιτροπή», ἢτις συνῆλ-
θεν ἐν ῾Αγίῳ ῎Ορει, ῾Ι.Μονὴ Βατοπεδίου, 8-23 ᾿Ιουνίου 1930, πρὸς προπαρα-
σκευὴν τῆς συγκλήσεως Πανορθοδόξου Προσυνόδου ἐν ῾Αγίῳ ῎Ορει τῇ 19.6.1932
Κυριακὴ τῆς Πεντηκοστῆς. Βλ. ᾿Ιω. Ν. Καρμίρη, ΔΣΜ, τ. Βʹ, ἔκδ. βʹ, σελ. 979-980).

� ῾Η μαρτυρία αὐτὴ εἶναι ὄντως συντριπτική, διότι ὁ ᾿Επίσκοπος Ἀχρίδος
Νικόλαος Βελιμίροβιτς (†1956), ὁ ἀπὸ Ζίτσης, διεκρίνετο διὰ τὴν ὑψηλὴν
ἁγιότητα, μόρφωσιν καὶ κοινωνικὴν δρᾶσιν αὐτοῦ καὶ ὁπωσδήποτε ἐξέφραζε τὸ
᾿Ορθόδοξον δέον.

(Βλ. Ἀρχιμ. ᾿Ηλία Μαστρογιαννοπούλου, Θεολογικὲς Παρουσίες, σελ. 68-
72, ᾿Αθῆναι 1986. ῾Ο ᾿Αχρίδος Νικόλαος διεκηρύχθη ῞Αγιος ὑπὸ τῆς Σερβικῆς
᾿Εκκλησίας κατὰ τὸ 2003· βλ. περιοδ. « Ἅγιος Κυπριανός», ἀριθ. 314/Μάϊος-
᾿Ιούνιος 2003, σελ. 227-229).

� ῾Ο ῾Ομολογητὴς ῾Ιεράρχης πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομος, ἀναφερόμενος εἰς
τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἐν ῾Αγίῳ ῎Ορει, διασώζει τὴν λίαν διαφωτιστικὴν μαρτυρίαν, ὅτι

«οἱ ἀντιπρόσωποι τῶν ᾿Ορθοδόξων ᾿Εκκλησιῶν Σερβίας καὶ Πολωνίας, ἐχομέ-
νων στερρῶς τοῦ Πατροπαραδότου ᾿Εκκλησιαστικοῦ ῾Ημερολογίου, θεωροῦντες
κατ᾿ οὐσίαν σχισματικοὺς τοὺς ἀντιπροσώπους τῶν καινοτομησασῶν ἐν τῷ ἡμε-
ρολογιακῷ ζητήματι ᾿Εκκλησιῶν, ἀπέστερξαν ὑπὸ τὴν αὐστηρὰν ἔννοιαν τῆς
ὀρθοδόξου αὐτῶν ἰδιότητος, νὰ συμπροσεύχωνται μετὰ σχισματικῶν· καὶ ὑπὸ
τὸ πρόσχημα τῆς ξενογλωσσίας, ἐζήτησαν παρὰ τῆς ῾Ι.Μονῆς Βατοπεδίου διὰ
τὴν κατ᾿ ἰδίαν αὐτῶν προσευχὴν τὸ παρεκκλήσιον τῆς Παραμυθίας»!

(Βλ. τευχίδιον: Τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν τῆς Αὐτοκεφάλου
᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος Δημητριάδος Γερμανοῦ, πρώην Φλωρί-
νης Χρυσοστόμου καὶ Ζακύνθου Χρυσοστόμου, ΔΙΑΣΑΦΗΣΙΣ περὶ τοῦ ζητή-



ματος τοῦ ᾿Εκκλησιαστικοῦ ῾Ημερολογίου, σελ. 6, ᾿Αθῆναι 1935).
7. Κατ᾿ ἀκρίβειαν ἡ σύνθεσις τῆς «᾿Επιτροπῆς τῶν ᾿Ορθοδόξων ᾿Εκκλησιῶν» ἦτο ἡ

ἑξῆς:
α) ᾿Αντιπρόσωποι ᾿Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως: ὁ Μητροπολίτης Κυζίκου

κ. Καλλίνικος καὶ ὁ Καθηγητὴς τῆς Θεολογίας ἐν τῇ Χάλκῃ κ. Βασίλειος ̓Αντωνιάδης·
β) ᾿Εκκλησίας Ρωσίας: οἱ παρεπιδημοῦντες ἐν Κωνσταντινουπόλει ᾿Αρχι-

επίσκοποι Κισνοβίου καὶ Χοτίνης κ. ᾿Αναστάσιος (Γκριμπανόφσκυ, ἀνήκων εἰς
τὴν Σύνοδον τοῦ Κάρλοβιτς τῶν Ρώσων τῆς Διασπορᾶς καὶ εἶτα γενόμενος
δεύτερος Μητροπολίτης αὐτῆς, 1934-1964, διαδεχθεὶς τὸν Κιέβου ᾿Αντώνιον
Χραποβίτσκυ, †1936), ᾿Αλεουτίδων Νήσων καὶ Βορείου ᾿Αμερικῆς κ. ᾿Αλέξανδρος
(Νεμολόφσκυ, εἶτα ᾿Αρχιεπίσκοπος Βρυξελλῶν καὶ Βελγίου, 1936-1960), («κατ᾿
αὐτεπάγγελτον πρόσκλησιν αὐτῶν ἀπὸ μέρους τῆς ᾿Εκκλησίας Κωνσταντινου-
πόλεως», τ.ἔ. «οὐχὶ ἀπ᾿ εὐθείας» καὶ οὐσίᾳ ἀντιπρόσωποι τῆς Ρωσίας)·

γ) ᾿Εκκλησίας Σερβίας: ὁ Μητροπολίτης Μαυροβουνίου καὶ Παραθαλασσίας
κ. Γαβριήλ, (εἶτα Πατριάρχης Σερβίας, †1952 καὶ ὁ Καθηγητὴς Μαθηματικῶν καὶ
Μηχανικῆς ἐν Βελιγραδίῳ Δρ. Μιλούτιν Μιλάνκοβιτς·

δ) ᾿Εκκλησίας Κύπρου: ὁ Μητροπολίτης Νικαίας κ. Βασίλειος (εἶτα Οἰκουμε-
νικὸς Πατριάρχης, 1925-1929)·

ε) ᾿Εκκλησίας ῾Ελλάδος: ὁ Μητροπολίτης Δυρραχίου κ. ᾿Ιάκωβος (Νικολάου,
Δυρραχίου ἀπὸ τοῦ 1911, εἶτα Μυτιλήνης, 1925-1958)·

στ) ᾿Εκκλησίας Ρουμανίας: ὁ ᾿Αρχιμανδρίτης ᾿Ιούλιος Σκριμπὰν καὶ ὁ
Γερουσιαστὴς κ. Πέτρος Δραγγίτς.

(Βλ. Διονυσίου Μ. Μπατιστάτου, ἔνθ᾿ ἀνωτ., σελ. 11-12).
8. Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας ἧτο τότε ὁ πολὺς Φώτιος (Περόγλου, 1835-1925),

Ἀντιοχείας ὁ Γρηγόριος Δʹ (Χαδδάδ, 1906-1928. «Μετὰ μακρὰν ἀμφιταλάντευσιν,
εἰς τὰς τελευταίας του ἡμέρας, εἰσήγαγε τὸ νέον ἡμερολόγιον», βλ. Θ.Η.Ε., τ.
4, στλ. 751).

� ῾Ο ῾Ιεροσολύμων Δαμιανὸς (1897-1931) ἀπέστειλεν εἰς τὸ «Πανορθόδοξ-
ον Συνέδριον» τηλεγράφημα, δι᾿ οὗ ἐδήλωσεν:

«...ἀντικατάστασις ῾Ημερολογίου ῾Εορτολογίου ᾿Εκκλησίας οὐδόλως συμ-
φέρει οὔτε γενήσεται δεκτὴ ὑπὸ ἡμετέρου Πατριαρχείου, καθότι τίθησιν
ἡμᾶς εἰς λίαν μειονεκτικὴν θέσιν ἐν Παναγίοις Προσκυνήμασιν ἔναντι
Λατίνων».

(Βλ. Διονυσίου Μ. Μπατιστάτου, ἔνθ᾿ ἀνωτ., σελ. 69).
� Διὰ τὴν ἀπουσιάζουσαν σχισματικὴν ᾿Εκκλησίαν Βουλγαρίας ἔδωσε «μαθή-

ματα» πρὸς τοὺς συνέδρους περὶ «ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας καὶ ἑνότητος,
ὑπεράνω τοῦ ἐθνισμοῦ, ὑπερεθνικῆς», ὁ παρευρεθεὶς εἰς τὴν Εʹ Συνεδρίαν
(23.5.1923) τοῦ «Πανορθοδόξου Συνεδρίου» «ὁ σοφὸς ἱεράρχης τῆς ̓Αγγλικανικῆς
᾿Εκκλησίας ἐπίσκοπος τέως ̓Οξφόρδης Σεβ. Gore», κατὰ Πατριάρχην κ. Μελέτιον!...

(Βλ. Διονυσίου Μ. Μπατιστάτου, ἔνθ᾿ ἀνωτ. σελ. 66, 86, ὑπογραμ. ἡμ.).
9. Βλ. Ἀθανασίου Κομνηνοῦ ῾Υψηλάντου, Τὰ μετὰ τὴν ῞Αλωσιν, σελ. 111, 113,

114, ἐν Κωνσταντινουπόλει 1870· ῾Ιεροῦ Δοσιθέου ῾Ιεροσολύμων, Δωδεκάβιβλος,
Βιβλίον ΙΑʹ, Κεφάλαιον Ηʹ, σελ. 57, Β. Ρηγοπούλου, Θεσσαλονίκη 1983· Μελετίου
Ἀθηνῶν, ᾿Εκκλησιαστικὴ ῾Ιστορία, τ. Γʹ, σελ. 402, 408, ἐν Βιέννῃ 1784·
Διδυμοτείχου Φιλαρέτου Βαφείδου, ᾿Εκκλησιαστικὴ ῾Ιστορία, τ. Γʹ, Μέρος Αʹ,
σελ. 124-125, ἐν Κωνσταντινουπόλει 1912· Κ.Ν. Σάθα, Βιογραφικὸν σχεδίασμα



περὶ τοῦ Πατριάρχου ῾Ιερεμίου Βʹ, σελ. 91-92, ἐν ᾿Αθήναις 1870.
10. ῾Ιερεμίας Βʹ, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, ὁ ἐπικληθεὶς Τρανὸς (1536-

1595). ̔Εγεννήθη ἐν ̓Αγχιάλῳ. Εἷς ἐκ τῶν μεγαλυτἐρων Οἰκουμενικῶν Πατριαρχῶν
μετὰ τὴν ῞Αλωσιν. ᾿Επ᾿ αὐτοῦ ἱδρύθη τὸ Ρωσικὸν Πατριαρχεῖον (1589, 1593).
Θεωρεῖται ὡς «ἄριστα ἐκπροσωπήσας τὴν ᾿Ορθόδοξον Καθολικὴν ᾿Εκκλησίαν
ἔναντι τῶν ἑτεροδόξων», γνωστότατος δὲ διὰ τὴν σπουδαιοτάτην δογματικὴν
ἀλληλογραφίαν μετὰ τῶν Λουθηρανῶν Βυρτεμβεργίων θεολόγων τοῦ Πανεπι-
στημίου τῆς Τυβίγγης.

� ᾿Επὶ τῆς πατριαρχείας αὐτοῦ ἀπέκρουσε τὸ Γρηγοριανὸν ἡμερολόγιον,
«ἐπανειλημμένως κατακρίνας τὴν Γρηγοριανὴν μεταρρύθμισιν, καὶ δὴ

διὰ τῆς ἀπὸ 28 Νοεμβρίου 1583 κοινῆς μετὰ τοῦ Πατριάρχου Σιλβέστρου
(σ. ἡμ. ᾿Αλεξανδρείας) συνοδικῆς ἐγκυκλίου καὶ ἑτέρας πρὸς τὸν
Κωνσταντῖνον Ostrogski, δι᾿ ἐπιστολῆς του ἀπὸ Φεβρουαρίου 1583 πρὸς τὸν
πρίγκιπα τῶν ῾Ενετῶν Νικόλαον Δαπόντε, δι᾿ ἐπιστολῆς του πρὸς τοὺς ἐν
Τυβίγγῃ Διαμαρτυρομένους ἀπὸ Σεπτεμβρίου 1589 ἐκ Μολδοβλαχίας, δι᾿
ὁμοίας πρὸς τὸν ἐν Βενετίᾳ μητροπολίτην Φιλαδελφείας Γαβριὴλ Σεβῆρον
ἀπὸ 7 ᾿Ιουλίου 1590, ὡς καὶ δι᾿ ἀποφάσεως τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει
συνελθούσης τὸ 1593 Συνόδου».

(Βλ. ῾Ιωάννου Καρμίρη, Θ.Η.Ε., τ. 6, στλ. 781).
11. ῾Ο τότε ἀρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, κρίνων ἐπαινετικῶς τὴν

᾿Επιστολὴν ῾Ιερεμίου Βʹ Κωνσταντινουπόλεως πρὸς τὸν Δόγην τῆς ῾Ενετίας κ.
Νικόλαον Νταπόντε, γράφει τὰ ἑξῆς:

«῾Η ἐπιστολὴ αὕτη τοῦ Πατριάρχου χαρακτηρίζει ὡς ἄριστα τὴν θέσιν,
ἢν εὐθὺς ἀμέσως κατέλαβεν ἡ ̓Ορθόδοξος ̓Εκκλησία ἀπέναντι τῆς Γρηγορια-
νῆς τροποποιήσεως τοῦ ἡμερολογίου. Θεωρεῖται αὕτη ὑπ᾿ αὐτῆς ὡς μία
τῶν πολλῶν καινοτομιῶν τῆς πρεσβυτέρας Ρώμης, ῾῾παγκόσμιον σκάνδαλον᾿᾿,
καὶ αὐθαίρετος τῶν ἐκκλησιαστικῶν παραδόσεων καταπάτησις».

(Βλ. Ἀρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, Τὸ Γρηγοριανὸν ἡμερο-
λόγιον ἐν τῇ ᾿Ανατολῇ, ἐν «᾿Εκκλησιαστικὸς Κήρυξ», ἀριθ. 145/31.3.1918, σελ.
135. Τὴν ᾿Επιστολὴν τοῦ Πατριάρχου ῾Ιερεμίου Βʹ πρὸς τὸν Δόγην, βλέπε ἐν Κ.
Ν. Σάθα, ἔνθ᾿ ἀνωτ., σελ. 26-28).

12. ᾿Ιωακεὶμ Γʹ. Δημητριάδης. ᾿Εγεννήθη ἐν Κωνσταντινουπόλει ἐν ἔτει 1834. ῾Ο
μέγιστος τῶν μετά τὴν ̔́ Αλωσιν Οἰκουμενικῶν Πατριαρχῶν. Διετέλεσε Πατριάρχης
τὸ πρῶτον 1878-1884, καὶ τὸ δεύτερον 1901-1912. Αἱ ᾿Εγκύκλιοι αὐτοῦ τῶν
ἐτῶν 1902 καὶ 1904 ἀποτελοῦν δείγματα σαφῆ οἰκουμενιστικῆς ἐπιδράσεως διὰ
πρώτην φορὰν τόσον ἐπισήμως καὶ εἶναι πρόδρομοι τῆς ᾿Εγκυκλίου τοῦ 1920.

(Βλ. Μ. Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Τσέτση, ῾Η συμβολὴ τοῦ οἰκουμενικοῦ
Πατριαρχείου στὴν ἵδρυση τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου τῶν ᾿Εκκλησιῶν, σελ. 31
ἑξ., 51, Κατερίνη 1988).

13. ῾Ο ̔Ομολογητὴς ̔ Ιεράρχης ἐννοεῖ τὸ ἑξῆς ἐκ 32 σελίδων τευχίδιον: Τῶν Σεβασμι-
ωτάτων Μητροπολιτῶν τῆς Αὐτοκεφάλου ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλά-
δος Δημητριάδος Γερμανοῦ, πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου καὶ Ζακύνθου
Χρυσοστόμου, ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ πρὸς τὰς ̓Ορθοδόξους ̓Εκκλησίας ἐπὶ τῇ μονομερεῖ
καὶ ἀντικανονικῇ εἰσαγωγῇ τοῦ νέου ἡμερολογίου, ᾿Αθῆναι 1935.

� Εἰς τὰς σελίδας 10-13 περιέχονται τμήματα ἐκ τῶν ἀπαντήσεων τῶν
᾿Ορθοδόξων ᾿Εκκλησιῶν ῾Ιεροσολύμων, Ρουμανίας, Σερβίας, Μαυροβουνίου καὶ



Ρωσίας.
Παραδόξως παραλείπεται ἡ ἀναφορά εἰς τὴν ἀπάντησιν καὶ τῆς ᾿Εκκλησίας

τῆς ῾Ελλάδος, ἢτις μὲ Πρόεδρον τῆς ῾Ι. Συνόδου τὸν Ἀθηνῶν Θεόκλητον
ἔγραφεν, ὅτι τὸ «ἀπ᾿ αἰώνων ἐν τῇ ἡμετέρᾳ ᾿Ορθοδόξῳ ᾿Εκκλησίᾳ» κρατοῦν
ἡμερολόγιον «θρησκευτικῆς καὶ θεολογικῆς σπουδαιότητος μετέχει τοσοῦτον
μόνον, καθ᾿ ὅσον μετ᾿ αὐτοῦ συνδέεται τὸ ἑορτολόγιον τῆς ᾿Εκκλησίας», δέχεται
δὲ «μεταρρύθμισιν τοῦ ἡμερολογίου» «ἄν ἅπασαι αἱ κατὰ τόπους ᾿Ορθόδοξοι
᾿Εκκλησίαι τῆς Ἀνατολῆς πεισθῶσιν» καὶ «ἄνευ διαταράξεως τῶν θρησκευ-
τικῶν συνειδήσεων τῶν ἁπλουστέρων» καὶ «ἐν συννενοήσει μετ᾿ ἀλλήλων».

(Βλ. τὰς πλήρεις ᾿Απαντήσεις τῶν ὡς ἄνω ᾿Εκκλησιῶν ἐν Ἀντωνίου Παπαδο-
πούλου, Κείμενα Διορθοδόξων καὶ Διαχριστιανικῶν Σχέσεων, Οἰκουμενικὰ ΙΙ,
σελ. 17-74. Τὰ τῆς ᾿Εκκλησίας ῾Ελλάδος ἐν σελ. 43).

� Βλ. ἐπίσης τμήματα ἁπασῶν τῶν ἀπαντήσεων καὶ σχετικὴν κριτικὴν ἐν
Γρηγορίου Εὐστρατιάδου, ῾Η πραγματικὴ ἀλήθεια περὶ τοῦ ᾿Εκκλησιαστικοῦ
῾Ημερολογίου, σελ. 132-138, ᾿Αθήναι 1929, ἔνθα ἀναφέρεται, ὅτι δὲν ἀπήντησαν
εἰς τὴν Πατριαρχικὴν ᾿Εγκύκλιον τοῦ 1920 αἱ ᾿Εκκλησίαι

«1) ᾿Αλεξανδρείας, διότι τότε ὁ Πατριάρχης Φώτιος δὲν εἶχεν ἀλληλογραφί-
αν μετὰ τοῦ Πατριάρχου ᾿Ιωακείμ, ἕνεκα προσωπικῶν λόγων, 2) ᾿Αντιοχείας,
διότι ἦσαν τότε διακεκομμέναι αἱ σχέσεις (1897-1907, ἐπέμβασις Ρωσικῆς κυβερ-
νήσεως, «ἀραβικὸν ζήτημα», ἐπιδίωξις ἐξαραβισμοῦ Πατριαρχείου ᾿Αντιοχείας,
῾Ιεροσολύμων, ᾿Αλεξανδρείας. Σημ. ἡμ.), 3) Κύπρου, διότι ἐστερεῖτο Προέδρου,
καὶ 4) Καρλοβισίου, διότι δὲν εἶχεν ἀποσταλῆ εἰς αὐτὴν καὶ ἡ ᾿Εγκύκλιος».

῾Η ᾿Εκκλησία Βουλγαρίας, ὑπενθυμίζομεν, ὅτι εἶχε κηρυχθῆ καὶ καταδικασθῆ
ὡς σχισματικὴ ἀπὸ τοῦ ἔτους 1872 (ἄρσις 1945). 

� ᾿Αξία μνείας ἡ ἑξῆς ἄποψις τοῦ Μανουὴλ Γεδεών, διὰ τὴν ἀπάντησιν τῆς
᾿Εκκλησίας ῾Ελλάδος:

«῾Η δὲ τῆς ῾Ελλάδος ἠγνόει, φαίνεται, διατὶ ἢ τί ποτ᾿ ἠρωτήθη, καὶ
ἐψέλλισεν ἀσυνάρτητά τινα ρήματα, ἐνῶ ἔδει νὰ εἴπῃ· ἤ καταδικάζω τὸ
ἰουλιανὸν λεγόμενον, ἤ δέχομαι τὸ γρηγοριανόν, ἤ κατασκευάζω νέον».

(Βλ. Τοῦ μακαρίου Μελετίου Πηγᾶ, Πατριάρχου ᾿Αλεξανδρείας, ᾿Επιστολὴ
πρὸς Σίλβεστρον Πατριάρχην περὶ Πασχαλίου, ἔκδοσις Σάββα ῾Ιερομονάχου,
Πρόλογος, σελ. 15, ᾿Αθῆναι 1924).

14.Εἰς τὴν Δʹ Συνεδρίαν (21.5.1923) ὁ πατριάρχης κ. Μελέτιος εἰσηγεῖται τὴν
παρουσίασιν εἰς τὸ Συνέδριον τοῦ ᾿Αγγλικανοῦ ἐπισκόπου Gore, ἀλλὰ τελικῶς
εἰς τὴν Εʹ Συνεδρίαν (23.5.1923)

«προσέρχεται ὁ Σεβ. ᾿Επίσκοπος - τέως ᾿Οξφόρδης κ. Gore, ἐν συνοδείᾳ καὶ
τοῦ συνοδοῦ ἱερέως Μπάξτον καὶ καταλαμβάνει θέσιν ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατριάρχου».

᾿Εν συνεχείᾳ διημείφθη διάλογος λίαν διαφωτιστικὸς μεταξὺ Πατριάρχου καὶ
Gore, ὅσον ἀφορᾶ τὸ ἡμερολογιακόν, τὸν συνεορτασμόν, τὴν κίνησιν δι᾿ ἕνωσιν
καὶ τοὺς ὅρους τῆς ἑνώσεως κλπ.

(Βλ. Διονυσίου Μ. Μπατιστάτου, ἔνθ᾿ άνωτ., σελ. 66, 84-88).
15. ῎Οντως ἐλήφθη τοιαύτη ἀπόφασις, ὁπωσδήποτε ἀντορθόδοξος, προτάσει μάλιστα

τοῦ πατριάρχου κ. Μελετίου, συνεπικουρούσης καὶ τῆς ᾿Επιτροπῆς ἐπὶ τοῦ
δογματοκανονικοῦ μέρους τοῦ ζητήματος ὑπὸ τὸν Καθηγητὴν κ. Β. ᾿Αντωνιάδην.

(Βλ. Διονυσίου Μ. Μπατιστάτου, ἔνθ᾿ ἀνωτ., σελ. 24, §7, καὶ σελ. 68-69).
� ῎Ισως διὰ τὸν λόγον αὐτὸν ἀνεθάρρησε μετὰ ἕν ἔτος ὁ ᾿Αθηνῶν κ.



Χρυσόστομος Παπαδόπουλος καὶ ἐπροχώρησε μονομερῶς εἰς τὴν ἀλλαγὴν τοῦ
ἡμερολογίου, διασκεδασθέντων τῶν δισταγμῶν αὐτοῦ, δι᾿ ὅσα εἶχεν ὑποστηρίξει
ὡς ᾿Αρχιμανδρίτης ἐν τῇ γνωστῇ «᾿Εκθέσει» τῆς πενταμελοῦς «ἐπὶ τῆς
μεταρρυθμίσεως τοῦ ῾Ημερολογίου ᾿Επιτροπῆς» κατ᾿ ᾿Ιανουάριον 1923 πρὸς τὴν
Κυβέρνησιν: «οὐδεμία τούτων (τῶν ᾿Ορθοδόξων ᾿Εκκλησιῶν) δύναται νά χωρισθῇ
τῶν λοιπῶν καὶ ἀποδεχθῇ νέον ἡμερολόγιον, χωρὶς νὰ καταστῇ σχισματικὴ
ἀπέναντι τῶν ἄλλων».

(Βλ. τὴν «῎Εκθεσιν» ἐν ᾿Εφημερὶς τῆς Κυβερνήσεως τοῦ Βασιλείου τῆς
῾Ελλάδος, τεῦχος πρῶτον, ἀριθ. φυλ. 24/25.1.1923, § 8).

16. «Οὕτω γὰρ δὴ νόμος ᾿Εκκλησιαστικὸς ἄνωθεν ἐγκελεύεται, τὰ κατὰ τὴν
᾿Εκκλησίαν τοῦ Θεοῦ ἀμφίβολα καὶ ἀμφήριστα, Συνόδοις Οἰκουμενικαῖς
λύεσθαι, καὶ ὁρίζεσθαι, συμφωνίᾳ καὶ ἐπικρίσει τῶν ἐν τοῖς Ἀποστολικοῖς
Θρόνοις διαπρεπόντων Ἀρχιερέων».

(Ἁγίου Νικηφόρου Κωνσταντινουπόλεως, PG τ. 100, στλ. 597C).
� ῾Ο «Πρῶτος» μιᾶς ἱερᾶς Συνόδου ὑποχρεοῦται, «ὅπως μηδὲν πράττῃ ἄνευ

τῆς συμφώνου γνώμης καὶ συγκαταθέσεως τοῦ συνόλου τῶν ἐπισκόπων ἤ τῆς
περὶ αὐτὸν Συνόδου ἤ, προκειμένου περὶ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καὶ ἐπὶ
γενικῶν ἐκκλησιαστικῶν ζητημάτων, κατόπιν συννενοήσεως καὶ συμφωνίας τῶν
προκαθημένων τῶν Αὐτοκεφάλων ᾿Εκκλησιῶν ἤ ἀποφάσεως πανορθοδόξων
Διασκέψεων καὶ Συνόδων».

(Βλ. ᾿Ιωάννου Ν. Καρμίρη, ᾿Ορθόδοξος ᾿Εκκλησιολογία, σελ. 527, ᾿Αθῆναι
1973).

17. «Πολλαὶ ᾿Ορθόδοξοι ᾿Εκκλησίαι δὲν ἐδέχθησαν τὴν ἀλλαγὴν τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ
ἡμερολογίου (Βλ. Θ.Η.Ε., τ. 6, στλ. 49). Τοιουτοτρόπως ἡ ᾿Ορθοδοξία ἐδιχάσθη.
῾Ο ᾿Αγγλικανισμὸς κατώρθωσε νὰ διαιρέσῃ δὶς τὴν ᾿Ορθοδοξίαν. Πρῶτον ἐπὶ τοῦ
θέματος τῆς ἀναγνωρίσεως τῶν ἀγγλικανικῶν χειροτονιῶν, καὶ δεύτερον, πλέον
ἐμφανῶς, ἐπὶ τοῦ ἡμερολογιακοῦ ζητήματος. ̔Ο κοπτόμενος ὑπὲρ τῆς ̔ ῾ἑνότητος᾿᾿
Οἰκουμενισμός, καταλύει καὶ τὴν ὑπάρχουσαν ἑνότητα!» τῶν ᾿Ορθοδόξων, χάριν
τῆς ἑνώσεως μὲ τοὺς ἑτεροδόξους.

(Βλ. Ἀριστοτέλους Δ. Δελήμπαση, ῾Η Αἵρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, σελ. 237,
᾿Αθῆναι 1972).

� Αὐτὸ τὸ συνεορτάζειν καὶ συννηστεύειν τῶν ᾿Ορθοδόξων μετὰ τῶν ἑτερο-
δόξων καὶ τῶν αἱρετικῶν τῆς Δύσεως, παρὰ τὰς ρητὰς ῾Ιεροκανονικὰς
ἀπαγορεύσεις (Βλ. ῾Ι. Κανόνας Ιʹ, ΜΕʹκαὶ ΞΕʹ ῾Αγίων ᾿Αποστόλων· ΣΤʹ, Θʹ, ΛΒʹ,
ΛΓʹ, ΛΔʹ, καὶ ΛΖʹ Λαοδικείας· Θʹ Τιμοθέου ᾿Αλεξανδρείας), ἐπεδίωκεν ἐξ ἀρχῆς
ἡ λεγομένη Οἰκουμενικὴ Κίνησις.

� Τοῦτο προέτεινεν ἡ ἀντορθόδοξος Πατριαρχικὴ ᾿Εγκύκλιος τοῦ 1920:
«διὰ τῆς παραδοχῆς ἑνιαίου ἡμερολογίου πρὸς ταυτόχρονον ἑορτασμὸν τῶν
μεγάλων χριστιανικῶν ἑορτῶν ὑπὸ πασῶν τῶν ᾿Εκκλησιῶν» (ἐννοοῦνται ᾿Ορθό-
δοξοι καὶ ἑτερόδοξοι).

� Τοῦτο διεδήλωνεν εἰς τὸν ἐνθρονιστήριον αὐτοῦ λόγον ὁ Μελέτιος Μετα-
ξάκης ὡς Κωνσταντινουπόλεως ἐν ἔτει 1922: «θέτω ἐμαυτὸν εἰς τὴν ὑπηρεσίαν
τῆς ̓Εκκλησίας ἀπὸ τοῦ πρώτου Αὐτῆς θρόνου διὰ τὴν καλλιέργειαν μὲν σχέσεων,
ὅσον ἔνεστι, στενωτέρας φιλίας μεθ᾿ ὅλων τῶν μὴ ὀρθοδόξων χριστιανικῶν
᾿Εκκλησιῶν ̓Ανατολῆς καὶ Δύσεως· διὰ τὴν προαγωγὴν δὲ τοῦ ἔργου τῆς ̔Ενώσεως
μετ᾿ ἐκείνων ἐξ αὐτῶν, ὧν...».



� Τοῦτο διεκήρυξε κατὰ τὴν ἐνθρόνισιν αὐτοῦ ἐπίσης ὁ Ἀθηνῶν Χρυσό-
στομος Παπαδόπουλος: «πρὸς τοιαύτην συνεργασίαν καὶ ἀλληλεγύην δὲν εἶναι
ἀναγκαία προϋπόθεσις ἡ δυσεπίτευκτος, δυστυχῶς, δογματικὴ ἕνωσις, διότι
ἀρκεῖ ἡ ἕνωσις τῆς ἀγάπης τῆς χριστιανικῆς...».

� Αὐτὸς ἦτο ὁ σκοπὸς τοῦ «Πανορθοδόξου Συνεδρίου» τῆς
Κωνσταντινουπόλεως ἐν ἔτει 1923: «πρὸς ἐξυπηρέτησιν, ἔν γε τούτῳ τῷ μέρει
(κοινὸν ἡμερολόγιον) τῆς παγχριστιανικῆς ἑνότητος», «ἡ προσέγγισις τῶν δύο
χριστιανικῶν κόσμων τῆς ᾿Ανατολῆς καὶ τῆς Δύσεως ἐν τῷ συνεορτασμῷ τῶν
μεγάλων χριστιανικῶν ἑορτῶν», «τὸ σημεῖον τοῦτο θὰ ἀπασχολήσῃ ἡμᾶς ὡς
μέλη τῆς παγχριστιανικῆς ἀδελφότητος», καὶ ὁ ᾿Αγγλικανὸς ἐπίσκοπος Gore εἰς
τὴν Εʹ Συνεδρίαν ἐδήλου: «τὸ δεύτερον βῆμα θὰ μᾶς κάμῃ τὸ ἡμερολογιακὸν
ζήτημα, τὸ ὁποῖον θὰ μᾶς φέρῃ εἰς τὸν συνεορτασμὸν τῶν ἑορτῶν», διότι «δι᾿
ἡμᾶς τοὺς ἐν τῇ Δύσει θὰ ἦτο μεγάλη πνευματικὴ εὐχαρίστησις νὰ εὑρεθῶμεν
εἰς θέσιν, ὥστε νὰ συνεορτάζωμεν τὰς μεγάλας χριστιανικὰς ἑορτὰς τῆς
Γεννήσεως, τῆς ᾿Αναστάσεως καὶ τῆς Πεντηκοστῆς».

(Βλ. ᾿Ιωάννου Καρμίρη, ΔΣΜ, τ. Βʹ, σελ. 957-960· Βασιλείου Θ. Σταυρίδου,
Οἱ Οἰκουμενικοὶ Πατριάρχαι, 1860 - σήμερον, τ. Αʹ, σελ. 467-478, Θεσσαλονίκη
1977· Παύλου Μοναχοῦ Κυπρίου, ἔνθ᾿ ἀνωτ., σελ. 53 καὶ 60· Διονυσίου Μ.
Μπατιστάτου, ἔνθ᾿ ἀνωτ., σελ. 6, 57, 72, 87, 86, κ. ἄ.).

� ᾿Αξιοσημείωτον: Εἰς τὸν ἐπικήδειον λόγον, ἐπὶ τῷ θανάτῳ τοῦ Χρυσοστόμου
Παπαδοπούλου, ἐκφωνηθέντα ὑπὸ τοῦ Ζακύνθου Χρυσοστόμου, ἐπηνεῖτο ὁ
ἐκλιπὼν ἱεράρχης ὡς «ὑπερανθρώπως ἐργασθεὶς» ὑπὲρ τῆς προσεχοῦς ἑνώσε-
ως «πασῶν τῶν χριστιανικῶν ̓Εκκλησιῶν, ὑπὲρ ἧς» «τοσούτους κατέβαλε κόπους».

(Βλ. Ἀρχιμ. Θεοκλήτου Α. Στράγκα, Ε.Ε.Ι., τ. Γʹ, σελ. 2160. ῾Εν ὑποση-
μειώσει ἀναφέρεται ὑπὸ τοῦ συγγραφέως: «Δηλαδὴ μετὰ τὸν Μελέτιον ἦτο
καὶ αὐτὸς φιλο-οἰκουμενιστής, ἔτι δὲ καὶ φιλο-ἑνωτικός» ).

18.Βλ. ῾Ι. Κανόνας ΝΓʹ ῾Αγίων ᾿Αποστόλων· ΝΒʹ, ΝΣΤʹ, ΟΘʹ τῆς ῾Αγίας ΣΤʹ Οἰκου-
μενικῆς Συνόδου· ΙΘʹ, Κʹ τῆς ῾Αγίας ἐν Γάγγρᾳ Τοπικῆς Συνόδου· ΛΖʹ, ΝΑʹ τῆς
῾Αγίας ἐν Λαοδικείᾳ Τοπικῆς Συνόδου. (Σημ. ἡμ. Εἰς αὐτοὺς μόνον τοὺς ῾Ι.
Κανόνας παραπέμπει ὁ ῾Ιερὸς συγγραφεύς).

19.Βλ. ῾Ι. Κανόνας ΝΣΤʹ τῆς ῾Αγίας ΣΤʹ Οἰκουμενικῆς Συνόδου· ΙΘʹ τῆς ῾Αγίας ἐν
Γάγγρᾳ Τοπικῆς Συνόδου: «...τὴν κατὰ πᾶσαν τὴν οἰκουμένην τοῦ Θεοῦ
᾿Εκκλησίαν, μιᾷ κατακολουθοῦσαν τάξει, τὴν νηστείαν ἐπιτελεῖν...» (ΝΣΤʹ).
«Εἴ τις ... τὰς παραδεδομένας νηστείας εἰς τὸ κοινὸν καὶ φυλασσομένας
ὑπὸ τῆς ᾿Εκκλησίας παραλύοι...ἀνάθεμα ἔστω» (ΙΘʹ).

20. «(᾿Ερωτῶ)... περὶ τῶν πιστευόντων διὰ τοῦ λόγου αὐτῶν (τῶν ᾿Αποστόλων) εἰς
ἐμέ, ἵνα πάντες ἕν ὦσι, καθὼς Σύ, Πάτερ, ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν Σοί, ἵνα καὶ αὐτοὶ
ἐν ἡμῖν ἕν ὦσιν, ἵνα ὁ κόσμος πιστεύσῃ ὅτι Σύ με ἀπέστειλας».

(᾿Ιωάν. ιζʹ 20-21).
21.Φιλιπ. βʹ 2.
22. ᾿Εφεσ. δʹ 3.
23. «῾Ο Προτεσταντισμός, περιορίσας τὴν ὑποκειμενικὴν προσοικείωσιν τῆς σωτηρίας

μόνον ἐν τῇ πίστει, ἀρνηθεὶς τὴν ἱερὰν Παράδοσιν, μόνον δὲ τὴν ἁγίαν Γραφὴν
καὶ τὴν πίστιν ἀναγράψας ἐπὶ τοῦ λαβάρου του ( sola scriptura - sola fide), ἐξ
ἄλλου δὲ διαμφισβητήσας τὸ κῦρος τῆς ἱστορικῆς ᾿Εκκλησίας καὶ ἀρνηθεὶς
σχεδὸν ταύτην καὶ πᾶσαν ἐκκλησιαστικὴν αὐθεντίαν, ὡς τὴν ῾Ιερὰν Παράδοσιν,



τὴν Οἰκουμενικὴν Σύνοδον ἤ τὸν Πάπαν, ἐξαιρέσει μόνον τῆς ῾Αγίας Γραφῆς,
παρεσύρθη μοιραίως εἰς ἄκρατον ἀτομικισμὸν καὶ ὑποκειμενισμὸν καὶ ἐπλανήθη
ἐν πολλοῖς κατὰ τὸν καθορισμὸν τῆς δογματικῆς διδασκαλίας, τῆς λατρείας καὶ
τῆς ἐκκλησιαστικῆς διοικήσεως τῶν Διαμαρτυρομένων, ἀπομακρυνθεὶς οὕτως
οὐ μόνον ἀπὸ τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τῆς ᾿Ορθοδόξου Καθολικῆς
᾿Εκκλησίας».

(Βλ. ᾿Ιωάννου Ν. Καρμίρη, Λούθηρος Μαρτῖνος, ἐν Θ.Η.Ε., τ. 8, στλ. 363).
24. Λούθηρος Μαρτῖνος (1483-1546). Γερμανὸς Καθηγητὴς Θεολόγος, ἐξ Eisleben

τῆς Σαξωνίας. ̓Αρχηγὸς τῆς Μεταρρυθμίσεως (31.10.1517, Βιρτεμβέργη, 95 Θέσεις).
᾿Αφωρίσθη ὑπὸ τοῦ Πάπα (1521). ᾿Αποτέλεσμα τῶν ἀγώνων πρὸς ἐπικράτησιν
τῆς Μεταρρυθμίσεως ἐν Κ. καὶ Δ. Εὐρώπη ἦτο ἡ Διαμαρτύρησις-Προτεσταντισμὸς
(1529, Πρακτικὸν Διαμαρτυρίας, Σπάϊερ Βαυαρίας, Δίαιτα).

25. Ἀπορριγῶ (-έω)· ὅλως κατέχομαι ἐκ ρίγους, ἀνατριχιάζω, τρομάζω, φοβοῦμαι,
διστάζω, τρέμω νὰ πράξω τι.

26.Βλ. ὑποσημείωσιν ὑπ᾿ ἀριθ. 17.
27. Μητροπολίτης Δημητριάδος Γερμανός. Μαυρομμάτης. ̓Εκ Ψαρρῶν. Δημητριάδος

ἀπὸ 14.7.1907. ᾿Εκοσμεῖτο μὲ ἐξαίρετα διοικητικὰ χαρίσματα, σπάνιον ψυχικὸν
σθένος καὶ ἀρετάς. ᾿Εν ἔτει 1935 ἐξωρίσθη εἰς τὴν ῾Ιερὰν Μονὴν Χοζωβιωτίσσης
᾿Αμοργοῦ. ᾿Εκοιμήθη τῇ 20.3.1944.

28.Μητροπολίτης πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομος. Καβουρίδης. ᾿Εκ Μαδύτου τῆς ᾿Α.
Θράκης (13.11.1870). Μεγάλη ᾿Εκκλησιαστικὴ καὶ ᾿Εθνικὴ μορφή. ᾿Εσπούδασεν
εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τῆς Χάλκης. Ρήτωρ γλαφυρώτατος, συγγραφεὺς
πολυγραφώτατος. Διετέλεσε Μητροπολίτης διαδοχικῶς ῎Ιμβρου, Πελαγονίας
(Μοναστηρίου), Φλωρίνης. ᾿Αντετάχθη εἰς τὴν ἐκλογὴν τοῦ Μελετίου Μεταξάκη
ὡς Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, διὸ καὶ ἐδιώχθη. ᾿Ανέλαβε τὴν διαποίμανσιν τῶν
ἀκολουθούντων τὸ Πάτριον ῾Ημερολόγιον (1935). ᾿Εξωρίσθη δὶς ὑπὸ τῶν καινοτό-
μων. ᾿Εκοιμήθη ἐν ἔτει 1955.

29.Μητροπολίτης Ζακύνθου Χρυσόστομος. Δημητρίου. ᾿Εκ Πειραιῶς (25.3.1890).
Εὐρυμαθέστατος, γλωσσομαθής, πολυγραφώτατος καὶ μουσικολογιώτατος.
Ζακύνθου ἀπὸ τοῦ 1934, καὶ διὰ μεταθέσεως Τριφυλίας καὶ ᾿Ολυμπίας ἀπὸ τοῦ
1957. ᾿Απεβίωσε τὴν 22.10.1958. ᾿Εν ἔτει 1935, προσχωρήσας εἰς τὸ Πάτριον
῾Ημερολόγιον, ἐξωρίσθη εἰς τὴν ῾Ιερὰν Μονὴν τοῦ Ρομβοῦ Αἰτωλοακαρνανίας,
ἔνθα παρέμεινεν ἐπ᾿ ὀλίγον διάστημα, μετανοήσας δέ, ἐπέστρεψεν εἰς τὴν
καινοτομίαν.

(Βλ. πρ. Λήμνου Βασιλείου, ᾿Επίτομος ᾿Επισκοπικὴ ῾Ιστορία τῆς ᾿Εκκλησίας
τῆς ῾Ελλάδος ἀπὸ τοῦ 1833 μέχρι σήμερον, τ. Βʹ, σελ. 195-196, 177-178, ἐν
᾿Αθήναις 1953).

30. ᾿Απὸ τὸ θεάρεστον αὐτὸ ὅραμα «τῆς ἑνώσεως τῆς διασπαθείσης ᾿Ορθοδοξίας
καὶ τῆς εἰρηνεύσεως τῆς ᾿Εκκλησίας» διεπνέετο ὁ ἱερὸς ἀγὼν τοῦ ῾Ομολο-
γητοῦ ῾Ιεράρχου καὶ συχνάκις ἐξεδήλωνε τὸν εἰλικρινῆ αὐτὸν πόθον.

᾿Αργότερον θὰ ἔγραφεν ὁ μακαριστὸς ῾Ηγέτης:
«Διὸ καὶ ἔχομεν ἀπὸ τῶν Κανόνων πλῆρες τὸ δικαίωμα νὰ διακόψωμεν

προσωρινῶς, καὶ πρὸ Συνοδικῆς διαγνώμης, τὴν ᾿Εκκλησιατικὴν ἐπικοινω-
νίαν μετὰ τῆς ῾Ιεραρχίας καὶ νὰ ἀποτελέσωμεν προσωρινῶς ἰδίαν θρησκευ-
τικὴν Κοινότητα, μέχρι τῆς ἐγκύρου καὶ τελεσιδίκου λύσεως τοῦ ἡμερο-
λογιακοῦ ζητήματος ὑπὸ πανορθοδόξου Συνόδου»· καὶ ἀλλαχοῦ: «῾Ημεῖς



ἐξήλθομεν εἰς τὸν ἀγῶνα ὑπὸ τὴν σημαίαν τῆς ἐπαναφορᾶς τοῦ Πατρίου
῾Εορτολογίου εἰς τὴν ᾿Εκκλησίαν, θέτοντες ὡς κύριον σκοπὸν οὐχὶ τὴν
μονιμοποίησιν καὶ τὴν διαιώνισιν τῆς ᾿Εκκλησιαστικῆς διαιρέσεως, ἀλλὰ
τὴν εἰρήνευσιν τῆς ᾿Εκκλησίας καὶ τὴν ἕνωσιν τῶν Χριστιανῶν εἰς τὸν
ἑορτασμὸν τῶν ἑορτῶν».

(Βλ. Μητροπολίτου πρ. Φλωρίνης Χρυσοστόμου, ᾿Αναίρεσις τῆς
ἡμερολογιακῆς πραγματείας τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Δωροθέου
Κοτταρᾶ..., σελ. 18, Δεκέμβριος 1947).

� Βλ. ἐπίσης τὴν θαυμασίαν καὶ θεολογικωτάτην ᾿Εγκύκλιον τῆς 18.1.1945
μὲ τίτλον: «Διασάφησις Ποιμαντορικῆς ᾿Εγκυκλίου Σεβασμ. πρ. Φλωρίνης
Χρυσοστόμου», τευχίδιον αὐτοτελὲς ἐκ 15 σελίδων. ῾Ως καὶ τὸν ἐπίλογον τῆς
ἐπιστολῆς τοῦ ῾Ομολογητοῦ ῾Ιεράρχου πρὸς τὸν ᾿Επίσκοπον Κυκλάδων Γερμανὸν
Βαρυκόπουλον (9.11.1937), ἐν ᾿Ηλ. Ἀγγελοπούλου-Διον. Μπατιστάτου, Μητρο-
πολίτης πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομος Καβουρίδης - ᾿Αγωνιστὴς τῆς ᾿Ορθοδοξίας
καὶ τοῦ ῎Εθνους, σελ. 83-84, ᾿Αθῆναι 1981.

� Καὶ εἰς τὴν ῾Αγίαν ῾Εβδόμην Οἰκουμενικὴν Σύνοδον πολλαχοῦ γίνεται
λόγος, ὅτι συνεκλήθη «πρὸς ἕνωσιν τῆς ᾿Εκκλησίας καὶ ὁμόνοιαν», καὶ «ἵνα
τῶν διεστώτων τὴν διαφωνίαν εἰς συμφωνίαν μεταγάγωμεν», καὶ «ἵνα τὴν
τῶν ᾿Εκκλησιῶν διάστασιν ἀποσεισάμενοι, τὰ διαζευγμένα πρὸς ἕνωσιν
ἐφελκύσωμεν», τέλος δὲ καὶ ὁ ῞Αγιος Ταράσιος εἰς τὸν «᾿Απολογητικὸν πρὸς
τὸν λαόν...», πρὸ τῆς χειροτονίας αὐτοῦ ἔλεγεν: «ὁρῶ καὶ βλέπω τὴν ἐπὶ
πέτραν Χριστὸν τὸν Θεὸν ἡμῶν τεθεμελιωμένην ᾿Εκκλησίαν αὐτοῦ διεσχισ-
μένην νῦν καὶ διῃρημένην...».

(Βλ. ΣΜΠΣ, τ. Βʹ, σελ. 758β, 881β, 880α, 724α).
31.Τὸ «Ἀποκηρυκτικὸν ̓́ Εγγραφον» «πρὸς τὴν Διοικοῦσαν Σύνοδον» τῆς «᾿Εκκλησίας

τῆς ῾Ελλάδος», φέρον τίτλον «Διαμαρτυρία καὶ Δήλωσις», ἐπεδόθη τὴν 14/
27.5.1935 διὰ Δικαστικοῦ Κλητῆρος, ἐνῶ ἡ ῾Ι. Σύνοδος τῆς καινοτομίας ἦτο
ἀπησχολημένη μὲ τὴν διευθέτησιν τοῦ προκύψαντος ζητήματος τῶν τριῶν
῾Ομολογητῶν ῾Ιεραρχῶν Δημητριάδος, πρ. Φλωρίνης καὶ Ζακύνθου.

(Βλ. τὸ «Ἁποκηρυκτικὸν ῎Εγραφον» εἰς τὴν παροῦσαν ἐργασίαν τοῦ πρ.
Φλωρίνης Χρυσοστόμου, σελ. 11-13. ᾿Επίσης βλ. Ἀρχιμ. Θεοκλήτου Α. Στράγκα,
Ε.Ε.Ι., τ. Γʹ, σελ. 2036-2037).


