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«᾿Ηνέχθη ὁ Μακαριώτατος

νὰ βάψῃ τὸν θρόνον αὐτοῦ καὶ μὲ τὸ αἷμα

τοῦ ἀθώου καὶ θρήσκου Ποιμνίου,

μαρτυρήσαντος ὑπὲρ τῆς ᾿Ορθοδοξίας»*

«Εἰ ἐπήνεγκεν ἐπίσκοπος
οἱασδήποτε πληγὰς καὶ βασάνους
ἀνδράσι φοβουμένοις τὸν Κύριον,
οὐκ ἔστιν ἄξιος ἐπισκοπῆς»
     (Ζʹ Ἁγία Οἰκουμενικὴ Σύνοδος)

Ο
Ι ΥΠΕΡΜΑΧΟΙ τῆς ἑορτολογικῆς και-

     νοτομίας τοῦ κατακεκριμένου νέου
ἡμερολογίου ἔχει ἀποδειχθῆ ἐπανειλημ-
μένως, ὅτι δὲν διαθέτουν ἐπιχειρήματα,
ὅσα δὲ τυχὸν ἔχουν προβληθῆ μέχρι
σήμερον ὑπ᾿ αὐτῶν, ἔχουν ἀνασκευα-
σθῆ καὶ καταρριφθῆ ὑπὸ τῶν ̓Ακαινοτο-
μήτων μὲ ἀδιασείστους Πατερικὰς ἀπο-
δείξεις1.

Καὶ ὅμως: οἱ Καινοτόμοι ἐπιμένουν καὶ ἀνασύρουν ἐκ τῶν ἐρειπίων
τοῦ πολλάκις κατεδαφισθέντος μετὰ πατάγου σαθροῦ οἰκοδομήματος
αὐτῶν τὰ ἴδια ἐπιχειρήματα, κεκαλυμμένα μὲ τὴν κόνιν τῆς «σιδηρᾶς
λογικῆς», τ.ἔ. τοῦ ὀρθολογισμοῦ2, προσπαθοῦντες ἀπεγνωσμένως, ὡς
οἱ παλαιοὶ αἱρετικοί, νὰ ἐφαρμόσουν τὴν τακτικὴν τῶν σηπίων (σου-
πιῶν), αἵτινες ἐξαπολύουν «τὸ μέλαν πρὸ ἑαυτῶν, ἵνα τοὺς θηρεύον-
τας διαφύγωσιν, ἢ τῷ λανθάνειν θηράσωσιν»3, ὅπως ἔλεγεν ὁ Ἅγιος
Γρηγόριος Θεολόγος.

«Μνήμη ᾿Οδύνης» — 1924-2004 :
῾Η ὀγδοηκοστὴ ἐπέτειος
τῆς ῾Ημερολογιακῆς Καινοτομίας
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῞Ενα ἐκ τῶν ἐπιχειρημάτων τῶν ὑπερμάχων τῆς Καινοτομίας εἶναι
αἱ διαπραχθεῖσαι ἀντικανονικότητες ὑπὸ τῶν ἐμμενόντων σταθερῶς
εἰς τὴν ῾Εορτολογικὴν καὶ ῾Ημερολογιακὴν Πατροπαράδοτον Τάξιν.
Πρὸς τοῦτο ἐπιστρατεύονται ῾Ι. Κανόνες καὶ ἑρμηνεύονται δικολαβι-
κῶς ἐνέργειαι καὶ πράξεις τῶν Ἀκαινοτομήτων, διὰ νὰ ἀποδειχθῇ
δῆθεν ἡ ἀντικανονικότης αὐτῶν, μὲ σκοπὸν νὰ συσκοτισθῇ ἢ  καὶ
παντελῶς καταργηθῇ τὸ σωτήριον μήνυμα τῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Ενστά-
σεως καὶ τοῦ Πατερικοῦ ἀγῶνος αὐτῶν κατὰ τῆς παναιρέσεως τοῦ
Οἰκουμενισμοῦ.

Εἶναι δὲ τοιαύτη ἡ ταχύτης καὶ ἡ ὁρμή τῶν Καινοτόμων εἰς τὴν
προσπάθειαν αὐτήν, ὥστε λησμονοῦν τὰς ἀναριθμήτους καὶ κραυγα-
λέας, ὄχι μόνον ἀντικανονικάς, ἀλλὰ καὶ ἀντιευαγγελικὰς καὶ ἀπαν-
θρώπους, ἔτι δὲ καὶ ἀνθρωποκτόνους πράξεις των εἰδικῶς ὅσον
ἀφορᾶ τὸν ἀγῶνα των ἐναντίον τῶν ἀντιδρώντων εἰς τὴν ἡμερολο-
γιακὴν καινοτομίαν τοῦ 1924, ἕνεκα τῶν ὁποίων ἀμφισβητεῖται ἀκόμη
καὶ ἡ χριστιανικὴ αὐτῶν ἰδιότης.

* * *

Γ
ΡΑΦΩΝ πρὸ ἐτῶν Κληρικὸς τοῦ Πατρίου πρὸς ἀποθανόντα ἤδη
κληρικόν, θεωρητικὸν καὶ μέγαν ὑπέρμαχον τῆς Καινοτομίας, ἔλε-

γε μεταξὺ ἄλλων, ἀναφερόμενος εἰς τοὺς διωγμούς, τοὺς ὁποίους
ἐνήργησεν ἡ καινοτόμος ̓Εκκλησία ἐναντίον τῶν ̓Ακαινοτομήτων «διὰ
τῆς βίας καὶ τοῦ χωροφύλακος»:

«Διωγμῶν οἱ ὁποῖοι ἔφθασαν μέχρι ἱεροσυλίας, ὅτε εἰσ-
ήλθατε εἰς τὸ ἅγιον Βῆμα καὶ τελουμένης τῆς φρικτῆς
ἱερουργίας ἐρρίψατε ἐπὶ τοῦ ἐδάφους τὰ Τίμια Δῶρα καὶ
κατεπατήσατε τὸ Σῶμα τὸ Δεσποτικόν! Καὶ ἀνετινάξατε
᾿Εκκλησίαν διὰ δυναμίτιδος! Καὶ ἱερεῖς διὰ τῆς βίας ἀπε-
σχηματίσατε καὶ ἐκακοποιήσατε εἰς τὰ ὑπόγεια τῆς ἀρχι-
επισκοπῆς! Καὶ καλογραίας διεκωμωδήσατε, ἐνῶ οἱ ἱερεῖς
σας διὰ πελέκεων συνέτριβον δίκην νέων ᾿Ισαύρων καὶ
ἀπέσπων τὰς εἰκόνας τῶν Παλαιοημερολογιτικῶν Ναῶν
καὶ συνετρίβατε τοὺς ᾿Επιταφίους, καὶ ἐβεβηλώσατε τοῦ
ἐνταφιασθέντος Χριστοῦ τὸ ὁμοίωμα, ῾῾θησαυρίζοντες ὑ-
μῖν αὐτοῖς ὀργὴν ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς καὶ ἀποκαλύψεως καὶ
δικαιοκρισίας τοῦ Θεοῦ᾿᾿!!! 4 Οὐαὶ ὑμῖν, ὅτι κόπτεσθε διὰ
τὰς ἐπιθέσεις τῶν Οὐνιτῶν Τσεχοσλοβάκων κατὰ τῶν ̓ Ορ-
θοδόξων καὶ ὑμεῖς, ὑποτιθέμενοι ὀρθόδοξοι, ἐκακοποιήσα-
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τε ὀρθοδόξους λευίτας καὶ τὰ ἅγια τῶν ἁγίων ἐβεβηλώ-
σατε! Καὶ ἔρχεσθε σήμερον, πάτερ, νὰ μᾶς πῆτε ὅτι χειρο-
τονηθήκαμε ἀπὸ δύο ἡ ἀπὸ τρεῖς...»5.

* * *

Ο
ἱ διωγμοὶ αὐτοί, κραυγαλέως ἀποσιωπόμεναι ἀντικανονικότητες,
ἔφθαναν ἐνίοτε εἰς τοιοῦτον βαθμόν, ὥστε οἱ «καινοτόμοι ἱεράρ-

χαι ἦσαν διωκτικώτεροι τῆς Πολιτείας» 6!
Δι᾿ αὐτὸ καὶ ὁ καινοτόμος ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Χρυσόστομος

Παπαδόπουλος ὡμολόγει ἐν Συνόδῳ, ὅτι «ἡ μὲν Ἀστυνομία, τῇ ἐνερ-
γείᾳ τῶν κατὰ τόπους ̔ Ιεραρχῶν, συλλαμβάνει (τοὺς παλαιοημερολο-
γίτας ἱερεῖς), τὸ δὲ ῾Υπουργεῖον διατάσσει τὴν ἀπόλυσιν αὐτῶν» 7!

Τὸ αἷμα τῶν διωγμῶν τῶν ἐνισταμένων κατὰ τῆς ἑορτολογικῆς -
ἡμερολογιακῆς καινοτομίας

«ἔβαψε ναούς, ὁδοὺς καὶ πλατείας ῾Ελληνικῆς γῆς. Κα-
τὰ τοὺς ἀντιχριστιανικοὺς τούτους διωγμούς, ῾῾αἱ σκηναὶ
ἦσαν ὅλως ἀποκαρδιωτικαί. Χριστιανοὶ μὲ τὸν Σταυρὸν
ἀνὰ χεῖρας ἐκτυπῶντο ὡς οἱ τελευταῖοι τῶν κακούργων.
Μητέρες καὶ λευκανθεῖσαι γερόντισσαι ἐποδοπατοῦντο ὑ-
πὸ τῶν Ἀστυνομικῶν ᾿Οργάνων᾿᾿ 8, ἱερεῖς ἐκακοποιοῦντο,
αἷμα ἔρρεεν, ἐσημειοῦντο δὲ καὶ θάνατοι. Τὴν ῾῾Μεγάλην
Πέμπτην᾿᾿ τοῦ ἔτους 1932 ἡ αἱμοσταγὴς πλέον καινοτομία
ἐπετέθη κατὰ τοῦ ῾Ι. Ναοῦ τῆς Μάνδρας Ἀττικῆς. ῾Ο Διοι-

Πασαλιμάνι Πειραιῶς, Μεγάλη Παρασκευὴ 1952, ἀνατροπὴ καὶ βεβήλωσις
τοῦ ̔ Ιεροῦ ̓Επιταφίου. ̓Απὸ τοὺς ἀπανθρώπους διωγμοὺς κατὰ τῶν ̓Ορθοδόξων
τοῦ Πατρίου ῾Ημερολογίου (1951-1952), τῇ ὑποκινήσει καὶ καθοδηγήσει τῆς
῾Ιερᾶς Συνόδου τῶν Νεοημερολογιτῶν, ἐπὶ ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Σπυρί-
δωνος, ἡ ὁποία ἐβεβαίωνε τὴν Κυβέρνησιν, «ὅτι ὁ παλαιοημερολογιτισμὸς
εἶναι περισσότερον ἐπικίνδυνος πάσης προπαγάνδας καὶ αὐτῆς τῆς
κομμουνιστικῆς»!!!.... (῾Υπόμνημα, ᾿Ιούλιος 1950).
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κητὴς τῆς Μάνδρας ῾῾ἐπέπεσεν᾿᾿ ἐντὸς τοῦ Ναοῦ ῾῾κατὰ
τοῦ ῾Ιερέως, συλλαβὼν αυτὸν ἐκ τῆς γενειάδος᾿᾿ καὶ κτυ-
πῶν ῾῾διὰ τοῦ βούρδουλα τοὺς πιστούς, ἰδίως τὰς γυναῖ-
κας, μεταξὺ τῶν ὁποίων σοβαρῶς τὴν πρεσβυτέραν᾿᾿ 9.
Πρότερον, τῷ 1927, πάλιν ἐν Μάνδρα, ἔδρασαν οἱ ὑποκό-
πανοι τῶν ὅπλων τῶν χωροφυλάκων, ἔπεσαν δὲ καὶ πυρο-
βολισμοί, ἐκ τῶν ὁποίων ἐτραυματίσθη μία γυνή. Τότε
ἐτραυματίσθη θανασίμως εἰς τὴν κεφαλὴν διὰ ὑποκοπά-
νου ἡ Αἰκατερίνη σύζυγος Κωνσταντίνου Ρούττη. ῾Η τραυ-
ματισθεῖσα μετεφέρθη εἰς τὸ νοσοκομεῖον ̔ ῾Εὐαγγελισμὸς᾿᾿
ἔνθα ἀπέθανε μετ᾿ ὀλίγας ἡμέρας. ῾Η κηδεία τῆς ἔλαβε
χαρακτῆρα ἐνταφιασμοῦ μάρτυρος. ῾῾Χιλιάδες πιστοὶ συν-
ώδευσαν τὴν πομπήν, κρατοῦντες ἄλλοι ἄνθη, ἄλλοι λαμ-
πάδας κι ἄλλοι φοίνικας᾿᾿ 10»11.

* * *

Ε
ΙΣ ΤΑ Πρακτικὰ τῆς ̔Εβδόμης ̔Αγίας Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἀναφέ-
ρεται. ὅτι οἱ διῶκται ἀρχιερεῖς καθαιροῦνται καὶ εἶναι ἀνάξιοι ̓ Επι-

σκοπῆς:
«῾Ο ἁγιώτατος Πατριάρ-

χης Ταράσιος εἶπεν εἰ ἐ-
πήνεγκεν (ἐπέφερεν) ἐπί-
σκοπος οἱασδήποτε πλη-
γὰς καὶ βασάνους ἀνδρά-
σι φοβουμένοις τὸν Κύρι-
ον, τοῖς τότε διωκομένοις,
οὐκ ἔστιν ἄξιος ἐπισκο-
πῆς. ῾Η Ἁγία Σύνοδος εἶ-
πεν· οὐκ ἔστιν ἄξιος»12.

῾Ο δὲ ῞Οσιος Νικόδημος ὁ
Ἁγιορείτης, ἑρμηνεύων τὸν Θʹ
῾Ι. Κανόνα τῆς Πρωτοδευτέρας
῾Ι. Συνόδου, ἐν σχέσει μὲ τὸν
ΚΖʹ ̓Αποστολικὸν ̔ Ι. Κανόνα, λέ-
γει «νὰ καθαιρῆται ὅστις (ἱε-

ρωμένος) κτυπήση τινά, εἴτε μὲ τὸ χέρι του, εἴτε ἄλλους βάλη»13.
Τί θὰ ἔλεγον σήμερον οἱ ̔́Αγιοι Πατέρες, ὅτε οἱ ἱερωμένοι ἔφθασαν

καὶ μέχρι φόνων; Καὶ μάλιστα φόνων εὐσεβῶν, ἀγωνιζομένων διὰ τὴν
τήρησιν τῶν ῾Ιερῶν Παραδόσεων;

Ἀπὸ τοὺς ἀπανθρώπους διωγμοὺς
κατὰ τῶν ᾿Ορθοδόξων τοῦ Πατρίου
῾Ημερολογίου (1951-1952), τῇ ὑποκινήσει
καὶ καθοδηγήσει τῆς ̔ Ιερᾶς Συνόδου τῶν
Νεοημερολογιτῶν, ἐπὶ ἀρχιεπισκόπου
Ἀθηνῶν Σπυρίδωνος.
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* * *

Ε
Ν ΣΥΝΕΧΕΙΑι παραθέτομεν σύντομον κείμενον τοῦ ῾Ομολογητοῦ
῾Ιεράρχου πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου, σχετικὸν μὲ τὰ ἀνωτέ-

ρω περὶ διωγμῶν.
Τὸ δημοσιευόμενον κείμενον ἀποτελεῖ τμῆμα τῆς θαυμασίας συγ-

γραφῆς τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου μὲ τίτλον: «Τὸ ᾿Εκκλησιαστι-
κὸν ῾Ημερολόγιον ὡς Κριτήριον τῆς ᾿Ορθοδοξίας». ῾Η ἐξ 87 πυκνο-
γραφημμένων σελίδων συγγραφὴ αὕτη ὡλοκληρώθη τὴν 1/14.7.1935
ὑπὸ τοῦ ̔Ομολογητοῦ ̔ Ιεράρχου ἐν τῇ ̔ Ιερᾷ Μονῇ ̔Οσίου Διονυσίου ἐν
᾿Ολύμπῳ, ὅπου εἶχεν ἐξορισθῆ ὑπὸ τῶν Καινοτόμων, διὰ τὴν προσ-
χώρησιν αὐτοῦ εἰς τὸ ̓Ακαινοτόμητον Πλήρωμα τοῦ Πατρίου ̓ Εκκλησι-
αστικοῦ ῾Ημερολογίου.

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

Τὸ παρατιθέμενον κείμενον περιέχεται εἰς τὰς σελίδας 68-69 τῆς
Αʹ ᾿Εκδόσεως τοῦ βιβλίου, αἱ δὲ ὑπογραμμίσεις, σχόλια, ἐπεξηγήσεις
καὶ ἐν γένει ἐπιμέλεια εἶναι ἡμέτερα14.

* * *

Ο
 ΜΟΝΟΣ, εἰς ὅν εὗρεν τὴν δέουσαν ἀπήχησιν ἡ Προ-

   κήρυξις15 τοῦ ᾿Ορθοδόξου Ἀγῶνος ἡμῶν, ὑπῆρξεν ὁ

῾Η ̔ Ιερὰ Μονὴ ̔Υψηλοῦ Μυτιλήνης. Σὲ ἡλικία
80 ἐτῶν ἐξωρίσθη ἐδῶ (1951-1952) ὁ ῾Ομολο-
γητὴς ῾Ιεράρχης πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομος.
Δεξιά, εἰς τὸ ἀπέρριτον κελλίον τῆς ἐξορίας.
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θρησκεύων ἀθάνατος ῾Ελληνικὸς ᾿Ορθόδοξος Λαός. Οὗ-
τος μόνος ἐτάχθη ὁμολογουμένως παρὰ τὸ πλευρὸν ἡμῶν
καὶ διεδήλωσε τὰ ̓ Ορθόδοξα φρονήματα, διὰ σωρείας συγ-
χαρητηρίων τηλεγραφημάτων, ἅτινα ἀπέστειλεν εἰς ἡμᾶς,
ἀποκαλῶν στυλοβάτας τῆς ᾿Ορθοδοξίας, καὶ διεβεβαίου,
ὅτι θὰ μείνῃ πιστὸς μέχρι θανάτου, ἀγωνιζόμενος παρὰ
τὸ πλευρὸν ἡμῶν, καὶ ὑπὲρ τῆς ἀναστηλώσεως τῆς ᾿Ορ-
θοδοξίας τῆς ῾Ελληνικῆς ᾿Εκκλησίας16.

* * *

Ο
ΥΤΩ, μόνον ὁ θρησκεύων ᾿Ορθόδοξος ῾Ελληνικὸς Λα-

   ὸς ἐφάνη ἀντάξιος τοῦ ᾿Ορθοδόξου καὶ εὐκλεοῦς αὐ-
τοῦ παρελθόντος, ὅστις μὲ τὴν θρησκευτικὴν διαίσθησιν
καὶ ᾿Εθνικήν του συνείδησιν, ἀντελήφθη τὸν κίνδυνον, ὅν
διατρέχει ἡ ᾿Ορθοδοξία τῆς ῾Ελληνικῆς ᾿Εκκλησίας, καὶ
ἐξηγέρθη σύσσωμος κατὰ τοῦ Μακαριωτάτου 17 καὶ τῶν
καινοτόμων ̓Αρχιερέων, καὶ ἀπεδοκίμασεν αὐτούς, ὡς προ-
δότας τῆς ᾿Ορθοδοξίας, ἧς θεματοφύλαξ καὶ ἀνύστακτος
ἄγγελος φρουρὸς ἐτάχθη οὗτος ὑπὸ τῆς θείας Προνοί-
ας18. Εἰς μίαν μάλιστα ὀγκώδη διαδήλωσίν του, ἣν ἤγειρεν
ὁ θρησκεύων οὗτος ῾Ελληνικὸς Λαὸς κατὰ τὴν ἡμέραν
τῆς δίκης ἡμῶν ὑπὸ τοῦ Συνοδικοῦ Δικαστηρίου εἰς ἔνδει-
ξιν διαμαρτυρίας, ἂν δὲν ἐπενέβαινεν ἡ Ἀστυνομία, θὰ
ἐσάρωνε τὸ πᾶν καὶ θὰ ἐπανέφερε, διὰ τῆς Λαϊκῆς δυνά-

1/14.6.1935: Χιλιάδες ᾿Ορθοδόξων τοῦ Πατρίου ῾Ημερολογίου πρὸ τοῦ
Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἀθηνῶν διαμαρτύρονται διὰ τὴν δίωξιν τῶν τριῶν
῾Ομολογητῶν ̔ Ιεραρχῶν (ἀριστερά). ̔ Η ἔνοπλος ̓Αστυνομία κατὰ τοῦ «ἀθώου
καὶ θρήσκου Ποιμνίου» τοῦ Χριστοῦ (δεξιά).
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μεως, τὸ ᾿Ορθόδοξον ῾Εορτολόγιον ἐν τῇ ᾿Εκκλησία, καὶ
οὕτω θὰ προὐλαμβάνετο τὸ ᾿Εκκλησιαστικὸν Σχίσμα 19.

* * *

Κ
ΑΤΑ τὴν θρησκευτικὴν ταύτην διαδήλωσιν τοῦ θρη-

    σκεύοντος ῾Ελληνικοῦ Λαοῦ κατὰ τοῦ Μακαριωτάτου
καὶ τῶν Μελῶν τοῦ Συνοδικοῦ Δικαστηρίου 20, τοσαύτη ἦτο
ἡ ὁρμὴ αὐτοῦ καὶ ἡ ἀφοσίωσις εἰς τὰς ̓ Ορθοδόξους Παρα-
δόσεις του, ὥστε εἰς μίαν σύγκρουσιν αὐτοῦ πρὸς τὴν
ἔνοπλον Ἀστυνομίαν ἐφονεύθησαν τρεῖς, καὶ ἐμωλωπί-
σθησαν ὑπὲρ τοὺς ἑκατόν. Καὶ οὕτως ἠνέχθη ὁ Μακαριώ-
τατος, νὰ βάψῃ τὸν θρόνον αὐτοῦ καὶ μὲ τὸ αἷμα τοῦ
ἀθώου καὶ θρήσκου Ποιμνίου, μαρτυρήσαντος ὑπὲρ τῆς
᾿Ορθοδοξίας 21, καὶ οὐ μόνον δὲν ἐκάμφθη ἡ σκληροτράχη-
λος καὶ ἀπερίτμητος αὐτοῦ καρδία, ἀλλὰ καὶ ἔτι μᾶλλον
ἐσκληρύνθη καθ᾿ ἡμῶν 22. Καὶ τοιαύτη ὑπῆρξεν ἡ στάσις
τοῦ θρησκεύοντος ᾿Ορθοδόξου ῾Ελληνικοῦ Λαοῦ ἀπέναντι
τοῦ ̓ Ορθοδόξου καὶ εὐσεβοῦς ̓ Εκκλησιαστικοῦ ἐγχειρήμα-
τος ἡμῶν.

�

(*) Περιοδ. «᾿Ορθόδοξος ̓́ Ενστασις καὶ Μαρτυρία», ἀριθ. 22-23/᾿Ιανουάριος- ̓Ιούνιος 1991,

σελ. 218-225.

1. Βλ. ἐνδεικτικῶς καὶ μόνον, κατὰ χρονολογικὴν σειράν: α) Γρηγορίου Εὐστρατιά-
δου, ῾Η Πραγματικὴ Ἀλήθεια περὶ τοῦ ᾿Εκκλησιαστικοῦ ῾Ημερολογίου, Ἀθῆναι
1929, β) Θεοδωρήτου Μοναχοῦ (νῦν ῾Ιερομονάχου), Διάλογοι τῆς ᾿Ερήμου περὶ
Οἰκουμενισμοῦ, Ἀθῆναι 1971, γ) Ἀλεξάνδρου Καλομοίρου, Τὸ Σύγκριμα, Θεσσα-
λονίκη 1976, δ) Ἀριστοτέλους Δ. Δελήμπαση, Πάσχα Κυρίου, Ἀθῆναι 1985, ε)
Λάμπρου Δ. Κτενᾶ, Πίσω ἀπ᾿ ὅ,τι φαίνεται στὸ ἡμερολογιακό, Πάτραι 1989, ϛ)
Θεοδωρήτου ῾Ιερομονάχου Ἁγιορείτου, Τὸ Ἀντίδοτον, Ἀθῆναι 1990.

2. Βλ. τελευταίαν περίπτωσιν, ̓Αρχιμανδρίτου ̔ Ιερεμίου Φούντα, Οἱ Παλαιοημερολο-
γῖτες τῆς ῾Ελλάδος εἶναι ἔξω ἀπὸ τὴν ᾿Εκκλησία, εἰς περιοδικὸν «Θυμίαμα»,
ἀριθ. 3/Νοέμβριος 1990, σελίδες 77-130.

3. Βλ. Ἁγίου Γρηγορίου Θεολόγου, PG τ. 36, στλ. 473Α.
4. Πρβλ. Ρωμ. βʹ 5.
5. Βλ. Θεοδωρήτου ῾Ιερομονάχου Ἁγιορείτου, Τὸ Ἀντίδοτον, σελ. 35. Ἀθῆναι 1990

(῾Ιερέως Βασιλείου Σακκᾶ, Ἀπάντησις εἰς τὸν αἰδεσιμ. π. ᾿Επιφάνιον Θεοδωρό-
πουλον — Ἀθήνας, Γενεύη Αὔγουστος 1969, σελ. 28). ῾Υπογραμ. ἡμέτ.

6. Βλ. Ἀριστοτέλους Δ. Δελήμπαση, Πάσχα Κυρίου, σελ. 755, Ἀθῆναι 1985, ὑπο-
γραμ. ἡμέτ.

7. Τοῦτο εἶπεν ὁ Χ. Π. «ἐν τῆ ΚΒʹ/14.2.1927 συνεδρίᾳ τῆς ̔ Ι. Συνόδου». Βλ. ̓Αρχιμαν-
δρίτου Θεοκλήτου Α. Στράγκα, ᾿Εκκλησίας ῾Ελλάδος ῾Ιστορία..., τ. Γʹ, σελ. 1505,
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Ἀθῆναι 1971, ὑπογραμ. ἡμέτ.
8. Βλ. Σταύρου Καραμήτσου-Γαμβρούλια, ῾Η Ἀγωνία ἐν τῷ Κήπῳ τῆς Γεθσημανῆ,

σελ. 92, Ἀθῆναι 1961. Η παράγραφος αὐτὴ συνεχίζεται: «...καὶ οὕτως ἐβάφη καὶ
πάλιν μὲ τὸ τίμιον αἷμα τῶν ἀγωνιστῶν ὁ θρόνος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χρυσο-
στόμου Παπαδοπούλου».

9. Βλ. Σταύρου Καραμήτσου-Γαμβρούλια, αὐτόθι, σελ. 84-85: «᾿Εκεῖ, ὡς ἐγράφη, τὴν
Μεγάλην Πέμπτην τὸ Αἷμα τοῦ Θεανθρώπου ἡνώθη μὲ τὸ χυθὲν αἷμα τοῦ
῾Ιερέως καὶ τῶν πιστῶν».

10. Βλ. περιοδικὸν «Τὰ Πάτρια», ἀριθ. 4/᾿Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος 1976,
σελ. 129. ῾Ολόκληρον τὸ τεῦχος εἶναι ἀφιερωμένον εἰς «τὰ αἱματηρὰ γεγονότα
τῆς Μάνδρας ᾿Ελευσῖνος καὶ τὴν νεομάρτυρα Αἰκατερίναν Ρούττη».

11. Βλ. Ἀριστοτέλους Δ. Δελήμπαση, ἔνθ ἀνωτ., σελ. 755.
12. Βλ. ΣΜΠΣ, τ. Βʹ, σελ. 758α (Μ. 12, 1115).
13. Βλ. ῾Ι. Πηδάλιον, σελ. 354, Ζʹ ἔκδοσις, «ΑΣΤΗΡ», Ἀθῆναι 1970.
14. Εἰς τὸ τεῦχος τῆς «Ο.Ε.Μ.» ὑπ᾿ ἀριθ. 17/᾿Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1989, σελ. 67-

78, εἴχομεν δημοσιεύσει καὶ ἕτερον σημαντικὸν τμῆμα τῆς ἐν λόγῳ συγγραφῆς
τοῦ ῾Ομολογητοῦ ῾Ιεράρχου μὲ τίτλον: «Οἱ ἐμπνευσταὶ καὶ πρωτεργάται τῆς
καινοτομίας: ῾῾Οἱ δύο οὗτοι Λούθηροι τῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας᾿᾿».

15. 0ἱ τρεῖς Μητροπολῖται, ὁ Δημητριάδος Γερμανός, ὁ πρώην Φλωρίνης Χρυσόστο-
μος καὶ ὁ Ζακύνθου Χρυσόστομος, ἅμα τῇ ἀναλήψει τῆς διαποιμάνσεως τοῦ
Ἀκαινοτομήτου Πληρώματος, τοῦ ἀκολουθοῦντος τὸ Πάτριον ῾Ημερολόγιον (Μά-
ϊος 1935), ἐκυκλοφόρησαν τὰ ἑξῆς πέντε τευχίδια:

α) Διαμαρτυρία πρὸς τὰς ᾿Ορθοδόξους ᾿Εκκλησίας ἐπὶ τῆ μονομερεῖ καὶ
ἀντικανονικῇ εἰσαγωγῇ τοῦ νέου ἡμερολογίου,

β) Διασάφησις περὶ τοῦ ζητήματος τοῦ ᾿Εκκλησιαστικοῦ ῾Ημερολογίου,
γ) Προκήρυξις πρὸς τὸν ἐφημεριακὸν Κλῆρον καὶ τοὺς Μοναχοὺς τῆς ᾿Ορθο-

δόξου ᾿Εκκλησίας περὶ τοῦ ζητήματος τοῦ ᾿Εκκλησιαστικοῦ ῾Ημερολογίου,
δ) Διάγγελμα πρὸς τὸν εὐσεβῆ ᾿Ορθόδοξον ῾Ελληνικὸν Λαὸν περὶ τοῦ ᾿Εκ-

κλησιαστικοῦ ῾Ημερολογίου καὶ
ε) ῎Εκκλησις πρὸς πάντα τὰ θρησκευτικὰ καὶ ᾿Εθνικὰ Σωματεῖα ῾Ελλάδος

περὶ τοῦ ᾿Εκκλησιαστικοῦ ῾Ημερολογίου.
16. ῾Η ἀποτείχισις τῶν τριῶν ῾Ομολογητῶν ῾Ιεραρχῶν ἔγινεν ἐπισήμως καὶ πανηγυ-

ρικῶς τὴν 13ην Μαΐου 1935 ἐκ. ἡμ. (Κυριακὴ τῆς Σαμαρείτιδος). Κατ᾿ αὐτὴν τὴν
ἱστορικὴν ἡμέραν ἔγινε πανηγυρικὴ καὶ πάνδημος Θ. Λειτουργία εἰς τὸν ἐν
Κολωνῷ ἱερὸν Ναὸν τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, εἰς τὴν ὁποίαν παρευρέθη-
σαν πλέον τῶν 25.000 πιστοὶ καὶ ἔλαβε μέρος ὅλον τὸ ῾Ιερατεῖον τοῦ Πατρίου.
Οἱ τρεῖς ῾Ιεράρχαι ἐχοροστάτησαν, ὁ Ζακύνθου Χρυσόστομος ὡμίλησε μετὰ τὸ
Εὐαγγέλιον, δηλώσας ὅτι τίθεται ἐπὶ κεφαλῆς τῶν ̓Ακαινοτομήτων ̓ Ορθοδόξων,
ἐπηκολούθησεν ἐπιβλητικωτάτη Λιτανεία μέχρι τῆς πλατείας Ἁγίου Κωνσταντί-
νου, ὅπου ὡμίλησεν ὁ Δημητριάδος Γερμανός, τέλος δὲ ὁ πρώην Φλωρίνης
Χρυσόστομος ἀνέγνωσε τὸ «Διάγγελμα πρὸς τὸν εὐσεβῆ ᾿Ορθόδοξον ῾Ελληνι-
κὸν Λαὸν περὶ τοῦ ᾿Εκκλησιαστικοῦ ῾Ημερολογίου».

(Βλ. Σταύρου Καραμήτσου-Γαμβρούλια, ἔνθ ἀνωτ., σελ. 118-119· ἐπίσης περιο-
δικὸν «Τὰ Πάτρια» τ. Ζʹ, σελ. 35-37, Πειραιεὺς 1987).

17. Χρυσόστομος Παπαδόπουλος (1868-1938). ᾿Εκ Μαδύτου τῆς Ἀ. Θράκης. Καθηγη-
τὴς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν (1914-1923), διατελέσας προηγουμένως Διευθυντὴς
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τῆς Σχολῆς Τ. Σταυροῦ ῾Ιεροσολύμων, ὡς καὶ τῆς Ριζαρείου Ἀθηνῶν.
Φίλος καὶ συνεργάτης τοῦ Μελετίου Μεταξάκη, μετεῖχεν ἐξ ἀρχῆς ἐνεργῶς

εἰς τὴν οὕτω λεγομένην Οἰκουμενικὴν Κίνησιν (Βλ. Παύλου Μοναχοῦ Κυπρίου,
Νεοημερολογιστισμὸς-Οἰκουμενισμός, σελ. 59-63, Ἀθῆναι 1982).

Εἰς τὸν ἐπικήδειον λόγον, ἐπὶ τῷ θανάτῳ τοῦ Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου,
ἐκφωνηθέντα ὑπὸ τοῦ Ζακύνθου Χρυσοστόμου, ἐπηνεῖτο ὁ ἐκλιπῶν ἱεράρχης
ὡς «ὑπερανθρώπως ἐργασθεὶς» ὑπὲρ τῆς προσεχοῦς ἑνώσεως «πάντων τῶν
χριστιανικῶν ᾿Εκκλησιῶν, ὑπὲρ ἧς» «τοσούτους κατέβαλε κόπους» (Βλ. Ἀρχιμ.
Θεοκλήτου Α. Στράγκα, Ε.Ε.Ι., Γʹ, σελ. 2160. ῾Υπογραμ. ἡμέτ. • ᾿Εν ὑποσημειώσει
ἀναφέρεται ὑπὸ τοῦ συγγραφέως: «Δηλαδὴ μετὰ τὸν Μελέτιον ἦτο καὶ αὐτὸς
φιλο-οικουμενιστής, ἔτι δὲ καὶ φιλο-ἑνωτικός». ῾Υπογραμ. ἡμέτ.).

18. «῎Επειτα παρ᾿ ἡμῖν οὔτε Πατριάρχαι οὔτε Σύνοδοι ἐδυνήθησάν ποτε εἰσαγαγεῖν
νέα, διότι ὁ ὑπερασπιστὴς τῆς θρησκείας ἐστὶν αὐτὸ τὸ σῶμα τῆς ᾿Εκκλησίας,
ἤτοι αὐτὸς ὁ λαός, ὅστις ἐθέλει τὸ θρήσκευμα αὐτοῦ αἰωνίως ἀμετάβλητον καὶ
ὁμοειδὲς τῷ τῶν Πατέρων αὐτοῦ».

(᾿Εκ τῆς Ἀπαντήσεως τῶν ᾿Ορθοδόξων Πατριαρχῶν τῆς Ἀνατολῆς πρὸς τὸν
Πάπαν Πῖον Θʹ, Μάϊος 1848, ἐπὶ Κωνσταντινουπόλεως Ἀνθίμου, παρὰ ᾿Ι. Καρμίρῃ,
Δ.Σ.Μ., τ. Βʹ, σελ. 920).

19. ῾Η δίκη τῶν τριῶν ῾Ομολογητῶν ῾Ιεραρχῶν ἔγινε τὴν 1/14.6.1935.
«Τὴν εἴδησιν περὶ τῆς διεξαγωγῆς τῆς δίκης πληροφορηθεὶς ἐκ τῶν ἐφημε-

ρίδων ὁ παλαιοημερολογιτικὸς κόσμος τόσον τῶν ̓Αθηνῶν ὅσον καὶ τοῦ Πειραιῶς
καὶ τῶν ἐπαρχιῶν, ἔσπευσε σὺν γυναιξὶ καὶ τέκνοις νὰ συγκεντρωθῇ εἰς ̓Αθήνας
ἀπὸ βαθείας πρωΐας καὶ νὰ κατηυθύνεται πρὸς τὴν Πλατεῖαν τῆς Μητροπόλεως»,
τελικῶς δὲ «ἐπέτρεψεν ἡ Ἀστυνομία εἰς τὸν Λαὸν ὅπως εἰσέλθῃ εἰς τὴν
Πλατεῖαν τῆς Μητροπόλεως. ῾Ως χείμαρρος τότε καὶ ὡς ἓν σῶμα εὑρέθησαν
πάντες οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖνοι πρὸ τοῦ Ναοῦ τῆς Μητροπόλεως. ̓ Εκεῖ δὲ περὶ τοὺς
τεσσαράκοντα (40) ῾Ιερεῖς καὶ πλέον τῶν ἑξήκοντα (60) Μοναχοὶ ἤρξαντο περὶ
τὴν 11ην προμεσημβρινὴν ψάλλοντες κατανυκτικωτάτην Παράκλησιν εἰς τὴν
Παναγίαν. Ρίγη συγκινήσεως κατέλαβον τοὺς πάντας. ῾Η Παράκλησις αὕτη θὰ
μείνη ἱστορικὴ δι᾿ ὅλους ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι γονυκλινῶς παρεκάλουν τὴν Μητέ-
ρα τοῦ Θεοῦ διὰ τὴν Ἁγίαν ἑνότητα τῆς Ἁγίας ᾿Ορθοδοξίας. ῾Η ἄσφαλτος
ἔκαιεν, ἀλλὰ ἡ θεία φλόγα τοῦ ἀκτίστου θείου φωτὸς ἐθέρμαινε πάντων τὰ
στήθη, καὶ ἐξουδετέρωνε τὴν φλόγα τῆς ἀσφάλτου».

Μετὰ τὴν ἀναγγελίαν τῆς καταδικαστικῆς ἀποφάσεως περὶ τὴν 2.30ʹ μ.μ.
«ἐπηκολούθησαν θλιβερὰ γεγονότα, διὰ τὰ ὁποῖα ὑπεύθυνοι ἦσαν οἱ Συνοδικοὶ
Ἀρχιερεῖς» τῆς Καινοτομίας. «Ἀμέσως τίθενται εἰς κίνησιν αἱ πυροσβεστικαὶ
ἀντλίαι, αἱ ὁποῖαι ἐπιπίπτουν δίκην τρομεροῦ καταρράκτου κατὰ τῶν κεφαλῶν
τοῦ πλήθους, ὅπερ μὴ θέλον νὰ ἀπομακρυνθῇ, ἐδέχετο ἀταράχως τὸ κατάβρε-
γμα. Συγχρόνως δὲ διετάχθη ἡ Ἀστυνομία, ὅπως διαλύσῃ τὴν συγκέντρωσιν
διὰ τῶν ἀστυνομικῶν ράβδων καὶ διὰ παντὸς ἐν γένει ἄλλου μέσου. 0ἱ εὐσεβεῖς
ἀγωνισταὶ ἐδέχοντο τὰ κτυπήματα μὲ τὰς ἀστυνομικὰς ράβδους, τὰ γρονθοκο-
πήματα καὶ τὰ λακτίσματα τῶν ὀργάνων τῆς τάξεως, τῇ διαταγῇ τοῦ Ἀρχιεπι-
σκόπου... Καὶ οἱ ἀγωνισταὶ οὗτοι ἐσιώπων, κρατοῦντες ἀνὰ χεῖρας τὸ τρόπαιον
τῆς νίκης, τὸν Τίμιον Σταυρὸν καὶ μικρὰς ἁγίας εἰκόνας. Ἀκόμη καὶ διὰ πελέκε-
ως ἐκτυπήθη τις, ὅστις ἐτόλμησε νὰ σταματήσῃ τὸ κατάβρεγμα. Πλέον τῶν
ἑκατὸν (100) ἦσαν οἱ τραυματισθέντες κατὰ τὴν 1ην ᾿Ιουνίου τοῦ ἔτους ἐκείνου
1935 ἡμέραν Παρασκευήν».
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(Βλ. Σταύρου Καραμήτσου-Γαμβρούλια, ἔνθ ἀνωτ., σελ. 128-130 βλ. ἐπίσης
περιοδικὸν «Τὰ Πάτρια», ἔνθ ἀνωτ., σελ. 222-242).

20. «Τὸ Πρωτοβάθμιον διὰ τοὺς Ἀρχιερεῖς Συνοδικὸν Δικαστήριον» τῆς Καινοτομίας
ἀπετελεῖτο ἀπὸ τοὺς ἑξῆς δώδεκα ἀρχιερεῖς: Κερκύρας καὶ Παξῶν Ἀλέξανδρον
(Πρόεδρον), Φθιώτιδος Ἀμβρόσιον, Θηβῶν καὶ Λεβαδείας Συνέσιον, Ἄρτης Σπυ-
ρίδωνα, Γρεβενῶν Γερβάσιον, Σερρῶν Κωνσταντῖνον, Σερβίων καὶ Κοζάνης ᾿Ιωα-
κείμ, Δράμας καὶ Φιλίππων Βασίλειον, Τρίκκης καὶ Σταγῶν Πολύκαρπον, Γυθείου
καὶ Οἰτύλου Διονύσιον, ̓Αλεξανδρουπόλεως ̓ Ιωακεὶμ καὶ ̓ Ελασσῶνος Καλλίνικον.
Παρίσταντο εἰς τὴν Συνεδρίαν τῆς 1/14.6.1935 ὁ ᾿Επίτροπος της ᾿Επικρατείας
Δημήτριος Πετρακάκος καὶ ὁ Γραμματεὺς Ἀρχιμ. Σπυρίδων Ἀλιβιζᾶτος.

(Βλ. περιοδικὸν «᾿Εκκλησία», ἀριθ. 25/22.6.1935, σελ. 193-196).
21. Δὲν ἦτο δυστυχῶς ἡ πρώτη φορά, θὰ ἔπρεπε δὲ εὐθὺς ἀμέσως νὰ ἀπεκδυθῇ ὁ

Ἀθηνῶν Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, ὁπωσδήποτε δὲ καὶ οἱ ὁμόφρονες αὐτῷ
καὶ συνεργάται του, τὰ ἀρχιερατικά του διαδήματα καὶ νὰ διέλθῃ εἰς ἔρημόν
τινα τὸ ὑπόλοιπον τῆς ζωῆς του ἐν μετανοίᾳ, κλαίων καὶ ὀδυρώμενος διὰ τὰ
ἐγκλήματά του. Καὶ ἐκεῖνος δὲν εἶχε δυστυχῶς τοιαύτην εὐλογημένην εὐθιξίαν,
οἱ ὁμιλοῦντες ὅμως σήμερον δι᾿ ἡμετέρας ἀντικανονικότητας, παραθεωροῦντες
καὶ ἀμνηστεύοντες τοιαύτας ἀνθρωποκτόνους πράξεις, δὲν ἐντρέπονται; Λη-
σμονοῦν τὴν ῾Ιεροκανονικὴν ἐπιταγήν, καθ᾿ ἢν «ἅπαντες οἱ Κληρικοὶ ὅπου φο-
νεύουν, ἢ ἑκουσίως, ἢ ἀκουσίως, ἤ αὐτοὶ οἱ ἴδιοι μὲ τὰς χεῖράς των, ἢ ἄλλους
βάλλουν καὶ φονεύουν, εἶναι καθῃρημένοι»;

(Βλ. ῾Οσίου Νικοδήμου ̔Αγιορείτου, ̔ Ι. Πηδάλιον. ἔνθ᾿ ἀνωτ.. σελ. 87, Συμφωνία
εἰς τὸν ΞϚʹ Ἀποστολικὸν ῾Ι. Κανόνα).

22. 0ἱ τρεῖς ῾Ομολογηταὶ ῾Ιεράρχαι ἐκηρύχθησαν ἔνοχοι «φατρίας, τυρείας, παρασυ-
ναγωγῆς, ἀποσχίσεως καὶ καταφρονήσεως τῆς κανονικῆς καὶ νομίμου ᾿Εκκλησί-
ας τῆς ̔ Ελλάδος καὶ παροτρύνσεως τοῦ ̔ Ιεροῦ Κλήρου καὶ λαοῦ ὅπως ἀποκηρύ-
ξωσι τὴν κανονικὴν καὶ νόμιμον ᾿Εκκλησίαν τῆς ῾Ελλάδος», ἐπεβλήθη δὲ εἰς
αὐτοὺς ἡ ποινὴ «τῆς καθαιρέσεως ἀπὸ τοῦ ἀρχιερατικοῦ ἀξιώματος, τῆς ὑπαγω-
γῆς αὐτῶν εἰς τὴν τῶν μοναχῶν τάξιν καὶ τοῦ πενταετοῦς σωματικοῦ περιορι-
σμοῦ ἐν Μονῇ, ἀπογυμνοῦν αὐτοὺς τέλεον παντὸς ἀρχιερατικοῦ τίτλου καὶ
βαθμοῦ» (Βλ. περιοδικὸν «᾿Εκκλησία», ἔνθ᾿ ἀνωτ., σελ. 195).

Ἀξίζει νὰ σημειωθῇ, ὅτι «ἡ ἀπόφασις τοῦ Δικαστηρίου ἐλήφθη διὰ ψήφων 9
κατὰ 3. Εἰς τοὺς τελευταίους περιλαμβάνονται ὁ Μητροπολίτης Δράμας, ὅστις
ἔρριψε λευκὴν ψῆφον, καὶ οἱ Μητροπολῖται Τρίκκης καὶ Ἄρτης, οἵτινες ἔρριψαν
ἀθωωτικὴν ψῆφον» (Βλ. ἐφημερὶς «Τύπος», 14.6.1935, παρὰ περιοδικῷ «Τὰ
Πάτρια», ἔνθ᾿ ἀνωτ., σελ. 226).


