᾿Επὶ τῇ 50ῇ ἐπετείῳ ἀπὸ τῆς Κοιμήσεως
τοῦ ῾Ομολογητοῦ ῾Ιεράρχου
Μητροπολίτου πρώην Φλωρίνης

Χρυσοστόμου Καβουρίδου
(†1955)

Κείμενον Γʹ

Κατάλογος Συγγραφῶν1

τοῦ ῾Ομολογητοῦ ῾Ιεράρχου πρώην Φλωρίνης
Χρυσοστόμου Καβουρίδου

῾Ο ῾Ομολογητὴς ῾Ιεράρχης
πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος Καβουρίδης
εἰς τὸ γραφεῖον τῆς ἐν ᾿Αθήναις οἰκίας του (᾿Ιούνιος 1939).

1*. Τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν τῆς Αὐτοκεφάλου ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος Δημητριάδος Γερμανοῦ, πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου καὶ Ζακύνθου Χρυσοστόμου,
Διασάφησις περὶ τοῦ Ζητήματος τοῦ ᾿Εκκλησιαστικοῦ ῾Ημερολογίου,
᾿Αθῆναι 1935 (σελίδες 24) 2.
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2*. Τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν τῆς Αὐτοκεφάλου ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος Δημητριάδος Γερμανοῦ, πρώην
Φλωρίνης Χρυσοστόμου καὶ Ζακύνθου Χρυσοστόμου,
Προκήρυξις πρὸς τὸν ᾿Εφημεριακὸν Κλῆρον καὶ τοὺς Μοναχοὺς
τῆς ᾿Ορθοδόξου ῾Ελληνικῆς ᾿Εκκλησίας περὶ τοῦ Ζητήματος τοῦ
᾿Εκκλησιαστικοῦ ῾Ημερολογίου, (ἄνευ χρονολογίας, ὁπωσδήποτε ὅμως
1935, σελίδες 18) 2.
3*. Τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν τῆς Αὐτοκεφάλου ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος Δημητριάδος Γερμανοῦ, πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου καὶ Ζακύνθου Χρυσοστόμου,
Διάγγελμα πρὸς τὸν εὐσεβῆ ᾿Ορθόδοξον ῾Ελληνικὸν λαὸν περὶ
τοῦ ᾿Εκκλησιαστικοῦ ῾Ημερολογίου, ᾿Αθῆναι 1935 (σελίδες 8) 2.
4*. Τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν
τῆς Αὐτοκεφάλου ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος Δημητριάδος Γερμανοῦ, πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου καὶ
Ζακύνθου Χρυσοστόμου,
Διαμαρτυρία πρὸς τὰς ᾿Ορθοδόξους
᾿Εκκλησίας ἐπὶ τῇ μονομερεῖ καὶ ἀντικανονικῇ εἰσαγωγῇ τοῦ νέου ἡμερολογίου,
᾿Αθῆναι 1935 (σελίδες 32) 2.
5*. Τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν
τῆς Αὐτοκεφάλου ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος Δημητριάδος Γερμανοῦ, πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου
καὶ Ζακύνθου Χρυσοστόμου,
῎Εκκλησις πρὸς πάντα τὰ Θρησκευτικὰ καὶ ᾿Εθνικὰ Σωματεῖα τῆς ῾Ελλάδος περὶ τοῦ ᾿Εκκλησιαστικοῦ
῾Ημερολογίου, ᾿Αθῆναι 1935 (σελίδες 18) 2.
6*. Πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου, Τὸ ᾿Εκκλησιαστικὸν ῾Ημερολόγιον
ὡς Κριτήριον τῆς ᾿Ορθοδοξίας. ᾿Απολογία πρὸς τὴν ᾿Ορθόδοξον
῾Ελληνικὴν συνείδησιν, ᾿Αθῆναι 1935 (σελίδες 87) 3.
7*. Τοῦ Αὐτοῦ, ῾Υπόμνημα πρὸς τὸν Σεβαστὴν Εʹ τῶν ῾Ελλήνων
Συνέλευσιν, 30.6.1935 (σελίδες 4) 4.
8*. Τοῦ Αὐτοῦ, Πρὸς διαφώτισιν τῶν ᾿Ορθοδόξων ῾Ελλήνων
Προκήρυξις, 1935 (σελίδες 4) 5.
9*. Τοῦ Αὐτοῦ, Παραινέσεις, ᾿Αθῆναι ᾿Ιούνιος 1935 (σελίδες 1,5) 6.
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10*. Τοῦ Αὐτοῦ, Τὸ ῾Ημερολογιακὸν Ζήτημα, ᾿Αθῆναι 31.12.1935
(σελίδες 2,5) 7.
11*. Τοῦ Αὐτοῦ, ᾿Επιστολὴ πρὸς τὸν Πατριάρχην ᾿Αλεξανδρείας
Νικόλαον Εʹ, ᾿Εν ῾Ιερουσαλὴμ 10 ᾿Απριλίου 1936 (σελίδες 10) 8.
12*. Τοῦ Αὐτοῦ, ῎Εκθεσις πρὸς τὴν Διοικοῦσαν Σύνοδον τῆς ῾Ελλάδος
περὶ τῆς γνώμης τῶν Πατριαρχείων ᾿Αλεξανδρείας, ᾿Αντιοχείας, ῾Ιεροσολύμων ἐν σχέσει πρὸς τὸ ᾿Εκκλησιαστικὸν ῾Ημερολόγιον, ᾿Αθῆναι
10 Νοεμβρίου 1936 (σελίδες 15).
13*. Τοῦ Αὐτοῦ, Πρὸς τοῦ διανοουμένους ᾿Ορθοδόξους ῞Ελληνας,
1937 (σελίδες 15) 9.
14*. Τοῦ Αὐτοῦ, ᾿Αναίρεσις τοῦ «᾿Ελέγχου» τοῦ ἀρχιεπισκόπου ᾿Αθηνῶν
Χρυσοστόμου, Κάϊρον 1937 (σελίδες 92).
15*. Τοῦ Αὐτοῦ, ᾿Επιστολὴ πρὸς τὸν ᾿Επίσκοπον Κυκλάδων Γερμανὸν
Βαρυκόπουλον, 9.11.1937 (σελίδες 9)10.
16*. Τοῦ Αὐτοῦ, Τὸ ῾Ημερολόγιον ἐν σχέσει πρὸς τὴν ᾿Ορθόδοξον
᾿Ανατολικὴν ᾿Εκκλησίαν, ᾿Εν ᾿Αθῆναις 31 Μαρτίου 1938 (σελίδες 20)11.
17*. Τοῦ Αὐτοῦ, Τὸ ἀρχαῖον καὶ μεσαιωνικὸν ἑλληνικὸν πνεῦμα ἐν
σχέσει πρὸς τὴν θρησκείαν, Θεσσαλονίκη 1938 (σελίδες 60).
18*. Τοῦ Αὐτοῦ, ᾿Απολογία ἐνώπιον τοῦ Πλημμελειοδικείου ᾿Αθηνῶν...
τὴν 31.1.1940, κατηγορουμένου ἐπὶ ἀντιποιήσει ξένης ἀρχῆς (σελίδες
6)12.
19*. Τοῦ Αὐτοῦ, ᾿Επιστολὴ πρὸς τὸν Πρωθυπουργὸν καὶ ᾿Εθνικὸν
ἡμῶν Κυβερνήτην κύριον ᾿Ιωάννην Μεταξᾶν, 9.2.1940 (σελίδες 3)13.
20*. Τοῦ Αὐτοῦ, ᾿Απολογία εἰς τὸ ᾿Εφετεῖον ᾿Αθηνῶν, μηνυθέντος
ὑπὸ τῆς Δ. Συνόδου ἐπὶ ἀντιποιήσει ᾿Αρχῆς, 29 Μαρτίου 1940 (σελίδες
28)14.
21*. Τοῦ Αὐτοῦ, ῎Εφεσις πρὸς τὸν ῎Αρειον Πάγον, ᾿Εν ᾿Αθήναις 1 ᾿Οκτωβρίου 1940 (σελίδες 23)15.
22*. Τοῦ Αὐτοῦ, ῾Υπομνήματα — ᾿Επιστολαὶ — ᾿Απολογίαι ἐν σχέσει
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πρὸς τὸ ᾿Ιουλιανὸν ᾿Εκκλησιαστικὸν
῾Ημερολόγιον, ᾿Εν ᾿Αθήναις 1941 (ἕκαστον
τμῆμα ἔχει ἰδίαν ἀρίθμησιν σελίδων.
Σελίδες 131 συνολικῶς)16.
23*. Τοῦ Αὐτοῦ, Ποιμαντορικὴ ᾿Εγκύκλιος
πρὸς ἅπαν τὸ ᾿Ορθόδοξον Χριστεπώνυμον πλήρωμα τὸ ἀκολουθοῦν τὸ Πάτριον ῾Εορτολόγιον, ᾿Αθῆναι, 1.6.1944
(σελίδες 15).
24*. Τοῦ Αὐτοῦ, Διασάφησις Ποιμαντορικῆς ᾿Εγκυκλίου, ᾿Αθῆναι, 18.1.1945
(σελίδες 15).
25*. Τοῦ Αὐτοῦ, ῾Υπόμνημα τοῦ πρώην
Φλωρίνης Χρυσοστόμου ἀπολογητικὸν
ὑπὲρ ἀναστηλώσεως τοῦ Πατρίου ᾿Εκκλησιαστικοῦ ῾Ημερολογίου καὶ
ἄρσεως τύποις τῆς ἐξ αἰτίας τούτου ἐπιβληθείσης κατ᾿ αὐτοῦ ἀκύρου
κατ᾿ οὐσίαν καθαιρέσεως ὑπὸ τῆς Αὐτοκεφάλου ᾿Ορθοδόξου
᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος διὰ τὴν μέλλουσαν νὰ συνέλθῃ Πανορθόδοξον
Σύνοδον πρὸς ἕνωσιν ἁπασῶν τῶν ᾿Ορθοδόξων ᾿Εκκλησιῶν ἐν τῷ
ἑορτασμῷ τῶν Χριστιανικῶν ἑορτῶν καὶ τῇ τηρήσει τῶν νηστειῶν
καὶ τῶν λοιπῶν τελετῶν, 1945 (σελίδες 59)17.
26*. Τοῦ Αὐτοῦ, ᾿Αναίρεσις τῆς ῾Ημερολογιακῆς Πραγματείας τοῦ
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Δωροθέου Κοτταρᾶ, τῆς δημοσιευθείσης εἰς τὸ μηνιαῖον περιοδικὸν τοῦ ᾿Ελλογιμωτάτου κ. Π. Παναγιωτάκου, ὑπὸ τὸν τίτλον «᾿Αρχεῖον τοῦ Κανονικοῦ καὶ ᾿Εκκλησιαστικοῦ
Δικαίου», Δεκέμβριος 1947 (σελίδες 31).
27*. Τοῦ Αὐτοῦ, ᾿Αφιεροῦται εἰς τοὺς ἀξιοτίμους Βουλευτὰς τοῦ ῾Ελληνικοῦ
Κοινοβουλίου πρὸς γνῶσιν καὶ διαφώτισιν ἐπὶ τοῦ σοβαροῦ Ζητήματος
τοῦ ᾿Εκκλησιαστικοῦ ῾Ημερολογίου, Μάρτιος 1948 (σελίδες 14)18.
28. Τοῦ Αὐτοῦ, Διαφωτιστικὴ ᾿Απάντησις εἰς τὸ ὑπόμνημα τῆς
῾Ιεραρχίας τῆς κρατούσης ᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος ἐν σχέσει μὲ τὸ
῾Ημερολογιακὸν Ζήτημα. Τὸ ῾Εορτολόγιον ἀπὸ ἐκκλησιαστικῆς ἀπόψεως, ᾿Αθῆναι 1948 (σελίδες 16)19.
29*. Τοῦ Αὐτοῦ, Τὸ ῾Ημερολογιακὸν Ζήτημα, ᾿Ιούνιος 1948 (σελὶς 1)20.
30*. Τοῦ Αὐτοῦ, ῾Υπόμνημα πρὸς τὴν Δʹ ᾿Αναθεωρητικὴν Βουλὴν
τῶν ῾Ελλήνων. Περὶ τῆς σημασίας τοῦ ᾿Εκκλησιαστικοῦ ῾Ημερολογίου
ἁπὸ ᾿Εθνικῆς ἀπόψεως, ᾿Αθῆναι 1948 (σελίδες 16)2.
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31*. Τοῦ Αὐτοῦ, Μήνυσις... κατὰ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Χίου κ. Παντελεήμονος Φωστίνη ἐπὶ ἀναχειροτονίᾳ ἱερέων, ἀπευθυνομένη πρὸς ἁπάσας τὰς ᾿Ορθοδόξους ᾿Εκκλησίας, Αὔγουστος 1948
(σελίδες 8) 2.
32*. Τοῦ Αὐτοῦ, ῾Υπόμνημα πρὸς τὴν Διοικοῦσαν ῾Ιεραρχίαν τῆς
᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος καὶ τὸ ῾Υπουργεῖον Θρησκευμάτων καὶ ᾿Εθνικῆς
Παιδείας. Ποῖαι αἱ ἐνδεχόμεναι λύσεις τοῦ Παλαιοεορτολογικοῦ
Ζητήματος καὶ ποίας συνεπείας συνεπάγεται διὰ τὴν ᾿Εκκλησίαν καὶ
τὸ ῎Εθνος ἑκάστη ἐξ αὐτῶν, Αὔγουστος 1949 (σελίδες 22).
33*. Τοῦ Αὐτοῦ, Κρίσεις ἐπὶ τῶν τροπολογιῶν ἐπὶ τοῦ ἄρθρου 1 καὶ
2 τοῦ Σχεδίου Συντάγματος τῆς ᾿Επιτροπῆς ἐπὶ τῆς ἀναθεωρήσεως
τοῦ Συντάγματος τοῦ κ. Κ. Τσάτσου Βουλευτοῦ ᾿Αθηνῶν, ᾿Αθῆναι
1949 (σελίδες 16).
34. Τοῦ Αὐτοῦ, ῾Υπόμνημα τῆς ῾Ιεραρχίας τῶν Γνησίων ᾿Ορθοδόξων
Χριστιανῶν πρὸς τὴν Α. ᾿Εξοχότητα τὸν κ. ῾Υπουργὸν τῶν Θρησκευμάτων καὶ τῆς ᾿Εθνικῆς Παιδείας, ᾿Αθῆναι 1949 (σελίδες 14)21.
35*. Διαμαρτυρία τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς ᾿Εκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ.
῾Ελλάδος κατὰ τῆς ᾿Ανακοινώσεως τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ᾿Εθνικοῦ
καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου ᾿Αθηνῶν, δι᾿ ἧς ἀποκλείονται τῆς
Σχολῆς οἱ ἀκολουθοῦντες τὸ ᾿Ιουλιανὸν ῾Εορτολόγιον Φοιτηταὶ τῆς
Θεολογίας, ᾿Οκτώβριος 1950 (σελίδες 16)2.
36*. Τοῦ Αὐτοῦ, ᾿Ακριβὴς Θέσις τοῦ
῾Ημερολογιακοῦ Ζητήματος. ῾Ιστορία —
Συνέπειαι — Πανελλαδικὸν Συνέδριον.
᾿Αθῆναι 1950 (σελίδες 95).
37*. ᾿Ανοικτὴ ᾿Επιστολὴ τοῦ Πανιερωτάτου Προέδρου τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου
Γ. Ο. Χ. πρώην Φλωρίνης κ. Χρυσοστόμου
πρὸς τὸν Μακαριώτατον ᾿Αρχιεπίσκοπον
᾿Αθηνῶν καὶ πάσης ῾Ελλάδος κ. Σπυρίδωνα, εἰς ἀπάντησιν ὁμιλίας, ἣν ἀπηύθυνεν ὁ Μ. ᾿Αρχιεπίσκοπος ᾿Αθηνῶν κατὰ
τὴν Αʹ Συνεδρίασιν τῆς Νέας Δ. Συνόδου,
᾿Αθῆναι 1950 (σελίδες 16).
38*. Τοῦ Αὐτοῦ, Πραγματεία περὶ τῆς
ἄνωθεν ἐκπολιτιστικῆς ἀποστολῆς τῆς
῾Ελλάδος καὶ τῶν αἰτίων τῆς καταπτώσεως αὐτῆς, Μυτιλήνη 1.4.1951
(σελίδες 128)22.
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39*. Τοῦ Αὐτοῦ, ᾿Επιστολαί, 1951 (σελίδες 7)23.
40*. Τοῦ Αὐτοῦ, ᾿Απάντησις εἰς μίαν Διατριβὴν περὶ ᾿Εκκλησιαστικοῦ
῾Ημερολογίου τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης κ. Δωροθέου, ᾿Αθῆναι 1952 (σελίδες 15)22.
41*. Τοῦ Αὐτοῦ, Κρίσεις ἐπὶ τῆς σημερινῆς καταστάσεως τῆς ῾Ελληνικῆς ᾿Εκκλησίας καὶ Κοινωνίας, Βόλος 1952 (σελίδες 85)22.
42*. Τοῦ Αὐτοῦ, Σύντομος καὶ Περιληπτικὴ Περιγραφὴ τοῦ ᾿Εκκλησιαστικοῦ Παλαιοημερολογιτικοῦ Ζητήματος, ᾿Αθῆναι 1953 (σελίδες 10).
43*. Τοῦ Αὐτοῦ, Διαλέξεις περὶ τῆς ἠθικῆς καταστάσεως καὶ τῆς
θείας ἀποστολῆς τοῦ ἀνθρώπου καὶ περὶ τῶν ᾿Εκκλησιαστικῶν καὶ
᾿Εθνικῶν Παραδόσεων, Βόλος 1953 (σελίδες 213).
44*. Τοῦ Αὐτοῦ, ᾿Εκκλησιαστικὴ ᾿Εγκύκλιος (15/28.7.1954), ᾿Αθῆναι
1954 (σελίδες 8).
45*. Τοῦ Αὐτοῦ, Διάλεξις περὶ τῆς δυνάμεως τῆς Χριστιανικῆς Πίστεως
καὶ τοῦ ῾Ελληνοχριστιανικοῦ Πολιτισμοῦ, ᾿Αθῆναι 1955 (σελίδες 24).
46*. Τοῦ Αὐτοῦ, Διαθήκη, ἐν ᾿Αθήναις 26.8.1955 (σελίδες 3,5)24.
47. ᾿Εγκύκλιοι, ῾Υπομνήματα, ῎Αρθρα, ᾿Επιστολαί 25.

Βιβλιογραφικὸν ᾿Επίμετρον
Α.

Εἰς τὴν Βιβλιοθήκην μας εὑρίσκονται τὰ ἑξῆς τρία ἔργα τοῦ
῾Ομολογητοῦ ῾Ιεράρχου, τὰ ὁποῖα εἶχε συγγράψει πρὸ τῆς ἱστορικῆς
᾿Αποτειχίσεως αὐτοῦ ἐν ἔτει 1935:
1. ῾Υπόμνημα τοῦ Μητροπολίτου Πελαγονίας [Χρυσοστόμου], ῾Υποβληθὲν εἰς τὸ Σεπτὸν Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον κατὰ Νοέμβριον
τοῦ 1920 ἐπὶ τῇ μελετωμένῃ προσαρτήσει τῆς ᾿Επαρχίας Πελαγονίας
εἰς τὴν Αὐτοκέφαλον ᾿Ορθόδοξον ᾿Εκκλησίαν τῆς Σερβίας, ᾿Εν ᾿Αθήναις
1922 (σελίδες 22).
2. Κανονικὴ ᾿Απολογία Μητροπολίτου Πελαγονίας Χρυσοστόμου,
᾿Εν ᾿Αλεξανδρείᾳ 1923 (σελίδες 16).
3. Μητροπολίτου Φλωρίνης Χρυσοστόμου, ῾Υπόμνημα πρὸς τὴν
῾Αγίαν καὶ ῾Ιερὰν Σύνοδον τῆς ῾Ιεραρχίας τῆς ῾Ελλάδος, συγκληθεῖσαν
τῇ 14 ᾿Ιουνίου 1929, περὶ τῆς ᾿Εκκλησιαστικῆς Καταστάσεως, ᾿Εν ᾿Αθήναις 1929 (σελίδες 52).

Β.

Κατὰ τὸ ἔτος 1997, ἡ ῾Ιερὰ Μονὴ ῾Αγίου Νικοδήμου, εἰς τὸ ῾Ελληνικὸν
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Γορτυνίας, ἐξέδωσεν εἰς δύο τόμους τὰ «῞Απαντα πρώην Φλωρίνης
Χρυσοστόμου» (τ. Αʹ — σελίδες 408, τ. Βʹ — σελίδες 508).
1. ῾Η ἔκδοσις δυστυχῶς, ἐκτὸς τῶν ἄλλων ἀδυναμιῶν της, εἶναι
καὶ ἐλλιπής, δηλαδὴ δὲν περιλαμβάνει ἅπαντα τὰ ἔργα τοῦ ῾Ομολογητοῦ ῾Ιεράρχου. ᾿Εκ τοῦ ἡμετέρου Καταλόγου Συγγραφῶν ἐλλείπουν
ἐκ τῶν ῾Απάντων τὰ ὑπ᾿ ἀριθ. 7, 9, 10, 12, 15, 17, 18, 19, 22, 24, 29, 31,
39, 43 καὶ 46 ἔργα.
2. Εἰς τὸν τόμον Βʹ (σελ. 465-508) περιλαμβάνονται ἀρκεταὶ
᾿Επιστολαί, ἐκ τῶν ὁποίων μερικαὶ εἶναι λίαν ἐνδιαφέρουσαι (Σύνολον
᾿Επιστολῶν: 32, σελίδες: 44).
• ᾿Εκ τῶν ᾿Επιστολῶν αὐτῶν, τοῦ μὲν ῾Ομολογητοῦ ῾Ιεράρχου εἶναι
αἱ εἴκοσι (20), αἱ δὲ λοιπαὶ δώδεκα (12) διαφόρων ἄλλων προσώπων.

Γ.
Εἰς ἕνα πολυσέλιδον τόμον, ὁ ὁποῖος φέρει τὸν τίτλον: «῞Απαντα
πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου (1871 -1955) — τρίτος τόμος — δευτέρα ἔκδοση» (ἄνευ χρόνου, τόπου καὶ ἐπιμελητοῦ, ἔκδοσις φωτοτυπημένη, ἄτακτος), περιλαμβάνονται τὰ ἑξῆς:
1. Διάλεξις Αʹ περὶ τοῦ προορισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου (σελίδες 23).
2. Διάλεξις Γʹ (σελίδες 25).
3. Διάλεξις Δʹ (σελίδες 214)26.
4. ᾿Επιστολαὶ δεκαπέντε (15)27.
26η Μαΐου 2005 ἐκ.ἡμ.
† ᾿Απόδοσις Πάσχα

1. Κατὰ χρονολογικὴν σειράν. Τὰ σημειούμενα δι᾿ ἀστερίσκου (*) εὑρίσκονται
ἀποτεθησαυρισμένα εἰς τὴν Βιβλιοθήκην μας, προξενοῦντα εἰς ἡμᾶς ἰδιαιτέραν
χαρὰν καὶ καύχησιν ἐν Κυρίῳ. Παράκλησις θερμὴ ὑποβάλλεται πρὸς ὅσους τυχὸν
ἔχουν ἕτερα συγγράμματα τοῦ ἀειμνήστου ῾Ομολογητοῦ ῾Ιεράρχου νὰ μᾶς ἐπιτρέψουν ἔστω καὶ διὰ φωτοτυπήσεως νὰ ἀποκτήσωμεν αὐτά.
2. Τὰ ὑπ᾿ ἀριθμὸν 1, 2, 3, 4, 30, 31, 34 καὶ 35, ἂν καὶ φέρωνται ὡς συλλογικαὶ
συγγραφαί, εἶναι προφανές, ὅτι ἀνήκουν εἰς τὴν γραφίδα τοῦ ῾Ομολογητοῦ
῾Ιεράρχου.
3. ῾Η ἐργασία αὐτὴ ἐγράφη ἐκ τοῦ τόπου τῆς πρώτης ἐξορίας τοῦ ῾Ομολογητοῦ
῾Ιεράρχου, ἤτοι ἐκ τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς ῾Αγίου Διονυσίου ᾿Ολύμπου, ἔνθα διετέλεσε
ἐξόριστος τρεῖς μῆνας (᾿Ιούλιος -Σεπτέμβριος 1935), ὑπογράφεται δὲ τὴν 1/14
᾿Ιουλίου 1935.
4. Τὸ ῾Υπόμνημα αὐτὸ ἐγράφη ἐκ τοῦ τόπου τῆς πρώτης ἐξορίας τοῦ ῾Ομολογητοῦ
῾Ιεράρχου.
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5. ῾Η Προκήρυξις αὐτὴ ἐγράφη καὶ ἀπεστάλη ἐκ τοῦ τόπου τῆς πρώτης ἐξορίας
τοῦ ῾Ομολογητοῦ ῾Ιεράρχου, καὶ εὑρίσκεται εἰς τὸ βιβλίον: ᾿Ηλία ᾿ΑγγελοπούλουΔιονυσίου Μπατιστάτου, Μητροπολίτης πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος
Καβουρίδης — ᾿Αγωνιστὴς τῆς ᾿Ορθοδοξίας καὶ τοῦ ῎Εθνους, ᾿Αθῆναι 1981, σελ. 6872.
6. Βλ. τὰς Παραινέσεις αὐτὰς ἐν ᾿Ηλία ᾿Αγγελοπούλου-Διονυσίου Μπατιστάτου,
ἔνθ᾿ ἀνωτ., σελ. 88-89. Πρόκειται περὶ δύο συντόμων ἐπιστολῶν τοῦ ῾Ομολογητοῦ
῾Ιεράρχου πρὸς τοὺς ἀδελφὸν καὶ ἀνεψιὰν αὐτοῦ, Θεόδωρον καὶ Μελπομένην.
7. Δημοσίευμα εἰς τὴν ἐφημερίδα «῾Εστίαν», βλ. αὐτὸ ἐν ᾿Ηλία ᾿Αγγελοπούλου-Διονυσίου
Μπατιστάτου, ἔνθ᾿ ἀνωτ., σελ. 73-75.
8. ῾Η ᾿Επιστολὴ αὐτὴ ἐν Πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου, ῾Υπομνήματα — ᾿Επιστολαὶ
— ᾿Απολογίαι ἐν σχέσει πρὸς τὸ ᾿Ιουλιανὸν ᾿Εκκλησιαστικὸν ῾Ημερολόγιον, ἐν ᾿Αθήναις
1941, σελ. 27-36.
9. ῾Η ἐργασία αὐτὴ ὁλόκληρος ἔχει ἀναδημοσιευθῆ ἐν ᾿Ηλία ᾿Αγγελοπούλου-Διονυστίου
Μπατιστάτου, ἔνθ᾿ ἀνωτ., σελ. 45-63.
10. ῾Η ᾿Επιστολὴ αὐτὴ ἐν ᾿Ηλία ᾿Αγγελοπούλου-Διονυσίου Μπατιστάτου, ἔνθ᾿ ἀνωτ.,
σελ. 76-84· ῾Η ᾿Επιστολὴ ἐδημοσιεύθη διὰ πρώτην φορὰν εἰς τὸ τευχίδιον:
Θεοδωρήτου Μοναχοῦ (νῦν ῾Ιερομονάχου), Τὸ ῾Ημερολογιακὸν Σχῖσμα: δυνάμει ἢ
ἐνεργείᾳ — ᾿Απάντησις εἰς σχετικὴν ἐπιστολὴν τοῦ ὁσιολογιωτάτου ἐν Μοναχοῖς
π. Μάρκου Χανιώτου, ῞Αγιον ῎Ορος — ᾿Αθῆναι 1973 (9.7.1973). Διὰ τρίτην φορὰν
ἐδημοσιεύθη καὶ ἐν Σταύρου Καραμήτσου, ῾Ο σύγχρονος ῾Ομολογητὴς τῆς
᾿Ορθοδοξίας, ᾿Αθῆναι 1990, σελ. 123-135.
11. ῾Η ἐργασία αὐτὴ εὑρίσκεται ἐπίσης εἰς τὸ προαναφερθὲν βιβλίον τῆς
ὑποσημειώσεως 8.
12. ῾Η ᾿Απολογία αὐτὴ ἐν ᾿Ηλία ᾿Αγγελοπούλου-Διονυσίου Μπατιστάτου, ἔνθ᾿ ἀνωτ.,
σελ. 63-68.
13. ῾Η ᾿Επιστολὴ αὐτὴ ἐν ᾿Ηλία ᾿Αγγελοπούλου-Διονυσίου Μπατιστάτου, ἔνθ᾿ ἀνωτ.,
σελ. 85-88.
14. ῾Η ᾿Απολογία αὐτὴ εὑρίσκεται ἐπίσης εἰς τὸ βιβλίον τῆς ὑποσημειώσεως 8. Βλ.
αὐτὴν καὶ ἐν Σταύρου Καραμήτσου, ἔνθ᾿ ἀνωτ., σελ. 136-168.
15. ῾Η ῎Εφεσις εὑρίσκεται ἐπίσης εἰς τὸ βιβλίον τῆς ὑποσημειώσεως 8. Βλ. αὐτὴν
ἐπίσης ἐν Σταύρου Καραμήτσου, ἔνθ᾿ ἀνωτ., σελ. 170-194.
16. Τὸ βιβλίον αὐτὸ περιλαμβάνει τὰ ὑπ᾿ ἀριθμὸν 11 (ὡς τρίτον κατὰ σειρὰν
παραθέσεως), 12 (ὡς πρῶτον), 16 (ὡς δεύτερον), 20 (ὡς τέταρτον) καὶ 21 (ὡς
πέμπτον) προαναφερθέντα συγγράμματα.
17. Βλ. τὸ ῾Υπόμνημα αὐτὸ ἐπίσης ἐν ᾿Ηλία ᾿Αγγελοπούλου-Διονυσίου Μπατιστάτου,
ἔνθ᾿ ἀνωτ., 105-164.
18. Φέρεται καὶ ὑπὸ τὸν τίτλον: «Κρίσεις ἐπὶ τῆς γνώμης τῆς ἐπὶ τοῦ Συντάγματος
᾿Αναθεωρητικῆς ᾿Επιτροπῆς περὶ τοῦ ῾Ημερολογιακοῦ Ζητήματος. ᾿Αφιεροῦται...»
19. ῾Η Διαφωτιστικὴ ᾿Απάντησις αὐτὴ ἐν ῾Ιερᾶς Μονῆς ῾Αγίου Νικοδήμου, ῞Απαντα
πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου Καβουρίδου (1871-1955), τ. Βʹ, σελ. 123-138,
῾Ελληνικὸν Γορτυνίας 1997.
20. Τὸ κείμενον αὐτὸ ἀποτελεῖ ᾿Επιστολήν, ἡ ὁποία ἐδημοσιεύθη εἰς τὰς ἐφημερίδας
«Καθημερινὴν» (24. 6.1948) καὶ «Βραδυνὴν» (25. 6.1948). Βλ. αὐτὴν ἐν περιοδ.
«Μέγας ᾿Αθανάσιος», ἀριθ. 6/᾿Απρίλιος-᾿Ιούνιος 1991, σελ. 6-7.
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21. Τὸ ῾Υπόμνημα αὐτὸ ἐν ῾Ιερᾶς Μονῆς ῾Αγίου Νικοδήμου, ἔνθ. ἀνωτ., τ. Βʹ, σελ.
139-152.
22. ῾Η ἐργασία αὐτὴ καὶ αἱ δύο ἑπόμεναι συνετάγησαν, ὅτε ὁ ῾Ομολογητὴς ῾Ιεράρχης
εὑρίσκετο ἐξόριστος εἰς τὴν ῾Ιερὰν Μονὴν ῾Υψηλοῦ Μυτιλήνης! (1. 2.1951
συνελήφθη καὶ 18. 7.1952 ἐπανῆλθε).
23. Αἱ ᾿Επιστολαὶ αὐταὶ ἐν Σταύρου Καραμήτσου, ἔνθ᾿ ἀνωτ., σελ. 77-84. Πρόκειται
περὶ ἑπτὰ ἐπιστολῶν πρὸς Σταῦρον Καραμῆτσον ἐκ τοῦ τόπου τῆς δευτέρας
ἐξορίας του (῾Ιερὰ Μονὴ ῾Υψηλοῦ Μυτιλήνης).
24. ῾Η Διαθήκη ἐν ᾿Ηλία ᾿Αγγελοπούλου-Διονυσίου Μπατιστάτου, ἔνθ᾿ ἀνωτ., σελ.
100-103· ἐπίσης καὶ ἐν Σταύρου Καραμήτσου, ἔνθ᾿ ἀνωτ., σελ. 44-46. ῾Ημερομηνία
Διαθήκης 26. 8.1955.
25. «῾Ο ἀείμνηστος ῾Ιεράρχης πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος συνέταξε καὶ πλῆθος
ἐγκυκλίων», «συνέταξεν ὡσαύτως καὶ ἀρκετὰ ὑπομνήματα πρὸς ῾Υπουργούς,
Βουλευτάς, ᾿Αρχιερεῖς, τὴν Κυβέρνησιν, τὴν ῾Ιερὰν Σύνοδον τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς
῾Ελλάδος, τὰ Πατριαρχεῖα κλπ. Σημαντικώτατος ἐπίσης εἶναι καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν
ἐπιστολῶν, τὰς ὁποίας ἔστελλε πρὸς διαφόρους. Εἰς πολλὰς ἐξ αὐτῶν ἀναπτύσσει
ἐν συντομίᾳ θεολογικὰ θέματα. Θὰ ἦτο εὐχῆς ἔργον ἡ συγκέντρωσίς των καὶ ἡ
ἔκδοσίς των εἰς εἰδικὸν τόμον».
(᾿Ηλία ᾿Αγγελοπούλου-Διονυσίου Μπατιστάτου, ἔνθ᾿ ἀνωτ., σελ. 91-92)
• Αἱ σελίδες τῶν συγγραμμάτων τοῦ Καταλόγου, τὸν ὁποῖον παραθέτομεν
ἀνέρχονται περίπου εἰς 1.090, δηλαδὴ πρόκειται διὰ λίαν σημαντικὴν συγγραφικὴν
παραγωγήν, ὅταν ἀναλογισθῇ κανεὶς τὴν ἡλικίαν τοῦ ῾Ομολογητοῦ ῾Ιεράρχου (55
ἕως 75 ἐτῶν), τοὺς διωγμοὺς τοὺς ὁποίους ὑφίστατο, τὴν ἔλλειψιν οἰκονομικῆς
ἀνέσεως (οἱ Καινοτόμοι τοῦ διέκοψαν καὶ τὴν σύνταξιν) καὶ τὰς δυσκόλους
στιγμὰς τῆς Πατρίδος μας εἰς μίαν τόσον κρίσιμον περίοδον (1935-1955).
26. Πρόκειται περὶ τοῦ ἐκτενοῦς ἔργου ὑπ᾿ ἀριθ. 43 τοῦ ἡμετέρου Καταλόγου
Συγγραφῶν. ῾Ο ἀνώνυμος ἐπιμελητὴς ἔχει ὑπ᾿ ὄψιν του καὶ μᾶς ἐνημερώνει, ὅτι
ὁ ῾Ομολογητὴς ῾Ιεράρχης εἶχεν ἐκφωνήσει ἐννέα Διαλέξεις εἰς τὸν «Παρνασσόν».
᾿Εξ αὐτῶν δημοσιεύει τὴν Αʹ καὶ Γʹ, θεωρεῖ δὲ τὸ ὀγκῶδες ἔργον Διαλέξεις ὡς
τὴν Δʹ, ἐνῶ ὡς Θʹ ἐκυκλοφόρησεν αὐτοτελῶς τὰς σελίδας 192-213 τοῦ ἔργου
Διαλέξεις. ῾Υπάρχει σαφῶς μία περιπλοκή, τὴν ὁποίαν ἴσως νὰ διαλύσωμεν ἐν
εὐθέτῳ καιρῷ.
27. Αἱ ᾿Επιστολαὶ εἶναι χειρόγραφοι.
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