
ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου),

Άνακαίνισις του Ημερολογιακού θέματος κατά τό 1919

Τό ζήτημα τοϋ Νέου ημερολογίου,
ττροτάσει της πολιτείας επανεξετάζε-
ται ύπό της Εκκλησίας κατά τήν συ-
νεδρίαν της Ιεράς Συνόδου της 23.
1.1919 επί τοϋ τότε Μητροπολίτου
Αθηνών Μελετίου Μεταξάκη.

Έν τη συνεδρία ταύτη έξητάσθη υ-
πόμνημα τοϋ Καθηγητού Αίγινήτου
άφορων μάλλον τήν πολιτείαν καΐ ού-
χΐ άμεσα στην Έκκλησίαν.

Μεταφέρομεν αποσπάσματα άπό
τήν όμιλίαν τοϋ τότε Αθηνών Με-
λετίου Μεταξάκη. Οδτος μεταξύ άλ-
λων εϊπεν δτι μελετήσας τό θέμα κα-
τέληξεν: ... «τό μόνον πρόσκομμα,
δπερ παρουσιάζεται εις τό ζήτημα
είναι ή διάταξις τοϋ σχετικού 'Απο-
στολικοΰ Κανόνος, μή τελεΐν μετά Ι -
ουδαίων τό Πάσχα καΐ μή προ της ε-
αρινής ισημερίας μετά Ιουδαίων . . .
"Οτι (δέ) μετά ταϋτα δέν έγένετο
καΐ ύπό της ημετέρας Εκκλησίας δε-
κτόν τό Γρηγοριανόν Ήμερολόγιον,
όπερ εδέχθη ή Ρώμη, αιτία τούτου
είναι ή α π ο φ υ γ ή τ ω ν π ρ ο -
π α γ α ν δ ι σ τ ι κ ώ ν τ ά σ ε ω ν
τ η ς Ρ ώ μ η ς καΐ ό τρόπος καθ'
θν έγένετο ύπό τοϋ πάπα Γρηγορίου
ΙΓ' ή μεταρρύθμισις, άνευ δηλαδή της
γνώμης και συναινέσεως και των λοι-
πών Εκκλησιών» καΐ κατέληξεν ό Με-
λέτιος Μεταξάκης: «...'Αφοϋ ή πο-

λιτεία αισθάνεται τήν ανάγκην νά
προσαρμοσθή προς τό Γρηγοριανόν
ήμερολόγιον, νά τό άποδεχθή ΧΩΡΙΣ
ΝΑ ΘΙ ΓΗ ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ
ΗΜΕΡΟΑΟΠΟΝ... προτείνω νά διορι-
σβή Επιτροπή προς μελέτη ν τοϋ ζη-
τήματος». Ή Ί . Σύνοδος, Έγκρίνασα
τήν πρότασιν διώρισεν έπιτροπήν ά-
ποτελουμένην έκ τών Σεβασμ. Επι-
σκόπων Δημητριάδος Γερμανοϋ, Γυ-
θείου Διονυσίου καΐ τοϋ Καθηγητοϋ
κ. Τριανταφυλλοπούλου (Θεοκλήτου
Στράγκα, Ελλάδος Ιστορία έκ Πη-
γών 'Αψευδών 1817—1967, σελ. 853,
Αθήναι 1970).

Έν τη ΞΣΤ) 20.5.1919 συνεδρία ά-
ναγνωσθέντος τοϋ πορίσματος της
ώς άνω Επιτροπής, ό Μελέτιος προσ-
έθηκεν καΐ τά κάτωθι: «... δέν πρέ-
πει νά προχωρήσωμεν εις τό Γρηγο-
ριανόν, καθ' ήν στιγμήν μάλιστα προ-
ετοιμάζεται νέον έπιστημονικόν τέ-
λειον ήμερολόγιον. Έάν ή Πολιτεία,
νομίζει δτι δεν δύναται νά παραμείνη
εϊς τό σήμερον ύφιστάμενον ήμερο-
λογιακόν καθεστώς, είναι έλευθέοα
νά δεχθή τό Γρηγοριανόν ώς Εύρω-
παΐκόν ήμερολόγιον, της Εκκλησίας
κρατούσης μέχρι τοϋ νέου επιστημο-
νικού ημερολογίου, τό Ίουλιανόν ή-
μερολόγιον». (Αυτόθι σελ. 856).

Ή άνακαίνισις τοϋ θέματος κατά τό 1923

Μέ τήν ανατολή τοϋ 1923 επαναφέ-
ρεται τό θέμα ύπό της τότε Επανα-
στατικής Κυβερνήσεως, ή οποία δέν
έπεθύμει τήν ΰπαρξιν δύο ημερολο-

γίων έν Ελλάδι, ήτοι ώς πολιτικοϋ
τοϋ Γρηγοριανοϋ και ώς 'Εκκλησία-
στικοϋ τοϋ Ιουλιανού. "Ενεκα τού-
του ανετέθη εϊς είδικήν έπιστημονι-
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κήν έπιτροπήν νά έξετάση κατά πό-
σον δύναται ή Εκκλησία νά άποδε-
χθή τό Νέον ήμερολόγιον.

Ή επιτροπή ήτις άπετελεΐτο έκ
των: Ι) Γ. Κοφινά, 2) Δ. Αίγινίτη,
3) Χρυσόστ. Παπαδοπούλου, 4) Π.
Τσιτσεκλή καί 5) \Αμ. Αλιβιζάτου,
μελετήσασα τό 6έμα κατέληξεν εις τό
κατωτέρω πόρισμα, δπερ καϊ ύπέβα-
λεν εις τό ^Υπουργικόν Συμβούλιον
μετά Σχεδίου Νόμου.

«Ααβόντες ύπ' δψιν ότι ή Εκκλη-
σία της Ελλάδος άς καί αί λοιπαί
"Ορθόδοξοι Αυτοκέφαλοι Έκκλησαι,
αν κοίΐ ανεξάρτητοι εσωτερικώς, είναι
δμως στενώς συνδεδεμένοι προς όλ-
λήλας καί ηνωμένοι, διά της άργχ\ς
της πνευματικής ένότητος της Εκ-
κλησίας, άποτελοϋσαι μίαν και μόνηυ,
την Όρθόδοξον Έκκλησ'αν, καί συ-
νεπώς ουδεμία τούτων δύναται νά χω-
ριοθή τών λοιπών καί άποδεχθή νέον
ήμερολόγιον, χωρίς νά καταστη σχι-
ματική απέναντι τών άλλων.

"Οθεν καί ή Εκκλησία της Ελλά-
δος δπως μεταβάλη τό έκκλησιαστι-
κόν ήμερολόγιον αυτής, είναι άπαραί-
τητον και οφείλει, ίνα μη άποσχισθη
των λοιπών Όρθοδόξων Εκκλησιών,
τοΟΘ' δπερ ού μόνον τήν ενότητα και
άρμον'αν τής δλης Όρθοδόξου Εκ-
κλησίας θέλει καταστρέψη καί τήν δυ-

ναμιν αυτής μείωση, αλλά καί άπό
Εθνικής απόψεως είναι άσύμφορον
και έπιζήμιον, καί δέον νά συνεννοη-
θη προηγουμένως άς αποφαίνεται α-
νωτέρω και ή Ιερά Συνοδος ημών
(κατά τήν συνεδρίαν αυτής της 20
Μαΐου 1919) μετά των λοιπών Ό ρ -
θοδόξων Εκκλησιών...

Διά πάντας τους ανωτέρω λόγους
κρίνομεν πρέπον νά διατηρηθη έν ϊ-
σχύϊ άς έκκλησιαστικόν ήμερολόγιον
τό Ίουλιανόν, καθόσον δηλαδή άφο-
ρα και τά θρησκευτικάς έορτάς και
τά της Εκκλησίας έν γένει μέχρις οδ
νά συνεννοηθώσι καί συναινέσωσιν εις
τήν μεταβολήν αύτοΰ πάσαι αί Όρ-
θόδοξοι Έκκλησίαι. Γ/Οθεν μετά μα-
κράν συζήτησιν και μελέτην τοϋ θέ-
ματος, ι' ς καί πάντων τών σχετικών
προς αυτό ζητημάτων, συνετάξαμεν
τό σχέδιον νόμου, δπερ έ'χομεν τήν
τιμήν νά ύποβάλωμεν ύπό τήν έ'γκρι-
σιν τοϋ Υπουργικού Σϋμβουλίου.
Έν Αθήναις τη 16 Ιανουαρίου 1923

Ή έπϊ τής μεταρρυθμίσεως
τοϋ ημερολογίου Επιτροπή

Γ. Κοφινάς
Δ. Αίγινίτης
Χρυσόστομος Παπαδόπουλος
Π. Τσιτσεκλής
Άμ. Αλιβιζάτος».

Τό Βασιλικόν Διάταγμα τίάς 18.1.1923

Κατόπιν τοϋ ανωτέρω πορίσματος
τό όποιον υπεβλήθη είς τό Ύπουρ-
γικόν Συμβούλιον εξεδόθη εντός δύο
ήμερων ήτοι τήν 18.1.1923 τό μέχρι
καί σήμερον ίσχϋον Βασιλικόν Διάτα-
γμα διά τοϋ οποίου ορίζεται:

«νΑρθρον Ιον.
3. Διατηρείται έν ϊσχύϊ τό Ίουλια-

νόν Ήμερολόγιον δσον άφορα έν γέ-

νει τήν Έκκλησίαν και τάς θρησκευ-
τικός έορτάς.

4 Ή Εθνική εορτή τής 25ης
Μαρτίου και πάσαι αί κατά τους κεί-
μενους νόμους εορτάσιμοι και εξαι-
ρετέοι ήμέραι ρυθμίζονται κατά τό
' Ιουλιανόν Ήμερολόγιον».

(Συνεχίζεται)
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