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Η ΑΝΑΙΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΨΕΥΔΟΥΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 1929

Ε δομεν είς τ ο ττροηγούμενον άρθρον (σελ. 20) τό ανακοινωθέν της
«Ιεράς Συνόδου» σχετικώς μέ τήν δ ιαμαρτυρα των τριών Μητροπολιτών
Εί< το παρόν σρθρον, καίτοι απαντά τ ά άφορώντα: τάς Πανορθοδόξους Συ-
νόδους επί Ιερεμίου τ ο ϋ Τρανοϋ εξετέθησαν είς τ ό τεϋχος τοϋ Κ.Γ.Ο
μηνός "Οκτωβρίου 1978, τταραθέτομεν ένταΰθα έμττεριστατωμένην άναί-
ρεσιν ήτις έδημοσιεύθη είς τήν Εφημερίδα ΣΚΡΙΠ την 11 Αυγούστου 1929.

«.. .Ήμεΐς οΐ Άγιορεϊται, μη δυνάμε-
νοι νά δεχθώμεν την έπιρριφθεΐσαν υπό
τοϋ Αρχιεπισκόπου Αθηνών ΰβριν και συ
κοφαντίαν πατά των αφοσιωμένων και ά-
γρυπνων φρουρών τού πατροπαράδοτου
καΐ Ιερού καθεστώτος, χάριν αυτής τη;
αληθείας και προς διαφωτισμόν τοΰ ευ-
σεβούς ελληνικού λαού, προβαίνομεν εις
την σύντομον εν τω παροντι άνασκευήν
τοΰ ανακοινωθέντος τούτου, τό οποίον
διακρίνει Ιστορική ανακρίβεια, δόλος, έ-
πιπολαιότης, και αμάθεια εκ μέρους τών
θεωρουμένων ώς "Ιστορικών Μητροπολι-
τών, καΐ τό όποιον εχομεν πεποίθησιν οτι
έκ πλάνης και καλής πίστεως, πεισθέντες
είς ψευδείς πληροφορίας και βεβαιώσεις
υπέγραψαν οί πλείστοι τών Μητροπολι-
τών.

ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΝ. Δρν είναι ακριβές ό-
τι τό έν τφ άνακοινωθέντι άναγραφάμε-
νον και ώς έπίνοια τών Αγιορειτών χα-
ρακτηριζόμενον Σιγγίλιον έπί Ιερεμίου
τοΰ Τρανοϋ εξεδόθη έν τη Μεγ. Συνόδω
τοΰ 1593. Διότι τούτο εξεδόθη κατόπιν
τής Συνοδικής διαισκέψεως τών Όρθοδ.
Πατριαρχών έν ε'τει 1583, ήτοι κατά δέ-
κα ολόκληρα ετη ένωρίτερον τής συνόδου,
εις τήν οποίαν σκοπίμω^ καΐ προς παρα-
πλάνησιν κλήρου και λαού και οιαστρο-
φην τής αληθείας ηθέλησε ν' άποδώση
τούτο ό Αρχιεπίσκοπος Αθηνών.

Τήν χρονολογίαν ταΰτην, ήτοι 1583 Ί \
δικτιών, ιβ' Νοεμβρίου κ' φέρει έν τω
τέλει αυτού τό Σιγγίλιον μετά τών κά-
τωθι υπογραφών Ιερεμίας Οίκουμ Π α

τριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, Σίλβε
στρος Πατριάρχης Αλεξανδρείας, Σω
φρόνιος Ιεροσολύμων καΐ άπαντες σί λοι-
ποί αρχιερείς, ώς βλέπει τις εις τον χει-
ρόγραφον κώδικα ΰπ' αριθ. 772 Ίερας
Μονής Αγίου Παντελεήμονος.

Επίσης τό Σιγγίλιον τούτο, έν τφ ό-
ποίφ περιέχεται έκτος τών άλλων και τό
ανάθεμα τής Όρθοδοξίας κατά τού Πα-
πικού Καλενδαρίου (Ημερολογίου) κα!
νέου Πασχαλίου, υπάρχει έν τω ΰπ' α-
ριθ. 285 χειρόγραφα» κώδικι τού κελλίου
«δ Ακάθιστος "Υμνος» τής Ίερας Σκη-
της Καυσοκαλυβίων Άγιου "Ορους.

Άλλα τό αυτό Σιγγίλιον τού έτους
1583 ώς και τά πρακτικά τής Συνόδου
τοΰ 1593 έδημοσιεύθη σαν ολόκληρα εις
τό Περιοδικόν «Ρουμανική Εκκλησία» έν
Βουκουρεστίω και έν τφ ΰπ' αριθ. 12
φύλλο) τοΰ έτους 1881.

Ή δημοσίευσις τού σπουδαιότατου τού-
του Σιγγιλίου έν Ρουμανία οφείλεται εις
τόν πολύν άρχιμανδρίτιν Ρ ώ σ σ ο ν
Π ο ρ φ ύ ρ ι ο ν Ο ύ σ π έ ν σ κ ι ,
ά ν τ ι γ ρ ά ψ α ν τ α έ κ τ . ή ς μ ε -
γ ά λ η ς β ι β λ ι ο θ ή κ η ς τ ο ΰ
ο ρ ο ύ ς Σ ι ν ά , έ ν θ α ά π ό κ ε ι
τ α ι έ ν χ ε ι ρ ο γ ρ ά φ^ο Κ ώ δ ι-
κ ι τ ό ώ ς κ ό ρ φ ο ς έ ν τ ω ό
φ θ α λ μ ω τ ώ ν κ α ι ν ο τ ό ι ι ω ν
α ρ χ ι ε ρ έ ω ν ΰ φ ι - σ τ ά μ ε ν ο ν
έ π ί σ η μ ο ν Ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι -
κ ό ν ε γ γ ρ α φ ο ν, τ ό Σι ι γ γ '-
λ ι ο ν τ ο ύ τ ο .

ΔΕΤΤΕΡΟΝ. Λεν ρΐναι α/ηθές τό λρ
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γόμενον εν τώ άνακοινωθέντι δτι όέν κα-
τεδι-κάσθη ή εισαγωγή τοϋ Γρηγοριανοΰ
Ημερολογίου εις την Όρθόδοξον Έκκλη-
σίαν, ώς επίσης αναληθές τό δικολαβικόν
επιχείρημα, δτι δεν άπεκρούσθη οιαδήπο-
τε τροποποίησις τοϋ Ιουλιανοί Εκκλησια-
στικού Όρθοδόξου ημερολογίου, καθό-
σον πασά διόρθωσις τοϋ Ίουλιανοϋ είναι
αποδοχή τοϋ Γρηγοριανοϋ, ώς παρατηρεί
τις σήιμερον' δια τό όποΐον και διαμαρτυ-
ρόμενοι μέ^λην την δύναιιιν της ψυχή:
μας, βροντοφωνοϋμεν δτι ό κ. Χρυσόστο^
μος Παπαδόπουλος και οί λοιποί εν γνώ-
σει συνυπογράψαντες τό άντορθόδοξον α-
νακοινωθέν είναι εχθροί της Όρθοδόξου
Εκκλησίας, διότι και κατεδικάσθη τό Γρη-
γοριανόν και ή διάρθωσις τοϋ Ίουλιανοϋ
απεκροΰσθη, την οποίαν διόρθωσιν ύπε-
στήριζον τινές έξωμόται εν τω παρελθόν-
τι, ώς αποτελούσαν κατά τον ιστορικόν
Δοσίθεον την «αΐρεσιν τοϋ νέου Καλί-νδα-
ρίου».

ΙΣΤΟΡΙΚΑΪ ΜΑΡΤΤΡΙΛ1

Τό τοιοϋτον,, δτι δηλαδή κατεδικάσθη
τό Παπικόν Ήμερολόγιον, κατηγορημα-
τικώς 6ε6αιοϊ ή Εκκλησιαστική Ιστορία.

«Ή Όρθόδοξος Εκκλησία —λέγει ή
Ιστορία τοϋ Μελετίου τοϋ 16ου αίώνο;
— επί Πατριάρχου Ιερεμίου τοϋ Β ' συγ-
κληθείσης εν Κωνσταντινουπόλει κατά τό
έτος 1583 Μεγάλης Συνόδου συγκειμέ-
νης από Πατριάρχας και Επισκόπους,
παρόντος κΐαί τοϋ Σιλβέστρου Αλεξαν-
δρείας, κατεδίκασε τό τροποποιηθέν νέ</\
Ήμερολόγιον τοϋ Πάπα Γρηγορίου Ρ(>
μης και έπ' ούδενΐ λόγω τό εδέχθη κοχ
θ(1>ς ήτηισαν οι Λαιτΐνοι» (βλέπε ιστορίαν
Μελετίου 10ου αιώνος και Έκκλησιαστι-
κήν Ιστορίαν Βαφείδου Τόμος Γ' σελ.
125).

Ό Δοσίθεος έν τώ Τόμω της Αγάπης
οελ. 538 ώς και έν τή Δωδεκαβίβλφ, δχι
μόνον αναφέρει τό γεγονός, αλλά και ε-
πίσημα τών Πατριαρχείων σχετικά έγ-
γραφα δημοσιεύει.

Ό διακεκριμένος εκκλησιαστικός ιστο-
ρικό" Μητροπολίτης Φιλάρετος Βαφεί-

δης αναφερών τήν έπιστολήν τοϋ Ιερε-
μίου τοΰ Β ' προς τον Δάγην της Ένε-
τίας Ν. Δαπόντε έν ετει 1583, έν ή κα-
ταδικάζεται ή διόρθωσις τοϋ Ίουλιανοϋ
Ημερολογίου, ώς επίσης και τήν έπιστο*-
λήν τοΰ ίδιου Μεγάλου Πατριάρχου, ώς
και τοΰ Σιλβέστρου Αλεξανδρείας προσ-
θέτει :

« Ή επιστολή αΰτη έγράφη συνεπεία της
κατά τό έτος εκείνο συγκρατηθείσης έν
Κων)πόλει Συνόδου, ήτις κυρίως κατα-
δικάζει τό Γρηγοριανόν Ήμερολόγιον».

Και προχωρών ό αυτός ιστορικός λέ-
γει: «Όμοίως κατά τό 1587 συνεκροτή-
θη Σΰνοδος έν Κωνσταντινουπόλει, έν ή
παρόντων Ιερεμίου τοΰ Β ' , Μελετίου
τοϋ Πήγα και τοϋ Ιεροσολύμων Σωφρο-
νίου κατεκρίθη τοΰ ημερολογίου ή διόρ-
θωσις ώς επισφαλής και ουκ αναγκαία,
πρόξενος δέ μάλλον πολλών κινδύνων».
(Τόμος Γ ' σελ. 125).

ΕΚ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ Σ Ο Τ
ΚΡΙΝΩ Σ Ε . . . ΧΡΤΣΟΣΤΟΜΕ

"Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών προκειμέ-
νου νά υπογραφή τό ανακοινωθέν τών 43
Ιεραρχών, τό όποιον αυτός συνέταξε, και
δια νά πείση τους Ίεράρχας νά τό υπο-
γράψουν, είπεν εις αυτούς έν τϊ] συνόδιο
της Ιεραρχίας:

«Σάς βεβαιώ ώς ιστορικός ότι δεν εί-
ναι αληθή τά περί τοϋ Πατριάοχου Ι ε -
ρεμίου λεγόμενα έν τω άνακοινωθέντι τών
τριών Ιεραρχών Καοοανδρείας, Δρυινου-
πόλεως και Δημητριάδος».

Έ ν τούτοις σύτός ούτος ό Άρχιεπίσκο
πος Αθηνών κ. Χρυσόστομος Παπαδό-
πουλος, ώς καθηγητής της εκκλησιαστι-
κής Ιστορίας, έν τω συγγράμματι αντοϋ
περί της «Εκκλησίας τών Ιεροσολύμων»
ρητώς μνημονεύειι περί της καταδίκης τοΰ
Γρηγοριανοϋ Ημερολογίου ΰπο της Ό ρ -
θοδόξου Εκκλησίας έπί Σωφρονίου Πα-
τριάρχου Ιεροσολύμων, λέγων τά εξής:

«...Ένεκα τής πάλης αυτής έξή>θεν ό
Πατριάρχης "Ιεροσολύμων Σωφρόνιος ό
Δ' εις περιοδείαν τό 1584 προς συλλο-
γήν εράνων, μεταβάς δέ εις Κοανσταντι-



νουπολιν τφ ετει εκεινω συμμετέσχε της
έκεΐ συγκροτηθείσης συνοδικής διασκέ-
ψεως, προς άποκήρυξιν τοϋ Γρηγορια-
νοϋ Ημερολογίου, δια τοϋ οποίου έσκό-
πει ή Λατινική Εκκλησία να παραπλά-
νηση, τους Όρθοδόξους. Διότι κατ' εκεί-
νον τον χρόνον μεγάλη ΰπήρξεν ή ταρα-
χή της καθόλου ορθοδόξου Εκκλησίας έ-
νεκα τών προσηλυτιστικών τάσεων τών ορ-
θοδόξων... Τής αποφάσεως ταΰτης συμ-
μετέσχε δια τοϋ Πατριαρχικού κύρους
και ό Πατριάρχης Σωφρόνιος, δστις α-
ποφαίνεται δτι μετά την παταδίκην τοϋ
Γρηγοριανοϋ ημερολογίου μετέβη εις Ι ε -
ροσόλυμα» (Βλέπε' Ίστορίαν Εκκλησίας
Ιεροσολύμων Χρ. Π απ. σελ. 482).

Ό αυτός δε Χρυσόστομος εν ετει 1918
έδημοσίευσε πραγματείαν του εν τω «Έκ-
κλησιαστικώ Κήρυκι» Αθηνών περί τοϋ
Ημερολογίου. Έν αύτη σχολιάζων την
προς τον Δαπόντε τής 'Ενετίας έπιστολήν
τοϋ Πατριάρχου Ιερεμίου επιλέγει τα
εξής: «Ή επιστολή αΰτη τού Πατριάρ-
χου χαρακτηρίζει ώς άριστα την θέσιν,
ην ευθύς κατέλαβεν ή Όρθόδοξος Εκκλη-
σία απέναντι τής Γρηγοριανής τροποποι-
ήσεως τού Ημερολογίου. Θεωρείται αυτή
ύπ' αυτής (τής Όρθαδόξου Εκκλησίας)
ώς μία τών πολλών καινοτομιών τής πρε-
σβυτέρας Ρώμης παγκόσμιον σκάνδαλον
και αυθαίρετος τών εκκλησιαστικών παρα-
δόσεων καταπάτησις. Ή τροποποίησις τού
Ημερολογίου, κατά τόν Πατριάρχην, δεν
είναι ζήιτηιμα μόνον άστρονομικόν, άλλα
και έκκλησιαστικόν, διότι σχετίζεται προς
την έορτην τοΰ Πάσχα, δθεν δεν έοι-
καιοϋτο μόνος ό Πάπας νά τροποποίηση
τό ήμερολόγιον1, θεωρών εαυτόν ΰπέρτε-
ρον τών Οικουμενικών Συνόδων. "Ωστε
ή Όρθόδοξος Εκκλησία δεν διετέθη ευ-
μενώς προς την γενομένην τροποποίηση1

τού Ημερολογίου» (αριθ. 143).

Προχωρών δε έν τη αύτη πραγματεία
δ κ. Χρυσόστομος Παπαδόπουλος λέγει:
«δ δε Ιερεμίας έμέμψατο Γαβριήλ Σεβύ-
ρων, διότι προϊστάμενος τής έν τη 'Ενε-
τία Ελληνικής Κοινότητος έπέτρεψεν αύ-
τω νά αίτήσηται παρά τού Πατριάρχου
τό νέον ήμερολόγιον».

'Ενώ δε έν τφ άνακοινωθεντι αρνείται.
ό Χρυσόστομος Παπαδόπουλος δ'τι κατά
την Σύνοδον και τού 1593 απερρίφθη
ύπό τής Όρθοδοξίας ή αποδοχή οιασδή-
ποτε τροποποιήσεως τοΰ Όρθοδόξου Η -
μερολογίου, έν τοΰτοις ώς Ιστορικός έν
τή είρημέντ) πραγματεία βέβαιοι τό αλη-
θές λέγων: «'Επισημότερον άπεκροΰσθη
τό Ήμερολόγιον μετά τριετίαν ύπό τής
έν Κωνσταντινουπόλει συνελθοΰσης ενδη-
μούσης Συνόδου 1593, ής συμμετέσχον
έκτος Ιερεμίου, Αλεξανδρείας Μελέτιος,
επέχων τόπον και Αντιοχείας, και δ Ίί:-
ροσο?Λ»μων Σωφρόνιος (1579—1008) και
πλείστοι αρχιερείς Οικουμενικού Θρόνου.

Τό Γρηγβριανόν έχαρακτηρήσθη έν αύ-
τη ώς νεωτερισμός αντιβαίνων εις Κανό-
νας και διατάξεις τής Εκκλησίας».

Πάντες λοιπόν οί ιστορικοί, καΐ αυτός
ούτος δ Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, βεβαι-
οΰσιν ομοφώνως δτι κατεδικάσθη τό Γρη-
γοριανόν Ήμερολόγιον και πασά διόρθω-
σις η τροποποίησις τού Ιουλιανού. Τό δί
Σιγγίλιον τό περιέχον τό ανάθεμα τών
Όρθοδόξων Πατριαρχών της Ανατολής
κατά τοΰ Παπικού Καλενδαρίου (ημερο-
λογίου) καΐ νέου Πασχαλίου είναι φυσι-
κόν έπακόλουθον τής συνοδικής καταδί-
κης και άποκρούσεως τού νέου ημερολο-
γίου. "Ωστε δλως αστήρικτος ιστορικώς και
αυθαίρετος καταδείκνυται ή γνώμη τοϋ
Αρχιεπισκόπου και τών συνυπογραψάν-
των τό ανακοινωθέν, καθ' ην τό Σιγγίλιον
δέν είναι γνήσιον παρά νόθον.

Ο Π . ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ
ΑΠΟΦΑΙΝΕΤΑΙ ΔΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ

Την ορθότητα καΐ ίστορικήν άκρίβειαν
τών ανωτέρω, τό ψευδές δε και άνυπί)-
στατον τών έν τω άνακοΐΛ>ωθέντι τής Ι ε -
ραρχίας αναγραφομένων, τά^ιποΤα μόνον
ή άσεβης χειρ τοΰ Αρχιεπισκόπου ήδύ-
νατο νά γράψϊ|, και μόνον ή σοφιστική
αυτού διάνοια νά έφεΰρη, προσεπιβεβαιοΐ
ό σοφός καθηγητής τής 'Ιστορίας κ. Παΰ-
λος Καρολίδης, όστις έν συνεντεύξει του
δοθείση εις τό «Σκριπ» τήν 15ην Αύγου-
στου 1929 λέγει τά εξής:

— 1 7 —



«...Άνέγνων το άρθρον υοΰτο (τοΰ Μο-
ναχοΰ κ. Αρσενίου Κοττέα). Είναι αλη-
θώς επιστημονική πραγματεία αναιρούσα
δια λόγου άληθοΰς καΐ δια κειμένων άνομη
φισβητήτων τάς πλημμελείας τοΰ ανακοι-
νωθέντος τών 44 ιεραρχών της 5ης Ι -
ουλίου 1929, τοϋ δημοσιευθέντος εις τάς
εφημερίδας της 6ης Ιουλίου. Άνέγνων
δέ μετά χαράς όμοΰ και λύπης τά εν τω
αρθρω τούτω δημοσιευθέντα προς άναί-

ρεσιν τών ούχι αληθώς γραφέντων κατά
τοΰ Αγίου "Ορους* Χα>ράς μέν διότι εΐ-
δον ταΰτα εΰστόχως και καλώς αναιρού-
μενα, μετά λύπης δέ είδον Ίεραρχίαν δ-
λόκληρον, πλην τριών εκλεκτών όντως Ι -
εραρχών, συνηγορούσαν ουχί υπέρ τής α-
ληθείας, και την δόξαν τοΰ ανθρώπου
μάλλον η τήν δόξαν τοϋ Θεοΰ άγαπώ-
σαν...». (ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ,
σελ. 207-212).

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΙΣΗΓΟΥΝΤΑΙ
ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΝ ΕΙΣ ΤΟ ΙΟΥΛΙΑΝΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ

ΑΠΕΙΛΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕϋΣ

Τήν 11 Όκτωβρίου 1933 οί Μητροττ<ολΐται Δρυΐνουττόλεως Βασίλειος,
ο Δημητριάδος Γερμανός, Κασσανδρείας Είρηναΐος και Δράμας Βασίλειος,
ύπέβαλον ιτρός τήν Ίεραρχίαν τήν κάτωθι γνώμης:

Γνώμη περί Ημερολογίου

Συνεδριάζουσαν
Προς τήν

Ίεράν Σύνοδον τής Ιεραρχίας

Τοΰ Όρθοδόξου Επισκόπου δφείλον-
τος κατά τόν 'Απόστολον τών Εθνών να
γίνηται «τά πάντα τοις πάσιν ίνα πάντως
τινάς σώση», επειδή ή εκκλησιαστική Οι-
κονομία ουδέποτε και εν ουδεμία πεοιπτώ-
σει άπηρεσε ταΐς τε Οίκουμενικαΐς και
Τοπικαΐς Συνόδοις και τοις Άγίοις πα-
τρασιν οι κάτωθι υπογεγραμμένοι Μη-
τροπολΐται τοΰ Έλληνικοΰ Κράτους τής
άληθοΰς ειρήνης και τής ένότητος τοΰ
χριστιανικού πληρώματος προνοοΰμενοι υ-
π ο δ ε ι κ ν ύ ο μ ε ν εύλαβώς ε?ς τήν Ά-
γίαν και Ίεράν Σύνοδον τής Ιεραρχίας
ώ ς μ ό ν η ν δ υ ν α τ ή ν λ ύ σ ι ν
προς έπαναφοράν της δια τής άντικανο
νικής εισαγωγής τοΰ Νέου Ημερολογίου
?ϊς τήν Όρθόδοξον ημών Έκκλησίαν δια-
ταραχθείσης δμο>νοΐας και ψυχικής ήρρ-
μίας τοΰ εύσ&6οΰς ημών λσοΰ, τ ή ν Ρ -χ ί-

σ τ ρ ο φ ή ν ε ι ς τ ο Β α σ ι λ ι -
κ ό ν δ ι ά τ α γ μ α τ ή ς 1 8 Ι α -
ν ο υ α ρ ί ο υ 1 9 2 3 καθ' ο ή μέν πο-
λιτεία δύναται νά τήρηση το νέον Ήμερο-
λόγιον, ή δέ Όρθόδοξος Ελληνική 'Εκ-
κλησία το πάτριον Ίουλιανόν 'Εορτολό-
γιον εως οΰ δι' οικουμενικής Συνόδου
η τοπικής μεγάλης εν ή νά άντιποο-
σωπεύωνται καταλλήλως απασαι αί Ό ρ -
θόδοξοι Έκκλησίαι μελετηθή και είσαχθχ)
το ύπό τής καθόλου Όρθοδόξου Εκκλη-
σίας παραδεκτόν γενησόμενον ήμερολίί-
γιον.

Έν Αθήναις τ\\ 11 Όκτωβρίου 1933

ΐ Ό Δρυϊνουπόλεως Βασίλειος
1· Ό Δημητριάδος Γεομανός
Ι- Ό Κασσανδ^είας Εΐοηναϊος
Ι* Ό Δράμας Βασίλειος

Ή άπάντησις τήν όττοίαν ελαβον οί ανωτέρω διά τήν εόλα'δώς γενο-
μένην ττρότασίν των ήτο ή απειλή τής καθαιρέσεως (!)
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ΜΗΝΥΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Προς λύσιν ύττό των ττολιτικών δικαστηρίων τοϋ ζητήματος ό Π. 'Αρ-
χιιμανδρίτης κ. 'Αλ. Γρηγορόττουλος υπέβαλε μήνυσιν ττρός τον κ. Εισαγ-
γελέα των έν Αθήναις Έφετων κατά τοϋ Αρχιεπισκόπου Αθηνών 2χου-
σαν οΟτω:

« Ή ημετέρα Κυβέρνησις, προκειμένου
να διευκολύνη τάς έμπορικάς συναλλαγάς
των πολιτών της με τάς εΰρωπαϊκάς χώ-
ρας, έχουσας ώς γνωστόν διάφορον πολι-
τικόν ήμερολόγιον με ημάς, συνέστησεν
είδικήν έπιτροπήν έξ άρμο&ίων, ίνα γνω-
μοδοτήσωσι σχετικώς.

Πράγματι, ή επιτροπή αΰτη, αποτελού-
μενη εκ των κ.κ. Γ. Κοφινά, υπουργού
των Οικονομικών, Δ. Αίγινίτου καθηγη-
τού της Αστρονομίας τοΰ Εθνικού Πα-
νεπιστημίου, Π . Τσιτσεκλή, νομομαθούς,
Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, άρχιμαν-
δρίτου (τοΰ μηνυομένου ήδη) και Άμίλ-
κα Άλεβιζάτου, καθηγητού της Θεολογίας
τοΰ Πανεπιστημίου, απεφάνθη σχετικώς
καΐ υπέβαλε την γνωμοδότησίν της προς
τό τότε ΰπουργικόν συμβούλιον, δημοσι-
ευθεΐσαν εις την «Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως».

Κατά τήν έν λόγω γνωμοδότησίν της,
ή επιτροπή αΰτη διεπραγματεύθη και τό
δυνατόν της συμιμεταβολής προς τό πολι-
τικόν ήμερολόγιον τοΰ εκκλησιαστικού τοι-
ούτου (εορτολογίου) καΐ μεταξύ των άλ-
λων ανέγραψε καΐ τά έξης: «...Ουδεμία
τούτων (των Εκκλησιών) δύναται νά χω-
<ησθή των λοιπών καΐ άποδεχθή νέον ή-
μερολόγιον χωρίς νά καταστη σχισματι-
κή απέναντι των άλλων. "Οθεν και ή Εκ-
κλησία της Ελλάδος, δπως μεταβάλη τό
έκκλησιαστικόν ήμερολόγιον αυτής, είναι
άπαραίτητον και οφείλει, ίνα μή άποσχι-
σθή τών λοιπών ορθοδόξων Εκκλησιών,
νά συνεννοηθή προηγουμένως μετά τών
λοιπών ορθοδόξων Εκκλησιών».

Κατ' άκολουθίαν προς τη άνω γνωμο-
δοτήσει εξεδόθη τό από 18 Ιανουαρίου
1923 Β.Δ. επέχον ίσχύν νόμου, δημοσιεν-
θέν τφ 25η Ιανουαρίου 1923, εις τό τεΰ-
χος Α' ΰπ' αριθ. 24 φύλλον της «Εφη-
μερίδος τής Κυβερνήσεως», όπερ νομοθε-
τικόν διάταγμα παρεδέξατο μεν το Γρη-

γοριανόν ήμερολόγιον διά τάς έμπορικάς
συναλλαγάς τών πολιτών, οΰχ' ήττον δ-
μως διετήρησεν έν Ισχύι τό 'Ιουλιανόν ή-
μερολόγιον δσον άφορα έν γένει τήν 'Εκ-
κλησίαν καΐ τάς σχετικάς έορτάς.

Έν τούτοις παρά τήν ανω ρητήν διό-
ταξιν τοΰ νόμου τούτου τοϋ τηροΰντος ά-
μείωτον τό Έκκλησιαστικόν 'Εορτολόγιο\
κατά τό 'Ιουλιανόν ήμερολόγιον δ μηνυό-
μενος Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος ?ξέ-
δωκεν έγκύκλιον τόν Μάρτιον τοΰ 1924
δια τής οποίας κατήργησε τό άπ' αιώνων
ισχύον έκκλησιαστικόν 'Ιουλιανόν ήμερο-
λόγιον, παρ' ήμίν καΐ τη λοιπή Ανατολι-
κή Καθολική ΌρΟοδόξω Εκκλησία ύπερ
βάς οΰτω τήν αρμοδιότητα του κα! περι-
φρονήσας τόν άνω νόμον, ώς και τό άρ-
θρον 198 τοϋ Ποινικοΰ Νόμου ων έγέ-
νετο ανίερος παραβάτης.

Ε π ε ι δ ή δ ι ά τ ή ς γ ε ν ο μ έ -
ν η ς π α ρ α ν ό μ ο υ π ρ ά ξ ε ω ς
τ ο υ Κ σ χ ι σ ε τ ή ν Έ κ κ λ η σ ί α ν
κ α τ ά τ ή ν ι δ ί α ν α ύ τ ο ΰ δ μ ο -
λ ο γ ί α ν κ α Ι κ α τ έ σ τ η ο ΰ τ ω ·
8 ν ο χ ο ς έ κ ί κ λ η σ ι α σ τ ι κ ο ΰ
σ χ ί σ μ α τ ο ς χ ω ρ ί σ α ς τ ό ν
λ α ό ν ε ί ς δ ύ ο θ ρ η σ κ τ υ τ ι -
κ ά ς μ ε ρ ί δ α ς .

Επειδή συν τοις ανω έγένετο ένοχος
άδικων τραυματισμών, φόνοον καΐ φυλακί-
σεων προσώπων αθώων. Έππδη αι μη-
νυόμεναι πράξεις του προβλέπονται και
τιμωρούνται κατά τά ανοο ΰπό τηύ Ποινι-
κού Νόμου κλπ.

Δ ι ά τ α ϋ

Μηνύων τόν Άρχιεπίσκοπον Αθηνών
και πάσης Ελλάδος Χρυσόστομον Πΐ'πα-
δόπουλον έπι ταϊς ανω πράξεσιν. Έξαι-
τοΰμαι τήν ένέργειαν ανακρίσεων καΐ τί^ν
κατά νόμον, τιμωρίαν του.

Μάρτυρας προτείνω, τους Γρηγόριον
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Εύστρατιάδην, Γεώργιον Παράσχον δι- κτηματίαν».
κηγόρον, Μητροπολίτην Δράμας κ. Βα- 'Α,λλ' ή μήνυσις αυτή δέν έξεδικάσθη
σίλειαν, Μητροιπολίτην "Τδρας και Σπε- δι' ευνόητους λόγους και οί παλαιοημ,ερο-
τ<τών κ. Προκόπιου, Δημήτριαν Κυριάκο- λογΐται καταδιώκονται δυστυχώς ως πα-
πουλον, άξιωματικόν, Άθανάσιον Μαν- ραναμοϋντες ένφ ένεργοΰσι και πολιτεύον-
τζώρον, δικηγόρον, Βασίλειον Κηρϋκον, ται εντός τοΰ πλαισίου των νόμων και των
κτηματίαν, Άλεξ. Κόντον, κτηματίαν, παραδόσεων.
Κωνσταν. Ψάχον, καθηγητήν, Έμμ. Γε- (Συνεχίζεται)
ί>εών, μέγαν διδάσκαλον των Πατριαρ-
χείων, Δημ. Γοΰναρην, εμπορον, Ίωάν. Δ ι ό ρ Ο ω σ ι ς : Εις το προηγονμενον
Πατσουράκον, καθηγητήν, Ίωάν. Κων- τεϋχος (σελ. 15) και εις τον 6' στίχον
σταντίνου, Χρηματιστήν, Παν. ΚΌυτρε- της υποσηιμειώσεως ή χρονολογία 1928
λην, καθηγητήν και Χρ. Παπανικολάου, διορθοϋται εις το όρθαν

Δέν είναι φοθερόν να πέσης. Φοβερό είναι
τό νά παραμένης στην πτώση.

Δέν είναι φοβερό, Θεόδωρε, λέγει ό Ιερός Χρυσόστομος, ό τταλαι-
οτής νά πέση. Φοβερό είναι νά μείνη στην τττώσι του. Οϋτε είναι δύσκολο
0 -πολεμιστής νά τραυματισθή Τό κακό είναι μετά τόν τραυματισμό νά
αττογσητευθή και νά παραμέληση το τραϋμα... Πόσοι ά&ληταΐ ΰστερα άττό
πολλές αποτυχίες αναδείχθηκαν νικηταί. "Ετίσι καΐ τώρα... Οΰτε καν πρέ-
πει νά θεώρησης ντροπή τήν προσωρινή σου αύτη πληγή... Δέν όνειδί-
ζεις ποτέ τόν στρατιώτη, πού γυρίζει τραυματισμένος άπό τόν πόλεμο.
Ντροπή είναι νά πετάξης τά δπλα καΐ νά μείνης εξω άπό τήν πολεμική
παράταξι. "Οταν αυτό δέν γίνεται, αλλά μένει στην θέσι του ό αγωνι-
στής, έστω και αν χτυπιέται, έ'στω καΐ αν προς στιγμήν υποχωρεί, κανέ-
νας δέν θά βρεθη τόσο απερίσκεπτος ή τόσον αμαθής των πολεμικών
πραγμάτων, ώστε νά τόν κατηγςρήση. Μόνον δσοι δέν πολεμούν, δέν
τραυματίζονται. "Οσοι δμως μέ καρδιά ρίχνονται στην φωτιά της μάχης,
είναι φυσικό και νά χτυπηθούν καΐ νά πέσουν. Αυτό ακριβώς πού έγινε
τώρα καί μέ σένα. Επεχείρησες νά εξόντωσης τό φίδι της αμαρτίας καΐ
στην προσπάθεια σου αυτή δέχθηκες τό δάγκωμά του. Έ χ ε δμως θάρ-
ρος. Έκεϊνο πού σοΰ χρειάζεται τώρα είναι νά έπαγρυπνής καΐ θά δής
ότι σέ λίγο δέν θά ύπάρχη οϋτε Γχνος άπό τό τραϋμά σου. Κα'ί δχι μόνον
αυτό, αλλά μέ τήν χάρι τοϋ Θεοϋ θά σύντριψης και αυτήν τήν κεφαλή
τοϋ Πονηρού».

(Άπό τήν επιστολή τοϋ Ίεροϋ Χρυσοστόμου προς τόν

Θεόδωρο μετέπειτα επίσκοπο Μοψουεστίας).

ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΑΚΤΙΚΟΣ
ΤΟΝ «ΚΗΡΥΚΑ ΓΝΗΣΙ0Ν ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ»
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