
ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΤΩΝ Γ.Ο.Χ.
ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Εΐπομεν δτι ή άποκάλυψις της προδοτικής ενεργείας προεκάλεσεν την εντυ-
νον άντίδρασιν κατά τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου και τών όμοφρόνων με αποτέ-
λεσμα να αντικατασταθεί τοϋτο κατόπιν γενικής συνελεύσεως την 7ην Μαΐου 1934
καϋ' ην ΰπερεψηφίσθη νέον Διοικητικόν Συμβούλιον το όποιον άπηρτίσθη υπό τών:

1) Γεωργίου Παράσχου, ώς Προέδρου, 2) Κ. Μπερλή, ώς Άλτιπροέδρου,
3) Β. Σταιματούλη, ώς Γ. Γραμματέως, 4) Κ. Γεωργούλη, ώς Ταμίου, 5) Ί .
Ιίαλαιολόγου, ώς Εφόρου και μέλη Ευστάθιος Ζαχαρίας, Νικόλαος Μάρος, Αλέ-
ξανδρος Κόντος, Σπυρίδων Καλογερόπουλος, Σωτήριος Βλάχος, 'Αθ. Ματζώρος
και Μιχ. Γιοσάκΐ|ς. (Κ.Ο. Φύλ. 171).

Το νέον Διοικητικόν Συμβούλιον παρουσιάζεται πάρα πολύ Ινισχυμένον, έπέ-
φερεν τήν ενότητα των πιστών, άπεμόνωσε τους άιμεταλΌητους δια την προτέραν
ίνίργΐ,Μν ή σύμπραξιν και προέβη εις έξοχους έκκλησιαιστικάς ενεργείας ώς ή άνά-
κλησις της από 14)27 Όκτωβρίου 1931 αιτήσεως καΐ ή αποκήρυξις της Νεοημε
ρολογιτικής 'ϋκκλησίας ώς σχισματικής.

Ιίαραϋέτομεν αΰτούσιον τό άνακλητικόν εγγραφον το όποιον άπέστειλεν το
νέον Διοικητικόν Συμβούλιον προς τον Χρυσόστομον Παπαδόπουλον δια τοϋ ο-
ποίου κηρύσσει αυτόν σχισματικόν καΐ ώς εκ τούτου άναρμόδιον παντελώς να άσκή
•τ»·νευματικήν έξουσίαν και να θιεραπεύη τας πνευματικός άνάγκας των Γ.Ο.Χ.
Ίοου τό σχετικόν εγγραφον:

«Έυ Ά'θήναιις τη 1η Αυγούστου 1934, π . ή.

Προς
τόν Πρόεδρο ν της Δ. Ί . Συνόδου και της Ιεραρχίας της

Εκκλησίας της Ελλάδος και Μητροπολίτην Άθηνί&ν
κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΝ

Ενταύθα
Κ ύ ρ ι ε Π ρ ό ε δ ρ ε ,

Ή Έκκληοίΐα της Ελλάδος άττό της ήιμέρας της ημερολογιακής μεταρ-
ρυθμίσεως, ίνα άττσφύγη τήν ύττό τών όλλων "Ορθοδόξων Εκκλησιών άττο •
κήρυξιν ,καϊ ίνα μή ΘεωρηΘη αιρετική καΐ σχισματική, έστηρίχθη έττΐ άκυ-
ρου αποφάσεως τοϋ κλη&έντος Πανορθοδόξου Συνεδρίου της Κωνσταντι-
νουπόλεως, δτι διά της ημερολογιακής μεταρρυμίσεως αί έμμένουσαι Έκ-
κλησίαι ΰέν θέλουσι τοϋτο θεώρηση άς λόγον ρήξεως της σχέσεως τών
Όρθοδόξων Εκκλησιών, και έκτοτε διατυμπανίζει διά τάς άπειλουμένας
όδυνηράς συνεπείας, δτι τό ήμερολογιακόν ζήτημα δέν θίγει τά δόγματα
της "Ορθοδόξου Έκκλησ'ας. Τήν αποψιν ταύτην της Εκκλησίας τής 'Ελλά-
δος, υποστηριχθεϊσαν μετά τήν τολμηθεΐσαν ήμερολογιακήν μεταρρύθμισιν,

— 2 4 —



γενομένην ύφ' Υμών, ή κατά τό 1926 συσταθείσα Θρησκευτική Κοινωνία
ημών, ύπό τήν έπωνυμίαν «Ελληνική Θρησκ. Κοινότης τών Γνησίων 'Ορ-
θοδόξων Χριστιανών» αττέκρουσεν α,ς έσφαλμένην δι' δν λό/ον καΐ συνέ-
σιη, μη βέλουοα, ίνα τά μέλη αυτής τύχωσι τής κατακρίσεως καΊ τοϋ ανα-
θέματος τών αιρετικών καιΐ κακοδόζων, ιών όκολουθησάντων τό νέον τοϋ
Παπα Γρηγορίου ήμερολόγιον τό, ώς διορθωθέν δήθεν Ίουλιανόν, εισαχθέν
εν τή "Εκκλησία τής Ελλάδος.

Ή Θρησκευτική ημών Κοινωνία, αντιμέτωπος ταχθείσα τής Εκκλη-
σίας τής Ελλάδος, τής σχισματικής κατάστασης λόγω τής μεταβολής τοϋ
ημερολογίου τής Εκκλησίας τοϋ ρυθμίζοντος τον έορτασμόν τών ακινήτων
εορτών, ώριμάτο έκ τών έξης αληθών λόγων καΓι σκέψ-εων' εν τη 'Εκκλησ.α

τοϋ Χριιστοϋ άιτό τής Ιδρύσεως αυτής θεμελιώδης αρχή έπιεκράτησεν, ίνα
τά διάφορα ζητήματα τά γενόμενα έν τω β̂ ω τής Έκκλησ,ας, δογματικά
τ ε και μή, λύονται έν Συνόδω τής Εκκλησίας άπάσης και ουχί μεμονωμέ-
νως. Οϋτω τό ζήτημα τής περιταμής τών έξ Εθνών Χριστιανών έν τη Α-
ποστολική εποχή δεν έλυθη μεμονωμένος παρ' εκάστου έξ αυτών, άλλ' έν
ιρ έν Ίερσσολύμοις Συνόδω τη έττινο.α τοϋ Παναγίου Πνεύματος (Πράξ.
ΙΕ' 28). Ωσαύτως τό ζήτημα τοϋ έορτασμοϋ τοϋ Πάσχα, δια τόν ταύτό-
χρονον έορτασμόν αύτοϋ ΰπό πασών τών Εκκλησιών, (καθαρώς ήμερο-
λογιακόν ζήτημα) κατά τόν Δ ' αιώνα, έλύθη έν τή Α' Οικουμενική Συνό-
δω. ΚαΊ γενικώς ειπείν, τά διάφορα ζητήματα πάσης φύσεως, καΙ πολλά-
κις αδιάφορα καθ' έκαστα, αλλά ταράσσοντα τάς συνειίδήσεας τών Χρι-
στιανιών, 'έλύοντο μόνον έν Συνόδοις καΐ ουχί μονομερώς.

Δυστυχώς δμως άττό τίνος χρόνου, οί Επίσκοποι ι ης 'Οοθοδόξου Εκ-
κλησίας, 'έναπΌκλιναντες εις τον Προτεσταντισμόν λύουσι τά διάφορα ζη-
τήματα έν τή Εκκλησία αυθαιρέτως και μονομερώς προς μεγίστην ψυχικήν
ζημίαν τών Όρθοδόξων Χριστιανών, άδιαφοροϋντες διά τήν ενότητα τήί.
Εκκλησίας, ήτις εστί Δ ό γ μ α Π ί σ τ ε ω ς . Οϋτω δε έλύθη και τό ζή-
τημα τοϋ ημερολογίου ουχί έν Συνόδω τής καθόλου Εκκλησίας, αλλά μο-
νομερώς έν τή Εκκλησία τής Ελλάδος, διαστιαοθείσης ούτω τής ένότητος
τήΓ Έκκλησ.ας, επί μεγίστη βλάβη τών Χριστιανών.

Επειδή δέ κατά τόν ΙΕ' κανόνα τής Α' και Β' Συνόδου, πάς επίσκο-
πος τήν αΐρεσιν δημοσία κηρύττων και γυμνή τή κεφαλή έπ' Έκκλησίαις
διδάσκων (εστί δ' αΐρ©σις ή άπόσχισ'ΐς τής ένότητος τής Εκκλησίας), εϊς
Μ α̂ν γάρ Άγίαν Καθολικής καΙ Άποστολικήν Έκκλησ(αν διδάσκει τό σύμ-
βολον τής Πίστεως, άττοκηρυκτέος εστί καΐ πρό Συνοδικής καταδίκης. 'Εκ-
τός τούτου αλλά καΙ ό Α' κανών τοϋ Μ. Βασίλειου αναφέρει δ;ι όχι μόνον
διά δογματικά ζητήματα, αλλά καϊ διά μικρά κα! ευκολοϊάτρευτα έάν τις
κληρικός άποσχιο'θή τής Εκκλησίας καταιτιπτει εις τήν τάξιν τών λαϊκών
και άν χειροτόνηση ή λειτουργήση ή βαπτίση κ.τ.λ. τά μυστφια μένουν
άκυρα, διότι έχασε τήν χάριν τοϋ 'Αγίου Πνεύματος ό τοιούτος λόγω τοϋ
σχίσματος.

Τούτων οΰτως εχόντων, Κ ύ ρ ι ε Π ρ ό ε δ ρ ε , ή Ε κ κ λ η σ ί α
τ ή ς Ε λ λ ά δ ο ς κ α τ α σ τ ά σ α δ Ί' Ύ μ ώ ν σ χ ι σ μ α τ ι κ ή ,
δ έ ν δ ύ ν α τ α ι , ο ύ τ ε δ ι κ α ι ο ύ τ α ι ν ά έ ξ α σ κ η έπ\ τών
εμμενόντων εϊς τά θέσμια τής "Ορθοδόξου Εκκλησίας, καϊ είς τά Δόγματα
Αυτής στερρώς και άτιαρεκκλίτως, τήν πνευιματικήν αυτής έξουσίαν, πολ-
λφ δέ μάλλον, νά θ'εραττεύη τάς θρησκευτικός αυτών άνάγκας δι' ίερέων
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έξ αυτής εξαρτωμένων, τελούντων Ιεροτελεστίας καί ιμνημονευόντων τον
'Αρχηγόν Αυτής.

Έπ>ειδή τό νεοεκλεγέν Διοιικητικον Συμβούλιον της ημετέρας Κοινό-
τητος έλαβε γνώσιν, δτι το έκπεσον δια της εκλογής της 20ής Μαΐου*
1934 τέως Δισικ. Συμβούλιον, εϊχε ποτέ δηλώσει δι' εγγράφου του, (από·
14)27 "Οκτωβρίου 1931) ιτρός τήν Ίεράν Σΰνοδον, τό έν αύτφ ύποσχόμε-
νον μνημόσυνον τού Μακαριωτάτου Μητροπολίτου Αθηνών καί λοιπών Ε-
πισκόπων 6ττό των Ιερέων της Κοινότητος ημών, και εΐχεν αιτήσει διά τοϋ
ιδίου εγγράφου, Τνα Ιερείς τών κατά τόπους Επισκόπων τελώσι τάς Ιερο-
τελεστίας ημών μνημονεύοντες αυτών και υποκείμενοι εις £λεγχον αυτών,
έν ακολουθία προς τάς αρχάς τής ημετέρας Θρησκευτικής Κοινότητος, καϊ
προς τον σκοπόν τοϋ Καταστατικοϋ Χάρτου Αυτής, δηλοΐ, δτι ή έν λόγω
«ίΤησίς αποδοκιμάζεται ύπό τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τοϋ άρτι εκλε-
γέντος έν άπολύτω συμφωνία μετά πάντων τών μελών καιΐ πάντων των
παραρτημάτων τής Όργανώσεως ημών, καιΐ τοϋ Ίεροϋ Κλήρου καί θεω-
ρεΐταιι &ς μηδέποτε έπιδοθεϊσα, εις χείρας δέ υμών ευρισκομένη είς ούδεμίαν
ίσχΰν έχουσα.

Ή επιμέλεια τής επιδόσεως τής παρούσης ανατίθεται είο τον Γενικόν
Γραμματέα κ. Βασ. Σταματούλην παιρσκαλουμενον δπως έπιδώση ταότην
προς ύμδς δι' άπο'δεικτικοϋ, ώς Πρόεδρον τής Δ.Ι.Σ. τής Μεραρχίας τής
Εκκλησίας τής Ελλάδος καί Μητροπολίτην 'ΑΘηνών.

Ύποσημειουμεβα μετά τοΰ προσήκοντος Σεβασμοϋ
Εντολή τοϋ ΔιΟ'ΐκητικοΰ Συμβουλίου

Ό Πρόεδρος Ό Γεν. Γραμματεύς
ΓΕΩΡΠΟΣ ΠΑΡΆΣΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΗΣ».

(ΚΗΡΥΞ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ Φ. 173) 1934)

Ο ΙΕΡΟΣ ΚΛΗΡΟΣ ΑΙΓΙΟΚΗΡΤΣΣΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ
ΤΗΝ Κ Α Ι Ν 0 Τ 0 Μ 0 Ν ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Έξοαρετικόν γεγονός επίσης τοϋ 1934 είναι ή αποκήρυ'ίις της Καινοτόμου
Νεοημερολογιτικής "Εκκλησίας ώς σχισματικής. 'Τπό την προεδρίαν τοΰ φλογεροΰ
υπερασπιστοΰ τής ΌρΟοδοξίας ^Ιερομόναχου π. Ματθαίου Πνευματικού, ό ίερός
κλήρος καί τό Δ. Συμβοΰλιον τής Κοινότητος συνέρχεται τήν 6ην Αύγουστου 1934
είς χήν οίκίαν τοΰ Κωνσταντίνου Μπερλή και μετά μακράν σύσκεψιν αποφάσιζε·
τήν έπίσημον άποκήρυξιν τής Νεοημερολογιτικής Εκκλησίας ώς σχισματικής.

Τό σχετικόν Ιΐρακτικόν Ιχει οδτω:

Π ρ α κ τ ι κ ό ν

«,Εν ονόματι τής Αγίας καί Όμοπυσίου καί αδιαιρέτου Τριάδος, οί
υπογραφόμενοι συνελθόντες έν Αθήναις σήμερον τήν όην Αύγουστου 1934
π.ό.ή., ήμέραν τής εβδομάδος Κυριακήν καί ώραν 6ην μ.μ. έν τή οίκία τοϋ
κ. Κωνσταντίνου Μπερλή, κειμένην επί τής 6δοϋ Ίουλιαινοΰ αριθ. 45 καί
άνταλλάξαντες σκέψεις έπ! τοϋ σοβαρωτάτου καί ζωτικωτάτου διά τήν ή-
μετέραν θρηοκευτικήν συνείδησιν ζητήματος, τοΰ κατά πόσον δηλαδή δια-
τηρείται ανόθευτος καί αναλλοίωτος ή διδασκαλία τής Όρθοδόξου ημών
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Μητρός Εκκλησίας ύιτό τοϋ έν Ελλάδι έττισήμου τμήματος αυτής, δϊεπι-
οτώσαμεν, δτι ή διδασκαλία της "Ορθοδόξου ημών Εκκλησίας έχει άλλοιω-
©ή έν τη έπισήμω αυτής εφαρμογή, ή δε άλλοίωσις κατάφωρος, εμφανίζε-
ται καΐ έν τοις έξης:

Α ' ) "Ενω κατά Θεμελιώδες δόγμα της "Ορθοδόξου Εκκλησίας έκ θείας
συστάσεως άπορρεύσασα αΰτη δέον νά άποτελή τελείως αύθυπόστατον
'Οργανισμόν, (Άπόδοτε τά τοϋ Καιίσαρος Καιίοαρι καιΐ τά τοϋ Θεοϋ τω
Θεώ Μάρκου ΙΒ' 17 καΐ ή βασιλεία ή έμή ούκ έκ τοΰ κόσμου τούτου, Ι ω -
άννου ΙΗ' 36), ασκούντα Ιδίω (Θείω) ιδικαίω τάς -πνευματικός εξουσίας,
τάς οποίας Εδωκεν αύτη ό Κύριος ημών ΜησοΟς Χριστός ιδρυτής αυτής,
ήτοι τήν δαδακτικήν, τελετουργικήν κα>1 ποιμαντική ν (Νομοθετικήν, Δικα-
στική καιΐ Διοικητικήν εις ταύτην περιλαμβάνεται καϊ ή διαχείρησις τή<:
'Εκκλησιαστακής περιουσίας) έν Ελλάδι το έπίσημον τμήμα αυτής μετε-
σκευάσθη άπό Ιδρύματος τοϋ Χρίστου αύθυποστάτου είς τμήμα Κρατικόν
άπό τοϋ Κράτους έλκον τήν γένεσιν και το πρόσταγμα διά πάσαν ένέρ-
γειαν.

Β') Κατ' άκολουθίαν τής ανωτέρω μετασκευής οι Έτήσκοποιι άπο-
θέσαντες, ώς φορτίον όχληρόν, τήν διά τής χειροτονίας δοθεΐσσν αύτοΐς
έξουσίαν τοΰ νομοθετεϊν έπ! των Εκκλησιαστικών πραγμάτων, έδέχθησαν
να ύποκαταιστήση αυτούς είς τήν δσκησαν τής εξουσίας ταύτης ή Βουλή,
σώμα δηλ. Βαθυλωνιαικόν άποτελούμενον άπό λαϊκούς και το χείριστου
άπό μή Όρθοδόξους πάντας, μήτε Χριστιανούς (Παπικοί, Προτεστάνται,
Εβραίοι, Μουσουλμάνοι, Μασσώνοι, νΑθεοι).

Γ') Κατήιργησαν τήν θεμελιώδη αρχήν έκ τής Καινής Διαθήκης, τής
παραδόσεως κοί των ίερών κανόνων άπορρέουσαν, καθ' ήν οί Επίσκοποι
έκλέγοινται αποκλειστικώς υπό των συνόδων έν 'Αγίφ Πνεύματι, ένω σή-
μερο<ν έκλέγονταιι ουσιαστικώς καΐ τυπικώς ύπό τοϋ Κράτους ώς κα'θαροι
υπάλληλοι αύτοϋ.

Ζ') Κατήργησαν τόν θεμελιώδη δογματκκόν δρον τής ένότητος τής
"Εκκλησίας τοϋ διευθετεϊν τά γενικά ζητήματα έν γενικαϊς Συνόδοις έν Άγίω
Πνεύματα συνερχομέναιις καΐ άποφαινομέναις, ώς έπραξαν έν τω ήμερολο-
γιακω ζητήματι είσαγαγόντες έν τη Έκκλησ'α ήμερολόγιον, δι' οδ έ'σχισαν
τήν ενότητα τής Εκκλησίας, τήν οποίαν ηθέλησαν νά προσφέρουν είς τάς
προπαγάνδας τών άλλοδόξων "Εκκλησιών δεσμίαν, ένω ουδείς λόγος συνέ-
τρεχεν είς τήν μεταλλαγήν τοϋ ημερολογίου τοϋ πατροπαράδοτου Ίου-
λιανοϋ διά τοϋ φράγκικου τοιούτου. Διότι έάν έκ καθαρώς επιστημονικών
λόγων ώρμώντο είς τήν παρσδοχήν τοϋ Γρηγοριανοϋ ημερολογίου, κατ*
αυτούς επιστημονικώς όρθοϋ, τά πορίσματα τών επιστημονικών μελετών
καταοοώσιν δτι εις τό ήμερολόγιον, προς διόρ'θωσιν, έ'δει νά προστεθώσι
!6 ήμέραι καΐ ουχί 13, ώς 'θέλει τό εισαχθέν έν τη "Εκκλησία φραγκικόν
ήμερολόγιον. Επομένως πρό-δηλον τυγχάνΐΐ, δτι ό σκοπός τών εϊσαγα-
γόντων τό φράγκικον ήμερολόγιον ήτο νά έξυπηρετήσωσι τάς προπαγάν-
δας τών άλλοιδόξων "Εκκλησιών.

Η') "Επί καταλύσει τής "Ορθοδόξου "Εκκλησίας συμπροσεύχουται με-
τά κληρικών προτεσταντών αδιαφορών έν Όρθοδόξοις καιΐ προτεσταντι-
κοϊς Ναοΐς

"Επειδή πάσαι αδται καΊ δλλαι καανοτομίαιι άποτελοΰσιιν τελείαν άλ-



λοίωσιν της διδασκαλίας της Όρθοδόξου Εκκλησίας και καθαρόν ττροτε*-
σταντισμόν, μή ανεκτά περαιτέρω παρά της 'Ορβοδόξου ημών συνειδήσεως.

Ά π ε φ α σ ί σ α μ ε ν

τήν άποκήραξιν της ένταϋϋα, ώς επισήμου Όρθοδόξου Εκκλησίας φερομέ-
νης, άς σχισματικής καΐ τήν έμμονήν ημών είς τάς γνήσιας αρχάς της Μη-
τρός ημών Όρθοδόξου Έκκλησ.ας κατά τε θεωρίαν καΐ εφαρμογήν

Μερίμνήοη δέ καΐ περί εξευρέσεως κανονικών αρχιερέων καΐ συμττλη-
ρουμένων είς τρεϊς θά παροίδοθή είς αυτούς ή αρχηγία τής Εκκλησίας.

Άνεγνώσθη και έττεκυρώθη.
Ό έν Ίερομονάχοις ελάχιστος ττν. ΜΑΤΘΑΙΟΣ Αγιορείτης, ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ
Ιερομόναχος πνευματικός, ΑΚΑΚΙΟΣ Ιερομόναχος πνευματικός, ΠΑΡ-
ΘΕΝΙΟΣ Ιερομόναχος Σκουρλής, ΙΛΑΡΙΩΝ Ιερομόναχος Ουζουνόπουλος,
ΓΕΩΡΙΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΜΑΊ ΟΥΑΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΟΥ-
ΝΑΡΗΣ, ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΗΣ κ.λ.π.

Αι ένέργειαι αΰται της Ιεράς Κοινότητος (Ίεροϋ Κλήρου και Δ.Σ.) ενέ-
χουν ίδιαιτέραν σημασίαν, διότι άφ' ενός μέν αποτελούν τήν επίσημον πλέον δια-
τύπωσιν τής "Ορθοδόξου Όμολογίας τών Γ.Ο.Χ., ήτοι τής 'Εκκλησιολογίας ΐκαί
δεοντολογίας τής Εκκλησίας των Γ.Ο.Χ., άφ' ετέρου δέ διότι μέ Ιδιαιτέραν άνα-
κούφισιν ήκουσεν και εζησεν ταΰτα, δ επί τρία ετη αγωνιών Όρθόδοξος λαός.

Πρώτοι οΐ ζηλωταϊ τοΰ Αγίου "Ορους απέστειλαν το κάτωθι τηλεγράφημα,
το οποίον εδη,μοσιεΰϋη είς τον Κ.Ο. τήν 13 Αυγούστου 1934:

«ΔιΌΊκητικάν Συμ6ουλιον τής Ελληνικής θρησκευτικής Κοινότητος
των Γνησίων Όρθοδόξων Χριστιανών

Α θ ή ν α ς
Άναγνώσαντες σήμερον άνακλητικον εγγραφον Κοινότητος συγχαί-

ραμεν υμάς εγκαρδίως επί ανακύψει αυτής έξ δζοντος ΟύνιτισμοΟ.
Δι' δ, τ,εινομεν χείρας συμφιλιώοιεως και συνεργιαισίας.

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Μοναχός
καΐ Τμήμα Ζηλωτών Μοναχών».

11 ρο ταύτης τής καταστάσεως ευρεθείς δ Χρυσόστομος Παπαδόπουλος θα
εφαρμόση τήν οίαν κατά τών Γ.Ο.Χ. χρησυμοποιών ώς όργανον τήν Πολιτείαν.
Ιδού ή σχετική άπόφασις τήν οποίαν ίλαβεν ή Νεοτιμερολογιΐική Εκκλησία ν.ατη
τήν ΙΣΤ' Ίεραρχίαν, της 1.10.1934:

«Ή Μεραρχία, έχουσα ύττ' δψϊν άνακοίΐνωισιν τοϋ Αθηνών Χρυσοστό-
μου δτι οί ΠαλαΊοημερολογΐται δέν δέχονται ιερείς τταρά τής Έκκληισ'ας,
δπερ εδέχθη ή προηγουμένη Μεραρχα κιατ' οικονομίαν και ύπό τον δρον
όπως μνημονεύωσι τών οίκεΐον Ίιεράρχην καΐ οί Ναοί των ύπαχθώσιν ύπό
τών περί ενοριακού Νόμου, απεφάνθη δπως ζητήση παρά τής Πολιτε'ας
την εφαρμογήν τών Νόμων κατά τών ταραξιών μοναιχών, άλλως νά έπα-
ναφέρη τό δι' έαυτήν Ήμερολόγιον, οπότε ή Εκκλησία θά σκεφθή ανα-
λόγως, δηλωθή δέ τη Πολιτεία ύπό τής Δ. Ι. Συνόδου,αν ουδέν πράξη,



δτι υπέχει άκερα'αν τήν εύθύνην διά τήν έκκλησιαστικήν καΐ έθνικήν άνω-
μαλίαν». (Θεοκλήτου Στράγκα. Ιστορία Εκκλησίας Ελλάδος σελ. 2023).

Είναι χαρακτηριστικός 6 πανικός τοΰ Χ. Π απ., άλλα και το θράσος το<υ κατά
της Πολιτείας, και το μένος του κατά των Γ.Ο.Χ.

Ή Πολιτεία καλώς Ικαμε και ηλλαξε το Πολιτικόν Ήμερολόγιον, έβασίσθη
δέ είς είδικόν Βασιλικόν Διάταγμα, οΰτος δμως ποϋ έβασίσθη: Αυτός είναι παρα-
βάτης τοΰ αύτοΰ Βασιλικού Διατάγματος διαγορεύοντος τήν έμμονη της Εκκλη-
σίας είς τό Παλαιόν. Οΰτος λοιπόν δι' εαυτόν θα έπρεπε νά έπαναφέρη το Ήμε-
ρολόγιον και νά παύση νά προκαλή τήν Πολιτείαν και νά άπειλη και διώκη τους
Ι'.Ο.Χ., ή νά «προπαρασκευάζη», κατά τον Κασσανδρείας Είρηναΐον, το-υς Ίεράρχας
εις καινοτομίας και επιθέσεις κατά τών ΓΟΧ, ώς έμψαίνεται, και εκ τών λεχθέντων
κατά την ΙΕ' Ίεραρχίαν τον Όκτώβιον τοϋ 1933.

Τέλος ίνα κλείσωμεν και τό έτος 1934 τονίζομεν δτι ό άγων δσον προχωρεί
τόσον βάλλεται πανταχόθεν καΙ ιδιαίτερα καταβάλλεται προσπάθεια διασπάσεως
και σποράς ζιζανίων προς φθοράν τοϋ αγώνος. Έν προκειμένω είναι χαρακτηρι-
στικόν τό κάτωθι ανακοινωθέν των Αγιορειτών Πνευματικών Πατέρων:

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΕΙ
ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

ΠΡΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΑΥΤΩΝ ΤΕΚΝΑ

Τέκνα ημών έν Κυρίω αγαπητά,
Ή χάρις τοϋ Κυρίου ημών Ίησοϋ Χρίστου εϊη μετά πάντων υμών.
Ούδένα έξ υμών λανθάνει, δ τ ι ή Α γ ί α μ ή τ η ρ π ά ν τ ω ν ή-

μ ώ ν Ό ρ θ ό δ ο ξ ο ς τ ο ϋ Χ ρ ί σ τ ο υ Ε κ κ λ η σ ί α , διέρχε-
ται κρίσιν φοβεράν άπό τοϋ 1924, εποχής καθ' ή1 ν ήνοίχθη ή θύρα των
καινοτομιών διά ιής μεταρρυθμίσεως τοϋ Πατροπαράδοτου Εκκλησιαστι-
κού Ημερολογίου, αλλά πολύ περισσότερον κατά τάς τελευτα.ας ταύ-
τας ημέρας. ΚαΙ ένω διά τής συστάσεως της ιΙεράς Κοινότητος τών Γνη-
σίων "Ορθοδόξων Χριστιανών, έθεωρήθη προς στιγμήν άνασταλέν τό κα-
κόν διαιφωτισθέντος καταλλήλως τοϋ Όρθο^όξου "Ελληνικού Ααοϋ, και
έξαναστάντος δικα.ως προς ύπεράσπισιν τών πατρικών αύτοϋ παοαδό-
σεων, α φνης καΐ παρ' ελπίδα δι' ετέρου επίβουλου συστήματος τών ε-
χθρών της Πίστεως επιδιώκεται ήδη καΐ αυτής τής Ιεράς Κοινότητος ή
διάλυσις καΐ τοϋ δλου τοΰ Μεροϋ ημών αγώνος ή κατάρρευσες.

Ένέσπειραν οί εχθροί τής Πίστεως ζιζάνια μεταξύ μελών τινών της
Κοινότητος καΐ ταϋτα άνευ ουδεμίας έπιγνώσεως τοϋ συντελουμένου κα-
κοϋ ήγειραν πόλεμον κατά τοϋ υπάρχοντος Δ. Συμβουλίου, δντος έψηφι-
ομένου διά μεγάλης πλειοψηφ.ας τής συνελεύσεως τών μελών τή§ 7 Μαΐου
έ.ετ. ΚαΙ καταφέρονται οί αδελφοί οδτοι κατά τοΰ Συιμβουλίου μόνον και
μόνον διά τήν θεράπευαν προσωπικών παθών καΐ ουδέν πλέον προσεται-
ρισβέντες καιϊ τους άρνηθέντας νά υπογράψουν τήν Όμολογίαν τής Όρ-
θοδόξου Πίστεως Ιερείς τής Κοινότητος λειτουργοΰντες και λειτουργού-
μενοι οΟτω παρασυναγώγως και έξαπολύοντες εκείθεν προφορικούς και
εγγράφους λίβελους, κατά τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τής Κοινότητος
καΐ τών μετ' αύτοΰ συνεργαζομένων Αγιορειτών Ιερομόναχων.

Επειδή διά τής πιράξεώς των ταύτης οί έν λόγω αδελφοί άνεπιγνώ-
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στως, ϊσως, ύπονομεύσωσιν δμως τόν Ιερόν αγώνα, συνιστώμεν ττσσιν
ύμϊν, δπως τταύοητί: παρέχοντες αύτοΐς οίανδήττοτε συνδραμήν ένισχύου-
σαν αυτούς είς τήν κατά τοϋ υπάρχοντος Συμβουλίου, καταφορών 6έ-
ΰαιοι δντες, δη τοϋτο έργάζεταιι πάση δυνάμει 6ια το ζήτημα ημών, άγω-
νιζόμενον συγχρόνως, ίνα επούλωση πληγάς καΙ επανόρθωση σφάλματα
και πταίσματα των προκατόχων Συμόουλίων οία ήσαν τό τοϋ γνωστοϋ
προς τήν Ίεραρχίαν εγγράφου τοϋ Όκτωορίου 1931, 6Υ οδ έζητοϋντο ' Ιε-
ρείς εξαρτώμενοι έκ τών κατά τόπους Μητροπολιτών καΐ μνημονεύοντες
αυτούς, το Οποίον ληφθέν ώς βάσις είς τάς μοταξύ Κυβφνήσιεως καΐ Ίε-
οαρχίας ουζητήσεις δια τον διακανονισμών τοϋ ημερολογιακού ζητήμα-
τος, επέφερε την κατ' αυτούς γνωστήν λύσιν καΙ προύικάλεσε, τας τελευ-
ταίως γενομένας δηλώσεις τοΰ κ. Ύπουργοϋ των Θρησκευμάτων, του επί-
σης γνωστοϋ σχεδίου νόμου, ©ν ού ύποχρεοϋντο οί Γνήσιοι Όρβόδοξοι
Χριστιανοί νά φέρουσιν διακριτικόν σημείον καΐ παύσωσιν ομιλούντες περί
ζητημάτων ημερολογίου καΐ πίστεως γενικώς, θεωρούμενοιΐ, ώς ένεργοϋν-
τες προσηλυτισμον ικαΐ της γνωστής αποφάσεως τοϋ 'Αρείου Πάγου καθ'
ημών εκδοθείσης έπ! προσωρινής επιτροπής. Κατά των τοιούτων σφαλμά-
ιων έχει νά τταλαίση τό υπάρχον Συμ6ούλιον καί οι δημιουργοί των πρά-
ξεων εκείνων καΐ οί ύττοκινοϋντιες τά σημερινά σκάνδαλα.

Διά τοϋτο τταρακαλοϋμεν σημειώσατε τοϋτο καλώς καΊ ίχετε αυτό
ύπ 1 δψιν.

Εύχέταιι προς Κύριον
+ Ό έν Ίερομονάχοις ελάχιστος

Μ Α Τ Θ Α Ι Ο Σ
Μιερομ. Πνευματικός Αγιορείτης

+ Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ
Ί'εραμ. Πνευματικός

+ ΠΟΑΥΚΑΡΠΟΣ Κ0ΥΚΟΠ0ΥΑ0Σ
Πνευματικός

+ Α Κ Α Κ Ι 0 Σ
Ίεραμ. Πνευματικός

Τοϋ πατρός ΓΕΔΕΩΝ απουσιάζοντος είς τήν Θεσ)νίκην».
(Κ.Ο. Φ. 182)8.10.1934)

(ΣΥΝΕΧΊΖΕΤΑΙ)

ΕΥΓΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ή διεύθυνσης τοϋ «ιΚ.Γ.0.» εκφράζει τάς θερμάς της ευχαριστίας
είς τόν παλαίμαχον ζηλωτήν τής πατρώσς παραδόσεως Άναστάσιον
Κούρτην έκ τοϋ χωρίου Καβάλου Λευκάδος, διά τήν ευγενή αύτοϋ πρσσ-
φοράν προς τό 'Αρχεΐον των Γραφείων, ήτοι τήν δωρεάν περιοδικών καΙ
εφημερίδων, τά όποια ό ϊδιος άπ' ^ρχτ^ τοϋ ίεροΰ Αγώνος ελάμβανε και
επιμελώς έφύλαοτσε.

Έκ τής Διευθύνσεως τοϋ
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