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ΑΙ ΠΡΟΤΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΝ

Είδομεν εις το προηγούμενον τεΰχος
εις ποίας ενεργείας προέβη ό Χρυσόστο-
μος Παπαδόπουλος προκειμένου να εί-
σηγηθήί και έπιβάλη την ιΚαινοτομίαν τοϋ
Νέου Ημερολογίου. Προέβη δέ εις ταΰ-
τας διότι έγνώριζε πόσον αντικανονική
κίαΐ άντορίθόδοξος ήτ|ο ή ενέργεια και
έφαντάζετο τάς αντιδράσεις. "Ηδη ώς εϊ-
δομεν δ Πατριάρχης Φώτιος απεκάλυψε ν
δτι αυτουργός τοΰ πραξικοπήματος ήτο

ή Εκκλησία της Ελλάδος, ήτοι δ Χρυσό-
στομος Παπαδόπουλος. Μείζων δμως πά-
σης αντιδράσεως ΰπήρξεν ή άντίδρασις
τοϋ Όρθαδόξου λαοϋ δστις άπεδοκίμασε
την καινοτομίαν και έ'μεινεν πυστός συνε-
χιστής της παραδοθείσης πίστεως καΐ τοΰ
Παλαιού Ημερολογίου το δέ νεοεισαχθέν
Γρηγοριανόν έχαρακτήρισε Φράγκικον
και ώς Φραγκέψαντας τους δεχθέντας
αυτό.

Ό φύλαξ της Όρθοδόξου Πίστεως,
ό ευσεβής λαός,

συνεχίζει τον αγώνα της Εκκλησίας.

Είναι γεγονός δτι ουδείς Ισυνηγόρη-
αεν υπέρ της Καινοτομίας, πλην τοΰ Χρυ-
σοστόμου Παπαδοπούλου και των εχθρών
της Όρθοδοξίας, αλλά κατά την στιγμήν
ταύτην ή πλέον σθεναρά και αισθητή άν-
τίδρασις κατά της έπαρίάτου καινοτομίας
ή οποία κλονίζει τον πανίσχυρον δικτά-
τορα της Ελλαδικής Εκκλησίας και την
καινοτομίαν του, είναι ό ευσεβής Λαός, ό-
στις διά της όρθοδόξου συνειδήσεως του
διεΐδεν την προδοσίαν και έδήλωσεν δτι
αυτός δεν προδίδει, δεν φραγκεύει, δεν
κακοδοξεί, δεν εγκαταλείπει την Όρθόδο-
ξον Έκκλησίαν. Εΐναι μεγάλης Ιστορι-
κής σημασίας διά την Έκκλησίαν τό έτος
1924, διότι αν όμαδικώς οδηγείται ή Ιε-
ραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος εις
τό σχίσμα, εις τον Παπισμόν και Οίκου-
μενισμόν, δ πλείστος ευσεβής Λαός μετά
αρκετών κληρικών ομολογεί και διακρα-
τεΐ την πίστι/ν και συνεχίζει την ζωήν τής
Εκκλησίας προς μεγίστην άπογοήτευσιν
•τοϋ Παποφίλου και Οίκουμενιστοΰ Χρυ-
σοστόμου Π απαδοπούλου.

Ό Ευσεβής Λαός μετά των όμολογητών

εκείνων κληρικών, οί όποιοι δέν υπέκυ-
ψαν τω Βάαλ, ή ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΤ-
ΝΕΙΛΗΣΙΣ αυτών ήγέρθη ώς «γρανιτέ-
νιο» τείχος επί τοΰ οποίου προσέκρουσεν
ή βία και ή δολιότης των καινοτόμων.

Εις χρόνον άνύποπτον διά τον Ευσεβή
Λαόν, κατά τό 1924, σημειοϋται φοβερά
έπίθ'εσις τοΰ Αντίχριστου Παπισμού κα-
τά της Άγιας Όρθοδοξ,ίας άλλ' εις μά-
την" την Έκκλησίαν, ώς θά ΐδωμεν ουδό-
λως έ'βλαψεν" τους άρνητάς απλώς κατέ-
φαγεν. Πλήγμα διά τήν Έκκλησίαν τοΰ
Χρίστου ήτο δτι άπώλεσεν πλήθος αδυ-
νάτων ή αδιαφορών χριστιανών κληρικών
και λαϊκών και έθρήνησεν ,^ιά τους πο-
λυπληθείς «ΙΑΡ8Ι», πεπτωκότας.

Οί όμολογηταί δμως τής πίστεως ευ-
φραίνουν την Έκκλησίαν, διότι δχι απλώς
δεν άκολουθοΰν τήν προδοσίαν και τήν ΰ-
ποιδοΰλωσιν εις τον Άντίχριστον Παπι-
σμόν, δχι μόνον διότι καταγγέλλουν τήν
άπαρχήν της έφαριμογής των νεωτεριστι-
κών τάσεων και τό άνοιγμα προς τον Οί-
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κουμενισμον εκ μέρους των καινοτόμων,
άλλα διότι προπάντων ομόλογοι ν οτι ή
σωτηρία αυτών, εν ΤΤ| άκαινοτομήτω Μιαί

Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλη-
σία τοΰ Χρίστου εν τη δποία παραμένουσι
και εν τη οποίοι αγωνίζονται.

Ή πρώτη διοργάνωσις των Όρθοδόξων

"Ηδη εντός ελαχίστων ημερών από της
εισαγωγής τοϋ Νέου Παπικού Ημερο-
λογίου, ήτοί*· κατά την δευτέραν Κυρια-
κήν μετά την καινοτομίαν, ικανός αρι-
θμός κληρικών και χιλιάδες Όρθοδόξων
πιστών συνήλθον εις την αΐθουσαν εμπο-
ροϋπαλλήλων παρά την πλατεΐαν Μητρο-
πόλεως και συνέστησεν τον «ΣΤΛ ΛΟ-
ΓΟ Ν ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ» με πρόε-
δρον τον Ίωάννην Σιδέρην τον ίδρυτήν
της «Φωνής της Όρθοδοξίας». Υπογραμ-
μίζεται ένταΰθα δ τίτλος «ΣΤΛΛΟΓΟΣ
ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ» οχ ι τόσον διότι
μαρτυρεί την άμεσον άνασυγκρότησιν και
διοργάνωσιν των όρθοδόξίον δυνάμεων, δ-
σον διότι δι' αυτού1 εκφράζεται ή πρώτη
σ υ ν ε ί δ η σ ι ς κ α ι ο μ ο λ ο γ ί α
π ί σ τ ε ω ς κ α θ' η ν ο Ι δ ε χ θ έ ν τ ε ς
τ η ν κ α ι ν ο τ ο μ ί α ν, κ α κ] ο δ ο-
ς ο ΰ ν, Π α π ί ζ ο> υ ν, ε ν ώ ο1 Ι
έ μ μ έ ν ο ν τ ε ς ε ι ς τ ό Π α λ α ι ό ν
Έ ο ρ τ ο λ ό γ ι ο ν ε ι ν α ι ο Ι
γ ν ή σ ι ο ι Ό ρ θ ό δ ο ξ ο ι.

Βεβαίως τόσον διά της επαράτου και-
νοτομίας δσον και των λοιπών κατά
της Όρθοδοξίας επιθέσεων μέχρι σήμε-
ρον δ Αντίχριστος Παπισμός και Οικου-
μενισμός ουδαμώς έβλαψαν τήν ούσίαν
της Εκκλησίας ουδέ θά δυνηθούν, έπέ-
τυχον δμως νά υφαρπάσουν μέλη της Ά-
γιας τοϋ Χρίστου Εκκλησίας ήτοι Πα-
τρ,ιάρχας, Επισκόπους, Ιερείς καΐ λαϊ-

κούς δηλαδή έδημιοΰργησεν άρνητάς,
«1ΑΡ8Ι» πεπτωκότας, ιδία το 1924 και
συνεχίζει νά τους κατακρατη μέχρι σήμε-
ρον. Παράλληλα δμως έδημιοΰργησεν και
μάρτυρας και όμολογητάς δι' ους καυχά-
ται ή Άγια τοϋ Χρίστου Εκκλησία, ενώ
διά τους πεπτωκότας θρηνεί και τους α-
ναμένει εις επιστροφής.

Τό ΰπουλον τέχνασμα τοϋ διαβόλου ή-
το, και παραμένει τό αυτό, ή άμβλυνσις
τοϋ ορθοδόξου ορρονήματος, ή αποκοπή
από τήν Όρθόδοξον Πατερικήν Παοάδο-
σιν της Εκκλησίας, ή δημιουργία νοση-
ρας θρησκευτικότητος, ή εκκοσμίκευσις, ή
μη βίωσις τοϋ Μυστηρίου της Εκκλησίας
ή λοιδώρησις και γελοιοποίησις τών πα-
λαιοημερολογιτών.

Ιδού εν γενικαΐς γραμμαΐς τό πραγμα-
τοποιηθέν σχέδιον τοΰ Αντίχριστου Πα-
πισμοϋ - Οικουμενισμού τό όποιον ύλο-
ποιήθη δυστυχώς εις τους καινοτόμους
καΐ οι οποίοι αδύναμοι πλέον δέν άντι-
δροϋν αποτελεσματικά αλλά συμπορεύον-
ται συρόμενοι όπισθεν τοϋ άρματος τοΰ
Παπο-οικουμενισμοΰ. Ιδού τό μέγα κα-
κόν της επαράτου καινοτομίας, Ιδού διά τι
αγωνίζονται οί ΓΟΧ άκολουθοΰντες χήν
άκαινοτόμητο'ν Μίαν Άγίαν, Καθολικήν
και Άποστολικήν τοΰ Χρίστου Έκκλησίαν.

(Συνεχίζεται)

«Πέπεισμαι γάρ δτι οϋτε θάνατος οϋτε ζωή οϋτε άγ-
γελοι οΰτε άρχαί οΰτε δυνάμεις ούτε ενεστώτα οϋτε
μέλλοντα οϋτε ΰφωμα οΰτε βάθος οϋτε τις κτίσις ετέρα
δυνήσεται ημάς χωρίσαι από τής αγάπης τοΰ Θεοΰ τής
εν Χριστώ Ίησοΰ τω Κυρίω Αμων».

Άποοχ. Παύλου, προς Ρωμαίους, η ' 38—39
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