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ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αριθμός Βουλεύματος 54/1976

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

ΤΩΝ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ

Συγκείμενον εκ των Δικαστών Αθανασίου Γκιούρα, Προέδρου,

Πριάμου Ιωάννου καί Σπυρίδωνος Κολυβά, "Ανακριτού, Πλημμελει-

οδικών.

Συνελθόν έν τώ προς διάσκεψιν δωματίω του, τήν 17ην Δεκεμβρίου
1975, παρουσία τού τε Άντιεισαγγελέως Αργυρίου Τσίχλα (κωλυομένου
τοϋ Εισαγγελέως) καί τής Δικ. Γραμματέως Μαρίας Τσαγγάρη, ίνα άποφαν-
θή έπί της κάτωθι ποινικής υποθέσεως.

Ήσκήθη ποινική δίωξις κατά των α) Ευθυμίου ή Νικολάου ΜΕΣ-
ΣΙΑΚΑΡΗ τοϋ Γεωργίου κ.λπ. έπί άντιποιήσει ασκήσεως υπηρεσίας λει-
τουργού τής "Ανατολικής "Ορθοδόξου του Χρίστου Εκκλησίας, διετάχθη δέ
έπ" αυτής καί ένηργήθη κυρία άνάκρισις, μετά τό πέρας τής οποίας ό εν-
ταύθα Είσαγγελεύς υπέβαλλε προς τό Συμβούλιον τούτο τήν σχημα-
τισθεΐσαν ποινικήν δικογραφίαν, μετά τής ύπ' αριθμόν 713/1975 εγγράφου
προτάσεως του, εκθέτων τά κάτωθι.

Είσάγοντες, συνωδά τώ άρθρω 308 παραγρ. 1 Κ.Π.Δ., υπό τήν κρίσιν
τοϋ Υμετέρου Συμβουλίου, τάς προκείμενος (Β.Μ.8140 καί 8140α/1974)
ποινικός δικογραφίας, κατά τών κατηγορουμένων α) Ευθυμίου ή Νικολάου
ΜΕΣΣΙΑΚΑΡΗ τοϋ Γεωργίου, γεννηθέντος εις Πεδινό Καρδίτσηο. το έτος
1924, κατοίκου "Αθηνών, (Κων/πόλεως 22 Ρούφ), επισκόπου·Παλαιοη-
μερολογιτών, καί β) Γεωργίου - Γερόντιου ΜΑΡΙΟΛΗ τοϋ Κυριάκου γεννη··
θέντος εις Δρύν-Οίτύλου Λακωνίας τό έτος .1921, κατοίκου Μεχα'ρων Ατ-
τικής (Ίεράν Μονήν Αγίου Αθανασίου), Μητροπολίτου Παλαιοημερολογι-
τών, ών είναι νόμιμος περίπτωσις προς συνένωσιν συντρενει - εκτίΰεύεν
ότι, συνεπεία τής άπό 1-7-1974 μηνύσεως τοϋ Μητροπολίτου Πειοαιώο.
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, κατά κόσμον "Εμμανουήλ Ταβλαδωοάκη κατοίκου Πει-
ραιώς, (Ζαννή 2), έκινήθη συμφώνως ταΐς συνδεδυασμεναις διατάξίσι Φ
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άρθρων 27 παρ. 1, 36, 43, 50, 243 παρ. 1 καΐ 240 Κώδ. Ποιν. Δικονομίας,
δυνάμει των ύπ" αριθμ. 45 καΐ 46/75 ημετέρων παραγγελιών προς τόν
Πταισματοδίκην Β' Τμήματος Πειραιώς, καί τών ύπ' αριθμ. 20 καί 19/75
τοιούτων προς τόν ενταύθα Άνακριτήν Δ' τμήματος, δι' ών παρηγγέλθη
προανάκρισις καί έν συνεχεία συμπλήρωσις ταύτης διά κυρίας ανακρίσεως,
ποινική κατά τών ώς άνω κατηγορουμένων δίωξις έπί άντιποιήσει ασκή-
σεως υπηρεσίας λειτουργού τής Ανατολικής "Ορθοδόξου τού Χριστού Εκ-
κλησίας (αρθρ. 175 παρ. 2 καί 1 Ποιν. Κωδ.), έφ' ης υποθέσεως, περατωθεί-
σης τής παραγγελθείσης ανακρίσεως, ήτις περάτωσις έγνωστοποιήθη νο-
μοτύπως εϊς τε τους κατηγορουμένους καί τόν πολιτικώς ένάγοντα-μηνυ-
τήν, ίνα άσκήσωσι τά έκ τοϋ άρθρου 101 παρ. 2 Κ.Ποιν. Δ., δικαιώματα των,
έπαγόμεθα τά ακόλουθα: Τό ύπό τοϋ άρθρου 175 παρ. 1 Ποιν. Κώδ.
προβλεπομενον έγκλημα τής άντιποιήσεως προσβάλλει τήν πολιτειακήν
έξουσίαν, ώς διασύρον τό κύρος τών οργάνων τής Πολιτείας καί διασα-
λεϋον τήν παρά τοις πολίταις πεποίθησιν περί τής νομίμου ενεργείας
αυτών. Προς θεμελίωσιν τούτου απαιτείται ή έκ προθέσεως άντιποίησις
τής ασκήσεως υπηρεσίας τινός, δημοσίας, δημοτικής ή κοινοτικής. Ή διάτα-
ξις αύτη, κατά τήν παράγραφον 2 τού άρθρου 175, εφαρμόζεται, εκτός
άλλων καί έν άντιποιήσει ασκήσεως υπηρεσίας λειτουργού τής "Ανατολι-
κής "Ορθοδόξου τοΰ Χριστού Εκκλησίας. Ή άσκησις πρέπει νά είναι παρά-
νομος, ώς σαφώς προκύπτει έκ τής έν τώ άρθρω λέξεως "αντιποιείται,, εις
ην περιέχεται τό παράνομον* τής πράξεως. Ύποκειμενικώς απαιτείται
δόλος έφ' όσον ή πράξις δέον νά γίνηται έκ προθέσεως. Ούτος δέ περι-
λαμβάνει τήν γνώσιν τής άνευ δικαιώματος ενεργείας μέ τήν άντίστοιχον
θέλησιν. Πλάνη ώς προς τήν ύπαρξιν τοϋ δικαιώματος ενεργείας άπο-

• κλειεί τόν δόλον ("Ηλία Γάφον: Προσβολαί κατά τής Πολιτειακής Έξου-σί-
ας Ποιν. Χρον. Ζ σελ. 71 έπ. Μπουροπούλου: Ποιν. Κώδ. Τόμος Δεύτερος
σελίς 115 έπ.). Ώς άσκησις υπηρεσίας νοείται ή ενέργεια πράξεως
ανηκούσης εις τήν καθ" ύλην αρμοδιότητα τού υπαλλήλου ή λειτουργού,
ύπό προσώπου μή κεκτημένου τήν ιδιότητα ταύτην ή (τοϋ τελευταίου τού-
του) μή χειροτονηθέντος νομίμως καί δή συμφώνως προς τους Ιερούς Κα-
νόνας (Α.Π.326/52, 39/1956, 290/56, Α.Π. 140/1964, Ποιν. Χρονικά Γ' 508,
ΣΤ. 191, Ζ. 27 ΙΔ. 369). Χειροτονία είναι ή μυστηριακή θεοσύστατος εκείνη
τελετή, καθ" ήν δι' ευχής καί επιθέσεως τών χειρών τοϋ επισκόπου, κατέρ-
χεται ή Θεία Χάρις προχειριζομένη τόν ύποψήφιον εις ένα τών τριών
Ιερατικών βαθμών (Χρήστου "Ανδρούτσου: Δογματική τής ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, έκδοσις δευτέρα σελίς 389 παράγραφος 64,
"Αναστασίου Χριστοφιλοπούλου: Έλληνικόν Έκκλησιαστικόν Δίκαιον, έκδο-
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σις δευτέρα, σελίς 133, στίχ. 26). Ή διά της χειροτονίας Ιδιότης παρέχει εις
τους φορείς ταύτης τήν ικανότητα προς τέλεσιν τών μυστηρίων καί λοιπών
Ιεροπραξιών (τελετουργική εξουσία) καί τήν συμπαρομαρτυροϋσαν προς
διδαχήν τών πιστών καί κήρυγμα του Θείου Λόγου (διδακτική εξουσία).
Παραλλήλως προς τήν έκ τής χειροτονίας ευθέως πηγάζουσαν λειτουργι-
κήν καί διδακτικήν έξουσίαν, υφίσταται ή ανάγκη καί διοικητικής εξουσίας,
δι' ής κατευθύνεται ό βίος τής Εκκλησίας (Χριστοφιλοπούλου ένθ' ανωτέ-
ρω σελ. 134 καί 135). Ή χειροτονία τελείται ύπό κληρικοϋ φέροντος τόν
τρίτον τής ίερωσύνης βαθμόν (επισκόπου) ενός μέν προκειμένου περί τής
χειροτονίας πρεσβυτέρου ή διακόνου ("Αποστολ. Κανών β' ), τριών δέ ή
τουλάχιστον δύο, προκειμένου περί τής χειροτονίας επισκόπου ("Αποστο-
λικός κανών Α' Πηδάλιον τής νοητής νηός τής Μιας "Αγίας Καθολικής καί
"Αποστολικής τών "Ορθοδόξων Εκκλησίας σελίς 1, Κανόνες ΙΓ καί ΜΘ' τής -
έν Καρθαγένη Συνόδου. Πηδάλιον σελ. 470 καί 492). Έν προκειμένω ό
μηνυτής διά τής άπό 1-7-1974 μηνύσεως του, έξ αφορμής τής οποίας καί
έκινήθη ή έν αρχή, κατά τών κατηγορουμένων αναφερομένη δίωξις,
Ισχυρίζεται ότι ούτοι, όντες παλαιοημερολογϊται, προς άδίστακτον έκμε-
τάλλευσιν τής λαϊκής ευσέβειας καί πλουτισμόν, έστερημένοι πάσης
ίερωσύνης, προβάλλουν εαυτούς ώς επισκόπους, εκτελούν δέ άπαντα τά
αρχιερατικά τοϋ επισκόπου καθήκοντα, ώς νά έπρόκειται περί πραγματι-
κών αρχιερέων, νομίμως, εγκύρως καί κανονικώς χειροτονηθέντων καί
ύπό τής Πολιτείας αναγνωρισθέντων ώς νομίμων Μητροπολιτών Πειραιώς.
Είδικώτερον ό έξ αυτών Νικόλαος Μασιακάρης χειροτονηθείς δήθεν .φς
Μητροπολίτης Πειραιώς τήν 25-1-1973, ΰπό άλλων ψευδεπισκόπων, άνύ-
παρκτον εχόντων τήν ίερωσύνην ώς προερχομένην έκ καθηρημένων
κληρικών, ένεθρονίσθη έν έπισήμω τελετή έν Πειραιεί, έκτοτε δέ άντιποι-
ούμενος τήν Ιδιότητα του Μητροπολίτου Πειραιώς, άσκεΐ έν Πειραιεϊ καί
άλλαχού, άπαντα τά καθήκοντα αύτοϋ, ήτοι Ιερουργεΐ ώς Μητροπολίτης
Πειραιώς, χειροτονεί άλλους ψευδοκληρικους, υπογράφεται ώς Μητροπο-
λίτης Πειραιώς κ.ο.κ. "Οτι ό δεύτερος τούτων Γεώργιος ή Γερόντιος
Μαργιόλης, ίδρύσας άπό ετών παράνομον γυναικεΐον μοναστήριον έν
Μεγάλω Πεύκω "Αττικής, εις δ όλως παρανόμως και άντικανονικώς προς
σκανδαλισμόν τών Χριστιανών, εκτελεί χρέη ηγουμένου, έχειροτονήθη
ύπό τοΰ αρχηγού τών έν Ελλάδι Παλαιοημερολογιτών Άκακίου Παππά, τής
παρατάξεως τοΰ πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου, δήθεν ώς επίσκοπος Σα-
λαμΐνος, άντικαταστήσας εσχάτως τόν τίτλον του εις Μητροπολίτην Πειραι-
ώς. Καί τέλος ότι προς έξαπάτησιν καί προσηλυτισμόν τών απλοϊκών
ανθρώπων εμφανίζεται ώς επίσκοπος καί δή Μητροπολίτης Πειραιώς,
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έκτελών άπαντα τά αρχιερατικά τοϋ επισκόπου καθήκοντα καί είδικώτερον
τοΰ Μητροπολίτου Πειραιώς ήτοι ίερουργεΐ ώς Μητροπολίτης Πειραιώς,
χειροτονεί καί υπογράφεται ώς Μητροπολίτης, τοϋ τίτλου τούτου αναγνω-
ριζομένου ύπό της Πολιτείας αποκλειστικώς καί μόνον εις αυτόν (μηνυ-
τήν) ώς νόμιμον καί κανονικόν Μητροπολίτην Πειραιώς. ΟΙ κατηγορούμε-
νοι ώς εικός αρνούνται πάσαν ένοχήν ύποστηρίζοντες ότι ή εκλογή των
ώς Μητροπολιτών ύπήρξεν νόμιμος ή δέ χειροτονία των έλαβε χώραν συμ-
φώνως προς τους Ιερούς Κανόνας καί είναι έγκυρος καί κανονική. Ίδομεν:
Ύπό της έν Νικαία Βιθυνίας σϋνελθούσης έν έτει 325 Πρώτης Οικουμενι-
κής Συνόδου, καθωρίσθη αμετακλήτως ή τέλεσις έν τη Ανατολική Όρθοδό-
ξω Εκκλησία, των τε κινητών καί ακινήτων θρησκευτικών εορτών, βάσει
τοϋ γνωστού τότε, Ιουλιανού Ημερολογίου. Είδικώτερον περί της εορτής
τοϋ Πάσχα ώρίσθη όπως έορταζηται καθ" ήμερομηνίαν, κυμαινομένην
μεταξύ δύο σταθερών τοιούτων, ήτοι ούτε πρό τής εαρινής ισημερίας,
ούσης κατά τό Ίουλιανόν Ήμερολόγιον τής 21ης Μαρτίου εκάστου έτους,
ούτε καί πρό τής πρώτης μετ" αυτήν Πανσελήνου, αλλά τήν πρώτην μετά
ταύτην Κυριακήν, πάντοτε δέ ύπό τόν όρον τοϋ προεορτασμού τοϋ
Ιουδαϊκού Πάσχα (ούτω καί Ζ "Αποστολικός Κανών καθ' όν "Εϊ τις Επίσκο-
πος ή Πρεσβύτερος ή Διάκονος, τήν Άγίαν τοϋ Πάσχα ήμέραν πρό της
εαρινής Ισημερίας μετά Ιουδαίων έπιτελέσοι, καθαιρείσθω,,. Ή πάροδος
όμως τών αιώνων, κατά τους ειδικούς περί τήν Άστρονομίαν, απέδειξε τό
έσψαλμένον τοϋ Ιουλιανού ημερολογίου, διότι ή εαρινή δέν ήτο, κατ" αυτό
υπολογιζόμενη, ακριβής, ώς έκπίπτουσα έκ τής 21ης Μαρτίου κατά 1,1'
λεπτά καθ' έκαστον έτος, άτινα είς 128 έτη άπετέλουν μίαν όλόκληρον
ήμέραν. "Η αστρονομική αύτη άπομάκρυνσις έσχεν ώς αποτέλεσμα τήν
μετακίνησιν τής εορτής τού Πάσχα έκ τής βάσεως τοϋ Πασχαλίου Κανόνος
τής έν Νικαία Α' Οικουμενικής Συνόδου, ώς καί τών έκ ταύτης εξαρτω-
μένων υπολοίπων κινητών εορτών, μή έορταζομένην πλέον κατά τήν
άστρονομικώς ώρισθεΐσαν ήμέραν, αλλά κατ" άνάλογον μετακίνησιν.- Τήν
άστρονομικήν ταύτην ανωμαλία ν, κατιδούσα ή Ρωμαϊκή Καθολική Εκκλη-
σία, ήρεν έν έτει 1582, είσαγαγοϋσα τό έκ τού Πάπα τής Ρώμης ΓρηγορΙου
ΙΓ όνομασθέν Γρηγοριανόν Ήμερολόγιον, όπερ παραβαίνει καί αγνοεί
παντελώς τόν Πασχάλιον Κανόνα τής έν Νικαία Α' Οικουμενικής Συνόδου.
Ένεκα τούτου, καί ανεξαρτήτως τοϋ ότι ή διά τοϋ ώς άνω ημερολογίου
γενομένη αστρονομική διόρθωσις δέν έθεωρήθη τελεία καί ακριβής έν
πάσι, ή Ορθόδοξος Ανατολική Εκκλησία αποκρούουσα τήν
καινοτομίαν απέρριψε τήν μεταρρύθμησιν τοϋ Ι ο υ λ ι α ν ο ύ
Η μ ε ρ ο λ ο γ ί ο υ . Ούτω ή έπί Ιερεμίου συνελθούσα έν Κων/πόλει Σύνοδος
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τώ 1583, τή συμμετοχή των Πατριαρχών "Αλεξανδρείας Σιλβέστρου,
Ιεροσολύμων Σωφρονίου και πολλών άλλων αρχιερέων άπεκήρυξε καί
κατεδίκασε τό Γρηγοριανόν Ήμερολόγιον ώς παραβίασαν τόν περί της
εορτής τοϋ Πάσχα κανόνα τής Α' έ.ν Νικαία Οικουμενικής Συνόδου, έκδό-
σασα Σιγγίλιον έν ώ μεταξύ τών άλλων διαλαμβάνονται κα( τά έξης:" Συγγί-
λιον Πατριαρχικής διατυπώσεως έγγυκλίου τοις απανταχού Όρθοδόξοις
Χριστιανοΐς εις τό μή παραδέχεσθαι τό νεώτερον Πασχάλιον ή Καλενδά-
ριον τού καινοτομηθέντος Ημερολογίου, άλλ' έμμένειν ταΐς άπαξ καί κα-
λώς 'διατυπωθεΐσι παρά τοις Άγίοις (318) τριακοσίοις δέκα οκτώ Θεοφόροις
Πατράσι τής "Αγίας οικουμενικής πρώτης Συνόδου μετ' έπιτιμίου καί ανα-
θέματος (ϊδητε: Π. Πανάγιωτάκου - Σ. "Αλεξανδροπούλου: Τό Έλληνικόν
Παλαιοημερολογιακόν Ζήτημα, "Αρχεΐον Εκκλησιαστικού καί Κανονικού
Δικαίου, τόμος Στ. σελ. 29 καί έπ., Ι. Πετριτάκη: Ή θέσις τού "Ελληνικού Πα-
λαιοημερολογιακοΰ Ζητήματος, σελίς 5 καί όπ.). Έν "Ελλάδι άπό τοϋ έτους
1918 έμελετάτο ήδη ή ημερολογιακή αναπροσαρμογή, πλην ουδέν απεφα-
σίσθη πρό τού έτους 1923, οπότε ή Κυβέρνησις Στ. Γόνατα, έπιθυμήσασα
νά θέση τέρμα εις τήν άνωμαλίαν, άνέθηκεν εις έπιτροπήν (άπαρτιζομένην
έκ τών Γ.Κοφινά, Δ. Αΐγινήτου, Χρυσ. Παπαδοπούλου, Π. Τσιτσεκλή καί Ά.
"Αλιβιζάτου), τήν μελέτην τού ζητήματος. Ύπήκουσα δέ είς τήν έν τή άπό
16 Ιανουαρίου 1923 εκθέσει ταύτης περιληφθεΐσαν υπόδειξίν της, καθ" ην
"πρέπον εκρίθη νά διατηρηθή προσωρινώς έν Ισχύει τό Ίουλιανόν "Εορτο-
λόγιον, καθ" όσον δηλαδή άφορα τάς θρησκευτικός έορτάς καί τά τής Εκ-
κλησίας έν γένει, μέχρις ού συννενοηθώσι καί συναινέσωσιν είς τήν μετα-
βολή ν αυτού πάσαι αί ορθόδοξοι Έκκλησίαι, παρακαλουμένου τοϋ Οίκουμε-
νικοϋ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως όπως άναλάβη τήν πρωτοβου-
λίαν τής προς τοϋτο συννενοήσεως „ είσηγήθη είς τόν Βασιλέα Γεώργιον
Β" τήν ύπογραφήν Διατάγματος, δι" ού καθιεροϋτο ώς πολιτικόν Ήμερολό-
γιον τό Γρηγοριανόν τοιούτον, ώς έκκλησιαστικόν δέ παρέμενε τό Ίουλια-
νόν, βάσει τού οποίου θά καθορίζοντο αί κατά τους κείμενους νόμους εορ-
τάσιμοι καί εξαιρετέοι ήμέραι ώς καί ή "Εθνική "Εορτή τής 25ης Μαρτίου.
(Χρυσοστόμου "Αρχιεπισκόπου "Αθηνών, ή διόρθωσις τοϋ "Ιουλιανού Ημε-
ρολογίου, σελ. 14 έπ.). Μεθ' δ εξεδόθη τό άπό 18/1/25/1/1923 Β.Δ., δι ού
καθωρίσθη όπως, τό μέν Κράτος ακολουθεί τό Νέον Ήμερολόγιον ή δέ
"Εκκλησία τό Ίουλιανόν. ΔΓ αυτού ή 16η Φεβρουαρίου 1923 έγένετρ 1η
Μαρτίου 1923. Τήν 10ην Μαρτίου εις τόν θρόνον τών "Αθηνών άνήλθεν ό
Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, όστις είσηγήθη έν τή συνελθούση έν Αθή-
ναις τήν 18ην Απριλίου Σύνοδον τής "Ιεραρχίας "τήν ανάγκην ταυτίσεως
τοΰ "Εκκλησιαστικού "Ημερολογίου προς τό Πολιτικόν,,. Ή Σύνοδος εδέχθη
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τάς απόψεις ταύτας Οπό τήν προϋπόθεσιν τής συννενοήσεως μετά των
λοιπών "Ορθοδόξων Εκκλησιών. Τήν 23-12-1923 ό "Αρχιεπίσκοπος "Αθηνών
Χρυσόστομος, υπέβαλε προς τήν Σύνοδον τής "Ιεραρχίας, συνελθοϋσαν
προς έπικύρωσιν τοϋ Καταστατικού Νόμου τής Εκκλησίας, τάς αποφάσεις
τοΰ Διορθοδόξου Συνεδρίου τής Κωνσταντινουπόλεως (1923) καί έλαβε
τήν γνώμην τής πλειοψηφίας διά τήν ήμερολογιακήν ματαρρύθμησιν, μειο-
ψήφησα ντων τών Δημητριάδος Γερμανού, Πατρών "Αντωνίου, Θήρας Άγα-
θαγγέλου καί Χαλκίδος Γρηγορίου. Ούτω διά τής ύπ* αριθμ. 430/1 Μαρτίου
1924 εγκυκλίου γνωστοποιείται είς τάς Εκκλησιαστικός καί πολιτικός
αρχάς τής Ελλάδος καί τού "Εξωτερικού ότι ή 10η τοΰ αυτού μηνός Μαρτί-
ου, θά έλαμβάνετο ώς ή 23η. Ή αποδοχή τοΰ υπό τής Ανωτάτης "Εκκλησια-
στικής Διοικήσεως τής Ελληνικής Εκκλησίας εισαχθέντος διορθωμένου
Ιουλιανού "Εορτολογίου δέν ΰπήρξεν, ατυχώς, ομόθυμος υπό τού Χριστε-
πωνύμου έν αυτή πληρώματος. Ή κατά τής έορτολογικής καινοτομίας
άντίδρασις βαθμηδόν καί κατ" ολίγον ήρξατο αύξουμένη, ένισχυθεΐσα
σοβαρώς υπό τών έκ τοΰ "Αγίου "Ορους προς άποτροπήν αυτής έξορμη-
σάντων Μοναχών καί Ιερομόναχων. Ταυτοχρόνως ήκούοντο επίσημοι
γνώμαι χαρακτηρίζουσαι τήν διόρθωσιν ώς "ήμερολογιακήν καινοτομίαν,,
(Ίδετε Π. Παναγιωτάκου - Σ. "Αλεξανδροπούλου: Τό Έλληνικόν Παλαιο-
ημερολογιακόν Ζήτημα, Άρχεϊον Εκκλησιαστικού καί Κανονικού Δικαίου,
τόμος ΣΤ. σελίς 34 παρ. ΙΥ καί αυτόθι παραπομπάς). Έν έτει δέ 1926
συνεκροτεΐτο νομίμως καί ή πρώτη αύτοκληθεΐσα "Ελληνική Θρησκευτική
Κοινότης τών Γνησίων "Ορθοδόξων Χριστιανών,, ήτις θρησκευόμενη κατά
τό όρθόδοξον δόγμα, άλλ" ακολουθούσα τό Ίουλιανόν Έορτολόγιον,
προέβη είς τήν ΐδρυσιν Συλλόγων και Σωματείων άνά τήν Χώραν, άνήγει-
ρεν Ιδίους ευκτήριους οίκους καί κτητορικάς "Ιεράς Μονάς διά τήν λατρείαν
τοΰ Θείου κατά τό Ίουλιανόν Έορτολόγιον. Πλην τό υπέρ τού "Ιουλιανού
Εορτολογίου κίνημα έν "Ελλάδι έκορυφώθη, λαβόν δυσάρεστον εθνικώς
τροπήν, άφ" ότου κατά Μάϊον 1935 Έλληνες έν ενεργεία καί μή, "Αρχι-
ερείς δΓ εγγράφου διαμαρτυρίας προς τήν Ίεράν Σύνοδον τής Εκκλησίας
τής "Ελλάδος κατεδίκαζον τήν είσαγωγήν τοΰ διορθωμένου "Ιουλιανού
"Εορτολογίου, επιμένοντες μάλιστα ότι επρόκειτο περί είσαγωγής αυτού
τούτου τοΰ Γρηγοριανού "Ημερολογίου, θεωροΰντες περαιτέρω ότι διά τής
κανονικής ταύτης καινοτομίας παρεσύρθη ή "Ορθόδοξος Εκκλησία τής
"Ελλάδος είς "διακοπήν,, έκ τού θριγγοΰ τών Θείων καί "Ιερών Κανόνων καί
τών "Ιερών Παραδόσεων τής "Ανατολικής "Ορθοδόξου Εκκλησίας,,. Έν
συνεχεία δέ "άποσχίζοντες εαυτούς έκ τής Διοικούσης "Εκκλησίας,, έδή-
λουν ότι, " έν τώ πλαισίω τής Μιας "Αγίας Εκκλησίας αποτελούντες τήν
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πατροπαράδοτον καΐ άκαινοτόμητον Αΰτοκέφαλον Όρθόδοξον ΈκκλησΙαν
τής Ελλάδος, τήν άνύστακτον φρουράν, τήν άγρυπνως φρυκτωροΟσαν επί
των αδαμάντινων επάλξεων τής μιας "Ορθοδόξου Ελληνικής Εκκλησίας,,
έχειροτόνουν αυθημερόν κατωτέρους κληρικούς εις επισκόπους καΐ μετ'
αυτών συνεκρότουν τήν Ί. Σύνοδον τής "Εκκλησίας των Γνησίων "Ορθοδό-
ξων Χριστιανών τής "Ελλάδος, τών άκολουθούντων τό Πάτριον Έκκλησια-
στικόν "Εορτολόγιόν. Ή "Ορθόδοξος "Εκκλησία τής "Ελλάδος εφήρμοσε
κατά τών άνω "Αρχιερέων καί τών υπ" αυτών χειροτονηθέντων είς "Επισκό-
πους τήν έκκλησιαστικήν ποινικήν νομοθεσίαν, είσαγαγούσα αυτούς είς
δίκην, βάσει τής Ισχυούσης έν "Ελλάδι εκκλησιαστικής ποινικής δικονομίας,
ενώπιον τοϋ Πρωτοβαθμίου διά τους "Αρχιερείς Δικαστηρίου, καί κατηγο-
ρήσασα αυτούς έπί φατρία, παρασυναγωγή, τυρεία, καταφρονήσει τής
κανονικής καί νομίμου Εκκλησίας τής "Ελλάδος καί παροτρϋνσει τοΰ κλή-
ρου καί τοϋ λαού προς άποκήρυξιν αυτής κ.λ.π. κατά τάς διατάξεις τών
θείων καί "Ιερών κανόνων ΛΔ' τής ΣΤ' Οικουμενικής Συνόδου, Ε' τής έν
Άντιοχεία καί ΙΔ' καί ΙΕ' τής Πρωτοδευτέρας κατεδίκασε πάντας είς τήν
ποινήν τής καθαιρέσεως μετά τών έπακολουθούντων έν τη ποινή ταύτη
κανονικών συνεπειών. ΟΙ καταδικασθέντες όμως, κατά τά ανωτέρω ερήμην
"Αρχιερείς, ώς μή προσελθόντες ίνα δικασθώσιν έπίτώ προταχθέντι ύπ'
αυτών κανονικώ λόγω, ότι άναρμοδίως είσήγοντο είς δίκην ενώπιον
"Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου τής Διοικούσης "Εκκλησίας άπό τής οποίας,
κηρυχθείσης υπ" αυτών καί ώς σχισματικής, εΐχον προηγουμένως "άφ'
εαυτών αποκοπή,, δι" έκκλήτου ήχθησαν κατά τους κανόνας (ΛΣΤ'
Καρθαγένης, ΣΤ' τής Β' Κων/πόλεως , ΙΒ' "Αντιοχείας) ενώπιον.της υπό
τόν Οίκουμενικόν Πατριάρχην Κων/πόλεως μείζονος Συνόδου, κατηγο-
ρούντες τους είσαγαγόντας έν τή "Ορθοδόξω. "Εκκλησία τής "Ελλάδος
"Αρχιερείς τήν Ήμερολογιακήν μεταρρύθμησιν άνευ συμφώνου γνώμης
ολοκλήρου τής άνά τόν κόσμον "Ανατολικής "Ορθοδόξου "Εκκλησίας, έν
ταύτώ δ" αμφισβητούντες καί τήν κανονικότητα τής εισαγωγής αυτών είς
δίκην καί καταδίκην είς τήν ποινήν τής καθαιρέσεως. Έκτοτε δέ, μή έκδι-
κασθείσης εισέτι τής έκκλήτου ταύτης, μετά τού άκολουθούντος αυτούς
Ποιμνίου εξακολούθησαν έκκλησιάζοντες καί έκκλησιαζόμενοι κατά τό
"Ιουλιανόν Εορτολόγιο ν, ενεργούντες πάσης φύσεως Ιερατικός πράξεις,
διδάσκοντες ότι δέν αποτελούν ίδιαιτέραν σχισματικήν Έκκλησίαν έν
Ελλάδι, άλλ' έν τώ πλαισίω τής Μιας "Εκκλησίας αποτελούν τήν πατροπα-
ράδοτον καί άκαινοτόμητον Αΰτοκέφαλον Έκκλησίαν τής "Ελλάδος, ει καί
παρουσιάζονται κατά τό φαινόμενον καί τήν έξωτερικήν έκδήλωσιν τής
πίστεως, ώς έχοντες Ιδίαν λατρείαν, Ιδίους ευκτήριους οίκους καί Ιδίους
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λειτουργούς, τελούντες έν άκοινωνησία προς τήν καινοτομήσασσν Ίεραρ-
χίαν της Ιεραρχίας της "Ελλάδος καί ασκούντες τά της λατρείας έλευθέ- .
ρως, εί καί διηρημένοι όντες άπό τίνος είς δύο εκκλησίας, διευθυνομένας,
έκατέρας τούτων, ύπό ιδίας Συνόδου Παλαιοερτολογιτών "Αρχιερέων.
Διότι άπό τού έτους 1937 ό κατά τήν 26ην Μαΐου 1935 χειροτονηθείς είς
έπίσκοπον Βρεσθένης "Αγιορείτης Ιερομόναχος Ματθαίος Λαυρεώτης,
περιελθών είς έριδα μετά των λοιπών "Αρχιερέων, ην καί τύποις περιέ-
γραψεν, ίδρυσε νέαν Θρησκευτικήν κοινωνίαν, ην ώνόμασεν ωσαύτως
ΈκκλησΙαν των Γνησίων "Ορθοδόξων Χριστιανών της "Ελλάδος. Έν δ" έτος
βραδύτερον, θεωρήσας τήν υπ" αυτόν "Εκκλησίαν ώς έν διωγμώ τελούσαν
καί επικαλεσθείς "άπαρρησιαστον επισκόπων καιροϊς χαλεποϊς,, προέβη
είς χειροτονίαν "ιερομόναχου είς Έπίσκοπον καί ευθύς μετά τούτου είς
χειροτονίας ετέρων τριών ιερομόναχων είς "Επισκόπους, μεθ' ών συνε-
κρότησεν έν συνεχεία τήν "Ιεράν Σύνοδον της Ματθαιίκής λεγομένης πα-
ρατάξεως της "Εκκλησίας τών Γνησίων "Ορθοδόξων Χριστιανών τής "Ελλά-
δος. "Η έν λόγω δευτέρα τών Παλαιοημερολογιτών "Εκκλησία υποστηρίζει
τήν συγκρότησιν αυτής κατά τά έν τή "Εκκλησία τών τριών πρώτων αιώνων
τηρηθέντα, μεριμνά δέ νά διακρίνη φανερώς τήν θέσιν αυτής έν τή Πολι-
τεία, άπό πάσης άλλης Παλαιοημερολογιακής τοιαύτης, υποδεικνύουσα
τούτο κατά τήν εκτός τών ιεροτελεστιών άμφίεσιν τών κληρικών καί
μοναχών έν αύτη. ΑΙ ύπό τών Παλαιοημερολογιτών δμως υποστηριζόμενοι
ώς άνω απόψεις, περί τοϋ απολύτως κανονικού τής Ιερωσύνης αυτών ώς
καί ή ενισχυτική τούτων (απόψεων) γνώμη καθ" ήν, ό καθηρημένος ορθόδο-
ξος Αρχιερεύς χειροτονών μετά τήν καθαίρεσιν δέν διαπράττει τό αδίκημα
τής άντιποιήσεως αρχής, ή δέ ύπ" αυτού γενομένη χειροτονία ουδόλως
είναι άκυρος ή ανυπόστατος, αφού καί μετά τήν καθαίρεσιν δέν εκπίπτει
τοϋ Ιερατικού αυτού αξιώματος, όπερ άπαξ τή έπικλήσει τοϋ "Αγίου
Πνεύματος άποκτηθέν είναι άναφαίρετον καί εσαεί άνεξάλειπτον, διότι ή
θεία )(άρις παραμένει δυνάμει έν αύτώ, αίρομένης δέ τής καθαιρέσεώς του
επανέρχεται είς τόν οίκεΐον Ιερατικόν βαθμόν άνευ άναχειροτονήσεως,
ήτις θά ήτο απαραίτητος έάν εΐχεν στερηθή ταύτης (Πρόβλ. και ΒΑΛΣΑ-
ΜΩΝΑ έν τή ερμηνεία τού 19ου τής Σαρδικής (3.277) "ότι ούδένα προκρι-
ματισμόν υπέστησαν οι παρά τίνων καθαιρεθέντων ή και άναθεματισθέντων
κληρωθέντες,/ Δ.Πετρακάκου "Περί τοΰ κύρους τών χειροτονιών σελ. 21
καί αυτόθι παραπομπάς, Ί . Παναγοπούλου "Περί τοϋ κύρους τής χειρο-
τονίας κληρικού παρά καθηρημένου παλαιοημερολογίτου επισκόπου
γενομένης,, Μ.Ο.Β.18 σελ. 900 καί έπ., καί αυτόθι παραπομπάς) δέν
έγένοντο αποδεκτοί ύπό τής Νομολογίας τών Δικαστηρίων άτινα δέχονται
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δτι οΐ κατά το έτος 1935 καθαιρεθέντες αρχιερείς μετέστησαν είς τήν
τάξιν τοϋ Μοναχού, μηδεμίαν έξουσίαν έχοντες προς ένέργειαν των είς
τους "Επισκόπους επιτρεπομένων, έν οΐς καί ή χειροτονία Ιερέως ή
"Αρχιερέως, ήτις τυχόν γενομένη είναι άνευ εννόμου αξίας καί δέν
περιποιεΐ τώ χειροτονηθέντι τήν ιδιότητα τοϋ κληρικού ή τοϋ επισκόπου
(Α.Π. 39/1956 Ποιν. Χρον! ΣΤ. 190, Α.Π. 178/1957 Ποιν. Χρον. Ζ' 372).
Προς θεραπείαν τής τοιαύτης "αδυναμίας,, αϊ δύο θρησκευ-
τ ικοί κοινωνίαι των Παλαιοημερολογιτών προσέφυγον κε-
χωρισμένως εκάστη, είς τήν Ύπερόριον Ρωσσικήν Όρθόδο-
ξον Έκκλησίαν, ήτις εδέχθη τό μεν διά χειροθεσίας, κατ* οί-
κονομίαν τοϋ Η' Αποστολικού Κανόνος τής Πρώτης Συνόδου
"Περί τών όνομαζόντων μέν εαυτούς καθαρούς ποτέ, προσερχόμενων δέ
τή καθολική καί Αποστολική Εκκλησία, έδοξε τή αγία καί μεγάλη Συνόδω,
ώστε χειροθετουμένους αυτούς, μένειν ούτως έν τώ κλήρω. . .,, νά
καταστήση κανονικός τάς έκ τοϋ Ματθαίου προερχόμενος
χειροτονίας τής"Ματθαϊκής,, Ιεραρχίας, δυνάμει τής αρχής καθ*
ην μία άνομος πράξις επικυρώνεται ώς Μυστήριον άνευ τής ανάγκης τής
επαναλήψεως, ή οποία (Ιεραρχία) δέν άνεγνωρίσθη ύπό τής άλλης
παρατάξεως τών Παλαιοημε-ρολογιτών, τό δέ διά χειροτονίας νά
έξασφαλίση τήν διαδοχήν τής Ιεραρχίας είς τήν τταράταξιν
τών τελευταίων τούτων.

Οϋτω τόν Δεκέμβριον τοϋ 1960 επέτυχε νά χειροτονηθή
έν Α μ ε ρ ι κ ή ύπό τών Αρχιεπισκόπων Σικάγου Σεραφείμ Καί
τοϋ Επισκόπου Θεοφίλου ό ^Αρχιμανδρίτης Άκάκ ιος Παππάς
είς Έπίσκοπον Ταλαντίου. Έπανελθών έξ "Αμερικής δ "Επίσκοπος
Ταλαντίου, ανέλαβε τήν ποιμαντορίαν τής Εκκλησίας τών Γ.Ο.Χ. επικου-
ρούμενος έκ μιας έξ Αρχιμανδριτών Επιτροπής. Τόν μήνα Μάΐον"1962 ό
ανωτέρω έν συνεργασία μετά τής περί αυτόν Εκκλησιαστικής Επιτροπής
προσεκάλεσεν έκ Νοτίου Αμερικής τόν "ΑρχιεττΙσκοττον Χι-
λής καί Περού Λεόντιον, καί έχειροτόνησαν είς τήν έν Παια-
νία Α τ τ ι κ ή ς Ίεράν Μονήν τοϋ Αγίου Νικολάου τόν Αρχιμαν-
δρίτην Παρθένιον Σκουρλή είς έπίσκοπον Κυκλάδων, τόν
"Αρχιμανδρίτην Αύξέντιον Πάστραν είς έπίσκοπον Γαρδικί-
ου, καί τόν "Αρχιμανδρίτην Χρυσόστομον Νασλίμην είς έπίσκοπον Μαγνη-

> οίας (ϊδετε έν σελίδι 37 καί έπομ. τήν Σύντομον Ιστορική ν Περιγραφήν τής
Εκκλησίας τών Γνησίων "Ορθοδόξων Χριστιανών Ελλάδος, τήν έκδοθείσαν
έν έτει 1973 Οπό τών Ζηλωτών "Αγιορειτών Πατέρων). . Έν συνεχεία τήν
6ην "Ιουνίου 1962 έν τή ώς εϊρηται Ιερά Μονή οΐ επίσκοποι Ταλαντίου
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Άκάκιος, Κυκλάδων Παρθένιος καί ΓαρδικΙου Αυξέντιος έχειροτόνησαν
τόν ΆρχιμανδρΙτην Γερόντιον Μαργιόλην δεύτερον των κατηγορουμένων
είς έπίσκοπον Σαλαμΐνος (ϊδετε τό υπ αριθμ. Πρωτ. 5/6-6-1962 Πιστο-
ποιητικόν Χειροτονίας τής "Εκκλησίας των Γνησίων "Ορθοδόξων Χριστια-
νών της Ελλάδος), όστις κατόπιν τής ύπ" αριθμ. πρωτ. 198/5-7-1971
Συνοδικής αποφάσεως τής Εκκλησίας των Γ.Ο.Χ. Ελλάδος φέρει τόν τί-
τλον τοϋ Μητροπολίτου τών Γνησίων "Ορθοδόξων Χριστιανών Πειραιώς καί
Σαλαμϊνος. Έτέρωθεν δυνάμει τής ύπ" αριθμ. πρωτ. 16-11 τής 15/18ης
Σεπτεμβρίου 1971 αποφάσεως τής Συνόδου τών Επισκόπων τής Ύπερο-
ρίου Ρωσσικής "Ορθοδόξου "Εκκλησίας ένετάλησαν οί "Αρχιερείς Γερμανίας
Φιλόθεος καί Αυστραλίας Κων/νος, όπως μεταβαίνοντες είς Βοστώνην
χειροθετήσωσι τους επισκόπους Κορινθίας Κάλλιστον καί Κι-
τίου Έττιφάνιον. Όντως τήν μέν 17ην Σεπτεμβρίου 1971 έχειροθετήθη
Οπό τών άνω Αρχιερέων ό Μητροπολίτης Κορινθίας Κάλλιστος έν τή Ιερά
Μονή τής Μεταμορφώσεως τοϋ Σωτήρος είς Μπροΰκλιν τής Μασσαχουσέ-
της, τήν δέ έπομένην καί είς τόν ώς άνω Ναόν έχειροθετήθη ό "Επίσκοπος
Κιτίου Έπιφάνιος. Έπανελθόντες ο'ι ανωτέρω είς τήν Ελλάδα, έχειροθέτη-
σαν, τους υπολοίπους "Αρχιερείς τής Ματθαιίκής παρατάξεως καί οί "Αρχιε-
ρείς τόν κλήρον (ϊδετε τό Περιοδικόν ΚΗΡΥΞ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ
Περίοδος Δ' - Τόμος 17ος Μήν Νοέμβριος σελ. 6 καί επόμενα). "Ακολού-
θως τήν 26ην "Ιανουαρίου 1973 καί έν τω Ί.Ναώ "Αγίου Νικολάου, τής Ιεράς
Μονής Μεταμορφώσεως τοϋ Σωτήρος Κουβαρά "Αττικής, οΐ επίσκοποι "Αθη-
νών "Ανδρέας, Θεσσαλονίκης Δημήτριος, Κορινθίας Κάλλιστος, Τρίκκης καί
Σταγών Βησσαρίων καί Μεσσηνίας Γρηγόριος έχειροτόνησαν τόν Αρχιμαν-
δρΙτην Νικόλαον Μεσσιακάρην - πρώτον τών κατηγορουμένων - είς έπΐ-
σκοπον Πειραιώς. - Έρευνητέον μετά ταύτα τυγχάνει τό θέμα περί τής νο-
μικής θέσεως έν τή "Ελληνική Πολιτεία τών ανηκόντων είς τήν Έκκλησίαν
τών Γνησίων "Ορθοδόξων Χριστιανών, κληρικών τε καί λαϊκών, αδιακρίτως.
Περί τούτου ύπεστηρίχθησαν δύο γνώμαι: Κατά τήν πρώτην τούτων, ή
Αυτοκέφαλος Εκκλησία τής Ελλάδος δύναται μέν ένεκα τής προς αυτήν
άπειθίας νά έπιβάλη είς τους Παλαιοημερολογίτας κληρικούς τάς ποινάς
τοϋ κανονικού δικαίου, όμως ούτε τήν τέλεσιν τών εορτών κατά τό παλαιόν
ήμερολόγιον δύναται ν' απαγόρευση ούτε ν' άξιώση τήν διάλυσιν τών θρη-
σκευτικών ενώσεων τών παλαιοημερολογιτών, καθ" όσον ή θρησκευτική
κοινωνία αυτών, αναγνωρισθείσα ΡΕ ΡΑΟΤΟ ύπό τής Πολιτείας, αλλά
καί ΡΕ ϋΙΙΡΕ διά τής περιληφθείσης έν άρθρω 2 τοϋ Σχεδίου Συντάγ-μα-
τος τοϋ έτους 1948 τής Επιτροπής έπί τοϋ Συντάγματος τής Δ" 'Αναθε-
ωριτικής Βουλής, ερμηνευτικής δηλώσεως, καθ" ήν είς τήν έννοιαν τοϋ
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όρου "ελευθερία τής Θρησκευτικής συνειδήσεως περιλαμβάνεται καί τό
θρησκευεσθαι κατά τό παλαιόν ήμερολόγιον,, δηλώσεως ήτις περιελήφθη
καί είς τά πρακτικά τής Συντακτικής Επιτροπής τού Ξ Η" Ψηφίσματος, ώς
καί τής ετέρας τοιαύτης τοϋ Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευ-
μάτων Χ. Καραπιπέρη είς τήν Ε' Άναθεωριτικήν Βουλήν κατά τήν συζή-
τησιν τού άρθρου 13 τοϋ έν ισχύει Συντάγματος καθ' ην ". .. οι ούτω αυτο-
αποκαλούμενοι Γνήσιοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί (Παλαιοημερολογΐται)"
δύνανται νά τελούν άκωλύτως τά λατρευτικά των καθήκοντα,, (επίσημα
πρακτικά, Συνεδρίασις ΟΣΤ. σελ. 2140), απολαύει πλήρους θρησκευτικής
ελευθερίας καί εκδηλώσεως τής λατρείας των οπαδών της, υπό τους πε-
ριορισμούς πάντοτε τού Συντάγματος καί τών νόμων (Πρόβλεπε, Γνωμο-
δότησιν Γιδοπούλου - Βαμβέτσου - "Ανδρούτσου, έν Δικαιοσύνη 1933 σελ.
32). Έν τή έννοία δε τής πλήρους θρησκευτικής ελευθερίας, ήτις είναι
συνταγματικώς κατωχυρομένη διά τοΰ άρθρου 13 παρ. 1 καί 2 τοΰ έν Ισχύει
Συντάγματος, περιλαμβάνονται τά δικαιώματα α) τής ελευθερίας της θρη-
σκευτικής συνειδήσεως καί λατρείας, ώς συναρτήματος τών ανεγνωρι-
σμένων ατομικών ελευθεριών, β) τής ελευθερίας πίστεως, ήτοι τής εσωτε-
ρικής διαμορφώσεως τών σχέσεων τού ατόμου προς τό θείον, γ) τής
ελευθερίας τής εκδηλώσεως καί εκφράσεως τών θρησκευτικών δοξασιών,
δ) τής Ελευθερίας τής λατρείας, ήτοι τής εκδηλώσεως τής προς τό θείον
αφομοιώσεως, ε) τής ελευθερίας τοϋ συνέρχεσθαι καί συνεταιρίζεσθαι διά
θρησκευτικούς σκοπούς καί στ) τής ελευθερίας ανεγέρσεως Ναών καί
εύκτηρίων οίκων, ώς συνεπείαι τοϋ δικαιώματος τού συνέρχεσθαι διά θρη-
σκευτικούς σκοπούς καί τοΰ δικαιώματος τής ελευθέρας τελέσεως
λατρείας, έφ" όσον αύτη δέν αντίκειται είς τά χρηστά ήθη καί τήν δημοσίαν
τάξιν καί δέν ασκείται προσηλυτισμός (πρβλ. Πλημ. Ηρακλείου: 115/1967
Ποιν. Χρον. 12 σελ. 243 καί τήν ύπ' αυτήν πρότασιν τοϋ εισαγγελέως Πρω-
τοδικών Θ. Μπαντούνα καί αυτόθι παραπομπάς, Γνωμοδότησις Ίωάν. Σόντη
Ν.Β. 13 σελ. 996). "Ολως αντίθετος ή ετέρα γνώμη. Κατ" αυτήν οί Παλαιο-
ημερολογΐται, άτε μή όντες αίρετικοί, μηδέ σχισματικοί κηρυχθέντες, έξα-
κολουθούσιν υπαγόμενοι είς την Αύτοκέφαλον Έκκλησίαν τής "Ελλάδος,
τούτων δε ένεκα υπόκεινται κατά πάντα είς τους νόμους καί κανόνας τους
διέποντας τήν Έκκλησίαν ταύτην καί είς τά κελεύσματα αυτής. Κατά τήν
γνώμην ταύτην, ή "Επίσημος "Εκκλησία δικαιούται ν" απαγόρευση είς τους
Παλαιοημερολογίτας τήν τέλεσιν εορτών κατ" άλλας ημέρας, πλην τών
ύπό τής επισήμου Εκκλησίας οριζομένων (ίδετε γνωμοδότησιν Γ. Ράμμου -
Χρ. Σγουρίτσα - Κ. Τσάτσου έν θέμιδι ΞΒ 1951 σελ. 4). "Ορθότεραν θεω-
ροΰμεν τήν πρώτην γνώμην. Κατά ταύτα εφόσον επιτρέπεται ή
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ϊδρυσις νέας θρησκευτικής Κοινωνίας, κατά λογικήν άκολουθίαν πρέπει
αύτη νά έχη ιερείς καί επισκόπους διά τήν τέλεσιν των τής λατρείας των.
ΟΙ κληρικοί ούτοι εϊτε προερχόμενοι έκ τής επισήμου Εκκλησίας, είτε έξ
άλλης Ορθοδόξου Εκκλησίας, γίνονται ιερουργοί τής νέας θρησκευτικής
Κοινωνίας προς ην ένσωματούνται πνευματικώς, ασκούντες δέ τά ιερατικά
των καθήκοντα, δέν αντιποιούνται τά έργα τοϋ λειτουργού τής "Ανατολικής
Ορθοδόξου τού Χριστού "Εκκλησίας (Πρβλ. καί Π. ΣΜΑΪΛΗ: " ΤΟ ΚΥΡΟΣ
ΤΩΝ ΓΑΜΩΝ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΘΡΗ-
ΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥΤΩΝ,, σελίς 59).-"Ως έκ τούτου τόσον
ή Χειροτονία έν Αμερική τοϋ Ακακίου Παττττά, δσον καί αϊ
έπακολουθήσασαι τοιαϋται των Σκουρλή, Πάστρα καί Νασλί-
μη, εις ας συμμετέσχε καί ό Αρχιεπίσκοπος Χιλής καί Πε-
ρού Λεόντιος, δέν δύνανται νά χαρακτηρισθώσιν ώς παρ* ε-
νορία ν γενόμενοι , διότι ό τελευταίος ούτος επίσκοπος Λεόντιος προ-
σεκλήθη ύπό τοϋ Άρχιερέως τοΰ τόπου τής χειροτονίας (Κανών ΛΕ' των
Αγίων Αποστόλων). Κατ* άκολουθίαν, όθεν, των ανωτέρω εκτεθέντων, δέν
προέκυψαν άποχρώσαι ενδείξεις ενοχής προς έπιστήριξιν δημοσίας έπ' ά-
κροατηρίω κατηγορίας κατά τών κατηγορουμένων, έπί τή αποδιδομένη
αύτοΐς ώς άνω πράξει, οΐτινες έν πάση περιπτώσει καί έάν έτι ήθελε γίνει
δεκτόν ότι, δέν έχειροτονήθησαν κανονικώς καί ένεκα τούτου άνευ
δικαιώματος έπεχείρουν τάς όσας διά τής μηνύσεως τοις αποδίδονται
εκκλησιαστικός πράξεις, έν όψει καί τών ώς άνω διδασκομένων, ευλόγως
καί συγγνωστώς έπίστευον ότι κατέστησαν επίσκοποι καί
έδικαιούντο νά φέρουν τήν στολήν τοϋ επισκόπου καί νά
επιχειρούν πάντα τά Αρχιερατικά τού επισκόπου καθήκοντα
καί δέ-ον όπως συνωδά τοις άρθροις 309 παρ. 1α καί 310 παρ. 1 Κ.ΠΑ, μή
γίνη κατ' αυτών κατηγορία. - Όσον άφορα τά δικαστικά έξοδα καί τέλη τής
πα-ρούσης δέν συντρέχει περίπτωσις επιβολής αυτών είς βάρος τινός.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ. Μεθ'δ ό Είσαγγελεύς προέτεινε τά έν αύτη.
Έν Πειραιεΐ τή 31η Οκτωβρίου 1975.

Ό Άντεισαγγελεύς Αργύριος Τσίχλας.

Άκουσαν αυτού καί προφορικώς καί αποχωρήσαντος.

Ίδών τήν Δικογραφίαν

Σκεφθέν κατά τόν Νόμον
1. Επειδή, κατά τών κατηγορουμένων α) Ευθυμίου ή Νικολάου
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Μεσσιακάρη, Επισκόπου Παλαιοημερολογιτών καί β) Γεωργίου - Γεροντίου
Μαριόλη, Μητροπολίτου Παλαιοημερολογιτών ήσκήθη ποινική δίωξις καί
άπηγγέλθη κατηγορία έπί αντιποιήσει ασκήσεως υπηρεσίας λειτουργού
της Ανατολικής "Ορθοδόξου του Χριστού Εκκλησίας (αρθρ. 175 παρ. 1 καί 2
Π.Κ.).

2. "Επειδή, είς τήν παράβασιν της διατάξεως τοϋ άρθρου 175 τοΰ Π.Κ.
υποκύπτει ό έπιχειρών πράξεις, αϊτινες μόνον είς νόμιμον φορέα Ιερωσύ-
νης είναι έπιτετραμέναι. "Αντιποιείται, όθεν, άσκησιν υπηρεσίας άρχιερέως
της Άν. "Ορθοδόξου "Εκκλησίας ό ενεργών Ιεροπραξίας (βαπτίσεις,
γάμους κΛ.π.), χωρίς νά έχη χειροτονηθή εκκλησιαστικός λει-
τουργός κατά τους κανόνας της "Εκκλησίας ή Οπό καθηρημένου τελεσι-
δίκως επισκόπου (Α.Π. 39/1956,178/1957, 140/1964). - Έν προκειμένω,
έκ τής ένεργηθείσης προανακρίσεως καί τής άπακολουθησά-
σης καί νομίμως περατωθείσης κυρίας ανακρίσεως ττροέκυ-
ψεν δτι αμφότεροι οΙ κατηγορούμενοι έχειροτονήθησαν επί-
σκοποι κατά τους κανόνας τής Εκκλησίας καί ουχί ΰφ" άλλων
ψευδεπισκόπων, ώς χειροτονηθέντων ύπό καθαιρεθέντων τελεσιδίκως
Μητροπολιτών, καθ" ά ό μηνυτής διά τών άπό 1-7-1974 δύο μηνύσεων του
κυρίως διατείνεται. "Οθεν, οΙ κατηγορούμενοι εγκύρως 1ε-
ρουργώσιν, κατά τά έν τη ΕΙσαγγελική προτάσει είδικώτε-
ρον διαλαμβανόμενα. Κατ" άκολουθίαν, μή ύπαρχουσών έν προκει-
μένω άποχρωσών ενδείξεων προς παραπομπήν τών κατηγορουμένων είς
τό άκροατήριον έπί τή δι" ήν ούτοι κατηγορούνται ώς άνω άξιοποίνω πράξει
τής άντιποιήσεως ασκήσεως υπηρεσίας λειτουργού τής Ανατολικής
"Ορθοδόξου τού Χριστού "Εκκλησίας, δέον όπως μή γίνη κατ' αυτών
κατηγορία έπί τή πράξει ταύτη (αρθρ. 309 παρ. 1α, 310 παρ. 1 Κ.Π.Δ.) δε-
κτής ούτω κατά τούτο, αλλά καί κατά τά σκέλη αυτής, περί μή επιβολής τών
εξόδων καί τελών είς τόν μηνυτήν, ώς μή συντρεχούσης νομίμου περι-
πτώσεως (άρθ. 585 Κ.Π.Δ., ώς Ισχύει νύν) καί περί συνενώσεως τών
προκειμένων δύο δικογραφιών (ύπ" αριθμ. Β.Μ. 8140 καί 8140α/1974), λόγω
τής προφανούς μεταξύ τούτων συναφείας (αρθρ. 128, 129 Κ.Π.Δ.)
καθισταμένης τής εισαγγελικής προτάσεως.

Δ Ι Α Τ Α Υ Τ Α
Ίδόν καί τά άρθρα 309 παράγρ, 1α καί 310 παραγρ.* 1 Κ.Π.Δ.

Δεχόμενον τήν ΕΙσαγγελικήν πρότασιν

Α) Διατάσσει τήν συνένωσιν καί συνεκδίκασιν τών δικογραφιών έφ' ών
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αϊ ύπ' αριθμ. 19 καΐ 20/1975 παραγγελίαι τοΰ ενταύθα είσαγγελέως.

Β) Αποφαίνεται νά μή γίνη κατηγορία κατά των 1) Ευθυμίου ή Νικολά-

ου Μεσσιακάρη καί 2) Γεωργίου - Γεροντίου Μαριόλη, έπί άντιποιήσει

ασκήσεως υπηρεσίας λειτουργού της "Ανατολικής "Ορθοδόξου τοϋ Χριστού

"Εκκλησίας, πράξει φερομένη ώς ύπ' αυτών πραχθείση έν Πειραιεΐ καί άλ-

λαχοϋ κατά τό άπό τοϋ έτους 1973 μέχρι καί τού μηνός Αυγούστου 1975

περιλαμβανόμενον χρονικόν διάστημα. Καί,

Γ) Νά μή επιβληθούν τά δικαστικά έξοδα καί τέλη τού παρόντος είς
βάρος τού μηνυτού.

Απεφασίσθη κσ! έγένετο έν ΠειραιεΤ τη 17η Δεκεμβρίου
1975 καί εξεδόθη αυτόθι τη 21η Ιανουαρίου 1976.

Ό Πρόεδρος Ή Δικ. Γραμματεύς

Έθεωρήθη

Ό ΕΙοηγητής

Μία άπό τΙς δυναμικές διαμαρτυρίες τών ΓΟΧ Δράμας, μέ μαΟρες σημαίες,
(1989) απαιτούντες νά τους έπιτραπή νά κτίσουν τόν Ναόν τους.


