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Α) Α Ι Θ Ε Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Ι Κ Α Τ Α Δ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Α Ι
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ, ΑΓΙΑΣ, ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Κ Α Τ Α Τ Ο Υ Ν Ε ΟΥ Π ΑΠ ΙΚ Ο Υ ΗΜ Ε Ρ ΟΛ Ο Γ ΙΟ Υ

Ἄνευ οὐδενός Ἐκκλησιαστικοῦ λόγου καί οὐδεµιᾶς Ἐκκλησιαστικῆς αἰτίας,
κατά τό πρῶτον τέταρτον τοῦ 20οῦ αἰῶνος, προέκυψεν Ἡµερολογιακόν Πρόβληµα καί Σχίσµα εἰς τό Σῶµα τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς, καί Ἀποστολικῆς
Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ.
Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, ἤδη ἀπό τόν 16ον αἰῶνα, διά τῶν Οἰκουµενικοῦ
κύρους Πανορθοδόξων Συνόδων τοῦ 1583, τοῦ 1587 καί τοῦ 1593, εἶχε ΚΑΤΑ∆ΙΚΑΣΕΙ τήν ἀπό τό 1582 ὑπό τοῦ Πάπα Γρηγορίου ΙΓ´ καινοτοµίαν τῆς
Ἀλλαγῆς τοῦ Ἡµερολογίου καί εἶχε παραδόσει εἰς τό ΑΝΑΘΕΜΑ τήν τροποποίησιν τόσον τοῦ Πασχαλίου ὅσον καί τοῦ Μηνολογίου.
Παρά ταῦτα, µετά ἀπό 350 ἔτη, τήν δεκαετίαν τοῦ 1920 εὑρέθησαν ἀχρεῖοι
τινές τολµητίαι καί ἀντιχριστῖται (κατά παλαιότερον χαρακτηρισµόν τοῦ
Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχου Ἱερεµίου Β´ τοῦ Τρανοῦ), δόλια ὄργανα τῆς Ἑβραιοµασσωνίας καί τοῦ Σατανᾶ, οἱ ὁποῖοι ἀνόµως καί ἐκνόµως, παρανόµως καί
ἀθέσµως, Ἀντικανονικῶς καί Πραξιοπηµατικῶς, εἰσήγαγον τόν δαίµονα τοῦ
Πάπα καί αὐτοµάτως, ὄχι βαθµηδόν ἤ σταδιακῶς, ἀλλ᾽ ὡς ἀστραπή, ἐξῆλθον
τοῦ Σώµατος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ. Κατεπάτησαν τάς Θεοπνεύστους Ἀποφάσεις τῆς Ἐκκλησίας καί οὕτω ἀπεσχίσθησαν ἐξ αὐτῆς. Ἐφήρµοσαν τό Ἀναθεµατισµένον Νέον Παπικόν Ἡµερολόγιον καί οὕτω προεκάλεσαν Μέγα καί
Ἀθεράπευτον Σχίσµα, τό ὁποῖον ἐξελίχθη εἰς ΑΙΡΕΣΙΝ.
Ἡ Ἀπόφασις τῆς Πανορθοδόξου Συνόδου τοῦ 1583 προβλέπει ρητῶς καί κατηγορηµατικῶς ὅτι:
«Ὅποιος δέν ἀκολουθᾶ τά ἔθηµα (sic) τῆς Ἐκκλησίας, καθώς αἱ Ἑπτά Ἅγιαι
Οἰκουµενικαί Σύνοδοι ἐθέσπισαν καί τό Ἅγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς
ἐνοµοθέτησαν νά ἀκολουθῶµεν, καί θέλει νά ἀκολουθᾶ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον, καί Νέον Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόµων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται
εἰς αὐτά ὅλα, καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγµατα
καί ἔθηµα (sic) τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχη τό ΑΝΑΘΕΜΑ, καί ΕΞΩ τῆς τοῦ Χριστοῦ
Ἐκκλησίας καί τῆς τῶν πιστῶν ὁµηγύρεως ἄς εἶναι .
Ἐσεῖς δέ οἱ εὐσεβεῖς καί Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, µένετε ἐν οἷς ἐµάθετε καί ἐγεννήθητε καί ἀνετράφητε καί ὅταν τό καλέσῃ ὁ καιρός καί ἡ χρεία, καί αὐτό τό αἷµα
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σας νά χύνετε διά νά φυλάξετε τήν πατροπαράδοτον Πίστιν καί Ὁµολογίαν σας, καί
φυλάγεσθε ἀπό τῶν τοιούτων, καί προσέχετε. Ἵνα καί ὁ Κύριος ἡµῶν Ἰησοῦς Χριστός σᾶς βοηθᾶ ἅµα καί ἡ εὐχή τῆς ἡµῶν µετριότητος εἴη µετά πάντων ὑµῶν. Ἀµήν.»
ΣΙΓΙΛΛΙΟΝ ΤΟΥ 1583

ΣΙΓΙΛΛΙΟΝ ΤΟΥ 1593

ΤΑ ΔΥΟ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΣΙΓΙΛΛΙΑ τῶν Πανορθοδόξων Συνόδων
τοῦ 1583 (ἀριστερά) καί τοῦ 1593 (δεξιά), διά τῶν ὁποίων ἡ Ἀλλαγή
τοῦ Ἡμερολογίου ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΖΕΤΑΙ εἰς αἰῶνας αἰώνων. Χειρόγραφα αὐτῶν τῶν δύο Σιγιλλίων εὑρίσκονται εἰς τήν Βιβλιοθήκην
τῆς ἐν τῷ Ἁγίῳ Ὄρει Μονῆς τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος, μέ αὔξ.
ἀριθμ. βιβλ. 772 καί εἰς τό ἐν τῇ Σκήτῃ τῶν Καυσοκαλυβίων Κελλίον «Ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος», ἀρ. κώδ. 285. Ἐπίσης τά αὐτά ὑπάρχουν εἰς τήν Μονήν Σινᾶ καί εἰς τό Πατριαρχεῖον τῆς Ρουμανίας.

Ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ, ἡ Εὐλογία καί αἱ Εὐχαί τῆς Ἐκκλησίας συνοδεύουν
ὅσους διαφυλάσσουν τά Ἱερά θεσπίσµατα περί τοῦ Ἡµερολογίου, τηροῦν τήν
πατροπαράδοτον Πίστιν καί Ὁµολογίαν, καί ἀσπάζονται ὅσα αἱ Ἑπτά Ἅγιαι
Οἰκουµενικαί Σύνοδοι καθώρισαν.
Ἀπ᾽ ἐναντίας, ὅσοι καταπατοῦν τάς Ἐντολάς τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ καί
ἀκολουθοῦν τό Νέον Παπικόν Ἡµερολόγιον, ἕλκουν ἐπί τῶν κεφαλῶν αὐτῶν
τό Φρικτόν ΑΝΑΘΕΜΑ, ἐξορίζονται τῆς τοῦ Θεοῦ Βασιλείας, χωρίζονται ἀπό
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τήν Ἁγίαν Τριάδα, ἀποκόπτονται τοῦ Σώµατος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ,
καί ἐν τέλει στεροῦνται τῆς Θείας Χάριτος, τῆς µακαρίου Σωτηρίας καί τῆς
Αἰωνίου Ζωῆς.

Αὐτή εἶναι ἡ φρικτή Ἀπόφασις τοῦ 1583 κατά
τῆς Λατινικῆς Ἡµερολογιακῆς Καινοτοµίας.

Ἡ αὐτή φρικτή Ἀπόφασις τοῦ 1583 ἐκυρώθη κατ᾽
ἐπανάληψιν Συνοδικῶς καί Πανορθοδόξως, τό 1587,
τό 1593, τό 1722, τό 1756, τό 1836, τό 1848, τό 1895,
καί τό 1904 . Συνιστᾶ λοιπόν Οἰκουµενικῶς ἀποδεκτόν Ἐκκλησιαστικόν Κανόνα, Ὅριον Αἰώνιον καί
Ἀ µ ετ ά θ ε τ ο ν . ∆ έν ἀ π ο τ ε λ ε ῖ ἁ π λ ῶ ς σ υ λ λ εκ τ ι κ ῆ ς
ἀξίας ἀρχαιοπρεπές κειµήλιον, ὡς παλαιᾶς κοπῆς
νόµισµα. Οὔτε, ἀπ᾽ ἐναντίας, ἀποτελεῖ παρωχηµένην
µυωπικήν προκατάληψιν. Τό περί Ἡµερολογίου
Ἐκκλησιαστικόν Θεόπνευστον θέσπισµα δέν ἀπο- Ἱερεμίας Β´ ὁ Τρανός
Πατριάρχης Κωντελεῖ Ἱστορικόν καθίζηµα. Ἀποτελεῖ Πνεύµατος
σταντινουπόλεως
Ἁγίου Νοµοθέτηµα.
(εἰκών ἐκ τοιχογραφίας
Ἡ αὐτή φρικτή Ἀπόφασις κατά τῆς ἀλλαγῆς τοῦ εἰς Μονήν Ἁγίου Ὄρους)
ἡµερολογίου ὑπεγράφη ὑπό τοιούτου ἀναστήµατος Ἐκκλησιαστικῶν ἀνδρῶν
ὡς ἦτο ὁ Κωνσταντινουπόλεως Ἱερεµίας Β´ ὁ Τρανός (1572 - 1595), ὁ Ἀλεξανδρείας Σίλβεστρος (1566-1590), ὁ Ἱεροσολύµων Σωφρόνιος ∆´ (15791608), καί ἀργότερον ὁ ἄλλος Ἀλεξανδρείας καί ἐπί διετίαν Ἐπιτηρητής τοῦ Θρόνου τῆς Κωνσταντινουπόλεως,
Μελέτιος ὁ Πηγᾶς (1590-1601).
Αἱ Ἀποφάσεις αὐταί τῶν Πανορθοδόξων Συνόδων
εἶναι ΟΡΙΣΤΙΚΑΙ, ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΟΙ, ΤΕΛΕΣΙ∆ΙΚΟΙ ΚΑΙ
ΚΑΤΑ∆ΙΚΑΣΤΙΚΑΙ ∆Ι᾽ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΒΑΤΑΣ. ∆έν
δύναται οὐδεµία ἄλλη µελλοντική Σύνοδος νά τροποποιήσῃ ἤ ἀλλοιώσῃ αὐτάς. Καί οἱ παραβαίνοντες αὐτάς
δέν εἶναι ὑπόδικοι εἰς µελλοντικήν Σύνοδον · εἶναι ἤδη
Προδεδικασµένοι καί Καταδεδικασµένοι.
Πρέπει νά γνωρίζῃ κάθε Ὀρθόδοξος Χριστιανός ὅτι
συµφώνως πρός τό ΚΑΝΟΝΙΚΟΝ καί ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ
Μελέτιος Πηγᾶς ∆ΙΚΑΙΟΝ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, κάθε
Πατρ/χης Ἀλεξανδρείας 1590-1601 Ἀπόφασις Οἰκουµενικῆς ἤ Πανορθοδόξου Συνόδου εἶναι
(εἰκών Μονῆς Ἀγκα- ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΟΣ . ∆ι’ αὐτό, ὡς ἐκδοθεῖσα τῇ ἐπινεύσει καί
ράθου Κρήτης ὅπου
εἶχε μονάσει)
καθοδηγήσει τοῦ Παναγίου Πνεύµατος, εἶναι Αἰώνιος
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καί Ἀµετάθετος, δέν ἐπιδέχεται οὐδεµιᾶς
Ἀναιρέσεως ἤ Ἀλλοιώσεως, καί ἀποτελεῖ
Πηγήν Κανονικοῦ ∆ικαίου.
ΠΗΓΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ διά τήν
Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, τήν Μίαν, Ἁγίαν,
Καθολικήν καί Ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν,
εἶναι: 1) Ἡ Ἁγία Γραφή, Παλαιά καί Καινή
∆ιαθήκη, 2) Ἡ Ἱερά Παράδοσις, Γραπτή
καί Προφορική, 3) Οἱ Ἀποστολικοί Κανόνες,
4) Οἱ Κανόνες τῶν Οἰκουµενικῶν Συνόδων
καθώς καί ὅσοι Κανόνες Τοπικῶν Συνόδων ἤ Ἁγίων Πατέρων ἔχουν ἀναγνωρισθῆ
ἀπό Οἰκουµενικάς Συνόδους, καί 5) Αἱ
Ἀποφάσεις τῶν Πανορθοδόξων Συνόδων.
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Ἱερεμίας Β´ ὁ Τρανός
Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως εἰς τρεῖς περιόδους: 15721579, 1580- 1584, 1587-1595.
Ἐπί τῆς Πατριαρχείας του Κατεδικάσθη καί Ἀναθεματίσθη ἡ
Ἀλλαγή τοῦ Ἡμερολογίου διά
ΤΡΙΩΝ Πανορθοδόξων Συνόδων
(φορητή εἰκών, ἔργον τοῦ 1983)

Ἡ Ὑπογραφή τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως
Ἱερεμίου Β´ τοῦ Τρανοῦ ἐπί τῆς Ἀποφάσεως τῆς Πανορθοδόξου Συνόδου
τοῦ 1593, εἰς τήν ὁποίαν περιέχεται
καί ἡ τρίτη ΚΑΤΑΔΙΚΗ τοῦ Νέου Παπικοῦ Γρηγοριανοῦ Ἡμερολογίου
(Ἐδημοσιεύθη εἰς τήν ἐφημερίδα «Καθημερινή» 14 Σεπτεμβρίου 1997).

∆έν δύναται οὐδεµία ἄλλη Πανορθόδοξος ἤ Οἰκουµενική Σύνοδος εἰς τό µέλλον νά τροποποιήσῃ,
ἀ λ λά ξ ῃ ἤ ἀ λ λο ι ώ σ ῃ µ ί α ν π ρ ο ηγουµένην, πόσον µᾶλλον νά ἀντισ τ ρέ ψ ῃ ἤ ἀ κυ ρ ώ σ ῃ ἤ ἀ θ ετ ή σ ῃ
αὐτήν, διότι ἐν τοιαύτη περιπτώσει
θά ἀντιφέρετο εἰς αὐτό τοῦτο τό
Πανάγιον Πνεῦµα τό λαλῆσαν διά
τῆς ἐν λόγῳ Συνόδου.
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Ἡ ἰσχύς τῶν Πανορθοδόξων καί
Οἰκουµενικῶν Ἐκκλησιαστικῶν νοµοθετηµάτων δέν εἶναι παροδική.
∆έν νοµοθετεῖ ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τοῦ ΘΕΟΥ ὅπως αἱ κοσµικαί πολιτεῖαι, κατά τρόπον ὅστις νά ἐπιδέχεται µελλοντικήν ἀναθεώρησιν
καί ἀνατροπήν. ∆έν θά εἶχε νόηµα
νά νοµοθετῇ διά κάτι τό ὁποῖον δέν
θά ἔχῃ συνεχῆ ἰσχύν καί θά δύναται
µία ἑποµένη Σύνοδος νά τό ἀλλάξῃ.
Νοµοθετεῖ ἐν Πνεύµατι Ἁγίῳ καί
δέν ἔχει νόηµα οὔτε θέσιν ἡ τρεπ τ ό τ η ς ε ἰ ς τ ά ς Ἀ π ο φ ά σ ει ς τ η ς .
Οὐδέν ἀλλοιωτόν ἤ προσωρινόν ἤ
ἀνίσχυρον εἰς τούς Θεοπνεύστους
Νόµους τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ.
Πᾶσα Ἀπόφασις Οἰκουµενικῆς
ἤ Πανορθοδόξου Συνόδου εἶναι
Ὁριστική, Ἀµετάκλητος, ΤελεσίΜελετίου Πηγᾶ, τοῦ κατόπιν
δικος καί ∆εσµευτική διά τούς Πι- Ἐπιστολή
Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας, πρός τόν
στούς. Τά µέλη τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Γέροντά του Ἀλεξανδρείας Σίλβεστρον
ΘΕΟΥ εἶναι ὑποχρεωµένα νά ὑπα- κατά τοῦ Νεωτερισμοῦ τοῦ Νέου Παπικούουν καί πειθαρχοῦν εἰς αὐτήν. κοῦ Καλενδαρίου, 10 Ἀπριλίου 158´7
Εἰς ἐναντίαν περίπτωσιν, οἱ ἀπειθοῦντες καί µή πειθαρχοῦτες ὑπόκεινται εἰς
τάς Ἀράς καί τά Ἐπιτίµια τῆς
Συνόδου ἡ ὁποία τήν ἐξέδωκεν. Ὑπόκεινται ἐπίσης καί εἰς
τά ἐπιβληθέντα ΑΝΑΘΕΜΑΤΑ
τῆς Καθόλου Ἐκκλησίας, τῆς
Μιᾶς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ἡ
ὁποία ἔχει ἐγκολπωθῆ πᾶσαν
τοιαύτην Ἀπόφασιν εἰς τήν γενικήν Νοµοθεσίαν αὐτῆς καί
ἔχει θεσπίσει τούς ὑπάρχονἩ Ὑπογραφή τοῦ Μελετίου Πηγᾶ,
Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας, εἰς Ἐπιστολήν του τας Κανόνας διά τήν ἑνότητα
πρός τούς Ὀρθοδόξους τῆς Βενετίας τό 1596 τῶν Πιστῶν µετά τοῦ ΘΕΟΥ.
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Οἱ ἐναντιούµενοι εἰς τάς περί τῆς Πίστεως Ἀποφάσεις τῆς Ἐκκλησίας δέν
εἶναι ὑπόδικοι διά νά κριθοῦν εἰς τό Μέλλον ὑπό ἄλλης Συνόδου. Ἤδη κέκρινται καί εἶναι ἤδη κατάδικοι ὡς ΠΡΟ∆Ε∆ΙΚΑΣΜΕΝΟΙ.
Ὁ ἀποκεφαλισθείς δέν ἐκπνέει ὅταν καί ἐάν ὑπάρξῃ µελλοντική ἰατρική
γνωµάτευσις ὅτι ἀπέθανεν. Εἶναι ἤδη νεκρός ἅµα τῇ σφαγῇ του καί δέν χρειάζεται γνωµάτευσις διά νά χωρισθῇ ἀπό τό σῶµα ἡ ψυχή του. ∆έν εἶναι δυνάµει νεκρός ἕως ὅτου ἐκδοθῇ γνωµάτευσις, ἀλλ᾽ εἶναι πράγµατι νεκρός καί
πρίν ἀπό τήν ἔκδοσίν της.
Ὁ παραβαίνων Θεοπνεύστους Ἀποφάσεις Πανορθοδόξων Συνόδων ἀποθνήσκει Πνευµατικῶς καί Ἐκκλησιαστικῶς ἅµα τῇ παραβάσει.. Παράβασις
τῶν Πανορθοδόξων Ἀποφάσεων δέν σηµαίνει ὑποδικία. Σηµαίνει ἔξωσις ἀπό
τήν Ἐκκλησίαν, χωρισµός ἀπό τόν Θεόν καί ἀπώλεια Ζωῆς Αἰωνίου.
Ὁ Ἅγιος Ἀµφιλόχιος Ἰκονίου προειδοποιεῖ κάθε Χριστιανόν ὅτι ὁ ὑποπίπτων
εἰς τό Ἐκκλησιαστικόν ΑΝΑΘΕΜΑ ὑφίσταται τήν ἄµεσον ἀπώλειαν τῆς Θείας
Ὡς γάρ βαπτισθείς εἰς Χριστόν Χριστόν ἐνεδύσω, οὕτως ἀποδηµήσας
Χάριτος: «Ὡ
ἀπό τῆς Ἐκκλησίας Χριστόν ἐξεδύσω» (Κατά Ἀποτακτικῶν ἤ Γεµελλιτῶν 7).

Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ εἰς τήν Κωνσταντινούπολιν, τήν πάλαι ποτέ Πόλιν
τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἡ Μεγάλη Ἐκκλησία ὅπου ἐγένοντο Σύνοδοι τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας καί ἐλαμβάνοντο Ἀποφάσεις Οἰκουμενικοῦ κύρους, δι᾽ ὁλόκληρον τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν καί διά πάντας τούς αἰῶνας.

