
Η  ΚΑΤΑΔΙΚΗ  ΤΟΥ ΝΕΟΥ
ΠΑΠΙΚΟΥ  ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἀνέκαθεν χρησιμοποιεῖ τὸ
ἡμερολόγιον διὰ νὰ τηροῦνται αἱ διάφοροι ἑορταὶ καὶ νη-
στεῖαι ὁὁμοιοχρόνως, ὁμοιομόρφως καὶ ὁμοιοτρόπως πρὸς
ἐνίσχυσιν τῆς συνοχῆς καὶ ἑνότητος τῶν μελῶν αὐτῆς.
Οὐσιαστικῶς τὸ Ἡμερο λόγιον χρησιμοποιεῖται ὑπὸ τῆς
Ἐκκλησίας, ὄχι διὰ καθ᾽ ἑαυτὸ χρονομετρικὸν σκοπόν,
ἀλλὰ διὰ τὴν ὁμοφωνίαν καὶ συμφωνίαν καὶ ἑνότητα τοῦ
Σώματος τῆς Ἐκκλησίας, διὰ λειτουργικοὺς λόγους, ὅπως
ὁ καθορισμὸς τοῦ κύκλου τῶν ἀκινήτων ἑορτῶν τοῦ ἔτους,
τῶν κινητῶν ἑορτῶν τοῦ Ἁγίου Πάσχα, τῶν τεσσάρων νη-
στειῶν, καὶ ὅλων τῶν Τυπικῶν Διατάξεων τῶν Ἱερῶν Ἀκο-
λουθιῶν. Τὴν Ἐκκλησίαν δὲν τὴν ἐνδιαφέρει ἡ ἀκρίβεια τοῦ
χρόνου ὡς αὐτοσκοπός, ἀλλ᾽ ὡς μέσον τῆς ἐν Πνεύματι
Ἁγίῳ Ἑνότητος τοῦ Σώματος αὐτῆς, ὅπως μᾶς διδάσκουν
οἱ Ἅγιοι: Ἡ  Ἐκ κλησία οὐκ οἶδεν ἀκρίβειαν χρόνου· ἓν
μόνον οἶδε, τὴν Ἑνότητα τῆς Πίστεως, ΔΟΓΜΑ ΓΑΡ ΔΟΓ-
ΜΑΤΩΝ ἐστὶν ἡ Ἑνότης τῆς Πίστεως. «Οὐδὲ γὰρ ἡ Ἐκκλη-
σία χρόνων ἀκρίβειαν οἶδεν... τὴν συμφωνίαν πανταχοῦ
τιμῶσα καὶ τὴν ὁμόνοιαν ἀγαπῶσα, κατεδέξατο τὸ ἐπιταχ-
θέν»   ( Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος, P.G. 48, 871-2). Ἡ
εἰσαγωγὴ τοῦ Νέου Παπικοῦ Γρηγοριανοῦ Ἡμερολογίου
διέσπασε τὴν Ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας καὶ δημιούργησε
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Σχίσμα καὶ Διαίρεσιν, πρᾶγμα Θεοστηγὲς καὶ Θεομίσητον.
««Οὐδὲν οὕτω παροξύνει τὸν Θεόν, ὡς τὸ Ἐκκλη σίαν διαιρε -
θῆναι... Οὐδὲ Μαρτυρίου αἷμα ταύτην δύνασθαι ἐξαλείφειν
τὴν ἁμαρτίαν» (ὁ αὐτός, P.G. 62, 85).

Κάθε ἀλλαγὴ τοῦ Ἡμερολογίου εἶναι ἀπηγορευμένη
καὶ καταδικα σμέ νη δι᾽ Ἀναθέ ματος ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας
τοῦ Θεοῦ ὡς ἀντιβαίνουσα πρὸς τὴν παραδοθεῖσαν τά -
ξιν, προ  καλοῦσα θόρυβον, σάλον, διάσπασιν, μερισμόν.

Ἡ πρώτη Καταδίκη τῆς ἀλλαγῆς τοῦ Ἡμερο λογίου, τῆς
προταθείσης ὑπὸ τοῦ Πάπα Ρώμης Γρηγορίου ΙΓ', ἐγένετο
ὑπὸ τῆς Πανορθοδόξου Συν όδου τῆς Κωνσταν τινουπό-
λεως τὸ 1583: «Ὅποιος δὲν ἀκολουθᾶ τὰ ἔθημα (sic) τῆς
Ἐκκλησίας, καθὼς αἱ Ἑπτὰ Ἅγιαι Οἰκουμε νικαὶ Σύνοδοι
ἐθέσπισαν καὶ τὸ Ἅγιον Πάσχα καὶ τὸ Μηνολόγιον καλῶς
ἐνομοθέτησαν νὰ ἀκολουθῶμεν, καὶ θέλει νὰ ἀκολουθᾶ τὸ
νεοεφεύρετον Πασχάλιον, καὶ Νέον Μηνολόγιον τῶν ἀθέων
ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καὶ ἐναντιώνεται εἰς αὐτὰ ὅλα,
καὶ θέλει νὰ ἀνατρέψῃ καὶ νὰ χαλάσῃ τὰ πατροπαράδοτα
δόγματα καὶ ἔθημα (sic) τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχη τὸ ΑΝΑ-
ΘΕΜΑ, καὶ ΕΞΩ τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας καὶ τῆς τῶν
πιστῶν ὁμη γύρεως ἂς εἶναι.... καὶ ὅταν τὸ καλέσῃ ὁ καιρὸς
καὶ ἡ χρεία καὶ αὐτὸ τὸ αἷμά σας νὰ χύνετε διὰ νὰ φυλά-
ξετε τὴν πατροπαράδοτον Πίστιν καὶ Ὁμολογίαν σας...»

Ἡ αὐτὴ καταδίκη ἐπεκυρώθη κατ᾽ ἐπανάληψιν Συν ο-
 δικῶς καὶ Πανορθοδόξως τὸ 1587, τὸ 1593, τὸ 1722, τὸ
1756, τὸ 1836, τὸ 1848, τὸ 1895 καὶ τὸ 1904. Ἐπε κυρώθη
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ἀκόμη καὶ διὰ τῆς πρακτικῆς τῆς Ἐκκλησίας, διότι ἐν τῇ
πράξει ἐπὶ 3341 ἔτη (ἀπὸ τὸ 1583 ἕως τὸ 1924), ἡ Ἐκκλη-
σία τοῦ Χριστοῦ δὲν ἐδέ χθη τὴν ἀλλαγήν, δεσμευο μένη
ὑπὸ τῶν Πανορ θοδόξων Συνόδων, τῶν ὁποίων αἱ Ἀπο-
φάσεις ἔχουν κῦρος Οἰκουμενικόν. 

Τὸ 1924 ὅμως, ὅσα Πατριαρχεῖα ἐδέχθησαν τὸ Νέον
Ἡμερολόγιον καὶ ὅσα ἐκράτησαν τὸ Παλαιὸν ἀλλὰ πα-
ρέμειναν εἰς κοινωνίαν μετ᾽ αὐτῶν, ἀντιβαίνοντα ὅλα
πρὸς τὰς Πανορθοδόξως εἰλημμένας Ἀποφάσεις καὶ
πρὸς τὴν Πανορθόδοξον ὑπεραιωνόβιον πρακτικήν,
ἀπεκόπησαν τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολι -
κῆς Ἐκκλησίας Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. 

Σημειωτέον ὅτι ἡ εἰσαγωγὴ τοῦ Νέου Ἡμερολογίου
τὸ 1924, ἡ γενομένη κατ᾽ ἐφαρμογὴν τῆς Διαβοήτου
Αἱρετικῆς καὶ Οἰκουμενιστικῆς Ἐγκυκλίου τοῦ 1920 τῆς
ἐκδοθείσης ὑπὸ τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπό-
λεως, ἐγένετο ὅλως πραξικοπηματικῶς, χωρὶς ἀπόφασιν
Πανορθοδόξου ἢ Τοπικῆς Συνόδου, χωρὶς κἂν προσχή-
ματα νομιμότητος. Ἀκόμη καὶ μὲ ἀπόφασιν τοιαύ της
Συνόδου νὰ εἶχε γίνει, θὰ ἦτο ἀντορθόδο ξος καὶ ἄκυ-
ρος, ὡς ἀντιβαίνουσα εἰς ἤδη εἰλημμένην Ἀπόφα σιν ἐπὶ
Ἐκκλη σιαστικῶς Δεδικασμένου θέματος.

Ἐὰν μία Πανορθόδοξος Σύνοδος ἠδύνατο νὰ ἀν αι ρέσῃ
Ἀπόφασιν προηγουμένης, εἰλημμένην ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι,
τότε καὶ αὐτῆς ἡ Ἀπό φασις θὰ ἦτο ἀναιρετέα ὑπὸ ἄλλης
νεωτέρας. Ὅλαι θὰ ἐστεροῦντο τοῦ δεσμευτικοῦ κύρους
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τοῦ ἐπιφοιτοῦντος καὶ συνεδριάζοντος καὶ συναποφασί-
ζοντος ἐν αὐταῖς Ἁγίου Πνεύ  ματος. Τότε οὐδεμία Ἀπό-
φασις Πανορθοδόξου Συνόδου θὰ ἦτο ὑποχρεω τικὴ καὶ
δε σμευ τικὴ διὰ τὰ μέλη τῆς Ἐκ κλησίας. ΠΠρὸς τί ὁ λόγος,
λοιπόν, καὶ ποῖον τὸ νόημα τῆς συγκλή σεως Πανορ θο-
δόξων Συνόδων ὅταν αἱ Ἀποφάσεις των δύνανται νὰ
ἀναιρεθοῦν ἀπὸ ἑπομένην; Εἰς τὴν πραγματικό τητα
ὅμως, συμφώνως πρὸς τὴν Πράξιν καὶ τὸ ΚΑΝΟΝΙΚΟΝ ΔΙ-
ΚΑΙΟΝ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, αἱ Πανορθόδοξοι
Σύνοδοι εἶναι ἰσόκυροι μὲ τὰς Οἰκουμενικὰς καὶ μὴ
ἀναιρέ σιμοι. Ὅλαι αἱ Ἀποφάσεις των εἶναι ὁριστικαί, τε-
λεσίδικοι, ἀμετάκλητοι, δεσμευτικαί, καὶ ἀποτελοῦν
πηγὴν Κανονικοῦ Δικαίου. Οὐδεμία Ἀπόφασις Παν ορ-
θοδόξου Συνόδου ἀνῃρέθη ποτὲ ὑπὸ ἄλλης τοιαύ της
Συνόδου.

Ὡς ἐκ τούτου, εἰς τὸ θέμα τῆς Ἀλλαγῆς τοῦ Ἡ με ρολο-
γίου δὲν ὑπάρχει περιθώριον διὰ τὴν ἐπίκλη σιν τοῦ δικο-
λαβικοῦ καὶ σοφιστικοῦ ὅρου «Δυνάμει καὶ Ἐνεργείᾳ»,
ὅτι δῆθεν Ἐκκλησίαι δεχθεῖσαι τὴν Ἡμερο λογιακὴν ἀλλα -
γὴν εἶναι «Δυνάμει» καὶ ὄχι «Ἐνεργείᾳ» Σχισματικαί.

Ἀκόμη καὶ πρὶν ὁ Πάπας ἀλλάξῃ τὸ Ἡμερολόγιον τὸ
1582, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, ἔχουσα γνῶσιν πε ρὶ τῆς
ἀνακριβείας τοῦ ἐν χρήσει Ἰουλιανοῦ Ἡμερο λογίου, ἤδη
ἀπὸ τῆς Α' Οἰκουμενικῆς Συνόδου, εἶχεν ἀπορρίψει κάθε
πρότασιν διορθώσεώς του. Τοῦτο φαί νεται εἰς κείμενα τοῦ
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου καὶ τοῦ Θεοδωρήτου
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τὸν 55ον αἰῶνα, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὸν 14ον αἰῶνα εἰς κείμενα
τοῦ Πατριάρχου Ματθαίου Βλαστάρεως καὶ τοῦ Αὐτο-
κράτο ρος Ἀν δρονίκου τοῦ πρεσβυτέρου, ὅστις ἀναφέρει
ὅτι ἡ Σύνοδος τοῦ 1341 «Σεσιγη μένον ἀφῆκε τὸ πρᾶγμα
ἵνα μὴ μερισμὸν τῇ Ἐκκλησίᾳ ἐπάγῃ». Παρομοίως ἐκφρά-
 ζεται καὶ ὁ Βλάσταρις διὰ τοὺς κινδύνους τοὺς προερ-
χομένους ἐκ μιᾶς ἀλ λαγῆς τοῦ Ἡμερολογίου, ὅτι αὕτη
«πρόξενος γενή σεται στάσεως οὐ μετρίας τῇ Ἐκκλησίᾳ».

Τὸ Ἱερὸν Πηδάλιον (σελ. 9) ἀναφέρει ὅτι καὶ αἱ Οἰκου-
 μενικαὶ Σύνοδοι καὶ οἱ Πατέρες ἐγνώριζον ὅτι τὸ ἐν χρή-
σει Ἡμερολόγιον δὲν ἐμέτρα μὲ ἀκρίβειαν τὸν χρόνον,
ἀλλ᾽ ὡς σοφοὶ ὅπου ἦσαν, δὲν ἠθέλησαν νὰ τὸ διορθώ-
σουν προτι μῶντες τὴν συμ φωνίαν καὶ ἑνότητα τῆς Ἐκ -
κλησίας παρὰ τὴν ἀκρί βειαν τοῦ χρόνου καὶ τὸ Σχίσμα
ἐκ τῆς ἀκριβείας.

Ὡς ἀποδεικνύεται ἐκ τῶν ἐπανειλημμένων Παν ορθο-
δόξων Συνοδικῶν Ἀποφάσεων καὶ ἐκ τῆς ὑπεραιωνοβίου
πρακτικῆς, ἡ Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ διὰ φρικτῶν Ἀναθεμά-
των Κατεδίκασεν ὁρι στικῶς, ἀμετακλήτως καὶ δεσμευ-
 τικῶς τὴν ἀλλαγὴν τοῦ Ἡμερολογίου καὶ Ἀπηγόρευσε
πᾶσαν χρῆσιν Νέου Ἡμερολογίου.

Ἡ υἱοθέτησις τοῦ Νέου Παπικοῦ Γρηγοριανοῦ Ἡ μερο-
 λογίου τὸ 1924, ἡ κατ᾽ εὐ φημισμὸν τροποποίησις καὶ διόρ-
 θωσις τοῦ Ἰουλιανοῦ, δὲν ἐγένετο ὑπὸ τῆς Ὀρ θοδόξου
Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ἀλλ᾽ ἐπε βλή θη Ἐξω συν  οδικῶς,
Ἀντικανονικῶς καὶ Πραξικο πημα τικῶς ὑπὸ ὀργάνων
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τῆς Ἑβραιομασονίας, τοιούτων ὄντων τῶν πρωταγωνι -
στῶν, Μελετίου Δ' Μεταξάκη, πα τριάρχου Κωνσταντινου -
πό λεως, Γρη γορίου Ζ' Ζερ  βουδάκη, πατριάρχου Κωνσταν -
τινουπόλεως, Χρυσο στόμου Παπαδο πούλου, Μητρο πο-
λίτου Ἀθηνῶν, καθὼς ἐπίσης καὶ τῆς στρατιωτικῆς κυ-
βερνήσεως Στυ λιανοῦ Γονατᾶ.

Τὸ Ἡμερολόγιον δὲν τὸ ἄλλαξε ἡ Ἐκκλησία τοῦ ΘΕΟΥ·
δὲν ἦτο ἔργον Θεοῦ. Τὸ ἄλλαξε ἡ Ἑβραιοσιωνιστικὴ Μα-
σονία, ἡ Ἐκκλησία τοῦ Σατανᾶ· ἦτο ἔργον τοῦ Διαβόλου.

Αἱ κατὰ τόπους Ἐκκλησίαι αἱ ὁποῖαι ἐδέχθησαν τὴν
Ἐξωεκκλησιαστικὴν καὶ Ἀντικανονικὴν εἰσαγωγὴν τοῦ
Νέου Παπικοῦ  Ἡμερολογίου, καθὼς καὶ ὅσαι δὲν τὴν
ἐδέχθησαν ἀλλὰ παρέμειναν εἰς κοινωνίαν μετ᾽ αὐτῶν,
ἐμπίπτουν εἰς τὰ φρικτὰ Ἀναθέματα τῆς Ἐκκλη σίας,
ἐκπίπτουν τῆς Θείας Χάριτος, καθί στανται Σχι σματοαι-
ρετικαί, δὲν ἔχουν Θείαν Χάριν εἰς τὰ Μυστήριά των, δὲν
παρέχουν Σωτηρίαν εἰς τὰ μέλη των, δὲν γεννοῦν τέκνα
τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, καὶ λειτουργοῦν ὡς πύλαι Κο-
λάσεως.

Εἶναι ἡλίου φαεινότερον καὶ πρέπει νὰ γίνῃ τοῖς πᾶσι
γνωστὸν ὅτι Ἐκκλησία δεχθεῖσα τὸ Νέον, Γρηγοριανόν,
Παπικὸν Ἡμερολόγιον κατέστη ΣΧΙ ΣΜΑΤΙΚΗ καί, ὡς
ἐκ τούτου, τὰ Μυστήριά της στεροῦνται τῆς Θείας Χά-
ριτος.

Ἡ ἀντορθόδοξος ἀλλαγὴ τοῦ Ἡμερολογίου βεβαί ως
δὲν ἀπετέλεσε μίαν μεμονωμένην πλάνην ἢ μίαν μεμο-



νωμένην Σχισματικὴν ἐνέργειαν. Ἀπετέλεσε τὸ πρῶτον
βῆμα πρὸς τὴν ΠΠαναίρεσιν τοῦ Ἀθέου Οἰκου μενισμοῦ,
τὴν Πανθρησκείαν καὶ τὴν Παγκόσμιον Κυριαρχίαν τοῦ
Ἀντιχρίστου, τὴν προετοιμα ζομένην ὑπὸ τοῦ Διεθνοῦς
Ἑβραιοσιωνισμοῦ. Ἐξ ἄλλου, πε ρι λαμβάνεται καὶ εἰς τὴν
Αἱρετικὴν Οἰκουμενιστι κὴν Ἐγκύκλιον τοῦ Πατριαρχείου
Κωνσταντινουπό λεως τὴν ἐκδοθεῖσαν τὸ 1920, καὶ εἰς τὰς
Ἀποφάσεις τοῦ ἐν Κωνσταντινουπό λει Ληστρι κοῦ--καὶ
ὄχι Πανορ  θοδό ξου--Συνεδρίου τὸν Μάϊον-Ἰούνιον τοῦ
1923.

Ἡ Διαβόητος Αἱρετικὴ Ἐγκύκλιος τοῦ 1920, ἡ ὁποία
ἔχει τὸν Βλάσφημον τίτλον «Πρὸς τὰς Ἁπανταχοῦ Ἐκκλη-
 σίας τοῦ Χριστοῦ» καὶ ἀποτελεῖ τὸν Κατα στατικὸν Χάρτην
τοῦ Ἀντιχρίστου καὶ Ἀθέου Οἰκουμενισμοῦ, προβλέπει
εἰς τὸ πρῶτον Ἄρθρον της τὴν προώ θησιν τῆς ἀντιεκκλη -
σιαστικῆς ἑνότητος τῶν Αἱρετικῶν Ἐκκλησιῶν «διὰ τῆς
παραδοχῆς ἑνιαίου Ἡμερολο γίου πρὸς ταυτόχρονον ἑορ-
τασμὸν τῶν μεγάλων Χριστια νικῶν ἑορ τῶν ὑπὸ πασῶν τῶν
Ἐκκλησιῶν», αἵτινες, κατὰ τὸ δεύτερον μέτρον τὸ ὁποῖον
προωθεῖ, «εἶναι Συγκληρονόμοι καὶ Σύσσωμοι τῆς ἐπαγ-
γελίας τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ Χριστῷ».

Ὁ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ, εἰς πρώτην φάσιν, προωθεῖ
τὴν Διαχριστιανικὴν Ἕνωσιν ὅλων τῶν Αἱρέσεων καί, εἰς
δευτέραν φάσιν, τὴν Διαθρησκειακὴν Ἕνωσιν ὅλων τῶν
Θρησκειῶν, ἀπὸ ὅπου θὰ προκύψῃ ἡ Θρησκεία τοῦ
Ἀντιχρίστου. Ἡ Εἰσαγωγὴ τοῦ Νέου Ἡμερολογίου ἦτο
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τὸ πρῶτο βῆμα πρὸς τὴν Ἀντίχριστον Πανθρησκείαν
τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Δι᾽ αὐτὸ τὸ Νέον Ἡμερολόγιον δὲν
εἶναι ἁπλῶς μία ἡμερολογιακὴ μεταρρύθμισις. Εἶναι
πρόδρομος τοῦ Ἀντιχρίστου.

Ἡ ἀλλαγὴ τοῦ Ἡμερολογίου καὶ πρόξενος στάσεως
οὐ μετρίας τῇ Ἐκκλησίᾳ ἐγένετο, καὶ Σχίσματα προεξέ-
νησε, καὶ τὸ Κρά τος διετάραξε, καὶ τὴν Κοινωνίαν διέ-
φθειρε, καὶ τὴν Λογικὴν διεστρέβλωσε, καὶ Αἱρέσεις
εἰσήγαγεν.

Ἡ διατήρησις, λοιπόν, τοῦ Ἰουλιανοῦ Ἡμερολο γίου, τὸ
ὁ ποῖον ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία παρέδωκεν εἶναι ὑποχρε-
ω τική. Ἡ δὲ ἀλλαγή του ἀποτελεῖ ἄμεσον ἀποκοπὴν καὶ
ἔξοδον ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ, ἄμεσον χωρισμὸν
ἀπὸ τὴν Ἁ γίαν Τριάδα, ἄμεσον ἀπώ λειαν τῆς Θείας Χά ρι-
 τος, καὶ ἄμεσον συγκατάταξιν εἰς τὴν συναγωγὴν τοῦ ἀπ᾽
ἀρχῆς ἀνθρωποκτόνου καὶ πλάνου Σατανᾶ. Διὰ τοῦτο δὲν
ἐπιτρέπεται οὐδεμία Πνευματικὴ καὶ Ἐκκλησιαστικὴ ἐπι-
 κοινωνία ἢ Συμπροσευχὴ μετὰ τῶν ἀκολουθούντων τὸ Νέον
Ἡμερο λόγιον καὶ τῶν κοινωνούντων αὐτοῖς, διότι ἀποτε-
λεῖ ἀπώλειαν τῆς Ὁμολογίας τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως.

Παρατίθενται ἐν συνεχείᾳ ἐκ χειρογράφων τὰ δύο
Ἱστορικὰ Σιγίλλια, ἤτοι αἱ Ἀποφάσεις τῆς Καταδί κης καὶ
τοῦ Ἀναθεματισμοῦ τοῦ Νέου Παπικοῦ Γρηγοριανοῦ
Ἡμερολογίου ὑπὸ τῶν Ἁγίων Παν ορθοδόξων Συνόδων
τοῦ 1583 καὶ 1593.



ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΣΙΓΙΛΛΙΟΝ ΤΟΥ 1583

Αἱ Ἀποφάσεις τῶν Πανορθοδόξων Συνόδων τοῦ 1583 καὶ 1593 διὰ
τῶν ὁποίων ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΤΑΙ καὶ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΖΕΤΑΙ τὸ Νέον
Παπικὸν Ἡμερολόγιον. Εὑρίσκονται εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος, εἰς τὴν
Μονὴν Παντελεήμονος ἀρ. βιβλ. 772, καὶ εἰς τὴν Σκήτην Καυσο -
καλυβίων Κελλίον Ἀκάθιστος Ὕμνος, ἀρ. κώδ. 285, καθὼς καὶ εἰς
τὴν Μονὴν τοῦ Σινᾶ. Τὸ 1880 καὶ 1881 ἐδημοσιεύθησαν ἐν μετα -
φράσει εἰς δύο ἐπίσημα περιοδικὰ τοῦ Πατριαρχείου Ρουμανίας.
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