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«Χριστ�ς γενν�ται, δοξ�σατε·
Χριστ�ς 
ξ ο�ραν�ν, �παντ�σατε·

Χριστ�ς 
π� γ�ς, ψ�θητε·
	σατε τ� Κυρ�� π�σα � γ�»

( Ἀρχή Ὁµιλίας Ἁγ. Γρηγορίoυ Πατριάρχου
Κων/πόλεως τοῦ Θεολόγου,  P.G. 312 ἥτις ἐλήφθη

ὑπό τοῦ ἐπισκόπου Μαϊουµᾶ, Κοσµᾶ τοῦ ποιητοῦ, 
διά τόν Εἰρµόν Α´ Ὠδῆς Κανόνος τῆς Ἑορτῆς). 

Τοῦτο τό θάµβος τῆς Θεολογίας. 
Τοῦτο τό κλέος τῆς Ἐκκλησίας. 
Τοῦτο τό σάλπισµα τῆς Σωτηρίας.
Ἡ Γέννησις τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ Ἀνα-

τολή τῆς Ἀλήκτου καί Ἀνεσπέρου Ὀγδόης
Ἡµέρας, τῆς Ἐσχάτης καί Πρώτης, τῆς
Ἀχρόνου καί Ἀτµήτου.

Ἡ Γέννησις τοῦ Χριστοῦ εἶναι τό Ἄνοιγµα
τῆς Πύλης τῆς Ἐδέµ, τῆς καταβολάδος τοῦ
Θεοῦ, τῆς κατά Ἀνατολάς φυτευθείσης τήν
Ὀγδόην Ἡµέραν, µετά τήν Ἑβδόµην τῆς

Ἀναπαύσεως, ὅτε ὁ Θεός ἐπαύσατο ἀπό παντός ἔργου οὗ ἤρξατο ποιεῖσαι.
Ἡ Γέννησις τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ Ἀποκάλυψις τοῦ Θεοῦ ἐν ταῖς ἐσχάταις

ἡµέραις, ὅτε ὁ Πατήρ «ἐλάλησεν ἡµῖν ἐν Υἱῷ . . . δι᾽ οὗ καί τούς αἰῶνας ἐποί-
ησεν» (Ἑβρ. Α´ 1-2), ὅτε ἡ Εὐδοκία τοῦ Θεοῦ Πατρός ἐπλήρωσε τόν χρόνον,
ὅτε ὁ Υἱός ὁ Ἄχρονος ἦλθεν ὡς τό πλήρωµα τοῦ χρόνου, ὅτε ὁ ἐν Ἀρχῇ Λόγος
ἐγένετο ἀτρέπτως σάρξ, ὅτε ὁ Μονογενής ἦλθεν ἀναλλοιώτως εἰς τά ἴδια.

Πολλή ἡ Θεολογία εἰς τήν Γέννησιν τοῦ Χριστοῦ, πολλή ἡ Σωτηρία, πολλή ἡ
Ὡραιότης. Ὑπερφυής ἡ Σοφία τῆς Ἐνανθρωπήσεως, Ἄφραστος ἡ Ἀγαθότης,
Ἄφατος ἡ ∆όξα. Οἱ Πατριάρχαι τῆς Πίστεως, πρό Νόµου, ταύτην τήν Γέννη-
σιν ὤδινον. Οἱ ἐν Νόµῳ Προφῆται ταύτην τήν Γέννησιν προέλεγον. Οἱ ἀπ᾽
ἀρχῆς ∆ίκαιοι ταύτην τήν Γέννησιν ἰδεῖν ἐπεθύµουν. Σήµερον οὖν ἔλαβε τέλος
ἡ προσδοκία τῶν Ἐθνῶν, ὅτε ἡ ὑπέρ ἔννοιαν ἄνευ ὠδύνων Γέννησις ἐξέβη, ὅτε
ΘΕΟΣ ΕΠΙ ΓΗΣ ΩΦΘΗ ∆ΙΑ ΣΑΡΚΟΣ  καί τοῖς ἀνθρώποις συνανεστράφη.

Η  ΚΑΤΑ  ΣΑΡΚΑ  ΓΕΝΝΗΣΙΣΗ  ΚΑΤΑ  ΣΑΡΚΑ  ΓΕΝΝΗΣΙΣ
ΤΟΥ  ΚΥΡΙΟΥ  ΚΑΙ  ΜΕΓΑΛΟΥ  ΘΕΟΥΤΟΥ  ΚΥΡΙΟΥ  ΚΑΙ  ΜΕΓΑΛΟΥ  ΘΕΟΥ

ΚΑΙ  ΣΩΤΗΡΟΣ  ΗΜΩΝ  ΙΗΣΟΥ  ΧΡΙΣΤΟΥΚΑΙ  ΣΩΤΗΡΟΣ  ΗΜΩΝ  ΙΗΣΟΥ  ΧΡΙΣΤΟΥ

Ἡ Γέννησις τοῦ Χριστοῦ
φορητή εἰκών Διονυσίου Ἱερομ. 20ός αἰ.
Κελλίον Γεννήσεως Χριστοῦ, Βουλευτήρια

Ἁγ. Ἄννης, Ἅγιον Ὄρος
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ΧΡΙΣΤΟΣ  ΓΕΝΝΑΤΑΙ. Ὁ Φῶς
ἐκλάµπων Ἀναλλοίωτον καί Ἄτρεπτον
ἐξ Ἀναλλοιώτου καί Ἀτρέπτου Φωτός,
ὁ Μονογενής Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ,
ὁ ἐκ Θεοῦ Ἀληθινοῦ Θεός Ἀληθινός, ὁ
Γεννητός Θεός, ὁ διά Γεννήσεως τήν
Ἄχρονον Ἀρχήν τῆς Ὑποστάσεως ἔχων
συναϊδίως παρά τοῦ Ἀγεννήτου Πα-
τρός ἄνευ Μητρός, λαµβάνει σήµερον
φύσιν ἀνθρώπου διά Γεννήσεως παρά
Μητρός ἄνευ πατρός, καί Ὁµόθεον καί
ΘΕΟΫΠΟΣΤΑΤΟΝ αὐτήν καθιστᾶ.
∆ιά Γεννήσεως Θεός; ∆ιά Γεννήσεως
καί Ἄνθρωπος ὁ Προαιώνιος Λόγος.
∆ιά Γεννήσεως ἑνώνει εἰς τήν προαιώ-
νιον Ὑπόστασιν Αὐτοῦ τήν χρονικήν
ἀνθρωπίνην φύσιν. Αὕτη ἡ Γέννησις
τοῦ Θεοῦ Λόγου, Γέννησις ∆ευτέρα.

ΧΡΙΣΤΟΣ  ΓΕΝΝΑΤΑΙ. Ὁ πρό
χρόνου τό εἶναι ἔχων, ὁ πρό ἡλίου
Ἥλιος, ὁ Προαιώνιος Λόγος, ὁ ἐκ τοῦ
ἀρρεύστως Γεννήσαντος Αὐτόν Νοός
Ἄκτιστον Θεϊκήν Φύσιν ἔχων, ὁ Ἀµε-
τάβλητος Ποιητής τῶν αἰώνων, ὁ
Ἄκτιστος Κτίστης τῆς ὁρατῆς καί
ἀοράτου κτίσεως, λαµβάνει σήµερον
κτιστήν φύσιν ἐκ Παρθένου Μητρός.
Ἐν τῇ ἀτρέπτῳ καί ἀναλλοιώτῳ Ὑ-
ποστάσει Αὐτοῦ ἑνώνει τήν φύσιν τοῦ
ἀνθρώπου, ἥν ἐν χρόνῳ λαµβάνει
παρά τῆς Μητρός, µετά τῆς Φύσεως
τοῦ Θεοῦ, ἥν ἔχει ἀχρόνως καί ἀϊδίως
παρά τοῦ Πατρός, καί Θεώνει αὐτήν.
Αὕτη ἡ Γέννησις τοῦ Λόγου, Ἐναν-
θρώπησις τελεία εἶναι καί λέγεται.

ΧΡΙΣΤΟΣ  ΓΕΝΝΑΤΑΙ. Ὁ Ἰησοῦς
Χριστός, ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ ὁ Μονογε-

νής, Σαρκοῦται ἐκ Πνεύµατος Ἁγίου
καί Μαρίας τῆς Παρθένου, καί ἄνθρω-
πος γίνεται ἀµέµπτως, µένων Θεός
ἀτρέπτως. Κατά τήν Ἐνανθρώπησιν
καί Σάρκωσιν τοῦ ΥΙΟΥ καί ΛΟΓΟΥ
τοῦ  ΘΕΟΥ δέν ἠλλοιώθη οὔτε ἡ Ἄκτι-
στος Θεϊκή Του Φύσις οὔτε ἡ Προαι-
ώνιος Θεαρχική Του Ὑπόστασις οὔτε
καί ἡ ἀνθρωπίνη φύσις, τήν ὁποίαν
Αὐτός ἔπλασε καί προσέλαβε, καί ἅµα
τῇ προσλήψει ΕΘΕΩΣΕΝ καί  ΘΕΟΫ-
ΠΟΣΤΑΤΟΝ καί Ὁµόθεον κατέστησεν.
Εἰς τό ΕΝ ΠΡΟΣΩΠΟΝ τοῦ Ἰησοῦ,
∆ΥΟ  ΦΥΣΕΙΣ , ἡ ΘΕΪΚΗ καί ἡ ΑΝ-
ΘΡΩΠΙΝΗ, ἑνοῦνται ΑΤΡΕΠΤΩΣ,
ΑΣΥΓΧΥΤΩΣ, ΑΧΩΡΙΣΤΩΣ, Α∆ΙΑΙ-
ΡΕΤΩΣ κατά τόν ὅρον τῆς ∆´ Οἰκουµε-
νικῆς Συνόδου. Ὁ Εἷς Υἱός ἐκ ∆ύο
φύσεων γνωρίζεται καί ἐν δυσίν φύ-
σεσιν Εἷς Υἱός ὁ Αὐτός ἀεί ὑπάρχει. 

ΧΡΙΣΤΟΣ  ΓΕΝΝΑΤΑΙ. Ὁ ἐκ φύ-
σεως Ὤν, ὁ ὄντως Ὤν, ὁ Ὤν καί
Προών καί ἀεί Ὤν, ὁ προϋπάρχων
Μονογενής Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, ὁ
Εἷς τῆς Ἁγίας Τριάδος Σαρκοῦται, ἀλλ᾽
ἐκ τῆς Τρισυποστάτου καί Ἀδιαιρέτου
Τριάδος οὐκ ἐκπίπτει· ΑΤΡΕΠΤΟΣ γάρ
ἡ Ὑπόστασις Αὐτοῦ. Γίνεται ὅπερ οὐκ
ἦν, ἀλλ  ̓ὅ ἦν οὐκ ἐγκαταλείπει · ΑΝΑΛ-
ΛΟΊΩΤΟΣ γάρ ἡ Ὑπόστασις Αὐτοῦ.
Λαµβάνει ὅπερ οὐκ εἶχεν, ὅπερ ὁ ἴδιος
ἐποίησεν, ἀλλ  ̓ἡ Παναγία Τριάς παρα-
µένει Τριάς καί οὐ προσαυξάνεται οὐδέ
ἐλαττοῦται ἐκ τῆς προσλήψεως τοῦ κα-
τωτέρου· ἀπαράλλακτος γάρ ὁ Θεός.
«∆ιότι ἐγώ Κύριος ὁ Θεός ὑµῶν καί οὐκ
ἠλλοίωµαι» (Μαλ. Γ´ 6)).
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«ΧΡΙΣΤΟΣ  ΓΕΝΝΑΤΑΙ, ∆ΟΞΑ-
ΣΑΤΕ». Οὐ µόνον Θεός, ἀλλά καί ἄν-
θρωπος ὁ Μονογενής Υἱός καί Λόγος
λογίζεται. ∆ιά τοῦτο δικαίως καί ὑπό
Ἀγγέλων καί ὑπό ἀνθρώπων ψάλλε-
ται, «∆όξα ἐν Ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί
γῆς εἰρήνη , ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία»
(Λουκ. Β´ 13), Ἡ ἐν οὐρανοῖς ∆όξα
καί ἐπί γῆς ἐκχύνεται. Ἅγιοι Ἄγγελοι,
δοξάσατε τόν ἐπί γῆς ἐκ Παρθένου
Γεννηθέντα. Οἱ δέ ἐν ἀνθρωπίνῳ σώ-
µατι Ἀγγελικήν ζωήν µετερχόµενοι,
δοξολογήσατε τόν ἀχρόνως ἐκ Πατρός
Γεννηθέντα καί ἀπορρήτως ἐκ Μη-
τρός Ἀπειράνδρου σωµατωθέντα.

«ΧΡΙΣΤΟΣ  ΓΕΝΝΑΤΑΙ, ∆ΟΞΑ-
ΣΑΤΕ». Οὐ γάρ καθ᾽ ἕκαστον ἔτος
γεννᾶται ἐκ τῆς Παρθένου, ἄλλ᾽ ἅπαξ
ἐγεννήθη, καί ὅµως τῶν παρελθόν-
των ὡς ἐνεστώτων γευόµεθα καί τῆς
Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Χριστοῦ οὐ
µόνον ὡς ἀκροαταί, ἀλλά καί ὡς θε-
αταί µετέχοµεν. ∆οξολογοῦµε τόν ἐκ
Γεννήσεως Θεόν καί ἐκ Γεννήσεως
ἄνθρωπον Χριστόν. ∆οξολογοῦµεν τό
Φῶς τό Ἀληθινόν, οὐ µόνον διά λόγων,
ἀλλά καί δι᾽ ἔργων. Οὐ µόνον δι᾽ ἔργων,
ἀλλά καί διά τῆς προαιρέσεως τῆς
ψυχῆς. Οὐ µόνον διά τῆς προαιρέ-
σεως, ἀλλά καί διά τοῦ ἀκορέστου
πρός τόν Ἐνανθρωπήσαντα Θεόν
Λόγον ἔρωτος. Οὐ µόνον διά τοῦ ἔρω-
τος, ἀλλά καί διά τῆς ἐκφράσεως τῆς
ὅλης ζωῆς ἡµῶν καί τῆς χριστοειδοῦς
εὐµορφίας τῆς ἡµετέρας ὑπάρξεως.
Ἵνα καί ἐν ἡµῖν γεννηθῇ καί µείνῃ ἐν
ἡµῖν διά παντός Χριστός ὁ Θεός.

ΧΡΙΣΤΟΣ  ΕΞ  ΟΥΡΑΝΩΝ. Οὐκ ἐκ
τῆς γῆς χοϊκός, ὁ ἐπί γῆς γενόµενος
Χριστός, ἀλλ᾽ ἐκ τῶν Οὐρανῶν. Οὐκ
ἐκ πατρός ἀνθρώπου, ὁ ἐν ἀγκάλαις
τῆς Μητρός Χριστός, ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ Θεοῦ
Πατρός. Οὐκ ἐν χρόνῳ τήν ἀρχήν τοῦ
εἶναι ἔχει, ὁ ἐν χρόνῳ κατά σάρκα
Γεννηθείς Χριστός, ἀλλά πρό χρόνου,
συναϊδίως τῷ Πατρί ἀχρόνως ἦν καί
ἔστι καί ἔσται. Οὐχ ὥσπερ τά κτί-
σµατα κατά µέθεξιν καί κατ᾽ ἐνέρ-
γειαν Θεοῦ τό εἶναι ἔχει ὁ ἐν τῇ κτίσει
παραγενόµενος Χριστός, αὐτός Θεός
ὤν, ἀλλά κατά φύσιν, αὐτός φύσει
ὬΝ, αὐτός ὄντως ὬΝ.

ΧΡΙΣΤΟΣ  ΕΞ  ΟΥΡΑΝΩΝ. Ἄρτος
καταβάς ἐξ Οὐρανοῦ, ὁ παραγενό-
µενος Χριστός. Ὁ ἴδιος, ὁ Ἀψευδής ἐν
ἀνθρώποις ἐµαρτύρησεν,«ἐγώ εἰµι
ὁ ἄρτος ὁ καταβὰς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ»
(Ἰωάν. ΣΤ´ 41), καὶ πάλιν «οὐδεὶς
ἀναβέβηκεν εἰς τὸν οὐρανὸν εἰ µὴ ὁ ἐκ
τοῦ οὐρανοῦ καταβάς, ὁ υἱὸς τοῦ ἀν-
θρώπου ὁ ὤν ἐν τῷ οὐρανῷ» (Ἰωάν.
Γ´ 13). Οὐχ ἡ σάρξ τοῦ Χριστοῦ ἐκ τοῦ
Οὐρανοῦ, ἀλλ᾽ ἡ Ὑπόστασις. Οὐχ ἡ
ἀνθρώπειος ψυχή τοῦ Χριστοῦ ἐκ τοῦ
Οὐρανοῦ, οὐκ ἔστι ταύτη προαιώνιος,
ἀλλά τό Πρόσωπον, τό «ἐγώ», τό
γεννηθέν ἐκ τοῦ Πατρός ἀχρόνως, τό
ἀϊδίως φέρον ἐν ἑαυτῷ τήν φύσιν τοῦ
Πατρός τήν Θείαν. Οὐχ ἡ ἀνθρωπίνη
φύσις τοῦ Χριστοῦ ἐκ τοῦ Οὐρανοῦ,
ἀλλά τό ἀπαύγασµα τῆς ∆όξης τοῦ
Πατρός, ὁ «Τίς ἔστιν Οὗτος;», ὁ τῷ
Πατρί Συνεδρεύων καί Συνδηµιουρ-
γῶν τά Σύµπαντα ἐν Ἁγίῳ Πνεύµατι.
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ΧΡΙΣΤΟΣ  ΕΞ  ΟΥΡΑΝΩΝ. Ἐκ Θεοῦ
Πατρός ἡ Ὑπόστασις τοῦ Χριστοῦ καί
οὐκ ἐξ ἀνδρός. Ἀπάτωρ γάρ ἐπί γῆς ὁ
Ἀµήτωρ ἐν Οὐρανῷ προαιωνίως πεφυ-
κώς Χριστός. Ἐάν δέν ἦτο ἐξ οὐρανοῦ ἡ
Ὑπόστασις τοῦ Ἰησοῦ, δέν θά ἦτο αὐτός
ὁ Μεσσίας Χριστός, οὔτε θά ἠδύνατο νά
εἶναι φύσει ΘΕΟΣ, οὔτε θά ἦτο εἰκότως
λατρευτός σύν Πατρί καί Πνεύµατι
ἀδιαιρέτως. Οἱ δέ Χριστιανοί θά
ἤµεθα τότε Εἰδωλολάτραι καί οὐ Θε-
ολάτραι, κτίσµα λατρεύοντες καί οὐ
τόν Κτίσαντα τά πάντα. 

ΧΡΙΣΤΟΣ  ΕΞ  ΟΥΡΑΝΩΝ. Ὁ Χρι-
στός, ὁ Μονογενής Υἱός καί Λόγος τοῦ
ΘΕΟΥ Πατρός, ἡ Μία Προαιώνιος καί
Ἄναρχος Ὑπόστασις τῆς Ἁγίας Τριά-
δος, ἡ ἔχουσα Ἄκτιστον Θεϊκήν Φύσιν,
γεννᾶται σήµερον κατά σάρκα ἐπί τῆς
γῆς, λαµβάνει δηλαδή ἐν χρόνῳ κτι-
στήν ἀνθρωπίνην φύσιν. ∆έν λαµβάνει
νέαν ὑπόστασιν. ∆έν λαµβάνει ἀρχήν
ὑπάρξεως. ∆έν ὑφίσταται τροπήν ἤ
ἀλλοίωσιν ἡ Θεαρχική καί Προαιώ-
νιος  Ὑπόστασις τοῦ ΘΕΟΥ  ΛΟΓΟΥ.
Ἡ ἀρχή τῆς Ὑποστάσεως τοῦ Χρι-
στοῦ Ἄχρονος, κατά τόν Προφήτην
Ἡσαΐαν: «Παιδίον ἐγεννήθη ἡµῖν,
υἱὸς καὶ ἐδόθη ἡµῖν, οὗ ἡ ἀρχὴ ἐπὶ τοῦ
ὤµου αὐτοῦ, καί καλεῖται τό ὄνοµα
Αὐτοῦ Μεγάλης Βουλῆς Ἄγγελος, Θαυ-
µαστός Σύµβουλος, Θεός Ἰσχυρός,
Ἐξουσιαστής, Ἄρχων Εἰρήνης, Πατήρ
τοῦ Μέλλοντος Αἰῶνος» (Ἡσ. Θ´ 6).
∆ιό ΘΕΟΤΟΚΟΣ ἡ Μήτηρ τοῦ Χριστοῦ
καί οὐκ ἀνθρωποτόκος. ∆ιό καί ΠΑΡ-
ΘΕΝΟΣ ἡ Μήτηρ τοῦ Χριστοῦ καί

ἀλόχευτος ὁ τόκος τῆς Θεοµήτορος.
∆ιό καί ἡ Γέννησις τοῦ Χριστοῦ ἄνευ
µαιῶν καί λουτροῦ εἰκονίζεται καί ἡ
Θεοτόκος µέ τά σύµβολα τῆς Παρθε-
νίας εἰκονίζεται, τήν ἐρυθράν περιβο-
λήν τῶν παρθένων φέρουσα καί τούς
τρεῖς ἀστέρας ὡς πρό τόκου Παρθέ-
νος καί ἐν τόκῳ Παρθένος καί µετά
τόκον Παρθένος. 

«ΧΡΙΣΤΟΣ  ΕΞ  ΟΥΡΑΝΩΝ,  Α-
ΠΑΝΤΗΣΑΤΕ». Ὑποδέξασθε οἱ δί-
καιοι τόν ∆ίκαιον, οὐχ ὡς Κριτήν νῦν,
ἀλλ᾽ ὡς Σωτῆρα κατελθόντα ἐκ τῶν
οὐρανῶν. ∆έξασθε οἱ Ἅγιοι τόν Ἕνα
Ἅγιον, τόν Ἕνα Κύριον, τόν Ἰησοῦν
Χριστόν, τόν ἐκ Πνεύµατος Ἁγίου καί
Μαρίας τῆς Παρθένου σαρκωθέντα
καί ἐνανθρωπήσαντα. Ἀπαντήσατε
Χριστόν πάντες οἱ ἐν µετανοίᾳ καί
ἐξοµολογήσει δικαιωθέντες διά τῆς
Χάριτος. Ἦλθε γάρ ὁ Ἐλεήµων ἵνα
ἐλεήσῃ. Ἦλθεν ὁ Σωτήρ ἵνα σώσῃ.
Ἦλθεν ὁ ∆ίκαιος ἵνα δικαιώσῃ. Ἦλ-
θεν ὁ Ἅγιος ἵνα ἁγιάσῃ. Ἦλθεν ὁ Εἷς
τῆς Ἁγίας Τριάδος ἵνα ἡµᾶς ἑνώσῃ
εἰς ἑαυτόν καί δι᾽ Αὐτοῦ µετά τοῦ
Πατρός ἐν Ἁγίῳ Πνεύµατι.

«ΧΡΙΣΤΟΣ  ΕΞ  ΟΥΡΑΝΩΝ,  Α-
ΠΑΝΤΗΣΑΤΕ». Ἀπαντήσατε Χριστόν
ἐν τῷ σπηλαίῳ τῆς ταπεινοφροσύνης
ὡς οἱ Ποιµένες. Προσκυνήσατε Χρι-
στόν εἰς τόν Οἶκον τῆς Χάριτος ὡς οἱ
Μάγοι ἐκ Περσίδος, ὁµολογοῦντες
Αὐτόν ΘΕΟΝ Ἄκτιστον, Βασιλέα
ΠΡΟΑΙΩΝΙΟΝ καί Ἄνθρωπον τέλειον
θνητόν. Προϋπαντήσατε Χριστόν εἰς
τόν Ναόν τῆς ∆όξης τοῦ Πατρός Αὐτοῦ

KHPY•  EKK§H™IA™  OP£O¢O•øN Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος ᾽09 – ἀρ. τεύχ. 41-42- 70-

KEO 41-42.qxp:Layout 1  5/28/10  9:32 PM  Page 70



Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος ᾽09 – ἀρ. τεύχ. 41-42 - 71-KHPY•  EKK§H™IA™  OP£O¢O•øN

τοῦ Προανάρχου, ὡς ὁ πρεσβύτης Συ-
µεών, ἐν πίστει δοκίµῳ, ἐν ἐλπίδι ἀκα-
ταισχύντῳ καί ἐν ἀγάπῃ ἀνυποκρίτῳ.

«ΧΡΙΣΤΟΣ  ΕΞ  ΟΥΡΑΝΩΝ,  Α-
ΠΑΝΤΗΣΑΤΕ».Συναντήσατε Χριστόν
εἰς τά Ἁγιαστικά Θεῖα Μυστήρια τῆς
Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστο-
λικῆς Ἐκκλησίας τοῦ ΘΕΟΥ. ∆έξασθε
τόν Χριστόν ἀπό τό Ἅγιον Ποτήριον, τό
ἐπί τοῦ Θυσιαστηρίου τοῦ Θεοῦ ἐν πυρί
Πνεύµατος φλεγόµενον. Μεταλάβετε τό
ΘΕΟΫΠΟΣΤΑΤΟΝ καί Ὁµόθεον ΣΩΜΑ
καί ΑΙΜΑ τοῦ Χριστοῦ, µεταλάβετε καί
Πηγῆς ἀθανάτου γεύσασθε. Προσκολ-
λήθητε τῷ Χριστῷ καί γίνεσθε Χρι-
στοειδεῖς, ἄµωµοι καί ἅγιοι ἐν Αὐτῷ.

ΧΡΙΣΤΟΣ  ΕΠΙ  ΓΗΣ. Ἐπί τῆς γῆς
ὁ πλασθείς; Ἐπί τῆς γῆς καί ὁ Πλά-
σας. Ἐπί τῆς γῆς ὁ ἐκ χοός; Ἐπί τῆς γῆς
καί ὁ ἐκ Νοός.Ἐπί τῆς γῆς ὁ ἐκ τῆς γῆς;
Ἐπί τῆς γῆς καί ὁ ἐκ τοῦ Φωτός.Ἐπί τῆς
γῆς ὁ ἄνθρωπος; Ἐπί τῆς γῆς καί ὁ
ΘΕΟΣ. Ἐπί τῆς γῆς τό µέγα τραῦµα, ὁ
ἁµαρτωλός; Ἐπί τῆς γῆς καί τό µέγα
ἴαµα, ὁ Ἀναµάρτητος. Ἐπί τῆς γῆς ὁ
ἔνοχος; Ἐπί τῆς γῆς καί ὁ Ἐλεήµων
µέ τό Μέγα Αὐτοῦ Ἔλεος. Ἐπί τῆς
γῆς ὁ θνητός, ἡ ἀµαυρωθεῖσα εἰκών
τοῦ Θεοῦ; Ἐπί τῆς γῆς καί ὁ Ἀθά-
νατος, ἡ Ἄχραντος Εἰκών τῆς ἀρχε-
τύπου ∆όξης τοῦ ΘΕΟΥ Πατρός. 

ΧΡΙΣΤΟΣ  ΕΠΙ  ΓΗΣ. Τέλειος
ΘΕΟΣ καί τέλειος ἄνθρωπος ὁ Χριστός.
«Αὐτός γάρ ἑαυτόν ἔχρισε · χρίων µέν
ὡς Θεός τό Σῶµα τῇ Θεότητι αὐτοῦ,
χριόµενος δέ, ὡς ἄνθρωπος · αὐτός γάρ
ἐστι τοῦτο κἀκεῖνο. Χρίσις δέ ἡ Θε-

ότης τῆς ἀνθρωπότητος» (Ἅγ. Ἰωάν.
∆αµασκηνός, P.G. 94, 989Β). Ὅλος
Θεός ὁ Χριστός, εἰ καί ἄνθρωπος.
Ὅλος ἄνθρωπος ὁ Χριστός, εἰ καί
Θεός. Οὐκ ἐπί µέρους µέν Θεός, ἐπί
µέρους δέ ἄνθρωπος. Ὑποστατική
γάρ ἡ ἕνωσις τῆς Θεότητος καί τῆς
ἀνθρωπότητος ἐν τῷ Χριστῷ, «ὅτι ἐν
αὐτῷ κατοικεῖ πᾶν τὸ πλήρωµα τῆς
Θεότητος σωµατικῶς» (Κολ. Β´ 9). 

«ΧΡΙΣΤΟΣ  ΕΠΙ  ΓΗΣ,  ΥΨΩΘΗ-
ΤΕ». Συγκαταβαίνει ὁ Θεός ἵνα ἑνωθῇ
µέ τόν ἄνθρωπον. Χρειάζεται νά βάλῃ
καί ὁ ἄνθρωπος βίαν εἰς τόν ἑαυτόν
του ἵνα ἀνέβῃ πρός τόν Θεόν. Κα-
τεβαίνει ὁ Χριστός ἀπό τό ὕψος τῆς
ἀµεθέκτου καί ἀκοινωνήτου Θείας
Φύσεως εἰς τήν γῆν τῆς φύσεως τοῦ
ἀνθρώπου, ἀλλά δέν ἑνώνεται αὐτο-
µάτως µετά πάντων τῶν ἀνθρώπων.
Ἑνώνεται µόνον µέ ὅσους ἐκ τῶν ἀν-
θρώπων ὑψώνονται εἰς τά ὄρη τῶν
Αὐτοῦ Θείων λόγων. Ἑνώνεται µόνον
µέ ὅσους ἐκ τῶν ἀνθρώπων βιώνουν
τό Ἅγιον Θέληµά Του καί ὑψώνον-
ται εἰς τά ὄρη τῶν ἀρετῶν τά ἅγια.

«ΧΡΙΣΤΟΣ  ΕΠΙ  ΓΗΣ,  ΥΨΩΘΗ-
ΤΕ». Ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, Θεός
ὤν Ἄϋλος, Πνεῦµα ὤν Ἀπερίγραπτον
καί Ἄπειρον, γίνεται σάρξ, ἑνώνει
Καθ᾽ Ὑπόστασιν τήν Θείαν φύσιν µέ
τήν ἀνθρωπίνην ἀναλλοιώτως διά νά
συναντήσῃ τόν ἄνθρωπον. Εἶναι ἀ-
νάγκη, διά νά συναντήσῃ καί ὁ ἄν-
θρωπος τόν Χριστόν, νά γίνῃ πνεῦµα
καί Θεός κατά χάριν, νά ἐπιτρέψῃ εἰς
τάς Θείας Ἐνεργείας νά τόν ἑλκύσουν
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Ἐξ ἀφορµῆς ὑποβληθεισῶν ἡµῖν ἀνα-
φορῶν ὑπό τῶν ὁπαδῶν τοῦ Ἰουλιανοῦ
Ἐκκλησιαστικοῦ Ἡµερολογίου, παραπονου-
µένων ὅτι ἀπαγορεύεται εἰς τούτους ἡ τέλεσις
τῶν θρησκευτικῶν των καθηκόντων εἰς ἰδί-
ους ναούς, γνωρίζοµεν ὑµῖν τ᾽ ἀκόλουθα:

Ὡς γνωστόν διά τοῦ Ν. ∆. τῆς 25/1/23
«περί τοῦ Νέου Πολιτικοῦ Ἡµερολογίου»
εἰσήχθη ἐν Ἑλλάδι ὡς πολιτικόν Ἡµερολό-

γιον τό Γρηγοριανόν τοιοῦτον. Ἐν ἄρθρῳ 1
παρ. 3 τούτου ὁρίζεται: «∆ιατηρεῖται ἐν
ἰσχύϊ τό Ἰουλιανόν Ἡµερολόγιον ὅσον
ἀφορᾶ ἐν γένει τήν Ἐκκλησίαν καί τάς
θρησκευτικάς ἑορτάς. Ἡ Ἐθνική ἑορτή
τῆς 25ης Μαρτίου καί πᾶσαι αἱ κατά
τούς κειµένους νόµους ἑορτάσιµοι καί
ἐξαιρετέοι ρυθµίζονται κατά τό Ἰουλια-
νόν Ἡµερολόγιον». Αἱ διατάξεις αὗται
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Ὡς γνωστόν, ἀπό τό 1924, ὅταν εἰσήχθη Παρανόµως, Πραξικοπηµατικῶς καί Ἀντικα-
νονικῶς τό ὑπό τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας Καταδικασθέν Νέον Παπικόν Ἡµερολόγιον, οἱ
Παλαιοηµερολογῖται κληρικοί, µοναχοί καί λαϊκοί ἀντισυνταγµατικῶς ἐδιώκοντο, ἐξυρίζοντο,
ἐφυλακίζοντο, τούς ἀπηγορεύετο νά κτίζουν ναούς, δέν ἀνεγνωρίζοντο τά Μυστήριά των,
ὑφίσταντο τήν διάλυσιν τῶν λατρευτικῶν ἐκδηλώσεών των καί Θείων Λειτουργιῶν, τήν ἀνα-
τροπήν τῶν ἐπιταφίων καί τήν ἀπαγόρευσιν τῶν ἐνταφιασµῶν, τήν σφράγισιν καί κατεδάφισιν
τῶν Ναῶν των, ἐνῶ τήν ἰδίαν ἐποχήν ὅλαι αἱ Αἱρέσεις, ὅπως Παπικοί, Προτεστάνται, Μο-
νοφυσῖται, Κόπται καί ἄλλαι Θρησκεῖαι, ὅπως Μουσουλµάνοι, Ἑβραῖοι, Μασσῶνοι  κ.λπ.
εἶχον τήν ἐλευθερίαν των νά κτίζουν λατρευτικούς οἴκους καί νά τελοῦν τά τῆς θρησκείας των. 

Τό ἐπίσηµον Ἑλληνικόν Κράτος, κατευθυνόµενον ἀπό σκοτεινάς δυνάµεις τοῦ ∆ιεθνοῦς Ἑβραι-
οσιωνισµοῦ καί Ἑβραιοµασσωνισµοῦ κατεδίωκεν τούς Γνησίους Ὀρθοδόξους Χριστιανούς,
µέ ἀνελεύθερα καί Μεσαιωνικά µέσα, ὅπως συνέβαινε εἰς Ἄθεα ὁλοκληρωτικά Καθεστῶτα τῆς
Ρωσσίας καί ἀλλοῦ. Ἐξ αἰτίας αὐτῆς τῆς ἀντισυνταγµατικῆς, βαναύσου, Ἀθεϊστικῆς, Σατανικῆς
καί παρανόµου διώξεώς των, οἱ Παλαιοηµερολογῖται διεµαρτυρήθησαν καί µετά ἀπό τάς πολλάς
διαµαρτυρίας ἐδέησε τό Ὑπουργεῖον ∆ικαιοσύνης, νά ἐκδώσῃ τόν ∆εκέµβριον τοῦ 1966 τήν κάτωθι
Ἀπάντησιν, ὅτι δύνανται οἱ Παλαιοηµερολογῖται νά θρησκεύωνται ἐλευθέρως καί δηµοσίως. Πα-
ραθέτοµεν διά τήν Ἱστορίαν αὐτήν τήν Ἀπάντησιν, ἡ ὁποία ὅµως δέν ἦτο δυνατόν νά ἐφαρµοσθῇ
διότι δέν ἐδηµοσιεύθη ὡς Νόµος τοῦ Κράτους εἰς τήν Ἐφηµερίδα τῆς Κυβερνήσεως.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ  ΤΗΣ  ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ  ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΙΣ  ∆. ∆.
∆ΙΕΥΘΥΝΣΙΣ  Β´   ΤΜΗΜΑ  ΙΙ
Εἰσηγητής Π. Σµαΐλης  (∆ιευθυντής α´)
Ἀριθµ. Πρωτ.  132010  Οἴκ.                                           Ἐν Ἀθήναις τῇ 17 ∆εκεµβρίου 1966

Πρός  τούς  κ. κ. Εἰσαγγελεῖς Ἐφετῶν καί Πρωτοδικῶν τοῦ Κράτους

Η  ΕΠΙΣΗΜΟΣ  ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ  ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
17/12/1966 ΥΠΕΡ  ΤΗΣ  ΝΟΜΙΚΗΣ  ΙΣΧΥΟΣ  ΤΟΥ  ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥΚΑΙ  ΤΗΣ  ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ   ΤΩΝ  ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΩΝ
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δι᾽ οὐδεµιᾶς διατάξεως Νόµου κατηργή-
θησαν ἤ ἐτροποποιήθησαν. Ἡ Ἱεραρχία
ὅµως τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος ἀπεφάσισεν ἐν ἔτει 1923, ὅπως
ἀφοµοιώσῃ τό Ἐκκλησιαστικόν Ἡµερολό-
γιον πρός τό Πολιτικόν. Ἡ τοιαύτη ἐνέργεια
τῆς Ἐκκλησίας ἔσχε σηµαντικήν ἀντίδρασιν
εἰς µεγίστην µερίδα Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων.

Ἡ µερίς αὕτη πλαισιωθεῖσα ὑπό µερίδος
κλήρου ὑπό τήν ἡγεσίαν Ἀρχιερέων ἵδρυσε
ἰδίαν Θρησκευτικήν Κοινωνίαν1, τήν καλου-
µένην «Πανελλήνιον Θρησκευτικήν καί
Ἐθνικήν Ὀρθόδοξον Κοινωνίαν» ὑπό µορ-
φήν θρησκευτικῶν Σωµατείων, διά τοῦ ἀπό
27/2/1935 Καταστατικοῦ ἐγκριθέντος διά τῆς
ὑπ  ̓ἀριθµ. 4590/1935 Ἀποφάσεως τοῦ Πρωτο-
δικείου Ἀθηνῶν. Ἡ θρησκευτική αὕτη Κοι-
νωνία ἀνεγνωρίσθη ὡς ὑπάρχουσα καί διά τῶν
ὑπ  ̓ὄψιν ἡµῶν ὑπ  ̓ἀριθµ. 3544/61, 85487/62,
36581/63, κ.λπ. ἐγγράφων τῆς Ἱερᾶς Συνό-
δου καί τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας.

Ἀλλά καί παλαιότερον εἶχεν ἀναγνω-
ρισθῆ DE FACTO καί DE JURE ὡς προκύ-
πτει ἐκ τοῦ σχεδίου τοῦ Συντάγµατος τοῦ
ἔτους 1948, τῆς ἐπί τοῦ Συντάγµατος Ἐπι-
τροπῆς τῆς ∆´ Ἀναθεωρητικῆς, ἐν ἄρθρῳ 2
τοῦ ὁποίου περιελήφθη Ἑρµηνευτική ∆ή-
λωσις καθ᾽ ἥν «εἰς τήν ἔννοιαν τοῦ ὅρου
ἐλευθερία τῆς θρησκευτικῆς συνειδήσεως
περιλαµβάνεται καί τό θρησκεύεσθαι
κατά τό Παλαιόν Ἡµερολόγιον». Τοιαύτη
∆ήλωσις περιελήφθη εἰς τά ἐστενογραφη-
µένα πρακτικά τῆς Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς
τοῦ ΞΗ´ ψηφίσµατος (Ἴδετε καί ἀγόρευσιν Ἐ.
Βενιζέλου εἰς τήν Βουλήν, ἐν ἔτει 1939, ἐν
Π. Σµαΐλη, «Τό κῦρος τῶν Γάµων τῶν Πα-
λαιοηµερολογιτῶν» 1956, παρ. 51 σελ. 58).

Ὑπό τά δεδοµένα ταῦτα, ἡ θρησκευτική
Κοινωνία τῶν Παλαιοηµερολογιτῶν ἀπε-
σχίσθη νοµίµως ἐκ τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος, καί ὡς τοιαύτη ἀπολαύει πλήρους
θρησκευτικῆς ἐλευθερίας καί ἐκδηλώσεως
τῆς λατρείας τῶν θρησκευτικῶν πεποιθή-
σεων καί αἰσθηµάτων τῶν ὀπαδῶν της, ὑπό
τούς περιορισµούς τοῦ Συντάγµατος καί
τῶν πρός τοῦτο συναδόντων Νόµων, (ὁρᾶτε
Γνωµοδότησιν Γιδοπούλου - Βαµβέτσου -
Ἀνδρούτσου ἐν ∆ικαιοσύνῃ 1933, σελ. 32). 

Οἱ ὑπό τοῦ Συντάγµατος ἐντελλόµενοι
περιορισµοί εἶναι:
1) Νά µή ἀντίκειται ἡ θρησκευτική δοξα-
σία καί ἡ ἐκπλήρωσις τῆς λατρείας εἰς τά
χρηστά ἤθη καί τήν δηµοσίαν τάξιν, καί
2) Νά µή ἀσκῆται προσηλυτισµός.

Τά δικαιώµατα ἅτινα περιλαµβάνονται
ἐν τῇ ἐννοίᾳ τῆς πλήρους θρησκευτικῆς
ἐλευθερίας εἶναι, α) Ἡ ἐλευθερία τῆς θρη-
σκευτικῆς συνειδήσεως καί λατρείας, ἅτινα
εἶναι συνάρτηµα εἰς τάς περιπτώσεις περί
ἀτοµικῶν ἐλευθεριῶν τοῦ Συντάγµατος καί
σκοπός των εἶναι ἡ πνευµατική καί ἠθική
ἀνάπτυξις τοῦ ἀνθρώπου (Ν. Σαρίπολος
τόµος Β´ σελ. 443, Σβώλου - Βλάχου, «Τό
Σύνταγµα τῆς Ἑλλάδος», Τόµος Α  ́σελ. 55)·
β) Τό δικαίωµα τῆς ἐλευθερίας τῆς πίστεως,
ἤτοι τῆς ἐσωτερικῆς διαµορφώσεως τῶν σχέ-
σεων ἑκάστου ἀνθρώπου πρός τό Θεῖον, καθ᾽
οἱονδήποτε φρονεῖ τρόπον· γ) Τό δικαίωµα τῆς
ἐλευθέρας ἐκδηλώσεως καί ἐκφράσεως τῶν
θρησκευτικῶν πεποιθήσεων, εἴτε θρησκευτι-
καί εἴτε ἀντιθρησκευτικαί εἴτε ἀθεϊστικαί
εἶναι αὐταί, ὑπό τούς ρηθέντας περιορισµούς·
δ) Τό δικαίωµα τῆς λατρείας, ἤτοι τῆς
ἐκδηλώσεως τῆς πρός τό Θεῖον ἀφοσιώσεως
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1 Ἡ Ἱστορική ἀκρίβεια εἶναι ὅτι οἱ Παλαιοηµερολογῖται εἶχον ἱδρύσει θρησκευτικήν Κοινότητα
τό 1925, πρίν δηµιουργηθῇ ἡ ἀνωτέρω τό 1935.
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καί προσηλώσεως καθ᾽ ὅν ἕκαστον ἄτοµον
ἤ ὁµάς ἀτόµων νοµίζει τρόπον, ὑπό τούς
ρηθέντας περιορισµούς · ε) Τό δικαίωµα
τοῦ συνεταιρίζεσθαι διά θρησκευτικούς
σκοπούς (Ν. Ν. Σαρίπολος Β´ σελίς 465,
Duguit, DROIT CONSTITUTIONEL ΙΙ
σελ. 138 & 144) κατά τούς ὅρους τῆς συ-
στάσεως Σωµατείων (παρ. 2 τοῦ ἄρθρου 11
τοῦ Συντάγµατος καί ἄρθρ. 78-107 Ἀστ.
Κώδ.) χωρίς νά ἀπαιτεῖται πρός τοῦτο ἄδεια
τῆς ∆ιοικητικῆς Ἀρχῆς · στ) Τό δικαίωµα
τοῦ συνέρχεσθαι πρός θρησκευτικούς σκο-
πούς, ὡς ὁρίζει τό ἄρθρον 10 τοῦ Συντάγ-
µατος, µή ἀπαιτουµένης διά τάς ἐν κλειστῷ,
εἰς Ναούς ἤ εὐκτηρίους οἴκους, συνεδρει-
άσεις, προηγουµένης ἀδείας Κυβερνήσεως·
ζ) Τό δικαίωµα τῆς ἐλευθέρας θρησκευτικῆς
διδασκαλίας· η) Τό δικαίωµα τῆς κοινῆς λα-
τρείας, ἤτοι τῆς ἐλευθέρας τελέσεως τῆς λα-
τρείας ἥτις εἶναι πρακτικῶς σπουδαιοτέρα
καί αὐτῆς ἔτι τῆς θρησκείας καί ἐκκλησίας,
δοθέντος ὅτι πᾶσα θρησκεία εἰς τήν λατρείαν
της ἀποδίδει µεγάλην σηµασίαν (Θ. Τσά-
τσος, σελ. 157, Σβώλου-Βλάχου Α´ σελ. 69,
Duguit, DROIT CONSTITUTIONEL 1952
σελ. 456), ἐξ οὗ ἡ ἐλευθερία τῆς λατρείας ἐν
οἴκῳ ἤ ἐν ἐκκλησίᾳ ἄνευ οὐδενός περιορι-
σµοῦ καί δή ὑπό τήν προστασίαν τοῦ κράτους·
καί θ) Τό δικαίωµα τῆς ἀνεγέρσεως Ναῶν
καί εὐκτηρίων οἴκων. Τό δικαίωµα τοῦτο
εἶναι συνέπεια τῶν δικαιωµάτων τοῦ συνέρ-
χεσθαι καί συνεταιρίζεσθαι διά θρησκευτι-
κούς σκοπούς ὡς καί τοῦ δικαιώµατος τῆς
ἐλευθερίας ὁµαδικῆς τελέσεως τῆς λατρείας.

Ἡ λειτουργία Ναοῦ εἶναι πρᾶξις λα-
τρείας καί τά τῆς λατρείας τελοῦνται
ἐλευθέρως, ἐφ᾽ ὅσον δέν ἀντίκεινται εἰς τά
χρηστά ἤθη καί τήν δηµοσίαν τάξιν καί δέν
ἀσκεῖται προσηλυτισµός. Ἄδεια τῆς Ἀρχῆς
ἀπαιτεῖται µόνον ἡ ἐκ τοῦ οἰκοδοµικοῦ

κανονισµοῦ ἀπαιτουµένη καί οὐδεµία
ἄλλη (Σβώλου -Βλάχου Α´ σελ. 44). Αἱ σχε-
τικαί διατάξεις τοῦ ἄρθρου 24 τοῦ Α. Ν.
2200//1940 κ.λπ. καθ᾽ ὅσον ἀφοροῦν τήν
χορήγησιν ἀδείας ἀνεγέρσεως Ναῶν καί
εὐκτηρίων θρησκευτικῶν οἴκων (πλήν τῆς
ἐπικρατούσης ἐκκλησίας) εἶναι ἀντισυν-
ταγµατικαί, καθ᾽ ὅσον τείνουν εἰς τήν
ἄσκησιν ἐποπτείας τῆς κρατούσης ἐκ-
κλησίας ἐπί τῶν λοιπῶν γνωστῶν θρη-
σκειῶν καί αἱρέσεων καί εἰς τήν ἄµεσον
κατάργησιν τῆς πλήρους ἐλευθερίας τῆς
ὁµαδικῆς λατρείας ἀφοῦ ἄσκησις αὐτῆς
ἐν ἱδρυθησοµένῳ Ναῷ θά ἐτέλη ὑπό τήν
αὐθαίρετον κρίσιν τῆς ἐπικρατούσης
Ἐκκλησίας ἤ καί τῆς Πολιτείας εἰσέτι.

Περαιτέρω αἱ Συνταγµατικαί διατάξεις
ὁρίζουν ὅτι ἡ Πολιτεία εἶναι ὑπόχρεως
νά προστατεύῃ τήν ἐλευθερίαν τῆς θρη-
σκευτικῆς συνειδήσεως καί τήν ἐκδή-
λωσιν λατρείας (Σαρίπ. 11 σελ. 334, καί
ἐν ὑποσηµ. 2, ἴδε παραποµπάς κ.λ.π.).

Ὑπό τά δεδοµένα ταῦτα, ἔκδηλον
ἀνακύπτει τό δικαίωµα τῆς γνωστῆς
θρησκευτικῆς Κοινότητος τῶν Παλαι-
οηµερολογιτῶν, ὅπως προστατευθῇ ἐν
τῇ ἀσκήσει τοῦ Συνταγµατικοῦ ∆ικαιώ-
µατος τῆς ἐλευθέρας ἀσκήσεως ὁµαδι-
κῆς λατρείας εἰς ἰδίους Ναούς. Ἡ προ-
στασία δέ ἀσκεῖται ὑπό τῆς Πολιτείας διά
τῆς Εἰσαγγελικῆς Ἀρχῆς, οὔσης ἁρµοδίας
διά τήν ἐφαρµογήν τῶν διατάξεων τοῦ Συν-
τάγµατος καί τῶν Νόµων.

Κατόπιν τούτων, παρακαλοῦµεν ὑ-
µᾶς, ὅπως παραγγείλητε ἁρµοδίως τάς
οἰκείας ἀρχάς ἵνα ἀφ᾽ ἑνός ἀποσφραγί-
σωσι τούς ἐσφραγισµένους Ναούς τῶν
Παλαιοηµερολογιτῶν καί ἀποδώσωσι
τούτους εἰς τούς ἰδιοκτήµονας ἤ εἰς
τήν θρησκευτικήν Κοινότητα αὐτῶν,
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καί ἀφ᾽ ἑτέρου προστατεύσουν τούς
ὀπαδούς τῆς Κοινότητος τούτων διά
τήν ἐλευθέραν τέλεσιν τῶν θρησκευ-
τικῶν των καθηκόντων.

Ἐντολῇ Ὑπουργοῦ
Ὁ Γεν. Γραµµατεύς

Χ.  ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Κοιν. Ὑπουργόν Ἐθν. Παιδείας & Θρησκευµάτων

ἀπό τό ἴδιον θέληµα εἰς τό Θέληµα τοῦ
Θεοῦ καί ἀπό τόν γήϊνον βίον εἰς τόν
Οὐράνιον. «Οὐδέποτε γάρ ψυχή δύνα-
ται πρός γνῶσιν Θεοῦ ἐκταθῆναι (νά
φθάσῃ), εἰ µή αὐτός ὁ Θεός, συγκατα-
βάσει χρώµενος, ἅψηται αὐτῆς καί
ἀναγάγῃ πρός ἑαυτόν», κατά τόν
Θεῖον Μάξιµον. 

«ΧΡΙΣΤΟΣ  ΕΠΙ  ΓΗΣ,  ΥΨΩΘΗΤΕ».
Ὁ Θεός Λόγος γίνεται ἄνθρωπος διά τῆς
ἐκ Παρθένου Γεννήσεως, ἵνα ὁ ἄνθρω-
πος θεοποιηθῇδιά τῆς Χάριτος. Ὁ Θεός
γίνεται ἄνθρωπος τῇ φύσει ἵνα Θεόν
κατά ἐνέργειαντόν ἄνθρωπον ἀπεργά-
σηται. Ὁ Θεός ἀνθρώπου φύσει ἑνοῦται
Καθ  ̓Ὑπόστασιν καί ὁ ἄνθρωπος Θεοῦ
φύσει κατά µέθεξιν. ∆ιά χάριτος καί
ἐνεργείας, διά δόξης καί δι  ̓ἀρετῆς, «τὰ
τίµια ἡµῖν καὶ µέγιστα ἐπαγγέλµατα
δεδώρηται, ἵνα διὰ τούτων γένησθε
θείας κοινωνοὶ φύσεως» (Β ́Πέτρου Α΄
4). Αὕτη δέ ἡ Ἕνωσις καί «Κοινωνία
Θεώσεως» (Ἅγ. Γρηγόριος Παλαµᾶς)

ἐστίν ἡ Μία, Ἁγία τοῦ  ΘΕΟΥ  ΕΚ-
ΚΛΗΣΙΑ καί ΒΑΣΙΛΕΙΑ (Ἅγ. Χρυσό-
στοµος καί Ἅγ. Νεκτάριος).

«ΑΣΑΤΕ  Τῼ  ΚΥΡΙῼ  ΠΑΣΑ  Η
ΓΗ» (Ψαλµ. ΨΕ´ 2). Πάντα τά ἔθνη
κροτήσατε χεῖρας. Ὁ Ἄσαρκος σαρ-
κοῦται. Ὁ Λόγος παχύνεται. Ὁ Ἀόρα-
τος ὁρᾶται. Ὁ Ἀναφής ψηλαφᾶται.
Ὁ Ἄχρονος ἄρχεται. Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ
Υἱός ἀνθρώπου γίνεται. 

Χριστός γεννᾶται. Εἰρήνη πᾶσι.
Χριστός ἐξ οὐρανῶν. Ἑνότης πάντων.
Χριστός ἐπί γῆς. Ἄσµα δόξης καινόν
παρ᾽ ἡµῶν. Ἄσωµεν τῷ Κυρίῳ ἄσµα
καινόν, καί θέλει ἐνθυµηθῇ ἡµᾶς ὁ
Κύριος, πρός ὅν ἄδοµεν, καί ἐλεήσῃ
ἡµᾶς, καθώς βεβαιοῖ ὁ Προφήτης Ἡ-
σαΐας, «Πολλά ἆσον, ἵνα σου µνεία
γένηται» (Ἡσ. ΚΓ´ 16). 

ΧΡΙΣΤΟΣ  ΕΞ  ΟΥΡΑΝΩΝ,  ἵνα ἡµᾶς
Θεώσῃ καί µετ᾽ Αὐτοῦ Ἑνώσῃ καί εἰς
Οὐρανούς ἀναβιβάσῃ καί ἐν τῷ Τρισυ-
ποστάτῳ Θεῷ Ζωήν αἰώνιον καί Βασι-
λείαν ἀτελεύτητον δωρήσῃ. Ἀµήν Γένοιτο.

Συνέχεια ἐκ τῆς σελ.  71

Πέραν αὐτῆς τῆς Νοµικῆς Ἀναγνωρίσεως τοῦ 1966, τό Ὑπουργεῖον Ἐσωτερικῶν ἐπί
Στ. Παττακοῦ, µέ τήν Ἐγκύκλιον 24952/62/5-4-1969 καί τήν ἀπό 14-6-1971 Ἀρ. Πρωτ.
41209 Ἐπιστολήν, ἀνεγνώρισε ὡς Ἔγκυρα τά Μυστήρια τῶν Παλαιοηµερολογιτῶν καί κα-
ταχωρητέα εἰς τά Ληξιαρχεῖα. Ἐπίσης κατά τά ἐπίσηµα Πρακτικά τῆς Ε’ Ἀναθεωρητικῆς
Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων ἐπί τοῦ Συντάγµατος, οἱ Γνήσιοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί Παλαιοη-
µερολογῖται δύνανται νά τελοῦν ἀκωλύτως τά λατρευτικά τους καθήκοντα (Συνεδρία Β’ τῆς
Τετάρτης 23ης Ἀπριλίου 1975). Σύµφωνοι αὐτῶν εἶναι καί αἱ ὑπ΄ἀριθ. 304/1977 καί 794/1986
Γνωµοδοτήσεις τοῦ Νοµικοῦ Συµβουλίου τοῦ Κράτους, αἱ Ἀποφάσεις 1444/1991,
494/1997 καί 495/1997 τοῦ Συµβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, αἱ Ἐγκύκλιοι τοῦ Υπουρ-
γείου Χ.Ο.Π. 137/15.10.81 καί 91/01.06.82, καί ἡ ἀπό 3-4-1996 Ἐπιστολή τοῦ ΥΠΕΞ
ἐπί Θεοδώρου Παγκάλου πρός τάς ἐν τῇ Ἀλλοδαπῇ Προξενικάς Ἀρχάς τῆς Ἑλλάδος.
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κατά τῆς Θεότητος
τοῦ Προσώπου τοῦ
Χριστοῦ.Ὅπως ἄλ-
λοτε ἱεράρχαι  ὑπερ-
μάχησαν τοῦ ὅρου
«Θεοτόκος Μαρία»
καί «Ἄκτιστες Ἐν-
έργειες» ἔτσι καί ὁ
νῦν Θεσσαλονίκης

κ. Χρυσόστομος οὐ
παρασιωπήσει τοῦ
βοᾶν τρανότατα τόν
ὅρον «Προαιώνιος
Χριστός», ἵν᾽ ἀκε-
ραίως διαφυλάσσε-
ται ἡ Λατρεία τοῦ
Χριστοῦ ὡς Θεοῦ
Ἀληθινοῦ.

Τήν 13ην Νοεμβρίου 2009, μνήμην τοῦ ἐν ἁγίοις Ἀρχιεπισκόπου Κων-
σταντινουπόλεως Ἰωάννου τοῦ Χρυσορρήμονος, ἦγε τά ὀνομαστήριά του
ὁ Παναγιώτατος Μητροπολίτης Γ.Ο.Χ. Θεσσαλονίκης κ. Χρυσόστομος
(Μητρόπουλος). Τήν ἑορτήν ἐτίμησεν διά πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ καί
Θείας Λειτουργίας μετά κηρύγματος εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν
τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Θεσσαλονίκης, ὅπου συνήχθη πλῆθος τῶν πνευματικῶν

του τέκνων διά νά λάβῃ τήν εὐλο-
γίαν του καί νά τοῦ εὐχηθῇ μα-
κροημέρευσιν ἐπ᾽ ἀγαθῷ τῆς
Ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ.

Κατά τό πέρας τῆς Θείας
Λειτουργίας, τόν Παναγιώτατον
προσεφώνησε πρῶτος ὁ ἐφημέ-
ριος π. Νικόλαος, ὁ ὁποῖος τόν
ηὐχαρίστησε διά τόν ἀκαταμάχη-
τον αὐτοῦ ζῆλον ὑπέρ τῆς Ὀρθο-
δοξίας, τήν ὀρθήν τήρησιν καί

διδασκαλίαν τῆς Πίστεως τῶν Ἁγίων Πατέρων, τήν σθεναράν ἀντίστασιν κατά
τοῦ αἰφνιδιασμοῦ τῶν Αἱρέσεων, τήν διαρκή Πνευματικήν φροντίδα διά τό
λογικόν ποίμνιον, καί τήν κατανόησιν διά τά σφάλματά μας. Καταλήγων
ηὐχήθη λέγων: «ὁ Πανάγαθος Τριαδικός Θεός, ἡ Μητέρα Παναγία καί ὁ προ-
στάτης σας Ἅγιος καί θεόσοφος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος νά σᾶς ἐνδυναμώ-
νουν ψυχικά καί σωματικά διά νά ὁλοκληρώσετε τό ἔργον πού σᾶς ἀνέθεσε ὁ
Τριαδικός Θεός καί μέ τίς εὐχές σας νά ἀξιωθοῦμε ὅλοι μαζί τόν Παράδεισον.»

Εἰς τήν συνέχειαν, τόν Παναγιώτατον ἐχαιρέτισεν ἐκ μέρους τοῦ πληρώμα-
τος ὁ ἀδελφός Δημήτριος Δουμάνης ἐκφράζων τήν εὐγνωμοσύνην τῶν πιστῶν
διά τήν Ἀρχιερατικήν του Διακονίαν εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Θεσσαλονίκης,
εἰς τήν Ἐκκλησίαν Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος καί εἰς τήν Στρατευομένην ἐν γένει Ἐκκλη-
σίαν εἰς τήν ὁποίαν τοῦ ἔχει «ἀνατεθῆ ἐκ Θεοῦ τό ἔργον τοῦ σκοποῦ καί φύλακος
τῆς Ὀρθοδοξίας». Διότι εἶναι ἀκατάπαυστος ὁ ἱστορικός πόλεμος τοῦ Διαβόλου
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ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΑ  ΑΡΧΙΕΡΕΩΣΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΑ  ΑΡΧΙΕΡΕΩΣ

Ὁ ἅγιος Θεσσαλονίκης ἐν μέσῳ τῶν πιστῶν

Ἡ Μεγάλη Εἴσοδος
Ἡ προσφώνησις 

τοῦ Δημ. Δουμάνη
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Τήν Παρασκευήν 12 ∆εκεµβρίου
2009, ὁ Παναγιώτατος Μητροπολίτης
Θεσσαλονίκης κ. Χρυσόστοµος ἑώρτασε
τήν µνήµην τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡµῶν
Σπυρίδωνος Τριµυθοῦντος τοῦ Θαυµα-
τουργοῦ µέ Θείαν Λειτουργίαν εἰς τό Ἱ.
Ἡσυχαστήριον τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, εἰς
Ντάρδεζαν Κερατέας Ἀττικῆς, ὅπου
ἐγκαταβιοῖ ὁ ὁσιώτατος Μοναχός πατήρ
Σπυρίδων, ὁ ὁποῖος ἐγένετο Μοναχός
εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Κερατέας ἐπί τῶν
ἡµερῶν τοῦ Ἁγίου πατρός ἡµῶν Βρε-
σθένης Ματθαίου Α´ (Καρπαθάκη).

Ὡς γνωστόν, µετά τά τελευταῖα ὀδυ-
νηρά Σχίσµατα τοῦ 1995 καί 2002, τό
συγκεκριµένον Ἡσυχαστήριον, µέ τήν
ἀγόγγυστον φιλοξενίαν τοῦ λίαν φιλακο-
λούθου πατρός Σπυρίδωνος, ἐξυπηρετεῖ
τάς λειτουργικάς ἀνάγκας τῶν Γνησίων
Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς πρωτευού-
σης καί τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς.

Ἅπαντες οἱ προσελθόντες εἰς τήν ἱεράν πανήγυριν εἶχον τήν εὐκαιρίαν νά συµ-
µετάσχουν εἰς τήν
ἑορτήν, νά εὐχαρι-
στήσουν τόν ἑορτά-
ζοντα Μοναχόν π.
Σπυρίδωνα, νά τοῦ
εὐχηθοῦν µακροηµέ-
ρευσιν ἐπ᾽ ἀγαθῷ
τῆς ἐν περιστάσει
τελούσης Ἐκκλη-
σίας καί νά προσευ-
χηθοῦν µαζύ του
διά τήν κοινήν σω-
τηρίαν καί τόν
καλόν Παράδεισον.

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣΗ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ
ΕΙΣ ΤΟ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣΕΙΣ ΤΟ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ
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Στιγμιότυπον μετά τήν Θ. Λειτουργίαν εἰς τήν αὐλήν τοῦ Ἡσυχαστηρίου.

Ὁ Ἅγιος Σπυρίδων ἐν τῷ μέσῳ τῆς
Ἁγίας Α´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου κρατῶν
τήν κεραμίδα διά τῆς ὁποίας Θαυματουρ-
γικῶς ἀποδεικνύει τό Τριαδικόν Δόγμα
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Μέ ἱεροπρέπειαν καί κατάνυξιν ἑωρτάσθη
τήν 8ην Νοεμβίου 2009, ἡμέραν Σάββατον,
ἡ Σύναξις τῶν Ἁγίων Ἀρχαγγέλων Μιχαήλ
καί Γαβριήλ καί πασῶν τῶν ἐπουρανίων
Δυνάμεων Ἀσωμάτων, εἰς τόν πανηγυρί-
ζοντα ὁμώνυμον ἰδιωτικόν Ἱερόν Ναόν ἐν
Μεσορράχῃ Λαρίσης. Ἡ ἑορτή ἐτιμήθη μέ

Μεγάλον Ἑσπερινόν καί Θείαν
Λειτουργίαν ὑπό τοῦ Παναγιω-
τάτου Μητροπολίτου Θεσσαλο-
νίκης κ. Χρυσοστόμου καί τοῦ
Αἰδεσιμοτάτου Ἱερέως π. Νικο-
λάου. Εἰς τούς πολυπληθεῖς
πανηγυριστάς παρέθεσεν Ἀβρα-
μιαίαν δεξίωσιν ὁ εὐλαβέστατος
κτίτωρ Θεόδωρος Ἀνατολίτης.

ΓΑΜΟΣΓΑΜΟΣ ΕΙΣΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
Τήν Κυριακήν 21 Σεπτεμβρίου 2009

ἐτελέσθη ὁ γάμος τοῦ Ἐμμανουήλ Τη-
λεμάχου Δουμάνη καί τῆς Ἀλεξάνδρας
Σάββα Τζιαλίδου. Τό Μυστήριον ἐτελέ-
σθη ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου
Θεσσαλονίκης κ. Χρυσοστόμου, βοηθου-
μένου ὑπό  τοῦ Αἰδεσιμοτάτου Ἱερέως
π. Νικολάου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ
Ἁγίου Γεωργίου. Παράνυμφοι παρέστη-
σαν ὁ Ἀλέξανδρος Γκαϊντατζῆς καί ἡ
Βαρβάρα Γαλλίδου.

Ὁ «Κ.Ε.Ο.» εὔχεται εἰς τούς νεονύμ-
φους νά γίνουν μία κατ᾽ οἶκον Ἐκκλη-
σία τοῦ Θεοῦ, διαβιοῦντες ἐν ἀγάπη καί
ὁμονοίᾳ καί φόβῳ Κυρίου.

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ  ΙΕΡΟΥ  ΝΑΟΥ  ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝΠΑΝΗΓΥΡΙΣ  ΙΕΡΟΥ  ΝΑΟΥ  ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ
ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ  ΕΙΣ  ΜΕΣΟΡΡΑΧΗΝ  ΛΑΡΙΣΗΣΤΑΞΙΑΡΧΩΝ  ΕΙΣ  ΜΕΣΟΡΡΑΧΗΝ  ΛΑΡΙΣΗΣ

A ¶ OA ¶ O T H NT H N M Y ™ T H P I A K H NM Y ™ T H P I A K H N Z ø H NZ ø H N
TøN  ME§øN  TH™  EKK§H™IA™  TOY  £EOYTøN  ME§øN  TH™  EKK§H™IA™  TOY  £EOY
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ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ  ΕΙΣ  ΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗΝΒΑΠΤΙΣΕΙΣ  ΕΙΣ  ΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
Εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν τοῦ Μεγαλομάρτυρος Ἁγίου Γεωργίου

(Χαριλάου, Θεσσαλονίκης), ἐτελέσθησαν κατά τήν περίοδον αὐτήν ὑπό τοῦ Πα-
ναγιωτάτου κ. Χρυσοστόμου αἱ κάτωθι Βαπτίσεις:

Α) Τό Σάββατον 13 Σεπτεμβρίου 2009 ἐτελέσθη ἡ Βάπτισις τοῦ μικροῦ
Δημητρίου, υἱοῦ Χαραλάμπους Τριγάζη καί Ἐλισσάβετ Μουτεβελῆ. Ἀνάδο-
χος παρέστη ἡ Γεωργία Πεχλιβανίδου. 

Β) Τό Σάββατον 18 Ὀκτωβρίου 2009 ἐτε-
λέσθη ἡ Βάπτισις τῆς Δήμητρας, θυγατρός
Ἀθανασίου Μπαζάκου καί Μαρίας Δουμάνη.
Ἀνάδοχος παρέστη ἡ Καλλιόπη Σερταρίδου.
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Ὁ «Κ.Ε.Ο.» εὔχεται ὅπως Κύριος ὁ Τρισήλιος Δωρεοδότης Θεός ἡμῶν
στηρίξῃ τά νέα μέλη τοῦ Σώματος τῆς Ἐκκλησίας Του ἐπί τήν πέτραν
τῆς Ὁμολογίας Του, καθ᾽ ὅλον τόν βίον αὐτῶν, πρός Δόξαν τοῦ ὑπε-
ρενδόξου ὀνόματός Του καί ζωήν αὐτῶν αἰώνιον.
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