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ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
Η ΚΑΤΑΔΥΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ
ΘΑΛΑΣΣΑΝ ΚΑΙ Ο ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

Τὴν Παρασκευήν, 6 Ἰανουαρίου 2018, ἡμέραν
τῶν Ἁγίων Θεοφανείων τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ
καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐτελέσθη Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία καὶ Μέγας Ἁγιασμὸς
εἰς τὸν Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Θεσσαλονίκης, ὑπὸ
τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Γ.Ο.Χ. Θεσσαλονίκης κ. Χρυσοστόμου, βοηθουμένου ὑπὸ
τοῦ Αἰδεσιμοτάτου Ἱερέως π. Νικολάου, τῇ συμμετοχῇ πλήθους πιστῶν. Εἰς τὴν συνέχειαν, οἱ
πανηγυρίζοντες μετέβησαν εἰς τὴν παραθαλασσίαν περιοχὴν παρὰ τῷ Μεγάρῳ Μουσικῆς, ὅπου
ἐγένετο πάλιν Μέγας Ἁγιασμὸς καὶ ἡ Κατάδυσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.
Παρατίθενται σχετικὰ φωτογραφικὰ στιγμιότυπα.
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Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΣ
ΔΙΩΓΜΟΣ ΤΩΝ Γ.Ο.Χ. 1950 - 1960

ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΣΧΙΣΜΑΤΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ
ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΑ ΤΟΝ ΔΙΩΓΜΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΔΙΑΛΥΣΙΝ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ
« Ἀριθ. Πρωτ. 1989, Ἀθῆναι, 12 Ἰουλίου 1950 »

Ὁ Διωγμὸς ἐναντίον τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος
κατὰ τὴν δεκαετίαν τοῦ 1950 ξεκίνησε κατόπιν ἐπισήμου πρὸς τὴν Κυβέρνησιν
Συνοδικοῦ Αἰτήματος τῆς Σχισματοαιρετικῆς Νεοημερολογιτικῆς Ἐκκλησίας, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Ἀθηνῶν Σπυρίδωνος Βλάχου (ὅστις ἔζησεν ἀπὸ
τὸ 1873 ἕως τὸ 1956, καὶ διετέλεσεν Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κατὰ τὴν περίοδον 1949 - 1956).
Ἡ Νεοημερολογιτικὴ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, μὲ τὴν ἀπὸ 12 Ἰουλίου 1950
Συνοδικὴν Ἐπιστολήν της πρὸς τὴν Κυβέρνησιν: (Α) Παρουσιάζει ἑπτὰ (7)
Κατηγορίας ἐναντίον τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, τοὺς
ὁποίους ὑποτιμητικῶς ἀποκαλεῖ «Παλαιοημερολογίτας» καὶ χαρακτηρίζει ὡς
λίαν ἐπικινδύνους διὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ διὰ τὴν Ἐκκλησίαν∙ καὶ (Β) προτείνει
ἐννέα (9) μέτρα Κρατικῆς Καταστολῆς καὶ Διώξεως πρὸς διάλυσιν αὐτῶν.
Ἡ Ἐπιστολή αὐτὴ ἔρχεται πρώτην φορὰν εἰς τὴν δημοσιότητα
Εἰς τὸ παρὸν ἄρθρον θὰ παρουσιασθοῦν:
Α) Σύντομον Προλογικὸν Σημείωμα, περὶ τοῦ τρόπου μὲ τὸν ὁποῖον ἀντιμετωπίζονται γενικῶς ὑπὸ τῆς ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ἀφ᾽ ἑνός,
καὶ ὑπὸ τῶν Σχισματοαιρετικῶν Παραφυάδων, ἀφ᾽ ἑτέρου, ὅσοι διαφωνοῦν
καὶ διαχωρίζουν τὴν θέσιν των ἀπὸ αὐτάς.
Β) Σύντομος Ἱστορικὴ Εἰσαγωγή, περὶ τῆς Παρανόμου καὶ Ἀντιεκκλησιαστικῆς Ἐγκαθιδρύσεως τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ μορφώματος τοῦ Παπογεννήτου
Νεοημερολογιτισμοῦ καὶ τῆς Παναιρέσεως τοῦ Ἀντιχρίστου καὶ Ἀθέου Οἰκουμενισμοῦ εἰς τὴν Ἑλλάδα.
Γ) Αὐτούσιος παράθεσις τῆς «ὑπ᾽ ἀριθ. πρωτ. 1989/12-7-1950 Συνοδικῆς
Ἐπιστολῆς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος», διὰ τῆς ὁποίας ζητεῖται ἐπισήμως
ἡ κήρυξις Κρατικοῦ Διωγμοῦ κατὰ τῶν «Παλαιοημερολογιτῶν».
Δ) Σύντομος Σχολιασμὸς τῆς Ἐπιστολῆς, διὰ τὴν οὐσιαστικὴν ἀνάλυσιν
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τῶν ἐν αὐτῇ κατηγοριῶν κατὰ τῶν Γ.Ο.Χ., διὰ τὴν ἐξέτασιν τοῦ χαρακτῆρος
τῶν ἐν αὐτῇ προτεινομένων κατασταλτικῶν μέτρων, καὶ διὰ τὴν γενικωτέραν
ἀποτίμησιν τῆς σχέσεως τῆς Νεοημερολογιτικῆς Ἐκκλησίας μὲ τὴν Κρατικὴν Ἐξουσίαν.
Ε) Ἐπίλογος, καταδεικνύων τὸν Ἀντίχριστον χαρακτῆρα τῆς Νεοημερολογιτικῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία ἐπέδειξε, πρωτόγνωρον διὰ τὰ Χριστιανικὰ
χρονικὰ καὶ ἄγνωστον διὰ τὸ Ὀρθόδοξον ἦθος, δαιμονικὸν μένος κατὰ τῶν
Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος.

Α) Σύντομον Προλογικὸν Σημείωμα.

Ἡ Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία εἶναι ἡ Εὐλογημένη Βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, εἶναι
Βασίλειον Εἰρήνης, διότι ἡ Κεφαλή της, ὁ ΘΕΟΣ, εἶναι «Ἄρχων Εἰρήνης»
(Ἠσαΐας Θ´ 6). Ἡ Τυραννία ὅμως τοῦ Σατανᾶ χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὴν
ἀντικανονικότητα, τὴν βιαιότητα, τὴν βαναυσότητα καὶ τὴν ἀδικίαν.
Ὅμοιαι αὐτῆς καὶ ὅλαι αἱ θυγατέρες αὐτῆς, ὡς ἐπὶ παραδείγματι, αἱ Ἐκκλησίαι τῶν Αἱρετικῶν, τῶν Σχισματικῶν καὶ τῶν Παρασυναγώγων.
Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ δὲν ὑποτάσσει οὔτε ὑποδουλώνει ἀνθρώπους,
οὔτε δυναστευτικῶς κρατεῖ τὰ μέλη της εἰς ὑπαγωγὴν καὶ συμμόρφωσιν. Ἐπειδὴ διὰ τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ ἐλευθερώνει τοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ τὴν ἁμαρτίαν καὶ τὸν θάνατον, ἐλευθέρως πάντας καλεῖ πρὸς Μετάνοιαν καὶ Πίστιν,
κατὰ τὸν λόγον τῆς ΚΕΦΑΛΗΣ Αὐτῆς, τοῦ Χριστοῦ: «Ὅστις θέλει ὀπίσω
μου ἀκολουθεῖν» (Μάρκ. Η´ 34, Ματθ. ΙΣΤ´ 24, Λουκ. Θ´ 23).
Ὅλους δὲ τοὺς ἀντιτασσομένους πρὸς τὴν Θείαν Ἀποκάλυψιν καὶ πρὸς τοὺς
Νόμους τοῦ Θείου Θελήματος, δηλαδὴ τοὺς Αἱρετικούς, τοὺς Σχισματικοὺς
καὶ τοὺς Παρασυναγώγους, ἡ Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ τοὺς νουθετεῖ, τοὺς καλεῖ
εἰς ἀπολογίαν, τοὺς παρέχει Συνοδικὸν βῆμα ἐξετάσεως καὶ ἐπίπεδον διερευνήσεως τῶν διδασκαλιῶν των, καὶ ἐν τέλει ἀφήνει αὐτοὺς ὑπάγειν κατὰ τὸ θέλημα τῆς πονηρίας αὐτῶν, ὅπως ἄλλωστε ἔκανε καὶ ὁ Σωτὴρ ἡμῶν Χριστός,
ἀπευθυνόμενος πρὸς ὅσους εὗρον σκληρὸν τὸν περὶ Σωτηρίας λόγον Αὐτοῦ,
μὲ τὴν συγκεκριμένην χαρακτηριστικὴν προτροπήν: «Μὴ καὶ ὑμεῖς θέλετε
ὑπάγειν;» (Ἰωάν. ΣΤ´ 67, καὶ πλατύτερον 53-67).
Διὰ δὲ τὴν προστασίαν τῶν μελῶν τοῦ Σώματός της, ἡ Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ
δημοσιεύει Συνοδικὴν Ἀπόφασιν Καταδίκης καὶ Ἀναθεματισμοῦ τῶν Αἱρετικῶν καὶ τῶν Αἱρέσεών των, ἢ τῶν Σχισματικῶν καὶ τῶν Παρανομιῶν των,
ὥστε νὰ γίνεται γνωστὸν τοῖς πᾶσιν ὅτι «χάσμα μέγα ἐστήρικται» (Λουκ.
ΙΣΤ´ 26) μεταξὺ ἐκείνων καὶ τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ, καὶ ὅτι ἡ Πνευματικὴ
ζημία εἰς ὅσους τοὺς ἀκολουθοῦν εἶναι αἰώνιος. Οὕτω ἐνεργεῖ ἡ Ἐκκλησία
τοῦ Θεοῦ πρὸς τοὺς ἀπειθεῖς Αἱρετικοὺς καὶ Σχισματικοὺς καὶ Παρασυναγώγους, διὰ τῆς μαχαίρας τοῦ λόγου.
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Ἀπ᾽ ἐναντίας, αἱ Ἐκκλησίαι τῶν Αἱρετικῶν καὶ τῶν Σχισματικῶν οὔτε γνωρίζουν τὴν ἐλευθερίαν, οὔτε δύνανται νὰ τὴν σεβαστοῦν εἰς τοὺς ἄλλους, οὔτε
ἐνεργοῦν ἐλευθέρως, οὔτε τοὺς εἶναι ὁ λόγος τόσον εὔχρηστος ὅσον ἡ μάχαιρα. Ἀπολιποῦσαι τὸν Οἶκον τοῦ Θεοῦ, ἄγευστοι πλέον Χριστοῦ καὶ ἄμοιροι
Θείας Χάριτος, δέσμιαι τοῦ Σατανᾶ, τηρούμεναι «δεσμοῖς ἀϊδίοις ὑπὸ ζόφον»
(Ἰούδα Α´ 6), διότι αὐτὰς ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς «σειραῖς ζόφου ταρταρώσας παρέδωκεν εἰς κρίσιν [τηρουμένaς]» (Β´ Πέτρου Β´ 4), καταφεύγουν ἀμέσως εἰς τὴν
βίαν ὅπου καὶ ὅταν ἀποτύχῃ ἡ ἐπιχείρησις ἀπάτης. Κυριευθεῖσαι ὑπὸ τοῦ Σατανᾶ, ἐνεργοῦν ἀκριβῶς ὅπως ὁ Σατανᾶς, ἀκόμη καὶ ὅταν ἐπιδεικνύουν πρόσωπον ἀγαθότητος πρὸς ἐπίτευξιν δριμυτέρου κακοῦ. Ἐπειδὴ δὲν ὁμολογοῦν
τὴν Ἀλήθειαν καὶ ἀντιλέγουν πρὸς τὸν λόγον τῆς Ἀληθείας, ὁ λόγος δι᾽ αὐτοὺς
ἀποτελεῖ πρόβλημα καὶ ἡ βία λύσιν∙ ἀπόλυτος δὲ λύσις, ὁ θάνατος τοῦ διαφωνοῦντος.
Ὡς ἐκ τούτου, ἡ Σχισματοαιρετικὴ Ἐκκλησία τοῦ Νέου Παπικοῦ Γρηγοριανοῦ Ἡμερολογίου εἰς τὴν Ἑλλάδα, κατ᾽ εἰκόνα καὶ ὁμοίωσιν τοῦ πατρὸς
αὐτῆς τοῦ Διαβόλου, ἐξ ἀρχῆς, ἀπὸ τὴν ἵδρυσίν της τὸ 1924 εἰς τὰς Στοὰς τοῦ
Ἑβραιοσιωνισμοῦ καὶ ἐς ἀεὶ ὡς βδέλυγμα ἀνομίας, βιώνει βίον ἀπάτης καὶ
ἀσκεῖ ἐξουσίαν Δαιμονικήν, Ἀντίθεον, Ἀντικανονικήν, Ἀντιεκκλησιαστικήν, Παράνομον, Ἀντισυνταγματικήν, Πραξικοπηματικήν, βίαιον, αἱμοβόρον, καὶ μόνον λόγῳ δειλίας ὑποκριτικῶς Χριστιανικήν.
Ἀναγνωρίσασα ὅλας τὰς Αἱρέσεις ὡς «Ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ, συσσώμους
καὶ συγκληρονόμους τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ», διὰ τῆς Διαβοήτου Αἱρετικῆς
Ἐγκυκλίου τοῦ 1920, ἡ νόθος καὶ ψευδεπίγραφος «Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία»
τῶν Νεοημερολογιτῶν, ΑΠΩΛΕΣΕ τὴν Ἀποστολικὴν Πίστιν καὶ ὡς ἐκ τούτου καὶ τὴν Ἀποστολικὴν Διαδοχήν, ὁπότε στερεῖται πάσης Ἁγιοπνευματικῆς
νομιμοποιήσεως καὶ δὲν εἶναι Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ. Ἡ Νεοημερολογιτικὴ
«Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος» δὲν εἶναι Ἐκκλησία τῆς Θείας Χάριτος, ἀλλὰ Ἐκκλησία τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους, Ὄργανον Κοσμικῆς Ἐξουσίας, Ὀργανισμὸς
Ἀποστασίας ἐργαζόμενος τὴν αἰώνιον ἀπώλειαν, κάτω ἀπὸ Ἑβραιοσιωνιστικὴν καθοδήγησιν καὶ μὲ Ἑβραιομασονικὴν στελέχωσιν καὶ ὑποστήριξιν.
Μέχρι καὶ σήμερον ἀδυνατεῖ νὰ σταθῇ χωρὶς τὴν Ἐγγύησιν τοῦ Ἑλληνικοῦ
Δημοσίου, χωρὶς τὴν μυϊκὴν δύναμιν τῆς Κρατικῆς Ἰσχύος, χωρὶς τὴν
Μασονίαν νὰ τὴν κρατῇ ἡνωμένην, ἔναντι βαρυτάτων ἀνταλλαγμάτων καὶ
προσωπικῶν δεσμεύσεων, καὶ νὰ τῆς ἐξασφαλίζει κοσμικὴν προβολήν, στρατιωτικὰς τιμάς, καὶ πολιτικὴν δόξαν. Διὰ τοῦτο, τοὺς ἐπικριτάς της, τοὺς διαφωνοῦντας πρὸς αὐτήν, τοὺς μὴ πίνοντας ἀπὸ τὸ ποτήριον τῆς ἀνομίας αὐτῆς,
τοὺς πολεμεῖ μὲ τὴν κατασταλτικὴν δύναμιν τοῦ Κράτους, μὲ τὴν Ἀστυνομίαν,
τὸ Δεσμωτήριον καὶ τὴν Φυλακήν, μὲ τὴν μανίαν τοῦ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἀνθρωποκτόνου Σατανᾶ, ὅπως οἱ ἀνὰ τοὺς αἰώνας Εἰδωλολάτραι καὶ Αἱρετικοὶ οἵτινες
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ἤγειρον Διωγμοὺς κατὰ τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, καὶ ὅπως ἔκαναν οἱ
Παπικοὶ μὲ τὴν Ἱερὰν Ἐξέτασιν.
Ἦτο λοιπὸν ἀπολύτως φυσικὸν καὶ ὀργανικῶς ἀναγκαῖον διὰ τὴν Σχισματοαιρετικὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Νέου Παπικοῦ Γρηγοριανοῦ Ἡμερολογίου
νὰ ἐνεργήσῃ Σατανικῶς καὶ νὰ κηρύξῃ ΔΙΩΓΜΟΝ ἐναντίον τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, τῶν τηρούντων τὰς Θεοπνεύστους Ἐντολὰς καὶ Ἱερὰς Παραδόσεις τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ τοῦ
ΘΕΟΥ, εἰς τὴν ὁποίαν ἀποκλειστικῶς καὶ μόνον συντελεῖται ἡ κατὰ Θεὸν
καὶ ἡ μετὰ τοῦ Θεοῦ Ἑνότης, καὶ ὅπου ἀποκλειστικῶς καὶ μόνον ἐνεργεῖ ἡ
Σωστικὴ Ἄκτιστος Θεία Χάρις.
Ἡ ἀδυναμία τῆς Σχισματοαιρετικῆς Νεοημερολογιτικῆς Ἐκκλησίας νὰ
σταθῇ ἀπέναντι εἰς τὴν Ἀλήθειαν πηγάζει ἐκ τῆς δαιμονικῆς της προελεύσεως. Μὴ δυναμένη δὲ νὰ σταθῇ ἐνώπιον τῆς Ἀληθείας, ἀντιμάχεται τὴν Ἀλήθειαν, ἐπιδιώκει νὰ καταστρέψῃ τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ. Ἐπειδὴ δὲ τοῦτο
εἶναι ἀδύνατον, καθότι, κατὰ τὸν λόγον τοῦ Κυρίου, «καὶ πύλαι Ἅδου οὐ κατισχύσουσιν Αὐτῆς» (Ματθ. ΙΣΤ´ 18), καταφεύγει εἰς τὸν Διωγμὸν καὶ τὴν
παντοειδῆ ἐξόντωσιν ὅσων ἀνήκουν εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ καὶ ὁμολογοῦν τὴν Ἀλήθειαν.
Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ εἶναι «στῦλος καὶ ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας» (Α´
Τιμ. Γ´ 15). Ἡ Νεοημερολογιτικὴ Ἐκκλησία δὲν ἀκούει καὶ δὲν θέλει νὰ γνωρίσῃ τὴν Ἀλήθειαν, ὅπως οἱ ἄπιστοι Ἰουδαῖοι, τοὺς ὁποίους ὁ Κύριος ἐπέπληξε
σφοδρῶς: «Διατί τὴν λαλιὰν τὴν ἐμὴν οὐ γινώσκετε; Ὅτι οὐ δύνασθε ἀκούειν
τὸν λόγον τὸν ἐμόν. Ὑμεῖς ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ διαβόλου ἐστέ, καὶ τὰς ἐπιθυμίας
τοῦ πατρὸς ὑμῶν θέλετε ποιεῖν. Ἐκεῖνος ἀνθρωποκτόνος ἦν ἀπ’ ἀρχῆς καὶ ἐν
τῇ ἀληθείᾳ οὐχ ἕστηκεν, ὅτι οὐκ ἔστιν ἀλήθεια ἐν αὐτῷ· ὅταν λαλῇ τὸ ψεῦδος,
ἐκ τῶν ἰδίων λαλεῖ, ὅτι ψεύστης ἐστὶ καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ» (Ἰωάν. Η´ 43-44).

Β) Σύντομος Ἱστορικὴ Εἰσαγωγή.

Ὅταν ὁμιλῇ κανεὶς διὰ τὴν «Ἀλλαγὴν τοῦ Ἡμερολογίου τὸ 1924» ἢ διὰ τὴν
«Εἰσαγωγὴν τοῦ Νέου Παπικοῦ Γρηγοριανοῦ Ἡμερολογίου τὸ 1924», ἀκόμη
καὶ ὅταν τὴν «Ἀλλαγήν» ἢ τὴν «Εἰσαγωγὴν» αὐτὴν τὴν χαρακτηρίζῃ μὲ τὰ
μελανώτερα χρώματα, ὡς «Πραξικοπηματικήν», «Παράνομον», «Ἀντισυνταγματικήν», «Ἀντικανονικήν», «Ἀντιεκκλησιαστικήν», «Μασονικήν»,
«Σιωνιστικήν», οὐσιαστικῶς ὑποβαθμίζει τὴν φρικτὴν πραγματικότητα τοῦ
1924. Ὁ λόγος περὶ «Ἀλλαγῆς Ἡμερολογίου» ἢ περὶ «Εἰσαγωγῆς Νέου Ἡμερολογίου» ἀφήνει περιθώριον νὰ ἐννοηθῇ ὅτι τὴν Ἀλλαγὴν τὴν ἔκανε ἡ
Ἐκκλησία οῦ Θεοῦ, ἢ ὅτι ἡ Εἰσαγωγὴ τοῦ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΟΥ καὶ
ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥ Παπικοῦ Ἡμερολογίου ἐγένετο εἰς τὴν Ἐκκλησίαν
τοῦ Χριστοῦ τὴν Ἁγίαν, ὅτι δηλαδή ἡ Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ
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Ἐκκλησία, εἰς ὁρισμένας γεωγραφικὰς περιοχὰς καὶ Τοπικὰς Ἐκκλησίας, ἁπλῶς
υἱοθέτησεν ἕνα νέον τρόπον ὑπολογισμοῦ τοῦ χρόνου, ἕνα δῆθεν διορθωμένον
Ἡμερολόγιον καὶ οὕτω ἔλαβεν ἐκεῖ μίαν ἐλαφρῶς διαφορετικὴν ἀπόχρωσιν,
ἕνα κατὰ 13 ἡμέρας ἀποκλῖνον Ἑορτολόγιον. Αὐτὰ λέγονται πρὸς ἐξαπάτησιν
τῶν ἀφελῶν καὶ ἡ ἐντύπωσις ἡ ὁποία δημιουργεῖται εἶναι ἄκρως λανθασμένη
καὶ ἀπολύτως ἀπατηλή, διότι ἐλαχιστοποιεῖ εἰς τὸ ἔπακρον τὴν πραγματικότητα τῆς ἐκτρωματικῆς ἐκκλησιογεννήσεως ἡ ὁποία συνετελέσθη τὸ 1924.
Ἡ Ἐγκαθίδρυσις τοῦ Νεοημερολογιτικοῦ ἐκκλησιαστικοῦ μορφώματος τὸ
1924 δὲν δύναται νὰ ἐννοηθῇ ἐπ᾽ οὐδενὶ ὡς ἔργον τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ,
ἀλλὰ τῆς Σατανικῆς Μασονίας, διότι:
Α) Ἦτο Ἀντίθετος πρὸς προηγουμένας Πανορθοδόξους-Οἰκουμενικὰς
Ἀποφάσεις (1583, 1587, 1593) τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ, αἱ ὁποῖαι
εἶχον Καταδικάσει, Ἀναθεματίσει καὶ Ἀπαγορεύσει κάθε Ἀλλαγὴν τοῦ ἤδη
καθιερωμένου Ἡμερολογίου.
Β) Δὲν ἔγινε μὲ Ἀπόφασιν Πανορθοδόξου-Οἰκουμενικῆς Συνόδου.
Γ) Δὲν ἔγινε μὲ Ἀπόφασιν Τοπικῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Δ) Δὲν ἐλειτούργησεν ὁ Συνοδικὸς θεσμὸς Διοικήσεως τῆς Ἐκκλησίας
εἰς τὴν ἐγκαθίδρυσιν τῆς Ἡμερολογιακῆς Καινοτομίας.
Ε) Ἀνέτρεψε τὴν αἰωνόβιον πρακτικὴν τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν ἐπὶ
17 αἰῶνας Ἱερὰν Παράδοσιν περὶ τοῦ ὁμοιομόρφως, ὁμοιοτρόπως καὶ ὁμοιοχρόνως τελεῖσθαι τὰς Ἑορτὰς ὑπὸ πασῶν τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.
ΣΤ) Ἐδημιούργησε ξένον σῶμα, ἀπεσχισμένον ἀπὸ τὸν Ἐκκλησιαστικῶς
ἐπιβεβλημένον κοινὸν ἑορτασμὸν τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, καὶ ἀποκεκομμένον ἀπὸ τὴν κοινωνίαν τῶν Ἁγίων, σῶμα μὴ ἁγιαζόμενον, συνεορτάζον μόνον
μετὰ τῶν εἰς τὸ Ἀνάθεμα τελούντων Αἱρετικῶν Προτεσταντῶν καὶ Ἀντιχρίστων Παπικῶν. Ἐνῶ τὸ 90% παγκοσμίως συνέχισε νὰ τηρῇ τὸ καθιερωμένον
ἐπὶ αἰῶνας ὑπὸ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας Ἡμερολόγιον καὶ Ἑορτολόγιον
ὡς Παράδοσιν, ἐνῶ ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν Πατριαρχείων, τὰ Ἱεροσόλυμα, τὸ Ὄρος Σινᾶ, τὸ Ἅγιον Ὄρος ἀκολουθοῦν αὐτὸ τὸ καθιερωμένον
Ἡμερολόγιον, τὸ Νέον Φράγκικον Παπικὸν Γρηγοριανὸν Ἡμερολόγιον τὸ
ἀκολούθησε μόνον ἕνα 10% παγκοσμίως καὶ δημιούργησε ΣΧΙΣΜΑ.
Ζ) Ἐπεβλήθη ὑπὸ τῆς Στρατιωτικῆς Ἐπαναστατικῆς Δικτατορίας τῶν Πλαστήρα καὶ Γονατᾶ, ἡ ὁποία μὲ κάθε παράνομον μέσον διέλυσε τὴν Κανονκὴν
Τάξιν τοῦ Συνοδικοῦ Συστήματος τῆς Διοικήσεως καὶ Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὅπως ἐκτίθεται ἀναλυτικώτερον κατωτέρω, καὶ ἐπέβαλεν
ὡς Μητροπολίτην Ἀθηνῶν τὸν Χρυσόστομον Παπαδόπουλον, ἄνευ Ψήφου
Κανονικῆς τῆς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας, ὅλως Ἀντικανονικῶς καὶ Ἀντισυνοδικῶς, Ἀντισυνταγματικῶς, Πραξικοπηματικῶς καὶ Παρανόμως, πρᾶγμα
τὸ ὁποῖο ἐπιφέρει ΚΑΘΑΙΡΕΣΙΝ ὑπὸ τῶν Ἱερῶν Κανόνων.
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Η) Ἐπεβλήθη ὑπὸ τῆς Ἑβραιο-Σιωνιστικῆς Μασονίας, ὅπως τὸ παραδέχονται δημοσίως καὶ σήμερον Νεοημερολογῖται Ἐπίσκοποι καὶ κατώτεροι
κληρικοί, ἀλλὰ καὶ Νεοημερολογιτικὰ ἔντυπα, περιοδικὰ καὶ ἐφημερίδες,
ὑπὸ τῶν ὁποίων ἀναγνωρίζεται ὅτι τὸν Νεοημερολογιτισμὸν εἰς τὴν Ἑλλάδα
δὲν τὸν ἔφερε ἡ Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ τὸν ἐπέβαλεν ἡ Ἑβραιομασονία, μὲ πατριάρχας καὶ ἀρχιεπισκόπους ἀντιχρίστους μασόνους.
Τὸ 1924, οὔτε ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἔκανε ΑΛΛΑΓΗΝ Ἡμερολογίου, οὔτε εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ ἐγένετο ΕΙΣΑΓΩΓΗ Νέου Ἡμερολογίου. Τὸ 1924, συνετελέσθη μία ἐκτρωματικὴ ἐκκλησιογέννησις, ἡ
Ἐγκαθίδρυσις ἑνὸς Νέου ἐκκλησιαστικοῦ μορφώματος∙ ἔλαβε σάρκα καὶ
ὀστᾶ εἰς τὴν Ἑλλάδα ἕνα ΟΜΟΙΩΜΑ Ἐκκλησίας, ΑΠΕΣΧΙΣΜΕΝΟΝ ἀπὸ
τὴν Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν, ξένον πρὸς τὸ
κατὰ Χάριν Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, Ἄμοιρον Θείας Χάριτος, ΑΠΟΚΕΚΟΜΜΕΝΟΝ ἀπὸ τὸν Τρισυπόστατον Θεόν, ἄνευ τινὸς Κοινωνίας- ΣχέσεωςἙνώσεως μετὰ τῆς Ἁγίας Τριάδος.
Τοῦτο δὲ ἦτο ἀρκετόν, κατὰ «τὴν Ἀρχὴν τῶν Συγκοινωνούντων Δοχείων»,
νὰ δηλητηριάσῃ, νὰ ἀποξενώσῃ ἀπὸ τὸν Θεὸν καὶ ἀπὸ τὴν Θείαν Χάριν,
τὸ μεῖζον τῆς Ὀρθοδόξου Ἀνατολῆς, ἡ ὁποία εἰσῆλθε καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ
εὑρίσκεται εἰς ἐκκλησιαστικὴν κοινωνίαν μετὰ τῶν Σχισματοαιρετικῶν
Νεοημερολγιτῶν. Αὐτὴ ἦτο μία τεραστίων διαστάσεων νίκη τοῦ Σατανᾶ.
Ὁ Παπογέννητος Νεοημερολογιτισμός, ἡ Ἑβραιοσιωνιστικὴ καὶ Ἑβραιομασονικὴ Παναίρεσις τοῦ Ἀντιχρίστου καὶ Ἀθέου Οἰκουμενισμοῦ,
ἔστησεν εἰς τὴν Ἑλλάδα ἓν ΕΙΔΩΛΟΝ Ἐκκλησίας εἰς τὸ ὁποῖον, κρίμασιν
οἷς Κύριος οἶδεν, προσεχώρησεν ἡ πλειοψηφία τοῦ μικροῦ ἀλλὰ ὑπερηφάνου
διὰ τὴν εὐφυΐαν του Ἑλληνικοῦ λαοῦ. Διὰ δὲ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐπικοινωνίας μὲ τὸ ἐν Ἑλλάδι ΕΙΔΩΛΟΝ Ἐκκλησίας, αἱ Τοπικαὶ ἀνὰ τὸν κόσμον
Ἐκκλησίαι κοινωνοῦσιν τῷ ἀκοινωνήτῳ καὶ καθίστανται αὐτόχρημα ἀκοινώνητοι, ὅπως νομοθετεῖ ἡ Ἐκκλησία: «Ὁ κοινωνῶν ἀκοινωνήτῳ ἀκοινώνητος ἔσται» (Β´ Κανὼν τῆς Συνόδου τῆς Ἀντιοχείας, ἴδε ἐπίσης, Ἅγιος Ἰγνάτιος
Θεοφόρος, P.G. 5, 657, Μέγας Ἀθανάσιος, P.G. 26, 1188ΒC, Μέγας Βασίλειος,
P.G. 30,756C, Ὅσιος Θεόδωρος Στουδίτης, P.G. 99, 1176 & 1205, Ἅγιος Ἰωάννης Δαμασκηνός, P.G. 96, 353, καὶ πλεῖστοι ἄλλοι Θεοφόροι Πατέρες).
Διὰ νὰ στηθῇ ἓν ΕΙΔΩΛΟΝ Ἐκκλησίας, ὥστε οἱ μὲν ἄνθρωποι νὰ προσέρχωνται εἰς αὐτὸ ἀφελῶς ἡ δὲ Θεία Χάρις νὰ ἀναχωρῇ ἐξ αὐτοῦ ἀκαριαίως, μεσολάβησαν τὰ κάτωθι:
Α) Ἐπεννοήθη ἡ χρῆσις ἑνὸς Ἀπηγορευμένου, Καταδικασμένου καὶ Ἀναθεματισμένου ὑπὸ τῆς Ἁγίας τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησίας Ἡμερολογίου, τοῦ Παπικοῦ Γρηγοριανοῦ∙
Β) Ἐπελέγη καιρὸς ἐθνικῆς τραγωδίας, πολιτικῆς ἀσταθείας καὶ κοινωνικῆς
ἀναταραχῆς∙
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Γ) Διωρίσθησαν ὑπὸ τῆς Ἑβραιομασονίας καὶ τῆς Κοσμικῆς Ἐξουσίας ἐξωσυνοδικὰ ὄργανα, καθῃρημένοι Πατριάρχαι καὶ ἀντικανονικοὶ Ἀρχιεπίσκοποι,
διὰ νὰ ἐνεργήσουν τὴν Ἀποστασίαν ὅλως Ἀντιεκκλησιαστικῶς, Ἀντορθοδόξως, Πραξικοπηματικῶς, Ἀντισυνταγματικῶς καὶ Παρανόμως.
Ἀναλυτικώτερον:
Α) Οἱ ἀκολουθοῦντες τὸ Νέον Παπικὸν Ἡμερολόγιον ὑποπίπτουν εἰς διπλᾶ Ἀναθέματα. Εὑρίσκονται ἀνθεματισμένοι καὶ διότι δὲν συνεορτάζουν
μὲ τὴν ὅλην Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν παγκοσμίως, ὡς διατάσσουν οἱ Ἱεροὶ Κανόνες, ἀλλ᾽ ἑορτάζουν χωριστὰ ἀπὸ Αὐτήν, καὶ διότι ἀπειθοῦν πρὸς τὰς ρητάς,
ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι, Πανορθοδόξως ληφθείσας καταδικαστικὰς Ἀποφάσεις
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τὰς ὑπὸ αἰωνοβίου Ἱερᾶς Παραδόσεως καθιερωθείσας, μὲ τὸν σκοπὸν καὶ μόνον νὰ συνεορτάζουν μετὰ τῶν Αἱρετικῶν
Παπικῶν καὶ Προτεσταντῶν ὅπως ἐπιβάλλει ἡ Αἱρετικὴ Οἰκουμενιστικὴ
Ἐγκύκλιος τοῦ 1920. Ἡ ΑΠΟΣΧΙΣΙΣ των ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ
εἶναι ριζικὴ καὶ τελεία. Εὑρίσκονται πλέον εἰς ἕνα ΟΜΟΙΩΜΑ Ἐκκλησίας,
εἰς ἕνα ΕΙΔΩΛΟΝ Ἐκκλησίας, καὶ ΟΧΙ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ.
Προσετέθη μεταξὺ τῶν παλαιῶν Αἱρέσεων ἀκόμη μία Σχισματοαίρεσις,
μεταξὺ τῶν παλαιῶν εἰδώλων τῶν θεῶν καὶ ἕνα νέον εἴδωλον ἐκκλησίας.
Τὸ Νέον Ἡμερολόγιον ἀπετέλεσε τὸ ὄχημα τῆς πανουργίας τοῦ Σατανᾶ
διὰ τὴν ὅσο τὸ δυνατὸν πλέον ἀθόρυβον Ἔξοδον τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν
ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ ΘΕΟΥ. Ἀκυρώνει ριζικῶς τὴν διὰ τῶν ὀρθῶν
Δογμάτων ἐπιτυγχανομένην Σωτηρίαν, διότι βλασφημεῖ κατὰ τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος, τοῦ ἀρτίως λαλήσαντος εἰς τὰς Οἰκουμενικὰς καὶ Πανορθοδόξους Συνόδους, καὶ συγκροτοῦντος τὴν ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. Εἶναι ἀνίσχυρος ὁ ἰσχυρισμὸς ὅτι τὸ Νέον
Παπικὸν Ἡμερολόγιον δὲν διαφέρει εἰς κάτι σπουδαῖον ἀπὸ τὸ Ἡμερολόγιον
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὅτι εἶναι τὸ ἴδιον Ἡμερολόγιον «διορθωμένον»,
ὅτι δῆθεν «Ἁπλῶς μία προσαρμογὴ δεκατριῶν ἡμερῶν ἔγινε πρὸς ἀκριβεστέραν μέτρησιν τοῦ χρόνου». Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ὅμως
οὐκ εἶδεν ἀκρίβειαν χρόνου (Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος, P.G. 48, 871-2),
ἀλλὰ ἀκρίβειαν Πίστεως, ἀκρίβειαν Δογμάτων, Ἑνότητα εἰς Σῶμα Ἕν,
ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ. ΔΟΓΜΑ ΔΟΓΜΑΤΩΝ Η ΕΝΟΤΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Αὐτὴν τὴν Ἑνότητα τὴν χάνει ὅποιος ἀκολουθεῖ τὸ ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας
τοῦ Θεοῦ Ἀναθεματισμένον καὶ Καταδικασμένον Νέον Παπικὸν Ἡμερολόγιον καὶ ὅποιος ἔχει ἐκκλησιαστικὴν κοινωνίαν μετὰ τῶν Σχισματοαιρετικῶν Νεοημερολογιτῶν, διότι καθίσταται ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΣ.
Ἐπὶ πλέον, τὸ Νέον Παπικὸν Ἡμερολόγιον δὲν εἶναι ἁπλῶς μία ἡμερολογιακὴ ἢ ἑορτολογικὴ καινοτομία. Εἶναι τὸ ἀθόρυβον ὄχημα τῆς Παναιρέσεως
τοῦ Ἀντιχρίστου καὶ Ἀθέου Οἰκουμενισμοῦ. Διὰ τῆς Διαβοήτου Οίκουμε-
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νιστικῆς Αἱρετικῆς Ἐγκυκλίου τοῦ 1920, τὸ Νέον Ἡμερολόγιον προτείνεται
ὡς ἀναγκαῖον μέτρον διὰ τὴν ἕνωσιν ὅλων τῶν ἀνὰ τὴν οἰκουμένην Αἱρετικῶν
ἐκκλησιῶν. Μάλιστα αὐτὴ ἀναγνωρίζει ὅλας τὰς Αἱρέσεις, «ὡς Ἐκκλησίας τοῦ
Χριστοῦ, συσσώμους καὶ συγκληρονόμους τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.» Τὸ δὲ
1948, ὅταν αἱ Νεοημερολογιτικαὶ Ἐκκλησίαι καὶ ὅλαι αἱ κατὰ Τόπους λεγόμεναι «Ὀρθόδοξοι Ἐκκλησίαι» αἱ ὁποῖαι κοινωνοῦν μετὰ τῶν Νεοημερολογιτῶν ΙΔΡΥΣΑΝ μετὰ τῶν Προτεσταντῶν καὶ ἄλλων Αἱρετικῶν τὸ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ (=Αἱρέσεων) ἦλθον εἰς
πραγματικὴν καὶ ὄχι μόνον θεωρητικὴν ἑνότητα μετὰ πασῶν τῶν Αἱρέσεων
καὶ ὕψωσαν τὴν κατὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος βλασφημίαν ἕως εἰς τὸν Οὐρανόν. Ἐν συνόψει, ὁ Νεοημερολογιτισμὸς ΑΠΕΣΧΙΣΕΝ ἀμέσως ἢ ἐμμέσως
τοὺς περισσοτέρους ἀπὸ τὴν ἐκ τῆς Ἁγίας Τριάδος πηγάζουσαν Ἐκκλησιαστικὴν Ἑνότητα καὶ τοὺς ἔσυρεν εἰς ἀνταρσίαν.
Ἡ Ἀπόφασις ἐναντίον οἱασδήποτε Ἡμερολογιακῆς Καινοτομίας ἦτο παγία
καὶ ὁριστικὴ θέσις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὅπως καταγράφεται εἰς τὰς ἀνὰ
τοὺς αἰῶνας προηγηθείσας Ἀποφάσεις, ἀπὸ τὸν 4ον ἕως τὸν 14ον. Ἐλήφθη δὲ
καὶ διεξοδικώτερον εἰς τὴν Πανορθόδοξον Σύνοδον τῆς Κωνσταντινουπόλεως τὸ 1583, καὶ ἐκυρώθη κατ᾽ ἐπανάληψιν Συνοδικῶς καὶ Πανορθόδοξως τὸ
1587, τὸ 1593. Υἱοθετήθη δὲ καὶ πάλιν Πανορθοδόξως τὸ 1722, τὸ 1756, τὸ
1836, τὸ 1848, τὸ 1895, καὶ τὸ 1902-1904. Συνιστᾶ λοιπὸν Οἰκουμενικῶς ἀποδεκτὸν Ἐκκλησιαστικὸν Κανόνα, Ὅριον Αἰώνιον καὶ Ἀμετάθετον. «Μὴ μέταιρε
ὅρια αἰώνια, ἃ ἔθεντο οἱ πατέρες σου» (Παροιμ. Σολ. ΚΒ´ 28).
Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, ἐπὶ 341 ἔτη (1583-1924), σεβομένη τὰς Ἱερὰς
Πανορθοδόξους Ἀποφάσεις δὲν προέβη εἰς Ἀλλαγὴν Ἡμερολογίου. Οἱ λάτραι
ὅμως τῆς ὑποτιθεμένης ἀκριβείας τοῦ χρόνου, ὡς ἀληθῶς Ἡμερολάτραι καὶ
Χρονολάτραι, ἢ μᾶλλον Εἰδωλολάτραι Νεοημερολογῖται, ἐνεκολπώθησαν
τὸ Ἀναθεματισμένον Ἡμερολόγιον τοῦ Πάπα διὰ νὰ συνεορτάζουν μετ᾽
αὐτοῦ, καὶ Ἀπεσχίσθησαν ἀπὸ τὴν Σωτήριον Ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ
ΘΕΟΥ. Τὸ ἁμάρτημα ὅμως τοῦ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ εἶναι ἀσυγχώρητον, ὅπως
προειδοποιεῖ ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος: «Οὐδὲ μαρτυρίου αἷμα ταύτην δύνασθαι ἐξαλείφειν τὴν ἁμαρτίαν» (P.G. 62, 85)
Β) Τὸ ἐγχείρημα τῆς συστάσεως ἑνὸς Ὁμοιώματος Ἐκκλησίας τὸ ὁποῖον
νὰ μπορῇ νὰ λάβῃ τὴν θέσιν τῆς Ἁγίας τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησίας, μὲ τὴν μικροτέραν δυνατὴν ἀντίδρασιν τοῦ κόσμου, συνετελέσθη εἰς μίαν περίοδον Ἐθνικῆς
τραγωδίας, ὀλίγον μετὰ τοὺς Βαλκανικοὺς Πολέμους (1912-1913), τὸν Α´
Παγκόσμιον Πόλεμον (1914-1918), τὴν Γενοκτονίαν τοῦ Πόντου (1914-1923),
τὴν Μικρασιατικὴν Καταστροφήν (1922), καὶ ἐν μέσῳ μεγάλης κοινωνικῆς ἀναταραχῆς, λόγῳ τῆς λειψανδρίας ἐκ τῶν στρατιωτικῶν ἀπωλειῶν εἰς
τοὺς προηγηθέντας πολέμους, καὶ λόγῳ τῆς μετακινήσεως πληθυσμῶν καὶ
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προσφύγων, ὅταν δηλαδὴ ἐλάχιστοι ἦσαν εἰς θέσιν νὰ παρακολουθήσουν μὲ
νηφαλιότητα τὰ Ἐκκλησιαστικὰ τεκταινόμενα καὶ νὰ διαφυλάξουν ἀκέραια
τὰ Ὅρια τῆς Πίστεως.
Ἡ πολιτικὴ ἀστάθεια, σεισμική. Κατὰ τὸ 1922 ἡ Ἑλλάς εἶχε ὀκτὼ (8)
Κυβερνήσεις (ὑπὸ τὸν Γούναρην δύο, καὶ ἐν συνεχείᾳ ὑπὸ τοὺς Στράτον,
Πρωτοπαπαδάκην, Τριανταφυλλάκον, Χαραλάμπην, Κροκιδάν, Γονατάν).
Κατὰ δὲ τὴν κρίσιμον διὰ τὴν Ἐκκλησίαν περίοδον, τὸ πεντάμηνον Νοεμβρίου 1923 - Μαρτίου 1924, ἡ πολιτικὴ καὶ πολιτειακὴ κρίσις ἐβύθισε τὴν
Ἑλλάδα εἰς χαώδη ἀκαταστασίαν, μὲ τὴν ἀλλαγὴν ΔΥΟ Ἀρχηγῶν Κράτους (τοῦ Βασιλέως Γεωργίου Β´ καὶ τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας Παύλου Κουντουριώτου), καὶ τὴν ἀλλαγὴν ΠΕΝΤΕ Πρωθυπουργῶν (τοῦ
Κροκιδᾶ, τοῦ Γονατᾶ, τοῦ Βενιζέλου, τοῦ Καφαντάρη, καὶ τοῦ Παπαναστασίου).
Ἐν μέσῳ τοιαύτης χαώδους ἀκαταστασίας, τοῦτο ἦτο τὸ μεῖζον; Τοῦτο
ἦτο τὸ ἀναγκαῖον; Ἡ «διόρθωσις» τοῦ Ἡμερολογίου ἔλλειπεν ἀπὸ τὸ
Ἔθνος καὶ τὴν Ἐκκλησίαν; Τῶν ἀλογωτάτων ἀλογώτατον. Ἐν μέσῳ τοῦ
συνολικοῦ χάους, καὶ ἡ ἐκκλησιαστικὴ ἀνοσιουργία περνᾶ ἐν πολλοῖς ἀπαρατήρητος καὶ τὰ ἴχνη τῆς ἀτομικῆς εὐθύνης τοῦ καθενὸς ἐκ τῶν κυβερνώντων γίνονται θολά.
Γ) Ἐπειδὴ δὲν εἶναι μικρὰ ἀπάτη νὰ στηθῇ ἓν ΕΙΔΩΛΟΝ Ἐκκλησίας εἰς
τὴν θέσιν τῆς Ἀληθοῦς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, καὶ ἐπειδὴ μία μεγάλη ἀπάτη
δὲν ἐπιτυγχάνεται ἀπὸ μικροὺς ἀπατεῶνας ἢ εἰς μικρὸν χρονικὸν διάστημα,
ἐχρειάσθησαν παρατεταμέναι διεργασίαι, συντονισμὸς προκλήσεως ἀνωμαλιῶν, καὶ προετοιμασία καταλλήλως διεστραμμένων καὶ διεφθαρμένων
ἀτόμων, ἱκανῶν νὰ διαπράξουν χωρὶς συνείδησιν πᾶσαν ἀνοσιουργίαν.
Πρὸς τοῦτο:
1) Ἐφυτεύθησαν Μασόνοι, ὅπως καταγγέλλει ἤδη ἀπὸ τὸ 1840 ὁ προφητικὸς Κοσμᾶς ὁ Φλαμιᾶτος, εἰς Ἐκκλησιαστικὰς θέσεις κλειδιά, καθὼς γίνεται καὶ εἰς τὰς Πολιτικὰς καὶ εἰς τὰς Στρατιωτικὰς θέσεις.
2) Ἐξεδιώχθη δύο φορὰς τοῦ θρόνου του, τὸ 1919 ὑπὸ τοῦ Ἑβραίου Βενιζέλου καὶ τὸ 1922 ὑπὸ τοῦ Στυλιανοῦ Γονατᾶ, ὁ Μητροπολίτης Ἀθηνῶν
Θεόκλητος Α´ (ὅστις ἔζησε κατὰ τὰ ἔτη 1848- 1931, καὶ διετέλεσεν Μητροπολίτης Ἀθηνῶν κατὰ τὰ ἔτη 1902-1917 καὶ 1920-1922).
3) Τὸ 1918, ὑπὸ τῆς παρὰ τοῦ Ἑβραιοσιωνιστοῦ Βενιζέλου διορισμένης
Συνόδου ἐτοποθετήθη εἰς τὸν θρόνον τῶν Ἀθηνῶν ὁ μασόνος Μελέτιος
Μεταξάκης (ὅστις ἔζησε κατὰ τὰ ἔτη 1871-1935, διετέλεσε Μητροπολίτης
Ἀθηνῶν κατὰ τὰ ἔτη 1918-1920, καὶ ΚΑΘΗΡΕΘΗ εἰς τὴν τάξιν τῶν Μοναχῶν ὑπὸ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τὴν 29ην Δεκεμβρίου 1921,
«α) ἐπὶ ἐπιβάσει αὐτοῦ εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν θρόνον Ἀθηνῶν καὶ χρίσει
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κοσμικῆς ἐπαναστατικῆς ἐξουσίας πρὸς τοῦτο καὶ β) ἐπὶ δημιουργίᾳ Σχίσματος καὶ Παρασυναγωγῆς ἐν Ἀμερικῇ»).
4) Τὸ 1918, ἀπεμακρύνθη τοῦ θρόνου του ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Γερμανὸς Ε΄ (ὅστις ἔζησε κατὰ τὰ ἔτη 1835-1920, καὶ διετέλεσε Πατριάρχης κατὰ τὰ ἔτη 1913-1918).
5) Τὸ 1918, ἐτοποθετήθη Τοποτηρητὴς τοῦ Πατριαρχικοῦ Θρόνου ὁ ἐκ τῶν
σπλάγχνων τῆς Ἀγγλικῆς Διπλωματίας Προύσης Δωρόθεος (ὅστις ἔζησε
κατὰ τὰ ἔτη 1861-1921 καὶ διετέλεσε Τοποτηρητὴς ἀπὸ τὸν Ὀκτώβριον 1918
ἕως τὴν 6ην Μαρτίου 1921, ὅτε καὶ ἐξέψυξεν αἰφνιδίως εἰς τὸ Λονδῖνον,
εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ Ἀγγλικανοῦ Ἀρχιεπισκόπου τῆς Καντερβουργίας Randall
Thomas Davidson, καθ᾽ ἣν στιγμὴν τοῦ προσέφερεν Ἐπισκοπικὸν Ἐγκόλπιον).
6) Τὸ 1920, ἐξεδόθη ἐκ τῆς Συνόδου τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπὸ τὸν Τοποτηρητὴν Προύσης Δωρόθεον ἡ Διαβόητος Παναιρετικὴ Οἰκουμενιστικὴ
Ἐγκύκλιος τοῦ 1920, ἡ ὁποία κατὰ τὸ Πατριαρχεῖον ἀποτελεῖ τὸν ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΧΑΡΤΗΝ τοῦ Ἀντιχρίστου καὶ Ἀθέου Οἰκουμενισμοῦ.
7) Τὸ 1921, μὲ πᾶσαν ἀντικανονικότητα καὶ βίαν τοποθετήθηκε Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, ὁ ἐν Μασόνοις μέγας Μελέτιος Μεταξάκης, ὅστις
παρέμεινεν εἰς τὸν θρόνον ἐπὶ 17 μῆνας, ἀπὸ τὴν 25ην Νοεμβρίου 1921 ἕως
τὴν 10ην Ἰουλίου 1923, ὅτε τὸν ἔσωσεν ἡ Τουρκικὴ Ἀστυνομία ἀπὸ τὰς
χεῖρας τῶν ἐξαγριωμένων Ἑλλήνων καὶ ὑπέβαλε διὰ Γράμματος τὴν Παραίτησίν του ἀπὸ τὴν Θεσαλονίκην.
8) Τὴν 16ην Ἰανουαρίου 1923, ἡ Ἔκθεσις τῆς πενταμελοῦς Ἐπιτροπῆς
Κοφινᾶ ἐπὶ τῆς Μεταρρυθμίσεως τοῦ Ἡμερολογίου, ἡ ὁποία εἶχε συσταθῆ ὑπὸ
τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, ἀπεφάνθη μεταξύ ἄλλων ὅτι: «οὐδεμία (Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία) δύναται νὰ χωρισθῇ τῶν λοιπῶν καὶ ἀποδεχθῇ Νέον Ἡμερολόγιον, χωρὶς νὰ καταστῇ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΗ ἀπέναντι τῶν ἄλλων» (ΦΕΚ/24
/Α/25-1-1923, σελ. 159-161). Ἐπιστημονικὸν μέλος τῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς ἦτο
καὶ ὁ Ἀρχιμανδρίτης καθηγητὴς Πανεπιστημίου Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, ὁ ὁποῖος 14 μῆνας ἀργότερον, ὡς Μητροπολίτης Ἀθηνῶν, κατέστησε
τὴν Ἐκκλησίαν του ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΗΝ διὰ τῆς ἐπιβολῆς τοῦ Νέου Ἡμερολογίου. Δηλαδή, ὁ Χρυσόστομος Παπαδόπουλος ἦτο ὁ πρῶτος ὁ ὁποῖος ἐχαρακτήρισε ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΗΝ τὴν Νεοημερολογιτικὴν Ἐκκλησίαν, καὶ αὐτὸ
θὰ παραμείνῃ τὸ ἀνεξίτηλον χαρακτηριστικόν της εἰς τὴν Ἱστορίαν.
9) Τὸ 1923, τὴν 25ην Ἰανουαρίου, ἐξεδόθη τὸ Βασιλικὸν Διάταγμα, Ν.Δ.
25/1923/ ΦΕΚ/24/ Α/25-1-1923, περὶ τοῦ Νέου Πολιτικοῦ Ἡμερολογίου, τὸ
ὁποῖον ἐφήρμοσε μόνον διὰ τὴν Πολιτείαν τὸ Γρηγοριανὸν Ἡμερολόγιον καὶ
καθώρισεν ὅτι: «διατηρεῖται ἐν ἰσχύϊ τὸ Ἰουλιανὸν Ἡμερολόγιον ὅσον ἀφορᾷ
ἐν γένει τὴν Ἐκκλησίαν καὶ τὰς Θρησκευτικὰς Ἑορτάς», Διάταγμα τὸ ὁποῖον
μέχρι σήμερον ποτὲ δὲν ἔχει ἀνακληθῆ, καὶ δι᾽ αὐτὸ παραμένει ἐν ἰσχύϊ.
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10) Τὸ 1923, τὴν 23ην Φεβρουαρίου, διὰ παρανόμου Ἀριστίνδην Συνόδου, ἥτις διωρίσθη ὑπὸ πραξικοπηματικῆς Στρατιωτικῆς Κυβερνήσεως, ἐξελέγη
Ἀντικανονικῶς, Παρανόμως καὶ Ἀντισυνταγματικῶς, χωρὶς νὰ τὸν ψηφίσῃ
ἡ Ἱεραρχία, (δηλαδή, ἐφυτεύθη ἐξωσυνοδικῶς) Μητροπολίτης Ἀθηνῶν ὁ
Χρυσόστομος Παπαδόπουλος (ὅστις ἔζησε κατὰ τὰ ἔτη 1868-1938, καὶ διετέλεσε Ἀθηνῶν κατὰ τὰ ἔτη 1923-1938).
11) Τὸ 1923, ἀπὸ 10 Μαΐου - 8 Ἰουνίου, ὁ Μασόνος Πατριάρχης Μελέτιος
Μεταξάκης συνεκάλεσεν εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν Μασονικὸν ΛΗΣΤΡΙΚΟΝ Συνέδριον, τὸ ὁποῖον ἀπεκάλεσε «Πανορθόδοξον Συνέδριον», ἂν καὶ
δὲν συμμετεῖχε εἰς αὐτὸ κανένα Ὀρθόδοξον Πατριαρχεῖον, ὅπου ἀπεφασίσθη
ἡ Ἀλλαγὴ τοῦ Ἡμερολογίου διὰ τὴν 1ην Ὀκτωβρίου τοῦ 1923, ἀπόφασις ἡ
ὁποία ἀπερρίφθη ἀπὸ ὅλα τὰ Πατριαρχεῖα καὶ δὲν ἐξετελέσθη, ὡς μὴ οὖσα
Ἀπόφασις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.
12) Τὴν 6ην Δεκεμβρίου 1923, ἐξελέγη Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως,
ὁ Γρηγόριος Ζ΄ (κατὰ κόσμον Γρηγόριος Ζερβουδάκης, ὅστις ἔζησε κατὰ τὰ
ἔτη 1850-1924, καὶ διετέλεσε Πατριάρχης μόνον μερικοὺς μῆνας, ἕως 17 Νοεμβρίου 1924), ἐπὶ τῶν ἡμερῶν τοῦ ὁποίου ἐστήθη τὸ Νεοημερολογιτικὸν
ΕΙΔΩΛΟΝ Ἐκκλησίας.
13) Τὸν Μάρτιον τοῦ 1924, ἐπί Μητροπολίτου Ἀθηνῶν Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου καὶ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Γρηγορίου Ζ´, μὲ Ἐγκύκλιον
τοῦ Ἀθηνῶν, καὶ ΟΧΙ μὲ Συνοδικὴν Ἀπόφασιν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,
ἡ 10η Μαρτίου, ἡμέρα Κυριακή, ὠνομάσθη 23η Μαρτίου. Ἀποφρὰς ἡμέρα
εἰς τὴν Ἐκκλησιαστικὴν Ἱστορίαν καὶ εἰς τὴν Ἱστορίαν τῆς Ἑλλάδος.
Τὸ Νεοημερολογιτικὸν ΕΙΔΩΛΟΝ Ἐκκλησίας τὸ ὁποῖον ἐστήθη δι᾽ ἀνόμων χειρῶν Μελετίου Μεταξάκη, Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, καὶ Γρηγορίου Ζερβουδάκη, τοῦτο τὸ ΟΜΟΙΩΜΑ Ἐκκλησίας καὶ ΟΧΙ Ἐκκλησία,
εὑρίσκει ἀνάλογον προηγούμενον εἰς τὴν Παλαιὰν Διαθήκην, ὅτε «Ναβουχοδονόσορ ὁ βασιλεὺς ἐποίησεν εἰκόνα χρυσῆν, ὕψος αὐτῆς πήχεων ἑξήκοντα,
εὖρος αὐτῆς πήχεων ἕξ, καὶ ἔστησεν αὐτὴν ἐν πεδίῳ Δεειρᾷ, ἐν χώρᾳ Βαβυλῶνος» (Δαν. Γ´ 1). Τότε «πίπτοντες πάντες οἱ λαοί, φυλαί, γλῶσσαι, προσεκύνουν τῇ εἰκόνι τῇ χρυσῇ» (Δαν. Γ´ 7), πλὴν τῶν εὐσεβῶν καὶ Θεῷ φοβουμένων,
Ἀνανία, Ἀζαρία, Μισαήλ, οἵτινες μὴ πεσόντες οὐ προσεκύνησαν τῇ εἰκόνι τῇ
χρυσῇ, διὸ καὶ ἐβλήθησαν εἰς τὴν κάμινον τοῦ πυρὸς τὴν ἑπταπλασίως καιομένην (Δαν. Γ´ 12-23). Παρομοίως οἱ Νεοημερολογῖται προσεκύνησαν τὸ Εἴδωλον τοῦ Νέου Ἡμερολογίου τὸ ὁποῖον ἔστησεν ὁ Πάπας.
Κατὰ τὸ πρότυπον τῆς Εἰδωλολατρείας τοῦ Ναβουχοδονόσορος ἐνήργησαν καὶ οἱ Νεοημερολογῖται ἐναντίον τῶν εὐσεβῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων
Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὅπως φαίνεται καὶ ἀπὸ τὴν ἐν συνεχείᾳ παρατιθεμένην Συνοδικὴν Ἐπιστολὴν τῆς Νεοημερολογιτικῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
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Γ) Ἡ ὑπ᾽ ἀριθ. πρωτ. 1989/12-7-1950 Συνοδικὴ Ἐπιστολὴ
τῆς Νεοημερολογιτικῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
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Δ) Σύντομος Σχολιασμὸς τῆς Ἐπιστολῆς.

Ἡ ὑπ᾽ Ἀριθ. Πρωτ. 1989, Ἀθῆναι, 12 Ἰουλίου 1950 Ἐπιστολὴ τῆς Συνόδου
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀπευθύνεται πρὸς τὸν Πρόεδρον τῆς Κυβερνήσεως Νικόλαον Πλαστήραν (1883-1953), καὶ ἀντίγραφα αὐτῆς ἐπιδίδονται πρὸς
τὸν Ἀντιπρόεδρον τῆς Κυβερνήσεως καὶ Ὑπουργὸν Δημοσίας Τάξεως Γεώργιον Παπανδρέου (1888- 1968), καὶ πρὸς τὸν Ὑπουργὸν Θρησκευμάτων καὶ
Ἐθνικῆς Παιδείας Γεώργιον Ἀθανασιάδην - Νόβαν (1893 - 1987).
Θέμα τῆς ἑξασελίδου Ἐπιστολῆς, ὅπως ἀναφέρεται ρητῶς εἰς τὴν προοιμιακὴν παράγραφόν της, εἶναι ὁ «παλαιοημερολογιτισμός», τὸν ὁποῖον προχωρεῖ νὰ κακοχαρακτηρίσῃ εἰς τὰς ἑπομένας ἑπτὰ (7) παραγράφους.
Κατ᾽ ἀρχάς, πρέπει νὰ διευκρινισθῇ ὅτι ὁ λόγος περὶ «παλαιοημερολογιτισμοῦ» ἐδῶ, ἀλλὰ καὶ κάθε φοράν, δημουργεῖ τὴν ἐντύπωσιν ὅτι πρόκειται
περὶ ἑνὸς νέου φαινομένου τὸ ὁποῖον ἐνεφανίσθη ὅταν ἐπεκράτει κάτι παλαιότερον, τὸ Νέον Ἡμερολόγιον, πράγμα τὸ ὁποῖον δὲν συνέβη. Δημιουργεῖ
τὴν ἐντύπωσιν ὅτι πρόκειται περὶ ἑνὸς προβλήματος τὸ ὁποῖον προέκυψεν εἰς
ἀντίδρασιν πρὸς ἓν προϋπάρχον Κανονικὸν καθεστώς, πρὸς ἕνα καθιερωμένον
Νόμιμον Θεσμόν, ἢ πρὸς μίαν Ἐκκλησιαστικὴν Ἀπόφασιν ληφθεῖσαν Νομίμως, Κανονικῶς, Συνοδικῶς, καὶ συμφώνως πρὸς ὅλας τὰς προηγηθείσας καὶ
δεσμευτικὰς Οἰκουμενικὰς καὶ Πανορθοδόξους Ἀποφάσεις τῆς Ἐκκλησίας τοῦ
Θεοῦ, πράγμα τὸ ὁποῖον δὲν συνέβη. Αὐτὸ τὸ ὁποῖον συνέβη εἶναι ἀκριβῶς
τὸ ἀντίθετον. Ὁ Νεοημερολογιτισμὸς εἶναι τὸ νέον φαινόμενον, τὸ νέον πρόβλημα, τὸ νέον Σχίσμα, ἡ Νέα Αἵρεσις, ἡ νέα ἀνωμαλία, ἡ ὁποία προεκλήθη
εἰς καταπάτησιν τῆς ἐπικρατούσης Ἱερᾶς Παραδόσεως καὶ τῆς Οἰκουμενικῶς,
Πανορθοδόξως, ἐπὶ αἰῶνας καθιερωμένης Ἑορτολογικῆς Τάξεως καὶ Ἑνότητος εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν.
Ποῖος νομίζει ὅτι νομιμοποιεῖται ὁ Νεοημερολογίτης νὰ ὁμιλῇ διὰ Παλαιοημερολογιτισμόν; Εἶναι ἀδιανόητον. Παρεκτὸς καὶ ἐὰν ἡ ἀσωτία ἔχει νόμιμον
δικαίωμα νὰ ἐνάγῃ τὴν σωφροσύνην καὶ νὰ τὴν κατηγορῇ χλευαστικῶς. Ἡ
Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία δὲν μπορεῖ νὰ κατηγορηθῇ διὰ Παλαιοημερολογιτισμόν.
Ἀπ᾽ ἐναντίας, ἡ Κρατικὴ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος εἶναι ἐκείνη ἡ ὁποία πάσχει
ἀπὸ Νεοημερολογιτισμόν, ἀπὸ σύνδρομον φιλοπαπισμοῦ, καὶ ἀπὸ τὴν πολυοργανικὴν βλάβην τοῦ Οἰκουμενσμοῦ. Δὲν εἶναι Παλαιοημερολογῖται ὅσοι
ὑποτάσσονται, τηροῦν καὶ φυλάσσουν τὰς Οἰκουμενικῶς καὶ Πανορθοδόξως
ληφθείσας Ἀποφάσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ περὶ τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἡμερολογίου. Εἶναι Νεοημερολογῖται ὅσοι ἀντιτάσσονται εἰς
αὐτὰς τὰς ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ληφθείσας Ἀποφάσεις, ὑποτάσσονται εἰς τὰς
ἐξωεκκλησιαστικὰς καὶ ἀντιεκκλησιαστικὰς ἀντιχριστιανικὰς ἐντολὰς τῶν
Ἀντιχρίστων Αἱρετικῶν Λουθηροκαλβίνων Προτεσταντῶν, τοῦ Παπισμοῦ,
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τοῦ Ἑβραιοσιωνισμοῦ, τῶν Μασονικῶν Στοῶν, καὶ δημιουργοῦν ἢ ἁπλῶς ἀκολουθοῦν τὸ Καταδικασμένον Νέον Παπικὸν Γρηγοριανὸν Ἡμερολόγιον.
Εἰς τὴν παράγραφον 1, ἡ Ἐπιστολὴ καταγγέλει τὸν «κίνδυνον τοῦ Παλαιοημερολογιτισμοῦ», καὶ τὴν «μανίαν τοῦ Παλαιοημερολογιτισμοῦ», τὴν
ὁποίαν παραλληλίζει μὲ τὴν «ἐμπάθειαν τοῦ Μονοφυσιτισμοῦ». Χρησιμοποιεῖ δὲ χαρακτηριστικὰς διατυπώσεις, ὅπως: «εἶναι περισσότερον ἐπικίνδυνος πάσης προπαγάνδας καὶ αὐτῆς τῆς κομμουνιστικῆς», «δημιουργεῖ καθ᾽
ἑκάστην νέα θρησκευτικὰ κόμματα», «θὰ διαιρέσωσι τὴν Μίαν Ὀρθόδοξον
Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος», «θὰ συντελέσωσιν εἰς τὴν Θρησκευτικήν, κοινωνικὴν καὶ ἐθνικὴν ἀποσύνθεσιν καὶ διάλυσιν τοῦ Ἑλληνισμοῦ».
Ἡ καταγγελία εἰς τὴν 1ην παράγραφον εἶναι ὅτι ὁ «Παλαιοημερολογιτισμὸς» ἀποτελεῖ κίνδυνον διὰ τὸν Ἑλληνισμόν. Δὲν καταγγέλλεται δηλαδὴ ὡς
Ἐκκλησιαστικὴ Παρανομία, ὡς παράβασις Ἐκκλησιαστικοῦ ἢ Κανονικοῦ
Δικαίου, ὡς Σχίσμα, ὡς Αἵρεσις, ἢ τουλάχιστον ὡς ἤδη ἀποκεκομμένον σῶμα,
ξένον πρὸς τὴν «Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος». Τοιαύτη Ἐκκλησιαστικὴ Καταδίκη
δὲν ἔχει ἐκδοθῆ ποτὲ ἕως σήμερον ὑπὸ τῶν Νεοημερολογιτῶν. Βεβαίως καὶ
ἡ μὴ Ἐκκλησιαστικοῦ χαρακτῆρος καταγγελία αὐτή, ὅτι εἶναι ἐπικίνδυνος διὰ
τὸν Ἑλληνισμόν, εἶναι ἀόριστος, γενικόλογος, συνθηματολογική, θυμικὴ
καὶ ὄχι λογική, ἀτεκμηρείωτος, ἀναπόδεικτος. Ἡ δὲ Ἱστορία ἀπέδειξεν
πόσον ἐσφαλμένη καὶ ψευδὴς ἦτο αὐτὴ ἡ καταγγελία, καὶ πόσον ἐσφαλμένη,
ψευδής, συκοφαντική, καὶ ὄχι «Ἱερά», ἦτο ἡ Νεοημερολογιτικὴ «Σύνοδος τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος» ἡ ὁποία τὴν ἐχάλκευσεν.
Εἰς τὴν παράγραφον 2, ἡ Ἐπιστολὴ παραλληλίζει τὸν Παλαιοημερολογιτισμὸν μὲ τὸν Κομμουνισμόν, καὶ καταγγέλλει ὅτι «καθὼς ὁ κομμουνισμὸς
ὑπῆρξε προγεφύρωμα τοῦ Σλαυϊσμοῦ διὰ τὴν ὑποδούλωσιν τῆς Ἑλλάδος,
τοιουτοτρόπως καὶ ὁ Παλαιοημερολογιτισμὸς δύναται κάλλιστα νὰ χρησιμοποιηθῇ ὡς γέφυρα αὐτοῦ, ἵνα εἰσδύσῃ εἰς αὐτὴν τὴν καρδίαν τοῦ Ἔθνους».
Ἡ καταγγελία εἰς τὴν 2αν παράγραφον εἶναι ὅτι ὁ «Παλαιοημερολογιτισμὸς» ἀποτελεῖ Ἐθνικὸν κίνδυνον, ὅτι δῆθεν ὑποβοηθεῖ τὸν ἐκσλαυϊσμὸν τῆς
Ἑλλάδος. Ποίαν ἀντικειμενικὴν βάσιν ἔχει αὐτὴ ἡ καταγγελία; Οὐδεμίαν, καὶ
ἡ Ἱστορία τὸ ἀπέδειξεν. Ποίαν λογικὴν ἀξίαν ἔχει αὐτὴ ἡ καταγγελία; Οὐδεμίαν. Τὸ γεγονὸς ὅτι αἱ Ρωσικαὶ καὶ Σλαυϊκαὶ Ἐκκλησίαι δὲν ἀκολουθοῦν τὸ
Νέον Ἡμερολόγιον ἀλλὰ τὸ λεγόμενον «Παλαιόν», συνεπάγεται ὅτι οἱ «Παλαιοημερολογῖται» τῆς Ἑλλάδος εἶναι Κομμουνισταί; Συνεπάγεται ὅτι ἐργάζονται
διὰ τὸν ἐκσλαυϊσμὸν τῆς Ἑλλάδος; Μὰ οἱ Ἑβραιοκομμουνισταὶ εἶναι Ἄθεοι,
καὶ οἱ «Παλαιοημερολογῖται» εἶναι ἀκραιφνεῖς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ καὶ δὲν
εἶναι Ἀνθέλληνες. Εἶναι ἔξω φρενῶν ἡ Νεοημερολογιτικὴ Σύνοδος ἐὰν νομίζῃ
ὅτι δύναται νὰ σταθῇ αὐτὸς ὁ συλλογισμός, διότι εἶναι πέραν πάσης λογικῆς.
Ἐὰν ὄντως ἐπείσθη μὲ τοιαύτας σκέψεις, ἡ περὶ τὸν Ἀθηνῶν Σπυρίδωνα Σύνο-
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δος ἦτο Σύνοδος ἀνοήτων. Ἐὰν δὲν ἦσαν καταβεβλακευμένοι ὥστε νὰ πεισθοῦν
ἀπὸ ἕνα τόσο παράλογον συλλογισμὸν καὶ ἀπὸ μίαν τόσον ἐξωπραγματικὴν
ἀντίληψιν τῶν πραγμάτων, τότε ἦσαν κατὰ τὸ κοινῶς λεγόμενον μαυρόψυχοι,
συνειδητοὶ ἀπατεῶνες, ἀσυνείδητοι σκευωροί, καὶ προέβησαν εἰς αὐτὴν τὴν
καταγγελίαν, καθοδηγούμενοι ὑπὸ Σκοτεινῶν Δυνάμεων καὶ τοῦ διαβόλου
οἱ παράφρονες.
Εἰς τὴν παράγραφον 3, ἡ Ἐπιστολὴ καταγγέλει σειρὰν «συνταρακτικῶν
γεγονότων», ὅπως μεταξὺ ἄλλων ὅτι «ἐκ τῆς πρώτης παλαιοημερολογιτικῆς
Ἐκκλησίας, ἧς προΐσταται νῦν ὁ τέως Φλωρίνης, προῆλθε δευτέρα, ἡ τοῦ
Ματθαίου, ἥτις ἀνέδειξε πλῆθος Ἐπισκόπων καὶ Ἐπισκοπῶν», ὅτι «ἐκτὸς
τῶν ἀπὸ μακροῦ δρόντων καὶ γνωστῶν παλ/γιτῶν ῥασοφόρων, ἀπό τινος
χρόνου ἤρχισε νὰ ἐμφανίζεται στρατιὰ ὁλόκληρος νέων τοιούτων», ὅτι
αὐτοὶ «περιέρχονται ἀνενόχλητοι ἐκ μέρους τοῦ Κράτους... ἀσκοῦντες προσηλυτισμόν, ἐκμεταλλευόμενοι τοὺς ἀφελεῖς, διενεργοῦντες παιδομάζωμα,
πολλάκις ἀκολασταίνοντες, ἱδρύοντες νέας Ἐκκλησίας καὶ Μονάς...».
Ἡ καταγγελία εἰς τὴν 3ην παράγραφον εἶναι ὅτι οἱ «ἀφελεῖς» κινδυνεύουν
ἀπὸ τοὺς «Παλαιοημερολογίτας», ἐναντίον τῶν ὁποίων ἡ Ἐπιστολὴ ἐξαπολύει
μόνον συκοφαντίας καὶ λασπολογίαν. Ἐμμέσως ὅμως καὶ κατ᾽ οὐσίαν, παραδέχεται ὅτι, ἐνώπιον τῆς ἐντόνου δραστηριότητος τῶν «Παλαιοημερολογιτῶν»,
ὁ Νεοημερολογιτισμὸς δὲν πείθει, δὲν μπορεῖ νὰ διαποιμάνῃ, καὶ δὲν θὰ
μπορέσῃ νὰ συγκρατήσῃ τὸν κόσμον του χωρὶς τὴν συνδρομὴν τῶν μηχανισμῶν καὶ τῶν ὅπλων τῆς Κρατικῆς Ἐξουσίας.
Εἰς τὴν παράγραφον 4, ἡ Ἐπιστολὴ καταγγέλει «ὅτι ὁ παλ/γιτισμὸς τυγχάνει ἀπολύτως ἀντικανονικός, ἀντισυνταγματικὸς καὶ παράνομος».
Ἡ καταγγελία εἰς τὴν 4ην παράγραφον εἶναι ἡ πιὸ σύντομος καὶ ἡ πιὸ γυμνὴ
ἀπὸ ὅλας. Δὲν ἀναφέρεται ΟΥΤΕ ΕΝΑΣ Ἐκκλησιαστικὸς Κανών, ΟΥΤΕ
ΕΝ Συνταγματικὸν Ἄρθρον, ΟΥΤΕ ΕΝΑΣ Νόμος τοῦ Ποινικοῦ ἢ τοῦ Ἀστικοῦ Κώδικος, τὸν ὁποῖον παραβαίνουν ὅσοι δὲν εἶναι Νεοημερολογῖται καὶ
ὑποτιμητικῶς ἀποκαλοῦνται «Παλαιοημερολογῖται». Εἶναι ἡ πιὸ εἰρωνικὴ
καταγγελία, διότι Ἀντικανονική, Ἀντισυνταγματική, Παράνομος καὶ Πραξικοπηματικὴ εἶναι ἡ Ἀντιεκκλησία τῶν Σχισματοαιρετικῶν Νεοημερολογιτῶν, διότι αὐτοὶ κάνουν ΑΝΤΙΠΟΙΗΣΙΝ ΑΡΧΗΣ ἐμφανιζόμενοι ὡς
«Ὀρθόδοξοι Κληρικοὶ» ἐνῶ ΔΕΝ εἶναι, ὅπως ἔχει καταδειχθῆ ἐν συντομίᾳ
εἰς τὰ τμήματα Α´ καὶ Β´ ἀνωτέρω καὶ πλατύτερον εἰς χιλιάδας δημοσιεύσεις
τῶν Γ.Ο.Χ. ἐπὶ σειρὰν 95 ἐτῶν.
Εἰς τὴν παράγραφον 5, ἡ Ἐπιστολὴ καταγγέλει, ὄχι τὰς πράξεις ἀλλὰ
αὐτὴν τὴν ὕπαρξιν τοῦ «Παλαιοημερολογιτισμοῦ», διότι «ἐκ τῆς ὑπάρξεως
αὐτοῦ κινδυνεύει ἡ πειθαρχία τοῦ κανονικοῦ κλήρου τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος».
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Ἡ καταγγελία εἰς τὴν 5ην παράγραφον ἀποτελεῖ πρότυπον φανατισμοῦ:
Ἐπειδὴ ἡ Ἀντιεκκλησία τῶν Σχισματοαιρετικῶν Νεοημερολογιτῶν ἀδυνατεῖ νὰ σταθῇ Ἐκκλησιαστικῶς, πρέπει νὰ παύσῃ νὰ ὑπάρχῃ τὸ ἀντίπαλον
δέος, ὁ «Παλαιοημερολογιτισμός». Ἡ Ἐκκλησία τοῦ ΘΕΟΥ ἐνεργεῖ
Ἐκκλησιαστικῶς, καὶ διὰ Ἐκκλησιαστικὰ παραπτώματα ἢ παραβάσεις ἐπιβάλλει μόνον Ἐκκλησιαστικὰς ποινὰς εἰς τοὺς ἀπειθεῖς καὶ ἀτάκτους κληρικοὺς καὶ λαϊκούς. Δὲν ἐπιβάλλει Ἀστυνομικὰς ἢ κατασταλτικὰς ποινάς.
Δὲν ζητεῖ τὴν ἐξαφάνισιν τῶν Αἱρετικῶν, Σχισματικῶν, ἢ Παρασυναγώγων
Ἐκκλησιῶν. Ἡ Σχισματοαιρετικὴ Νεοημερολογιτικὴ Ἐκκλησία ὅμως,
ὅπως ἀντιστοίχως ἔκαναν ἀνὰ τοὺς αἰώνας οἱ συνάδελφοί των Αἱρετικοί,
ζητεῖ νὰ ἐξαλειφθῇ «τὸ παλαιοημερολογιτικὸν στρατόπεδον».
Εἰς τὴν παράγραφον 6, ἡ Ἐπιστολὴ καταγγέλει τὴν Κρατικὴν Ἐξουσίαν
διὰ ὀλιγωρίαν: «Ἡ ἀτιμωρησία ἐκ μέρους τοῦ Κράτους τῶν παλαιοημερολογιτῶν δημιουργεῖ μειονεκτικὴν θέσιν διὰ τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος».
Ἡ καταγγελία εἰς τὴν 6ην παράγραφον στρέφεται ἐναντίον τῆς Κυβερνήσεως, ἐπειδὴ δὲν τιμωρεῖ τοὺς «παλαιοημερολογίτας». Τοῦτο εἶναι ἐκκλησιαστικῶς
ἀδιανόητον καὶ νομικῶς δυσερμήνευτον. Διὰ ποίαν Νομικὴν ἢ Κανονικὴν ἢ
Ἐκκλησιαστικὴν παράβασιν πρέπει νὰ τιμωρηθοῦν ὑπὸ τοῦ Κράτους οἱ
«παλαιοημερολογίται»; ΔΙ’ ΟΥΔΕΜΙΑΝ. Πῶς ἔρχεται εἰς «μειονεκτικὴν
θέσιν» ἡ Νεοημερολογιτικὴ Ἐκκλησία ἐκ τοῦ γεγονότος ὅτι δὲν τιμωροῦνται
οἱ «παλαιοημερολογίται»; Τὰ ἐρωτήματα παραμένουν ἀναπάντητα, ἐκτὸς καὶ
ἐὰν τὰ στελέχη τοῦ Κράτους ἔχουν ἤδη δεσμευθῆ ἐνώπιον μιᾶς Τρίτης Ἀνωτέρας Ἐξουσίας, αὐτῆς τῶν Σκοτεινῶν Δυνάμεων τοῦ Μασονισμοῦ καὶ
Ἑβραιοσιωνισμοῦ, αἱ ὁποῖαι τὰς κατευθύνουν, νὰ παράσχουν πᾶσαν θεμιτὴν
καὶ ἀθέμιτον συμπαράστασιν εἰς τὸν Νεοημερολογιτισμόν. Ἡ Ἐπιστολὴ εἰς
αὐτὴν τὴν παράγραφον ἔχει ἀπαιτητικὸν ὕφος καὶ ἀποπνέει τὸν «ἀέρα» ὅτι
ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ ἐγκαλῇ τὴν Κυβέρνησιν, διότι οὐσιαστικῶς ἀπαιτεῖ ἀπὸ
αὐτὴν νὰ ἐκπληρώσῃ προηγουμένως ληφθείσας δεσμεύσεις.
Εἰς τὴν παράγραφον 7, ἡ Ἐπιστολὴ καταγγέλει τὰ ἀποτελέσματα τῆς
Κρατικῆς ὀλιγωρίας εἰς τὴν ἀντιμετώπισιν «τοῦ κινδύνου τοῦ Παλαιοημερολογιτισμοῦ», διότι «τὸ κακὸν ἔφθασεν εἰς τὸ μὴ περαιτέρω, ὡς δεικνύει ἡ
συνημμένη ὑπ᾽ ἀριθ. 13 καὶ ἀπὸ 26/9 Μαΐου 1950 ἐγκύκλιος τῆς Συνόδου
τῶν παλ/γιτῶν, δημοσιευθεῖσα ἐν τῇ Φωνῇ τῆς Ὀρθοδοξίας, ἐπισήμῳ
ὀργάνῳ τῆς Ἐκκλησίας τῶν Παλ/γιτῶν».
Ἡ καταγγελία εἰς τὴν 7ην παράγραφον κορυφώνει τὴν περιγραφὴν «τοῦ
κινδύνου τοῦ Παλαιοημερολογιτισμοῦ», θέτουσα ὑπ᾽ ὄψιν τῆς Κυβερνήσεως
μίαν μονοσέλιδον Ἐγκύκλιον, τὴν ὑπ᾽ ἀριθ. 13/26-5-1950, ὑπογεγραμμένην
ὑπὸ τῶν 4 παλαιοημερολογιτῶν Ἐπισκόπων, τοῦ πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου, τοῦ Κυκλάδων Γερμανοῦ, τοῦ Χριστιανουπόλεως Χριστοφόρου, καὶ
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τοῦ Διαυλείας Πολυκάρπου, ὅπως αὕτη ἐδημοσιεύθη εἰς τὸ περιοδικὸν Φωνὴ
τῆς Ὀρθοδοξίας, τ. 86, Ἰούνιος 1950, σελ. 7. (Παρατίθεται ὁλόκληρος εἰς
τὴν σελίδα 26). Πῶς λοιπόν, διὰ τῆς Ἐγκυκλίου αὐτῆς, «τὸ κακὸν ἔφθασεν
εἰς τὸ μὴ περαιτέρω»; Τί περιέχει αὐτὴ ἡ Ἐγκύκλιος ὥστε νὰ ἀναγκάζῃ τὴν
Νεοημερολογιτικὴν Ἐκκλησίαν νὰ προειδοποιῇ εἰς τὴν ἑπομένην παράγραφον
ὅτι «πᾶσα περαιτέρω ἀνοχὴ τοῦ παλ/γιτισμοῦ τυγχάνει ἀδικαιολόγητος»;
Κινδυνεύει τὸ Κράτος ἀπὸ αὐτὴν τὴν Ἐγκύκλιον ; Κινδυνεύει ἡ Ὀρθοδοξία
ἀπὸ αὐτὴν τὴν Ἐγκύκλιον; Μᾶλλον ἡ Μασονία κινδυνεύει καὶ ἡ κόρη της,
ἡ Νεοημερολογιτικὴ Ἐκκλησία.
Τέσσαρα εἶναι τὰ «ἀπειλητικὰ» διὰ τὸν Νεοημερολογιτισμὸν σημεῖα
αὐτῆς τῆς Ἐγκυκλίου:
Α) Ἐπαναλαμβάνει τὴν Ὀρθόδοξον Διακήρυξιν τοῦ 1935 ὅτι «τὰ ὑπὸ τῶν
Νεομερολογιτῶν τελούμενα Μυστήρια, ὡς Σχισματικῶν ὄντων τούτων,
στεροῦνται τῆς Ἁγιαστικῆς Χάριτος».
Β) Ἐντέλλεται νὰ μὴν γίνεται δεκτὸς καὶ νὰ μὴν ἐξυπηρετεῖται πνευματικῶς
οὐδεὶς Νεοημερολογίτης «ἄνευ προηγουμένης Ὁμολογίας δι᾽ ἧς νὰ καταδικάζῃ ὁ τοιοῦτος τὴν Καινοτομίαν τῶν Νεομερολογιτῶν καὶ νὰ κηρύσσῃ τὴν
Ἐκκλησίαν τούτων Σχισματικήν. Προκειμένου δὲ περὶ βαπτισθέντων ὑπὸ
τῶν Καινοτόμων νὰ Μυρώνωνται διὰ Ἁγίου Μύρου Ὀρθοδόξου προελεύσεως». Ἐκ τούτου γίνεται σαφὲς ὅτι οἱ «Παλαιοημερολογίται» δὲν κάνουν
Ἀντιποίησιν Ἀρχῆς, διότι ΔΙΑΧΩΡΙΖΟΥΝ κατὰ τὸν πλέον ἐπίσημον τρόπον
τὴν θέσιν των ἀπολύτως, ὅτι δὲν ἀνήκουν εἰς τὴν Σχισματοαιρετικὴν Νεοημερολογιτικὴν Ἐκκλησίαν.
Γ) Ἀπευθύνει «πρὸς πάντας τοὺς Γνησίους Ὀρθοδόξους Χριστιανούς,
ὑστάτην ἔκκλησιν... ὅπως προσέλθωσιν εἰς Ἕνωσιν.... ἣν ἐπιβάλλει τὸ συμφέρον τοῦ Ἱεροῦ ὑπὲρ τῆς Πατρώας εὐσεβείας ἡμῶν Ἀγῶνος».
Δ) Διακηρύσσει δὲ ρητῶς διὰ λογαριασμὸν τῶν Φλωρινικῶν: «Αἵρωμεν τὰ
ἐξ ὑπαιτιότητος ἡμῶν δημιουργηθέντα σκάνδαλα καὶ πρὸς τοῦτο ἀνακαλοῦμεν καὶ ἀποκηρύσσομεν πᾶν ὅ,τι ἀπὸ τοῦ ἔτους 1937 ἕως σήμερον ἐγράφη
καὶ ἐλέχθη ὑφ᾽ ἡμῶν... ἀπάδον καὶ ἀντιστρατευόμενον πρὸς τὰς Ἀρχὰς τῆς
Ὀρθοδόξου Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ... Ἱεροῦ Ἀγῶνος...
καὶ αὐτὸν ἀκόμη τὸν ἐπιστημονικὸν ὅρον “Δυνάμει καὶ Ἐνεργείᾳ”».
Δηλαδή, ἐκεῖ ὅπου ἡ Νεοημερολογιτικὴ Ἐκκλησία ἤλπιζεν ὅτι διὰ τῆς διαιρέσεως τῶν ἀρνουμένων νὰ ἐνταχθοῦν εἰς αὐτὴν θὰ καθίστατο ἑδραία καὶ
ἀκλόνητος, εὑρίσκεται ἐξ αἴφνης ἐνώπιον τῆς προοπτικῆς ἑνὸς ἡνωμένου ἀντιπάλου στρατοπέδου Γ.Ο.Χ., ὅπου θὰ κυριαρχῇ μία ἀκραιφνὴς Ὁμολογία Ὀρθοδόξου Πίστεως, ἡ Ματθαιϊκή.
Ἄκρως τεθορυβημένη, δὲν προσπαθεῖ νὰ πείσῃ διὰ τὴν ὀρθότητά της, δὲν
προσπαθεῖ νὰ διαποιμάνῃ τὸν λαὸν καὶ νὰ τὸν πείσῃ ὅτι Αὐτὴ ἀποτελεῖ τὴν
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Ὁ πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος, μὲ δημοσίευμά του, εἰς τὴν ἐφημερίδα
«Βραδυνή» 11-12-1950, ΑΝῌΡΕΣΕ καὶ ΑΝΕΚΑΛΕΣΕΝ ὡς ΠΡΟΔΟΤΗΣ
τὴν ἀνωτέρω Ἐγκύκλιον καὶ ἰσχυρίσθη ὅτι ἡ Νεοημερολογιτικὴ Ἐκκλησία
εἶναι Κανονική, καὶ ὅτι ἔπρεπε ἕνας Μητροπολίτης της νὰ ὑποκριθῇ τὸν Παλαιοημερολογίτην καὶ νὰ ὁδηγήσῃ τοὺς Παλαιοημερολογίτας «ἐντὸς τῶν
ὁρίων» τῆς ἐπισήμου Νεοημερολογιτικῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
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Τοπικὴν Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν, ἀλλὰ πίπτει πανικόβλητος εἰς τὸν φανατισμόν: Ἀπαιτεῖ τὴν ἐξουδετέρωσιν τοῦ «Παλαιοημερολογιτισμοῦ», τὴν ὁποίαν ἀνάγει εἰς «ὑποχρέωσιν» τῆς Πολιτείας
γράφουσα: «Ἐπειδὴ ὅμως ὁ παλ/γιτισμὸς ἐξ ἴσου ἐνδιαφέρει καὶ τὴν Πολιτείαν, ἔχουσαν, ὄχι μόνον τὴν ὑποχρέωσιν, ἀλλὰ καὶ τὴν δύναμιν, ἵνα ἐξουδετερώσῃ αὐτόν», ἡ Σύνοδος τῆς Νεοημερολογιτικῆς Ἐκκλησίας προτείνει
τὰ ἑξῆς ἐννέα (9) ληπτέα μέτρα:
1) «Τὴν διάλυσιν τοῦ Σωματείου ἢ τῶν Σωματείων τῶν παλ/γιτῶν, τὴν
ἀκύρωσιν τῶν Καταστατικῶν αὐτῶν καὶ τὴν παρεμπόδισιν ἐν τῷ μέλλοντι
πάσης συστάσεως αὐτῶν, διότι ταῦτα ἀποτελοῦσι νομιμοποίησιν τῆς ἐναντίον τοῦ Κράτους καὶ τῆς Ἐκκλησίας ἀνταρσίας».
Μὲ ποῖον διακαίωμα μία Ἐκκλησία ζητεῖ ἀπὸ τὸ Κράτος νὰ διαλύσῃ μίαν
ἄλλην Ἐκκλησίαν; Ποῖος Ἐκκλησιαστικὸς Κανών, ποῖον Συνταγματικὸν
Ἄρθρον, ποῖος Πολιτικὸς Νόμος, ποία λογικὴ νομιμοποιεῖ αὐτὸ τὸ αἴτημα;
2) «Τὴν ἐπίτευξιν διακομματικῆς συμφωνίας, καθ᾽ ἣν ἅπαντα τὰ κόμματα θ᾽ ἀπόσχωσιν... πάσης κομματικῆς ἐκμεταλλεύσεως καὶ ὑποστηρίξεως
τοῦ παλ/γιτισμοῦ».
Ἀπὸ πότε ἡ Ἐκκλησία διατάσσει τὰ Πολιτικὰ κόμματα μὲ ποίους πολίτας
νὰ ὁμιλοῦν καὶ μὲ ποίους ὄχι;
3) «Τὴν διάλυσιν τῶν Ναῶν αὐτῶν... τὴν ὑπαγωγὴν αὐτῶν εἰς γειτονικοὺς
ἑνοριακοὺς Ναούς... τῶν παραβατῶν τιμωρουμένων διὰ φυλακίσεως».
Ἐζήτησε ποτὲ ἡ Νεοημερολογιτικὴ Ἐκκλησία μὲ παρομοίαν Ἐπιστολὴν
τὴν διάλυσιν τῶν Μασονικῶν Στοῶν; Ὄχι, διότι μέσα εἰς τὰς Στοὰς ἐφύτρωσε. Ζητεῖ ὅμως τὴν διάλυσιν τῶν Ναῶν τοῦ Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου, διότι τὴν
ἐνοχλεῖ τὸ Αἷμα τοῦ Ἐσταυρωμένου Ἰησοῦ Χριστοῦ τὸ Τίμιον.
4) «Τὴν συστηματικὴν δίωξιν τῶν καταχρήσεων τοῦ Μοναχικοῦ βίου.
Πρὸς τὸν σκοπὸν αὐτὸν δύναται νὰ ὁρισθῇ διὰ Νόμου, ὅτι διαλύονται πᾶσαι αἱ Μοναί, αἵτινες δὲν ἐλειτούργησαν νομίμως ἀπὸ τῆς 1ης Ἰανουαρίου
1920 καὶ ἐντεῦθεν», τῶν δὲ Μοναζόντων «ἀποστελλομένων, ἐπιμελείᾳ τῶν
κατὰ τόπους Ἀστυνομικῶν Ἀρχῶν... εἰς τὰς ἑστίας των, τῆς δὲ περιουσίας
αὐτῶν περιερχομένης εἰς τὸν Ο.Δ.Ε.Π. [Ὀργανισμὸν Διοικήσεως Ἐκκλησιαστικῆς Περιουσίας]... Εἰδικώτερον τὸν ἄμεσον ἀποκλεισμὸν τῆς Μονῆς
Κερατέας, τὸν ἔλεγχον καὶ τὴν διάλυσιν αὐτῆς...»
Ἐζήτησε ποτὲ ἡ Νεοημερολογιτικὴ Ἐκκλησία τὴν διάλυσιν ἢ τὸν ἀποκλεισμὸν ἢ τὴν κατάσχεσιν τῆς περιουσίας τῶν Αἱρετικῶν Παπικῶν καὶ τῶν
Προτεσταντῶν ἢ τῶν Ἑβραιοχιλιαστῶν; Ἡ Κερατέα εἶναι τὸ πρόβλημα καὶ
ὄχι ὁ Πάπας, ὄχι οἱ Προτεστάνται, ὄχι αἱ Μασονικαὶ Στοαί, ὄχι ἡ Λέσχη
Ἀθηνῶν; Ἀλλὰ «ὅμοιος ὁμοίῳ ἀεὶ πελάζει».
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Δὲν εἶναι κατάχρησις τοῦ Μοναχικοῦ βίου νὰ ἱδρύωνται Μοναὶ ἢ νὰ χειροτονοῦνται Μοναχοὶ καὶ Μοναχαὶ χωρὶς τὴν ἄδειαν τοῦ Νεοημερολογίτου
Ἐπισκόπου. Διότι εἶναι ΑΛΛΗ ἡ Μασονικὴ Νεοημερολογιτικὴ Παπογέννητος Ἐκκλησία, καὶ ΑΛΛΗ ἡ Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία
τῶν Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος. Δὲν ἔχουν καμμίαν δικαιοδοσίαν ἐπὶ τῶν Ὀρθοδόξων
ὅσοι ἐφράγκεψαν. Οἱ Νεοημερολογῖται δὲν λειτουργοῦν νομίμως, διότι
αὐτοὶ ἐφράγκεψαν καὶ αὐτοὶ κάνουν ΑΝΤΙΠΟΙΗΣΙΝ ΑΡΧΗΣ, διότι αὐτοὶ
σφετερίζονται τὸν τίτλον τῆς «Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας», ἐνῶ συλλειτουργοῦνται
μετὰ τῶν Ἀντιχρίστων Αἰρετικῶν Οἰκουμενιστῶν καὶ αὐτοὶ εἶναι οἱ ἱδρυταὶ
τῆς Παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ (1948). Ἀκριβῶς αὐτὸς ὁ σφετερισμὸς τοῦ τίτλου τοῦ «Ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ» ἀπὸ τοὺς Νεοημερολογίτας
ἀναγκάζει ὅσους δὲν ἐγκατέλειψαν μαζί των τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν
Χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος νὰ αὐτοπροσδιορίζονται ὡς «Γνήσιοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί», καὶ αὐτοὶ εἶναι ἡ ΣΥΝΕΧΕΙΑ τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ.
5) «Τὴν αὐστηρὰν ἐφαρμογὴν τῶν ἄρθρων 228 καὶ 229 τοῦ ποινικοῦ Νόμου. Κατὰ τὸ ἄρθρον 228, ὁ φέρων δημοσίᾳ στολὴν ἢ ἄλλο διακριτικὸν σημεῖον δημοσίου ὑπαλλήλου, τιμωρεῖται διὰ φυλακίσεως, κατὰ δὲ τὸ ἄρθρον
229, τιμωρεῖται δι᾽ εἰρκτῆς ὁ μεταχειριζόμενος στολὴν τὴν ὁποίαν δὲν ἔχει
τὴν ἄδειαν νὰ φέρη...», ἐννοῶντας τὸ ράσον τῶν κληρικῶν ὡς στολὴν Δημοσίου Ὑπαλλήλου.
Ἡ Νεοημερολογιτικὴ Ἐκκλησία, ὅλως αὐθαιρέτως θεωρεῖ ὅτι οἱ «Παλαιοημερολογῖται» κάνουν Ἀντιποίησιν Ἀρχῆς. Ποτὲ ὅμως οἱ κληρικοὶ τῶν
Γ.Ο.Χ. δὲν προσεποιήθησαν τὸν Νεοημερολογίτην. Ποτὲ δὲν ἐλειτούργησαν
ὡς Νεοημερολογῖται. Ποτὲ δὲν ἐμνημόνευσαν Νεοημερολογίτην Ἐπίσκοπον,
ὥστε νὰ δύνανται νὰ κατηγορηθοῦν δι` Ἀντιποίησιν Ἀρχῆς. Ἀπ᾽ ἐναντίας,
διεκήρυξαν ἐξ ἀρχῆς μὲ ὅλα τὰ μέσα ὅτι ΔΕΝ ἀνήκουν εἰς τὴν Σχισματοαιρετικὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος καὶ ΔΕΝ θέλουν νὰ ἔχουν οἱανδήποτε πνευματικὴν ἢ ἐκκλησιαστικὴν σχέσιν μετ᾽ αὐτῆς. Οἱ Παπικοὶ Οὐνῖται κάνουν
Ἀντιποίησιν Ἀρχῆς, καὶ ὅμως δὲν καταγγέλλονται ὑπὸ τῆς Νεοημερολογιτικῆς
Ἐκκλησίας, διότι καὶ ἡ ἰδία οὐσιαστικῶς ἐπιτελεῖ ἔργον Οὐνίας. Οἱ Νεοημερολογῖται εἶναι ΟΥΝΙΤΑΙ, ἐργαζόμενοι εἰς τὴν ὑπηρεσίαν τοῦ Πάπα.
6) «Τὴν ὑπὸ τῶν κατὰ τόπους ἀστυνομικῶν ἀρχῶν ἄσκησιν ἐποπτίας
ἐπὶ τῶν ῥασοφόρων.... Αἱ Ἀστυνομικαὶ Ἀρχαὶ δέον νὰ λαμβάνωσιν αὐστηρὰς διαταγάς, ὅπως ἐφαρμόζωσιν ἀτέγκτως τὰ μέτρα ταῦτα».
Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ δὲν ἐζήτησε ποτὲ νὰ ἐποπτεύωνται ὑπὸ τῆς Ἀστυνομίας τοῦ Κράτους οἱ Λειτουργοὶ τοῦ Ὑψίστου. Ἡ Νεοημερολογιτικὴ Ἐκκλησία τὸ ζητεῖ, διότι ΔΕΝ εἶναι Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ καὶ οἱ Κληρικοί της
ΔΕΝ εἶναι Λειτουργοὶ τοῦ Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου, ἀλλὰ Δημόσιοι Κρατικοὶ
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Ὑπάλληλοι ὑπὸ τὸν ἀπόλυτον ἔλεγχον τῆς Ἑβραιομασονίας καὶ αὐτοὶ κάνουν ΑΝΤΙΠΟΙΗΣΙΝ ΑΡΧΗΣ προσποιούμενοι τὸν Ὀρθόδοξον Κληρικόν
μὲ ράσα καὶ ἄμφια.
7) «Τὸν ὁρισμὸν εἰδικοῦ ἀδικήματος διὰ τοὺς κληρικοὺς τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος, οἵτινες.... προσχωροῦσιν εἰς οἱανδήποτε θρησκευτικὴν ὀργάνωσιν τῶν παλ/γιτῶν... ὡς καὶ διὰ τοὺς δεχομένους αὐτούς...».
Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ δὲν ἐζήτησε ποτὲ τὴν θέσπισιν Κρατικοῦ Νόμου
διὰ τὴν Κρατικὴν Δίωξιν ὅσων κληρικῶν ἀποχωροῦν ἀπὸ τὴν διακαιοδοσίαν
της καὶ προσχωροῦν εἰς Αἱρέσεις, Σχίσματα, Παρασυναγωγάς, ἢ καὶ εἰς ἄλλας θρησκείας. Ἡ Νεοημερολογιτικὴ Ἐκκλησία τὸ ζητεῖ, διότι ΔΕΝ εἶναι
Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ Ἵδρυμα τῆς Μασονίας.
8) «Τὴν συστηματικὴν δίωξιν τοῦ δι᾽ ἀθεμίτων μέσων προσηλυτισμοῦ...
ἐκ μέρους ῥασοφόρων...».
Ἐζήτησε ποτὲ ἡ Νεοημερολογιτικὴ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος τὴν συστηματικὴν δίωξιν τοῦ προσηλυτισμοῦ ἐκ μέρους τῶν Αἱρετικῶν Παπικῶν, τῶν Οὐνιτῶν, τῶν Προτεσταντῶν, τῶν Ἑβραιοϊεχωβάδων, τῶν Ἑβραιομασόνων; Ὄχι,
διότι εἶναι ὁμογάλακτοι, διότι ἐκεῖνοι κατευθύνουν οὐσιαστικῶς τὸν Διωγμὸν
κατὰ τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, καὶ διότι συμφέρει εἰς
τὸν πατέρα τους τὸν Σατανᾶ νὰ λυμαίνεται ἡ ποίμνη τοῦ Χριστοῦ.
9) «Τὴν ἔκδοσιν ἐγκυκλίων καὶ διαταγῶν πρὸς τὰς ἁρμοδίας Ἀρχὰς καὶ
Ὑπηρεσίας τοῦ Κράτους, ὅπως ὑποστηρίζωσι τὸν ἀγῶνα τῆς Ἐκκλησίας...
καὶ δή α) ὅπως ἐφαρμόζωσιν αὐστηρῶς τοὺς σχετικοὺς νόμους, β) ὅπως
ἀπελαύνωσι τοὺς ἄνευ κανονικῆς ἀδείας ῥασοφόρους, γ) ὅπως παρεμποδίζωσι τὴν ἀνέγερσιν παλαιοημερολογιτικῶν Ναῶν καὶ Μονῶν καὶ ὅπως
τὰ Ληξιαρχεῖα ἀποκλείωσι τὰς παλ/γιτικὰς ληξιαρχικὰς πράξεις».
Ἡ Νεοημερολογιτικὴ Ἐκκλησία ζητεῖ τὴν ὑποστήριξιν τοῦ Κράτους εἰς τὸν
Ἀγῶνα της ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ. Δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι
κάθε Ἀντίχριστος Μασονικὴ καὶ Αἱρετικὴ δύναμις θὰ προστρέξῃ νὰ τῆς
συμπαρασταθῇ, διότι αὐταὶ αἱ δυνάμεις ἐδημιούργησαν τὸν Νεοημερολογιτισμὸν καὶ δι᾽ αὐτὸ τὸν προστατεύουν.
Τὰ προτεινόμενα κατασταλτικὰ μέτρα εἶναι προκαταρκτικά, καθότι ἡ Ἐπιστολὴ ἐπισημαίνει ἐπὶ πλέον: «Ὑπάρχουσι βεβαίως καὶ ἕτερα, ἅτινα θὰ ὑποδείξῃ ἰδίως ἡ πορεία τοῦ ἀγῶνος καὶ ἐπὶ τῶν ὁποίων θὰ πληροφορήσωμεν
Ὑμᾶς ἐν καιρῷ».
Τοιοῦτον μέτρον προετάθη ἀργότερον καὶ ἔγινε Νόμος, ὥστε νὰ μὴν
ἐπιτρέπεται εἰς τοὺς Γ.Ο.Χ. νὰ εἰσέρχωνται εἰς τὸ Πανεπιστήμιον, ἰδίως
εἰς τὰς Θεολογικὰς Σχολάς, καὶ εἰς τὰς Ἀστυνομικὰς Σχολάς.
Ὑπάρχει ἄραγε ἔστω καὶ ἕνας Νεοημερολογίτης ὁ ὁποῖος νὰ μὴν συνέχεται ἀπὸ ἐντροπὴν ὅταν διαβάζῃ αὐτὴν τὴν Ἐπιστολήν; Ἡ Νεοημερολογιτικὴ
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Σύνοδος ὑπὸ τὸν Ἀθηνῶν Σπυρίδωνα ζητεῖ ἀπὸ τὸ Κράτος τὸ 1950 τὴν κήρυξιν Διωγμοῦ ἐναντίον ὅσων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν δὲν ὑποτάσσονται
εἰς τὸν Παπογέννητον καὶ Μασονικὸν Νεοημερολογιτισμὸν καὶ δὲν ἐντάσσονται εἰς τὴν Ἀντιεκκλησίαν τὴν ὁποίαν ἵδρυσαν Σατανολάτραι Ἑβραιομασόνοι. Ἡ Νεοημερολογιτικὴ Σύνοδος θεωρεῖ τοὺς κληρικοὺς Δημοσίους
Κρατικοὺς Ὑπαλλήλους καὶ τοὺς ἐντάσσει ὑπὸ τὴν ἐποπτίαν τῆς Ἀστυνομίας. Ἀπαιτεῖ τὴν φυλάκισιν τῶν Κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, τὴν
διάλυσιν καὶ δήμευσιν τῶν Ἱερῶν Μονῶν, καὶ τὸν Ληξιαρχικὸν πνιγμὸν τῶν
λαϊκῶν Γ.Ο.Χ., ὥστε Γάμοι καὶ Βαπτίσεις νὰ μὴν ἀναγνωρίζωνται.
Τὸ αἱμοβόρον αἴτημα τῆς ἐπαισχύντου Ἐπιστολῆς τῆς Νεοημερολογιτικῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἀριθ. Πρωτ. 1989, Ἀθῆναι, 12 Ἰουλίου
1950, ἔγινεν ἀποδεκτόν, καὶ ἡ Κρατικὴ ὕαινα ἐκκίνησε τὸν ΔΙΩΓΜΟΝ, μὲ
τὴν Πρᾶξιν 45 τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου τῆς 31ης Ἰανουαρίου 1951 (παρατίθεται ὁλόκληρος εἰς τὸ ὀπισθόφυλλον), ὅταν Πρόεδρος τῆς Κυβερνήσεως ἦτο ὁ Σοφοκλὴς Ἐλευθερίου Βενιζέλος (1894-1964) καὶ Ἀντιπρόεδρος
ὁ Γεώργιος Παπανδρέου (1888-1968).

Ε) Ἐπίλογος.

Ἡ Ἐπιστολὴ αὐτὴ ἔρχεται πρώτην φορὰν εἰς τὴν δημοσιότητα καὶ θὰ ἔπρεπε νὰ σχολιασθῇ πλατύτερον καὶ ἀναλυτικώτερον. Διὰ τὴν στενότητα ὅμως
τοῦ χώρου, περιωρίσθημεν μόνον εἰς αὐτὰ τὰ ὀλίγα.
Ἐν πρώτοις, πρέπει νὰ σημιωθῇ ὅτι ἡ Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ πάντοτε ἐκδίδει
καὶ δημοσιεύει Συνοδικὴν Ἀπόφασιν Καταδίκης καὶ Ἀναθεματισμοῦ οἱασδήποτε Αἱρέσεως ἢ Σχίσματος ἢ Παρασυναγωγῆς ἢθελε προκύψει. Ἡ Σχισματοαιρετικὴ Νεοημερολογιτικὴ Σύνοδος τῆς Ἑλλάδος, ἀκριβῶς ἐπειδὴ ΔΕΝ
εἶναι καὶ ΔΕΝ ἔχει συνείδησιν Ἐκκλησίας Θεοῦ, ΔΕΝ ἐξέδωκε ποτὲ κατὰ
τὰ 95 πονηρὰ ἔτη τῆς ἀθλίας ζωῆς της κάποιαν Ἀπόφασιν περὶ τοῦ Τί Εἶναι
οἱ «Παλαιοημερολογῖται»: Αἱρετικοί; Σχισματικοί; Παρασυνάγωγοι;
Ἀλλόθρησκοι;
Ἀπ᾽ ἐναντίας ἀπέστειλεν ἐσωτερικὴν Ἐνημέρωσιν δύο φοράς, τὸ 1979
πρὸς τὸ Ὑπουργεῖον Παιδείας, καὶ τὸ 1999 πρὸς τὸν Νεοημερολογίτην
Πατριάρχην Βαρθολομαῖον, ὅτι οἱ «Παλαιοημερολογῖται» εἶναι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ΔΕΝ εἶναι Σχισματικοί, τηροῦν τὸ Τυπικὸν τῆς Ὀρθοδόξου Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας, ἔχουν μεγάλην δρᾶσιν, ἀλλὰ εἶναι «ἀπείθαρχα
τέκνα τῆς Ἐκκλησίας».
Δὲν τοὺς χαρακτηρίζει Σχισματικοὺς διότι ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία
παγκοσμίως συνεχίζει νὰ τηρῇ τὸ «Παλαιὸν» λεγόμενον Ἡμερολόγιον καὶ
διότι ἔτσι θὰ ἀποκτοῦσαν Νομικὴν Ἐλευθερίαν καὶ δὲν θὰ εἶχε πρόσχημα
νὰ ἀποστείλῃ αὐτὴν τὴν Ἐπιστολὴν ζητῶντας Διωγμὸν ἐναντίον των.
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Ἡ Σχισματοαιρετικὴ Νεοημερολογιτικὴ Ἐκκλησία κατέδειξεν Ἀντίχριστον χαρακτῆρα, διότι Ἀντίχριστος εἶναι ἡ προέλευσίς της καὶ ἡ σύστασίς της. Ἐπέδειξε πρόσωπον ἄγνωστον διὰ τὸ Ὀρθόδοξον Χριστιανικὸν ἦθος,
καὶ Δαιμονικὸν Μένος κατὰ τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος.
Ἀπέδειξεν οὕτω ὅτι δὲν εἶναι οὔτε Ὀρθόδοξος οὔτε Χριστιανικὴ Ἐκκλησία.
Ἀπέδειξεν ἀβιάστως, διὰ τῆς οἰκείας βιαιότητος καὶ βαναυσότητος, ὅτι ἀποτελεῖ ὄντως ΑΝΤΙΕΚΚΛΗΣΙΑΝ, ΟΜΟΙΩΜΑ Ἐκκλησίας, ΕΙΔΩΛΟΝ
Ἐκκλησίας, στόμιον χοάνης τοῦ Ἀντιχρίστου καὶ Ἀθέου Οἰκουμενισμοῦ,
Πύλην τῆς Κολάσεως. Κάνει δὲ θρασύτατα ΑΝΤΙΠΟΙΗΣΙΝ ΑΡΧΗΣ.
Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ δὲν ἐδίωξεν. Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἐδιώχθη.
Ἡ Νεοημερολογιτικὴ Ἐκκλησία ἐδίωξεν. Ἡ Ἱεραρχία της, ἀπὸ τὸ 1924 καὶ
ἐντεῦθεν ὑπῆρξεν Ἀντιεκκλησιαστική. Τὸ 1950, ἡ Νεοημερολογιτικὴ Σύνοδος, ὁ Πρόεδρός της Σπυρίδων Βλάχος, καθὼς καὶ ἡ Κυβέρνησις Νικολάου
Πλαστήρα, ἔρριψαν παντελῶς τὸ προσωπεῖον τοῦ Χριστιανοῦ, φανεροῦντες
ἦθος βάρβαρον καὶ μὴ κἂν Ἑλληνικόν. Ἀπετάχθησαν τῷ Χριστῷ καὶ συνετάχθησαν τῷ Σατανᾷ. Ἐδίωξαν τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ, ἐφυλάκισαν
καὶ ἔδειραν Ὀρθοδόξους Χριστιανούς, ἀπεσχημάτισαν καὶ ἐξήρησαν Ὀρθοδόξους Ἱερεῖς, Ἀρχιερεῖς καὶ Μοναχούς, ἐσφράγισαν Ναούς, ἀνέτρεψαν Ἱεροὺς
Ἐπιταφίους, ἔχυσαν Ἅγια Ποτήρια, διέλυσαν Θείας Λειτουργίας, ἐμπόδισαν
Κηδείας, Γάμους, Βαπτίσεις, συνετάχθησαν μετὰ Νέρωνος καὶ Δεκίου καὶ
Διοκλητιανοῦ. Ἐμιμήθησαν τοὺς Διώκτας Εἰδωλολάτρας τῶν πρώτων Χριστιανικῶν αἰώνων, τοὺς Διώκτας Αἱρετικοὺς ὅλων τῶν αἰώνων, καθὼς καὶ τοὺς
Ἀθέους Κομμουνιστὰς τοῦ 20οῦ αἰῶνος. Ἀνεδείχθησαν Διῶκται τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως τοῦ Χριστοῦ οἱ Νεοημερολογῖται, ὅπως εἶναι καὶ οἱ ὁμόφρονες πατέρες αὐτῶν Ἀντίχριστοι Παπικοί, Προτεστάνται καὶ ΟΥΝΙΤΑΙ.
Ἔστι τὸ Φῶς τὸ κρῖνον αὐτούς. Ἔστι τὸ Φῶς, «τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, ὃ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον» (Ἰωάν. Α´ 9), ὥστε νὰ φύγουν ἅπαντες ἀπὸ τὸν Σατανογέννητον Νεοημερολογιτισμὸν καὶ ἀπὸ πᾶσαν
τὴν πομπὴν αὐτοῦ, καὶ νὰ προσέλθουν εἰς «τὴν Ἑνότητα τῆς Πίστεως καὶ
τὴν Κοινωνίαν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος», εἰς τὴν ΓΝΗΣΙΑΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ὅπου μόνον ἐνεργεῖ ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ Σωτήριος, ὅπου οἱ τοῖχοι οἱ ἀκαθαίρετοι, ἐνθυμούμενοι πάντες οἱ πολέμιοι ὅτι
«καὶ πύλαι Ἅδου οὐ κατισχύσουσιν Αὐτῆς» (Ματθ. ΙΣΤ´ 18).

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΣ: Αἱ Χειροθεσίαι Ἀναγνωστῶν, τὰ Μυστήρια Βαπτίσεως καὶ Γάμου, καὶ αἱ Ἐκδημίαι πρὸς Κύριον τοῦ παρόντος
ἑξαμήνου θὰ δημοσιευθοῦν εἰς τὸ ἑπόμενον τεῦχος τοῦ «Κ.Ε.Ο.»,
λόγῳ ἐλλείψεως χώρου εἰς τὸ παρὸν τεῦχος.
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31-1-1951: Η ΚΗΡΥΞΙΣ ΤΟΥ ΔΙΩΓΜΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ

Ἡ Ἀντιχριστιανικὴ Ἀπόφασις τῆς Κυβερνήσεως Σοφοκλῆ Βενιζέλου καὶ Γεωργίου
Παπανδρέου διὰ τὴν κήρυξιν ΔΙΩΓΜΟΥ ἐναντίον τῶν Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος.

