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Πρόλογος

ΤΟ παρελθὸν ἔτος 2014 σηματοδότησε τὴν Ἐπέτειο 
τῆς συμπληρώσεως 90 ἐτῶν ἀπὸ τὴν Ἡμερολογι-

ακὴ Καινοτομία τοῦ 1924. Τότε, μὲ τὸ πρόσχημα μιᾶς 
μικρῆς δῆθεν καὶ ἀσήμαντης ἀλλαγῆς στὴν ἡμερομη-
νία τῶν Ἑορτῶν, ἔγινε ἕνα μέγα καὶ ἀποφασιστικό 
βῆμα γιὰ κάτι τὸ καινοφανὲς μὲ τὴν ἀρνητικὴ ἔννοια, 
γιὰ κάτι ἐντελῶς «νέο» στὴν ζωὴ τῆς Ὀρθόδοξης 
Ἐκκλησίας: ἄρχισε νὰ ἐπιβάλλεται μία νέα ἐκκλησι-
ολογικὴ αἵρεση, ὁ Οἰκουμενισμός. 
 Ἡ αἵρεση αὐτὴ ἄρχισε νὰ ἐφαρμόζεται σταδιακά, 
μὲ τρόπο ὅσο τὸ δυνατὸν πιὸ ἀδιόρατο, ὥστε νὰ μὴ 
γίνεται ἀντιληπτὴ ἀπὸ τοὺς περισσοτέρους, καὶ τὸ 
δηλητήριό της, καθὼς δινόταν σὲ μικρὲς δόσεις, δι-
άβρωνε τὶς συνειδήσεις τῶν πιστῶν σὲ τέτοιο βαθμό, 
ὥστε νὰ καταστήσει τὴν Ἐκκλησία τῶν Καινοτόμων 
«Νέα», δηλαδὴ μέρος τῆς Αἱρέσεως στὴν ὁποία αἰχμα-
λωτίσθηκε.
 Στὸ ὄνομα μιᾶς δῆθεν ἀγάπης, ἀπεμπολήθηκε ἡ 
Ἁγιοπνευματικὴ Ἀγάπη τῆς Ἀληθείας, ἡ μόνη ἀλη-
θινὴ καὶ σωτήρια.
 Ἀπὸ τὴν πρώτη ἐκείνη ἐφαρμογὴ τῆς Καινοτομίας 
τοῦ 1924, ἄρχισε μία Ἐποποιΐα ἀντιστάσεως γιὰ τὴν 
διαφύλαξη τοῦ ἀτιμήτου θησαυροῦ τῆς Ὀρθοδοξί-
ας, αὐτὴ τοῦ ἱεροῦ Ἀγῶνος τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων 
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Χριστιανῶν, στὴν πατρίδα μας καὶ ἀλλοῦ.
 Ἡ ἡρωϊκὴ καὶ συνάμα τραγικὴ αὐτὴ Ἐποποιΐα 
εἶναι ἐν πολλοῖς ἄγνωστη στοὺς σύγχρονους Νεο-
έλληνες, ἀκόμη καὶ στοὺς πιστοὺς τῆς Ἐκκλησίας 
μας · εἶναι εἴτε λησμονημένη, εἴτε παραποιημένη, εἴτε 
ἀκόμη καὶ διαστρεβλωμένη. Γι’ αὐτὸ εἶναι ἀνάγκη νὰ 
παρουσιασθῆ μὲ τρόπο ὑπεύθυνο, περιεκτικό, κατα-
νοητὸ καὶ σύντομο.
 Τοῦτο ἔχουσα ὑπ’ ὄψιν της ἡ Ἱερὰ Σύνοδός μας 
τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος, 
ὑπὸ τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο κ. Καλλίνικο, 
προέβη στὴν ἔκδοση καὶ κυκλοφόρηση τῆς παρούσης 
ἐργασίας. Ὁ σκοπός της εἶναι κυρίως ἐνημερωτικός, 
ἀλλὰ καὶ ἀπολογητικός.
 Εἶναι ἄμεση ἀνάγκη οἱ νέες γενιές, οἱ νέοι μας, νὰ 
γνωρίσουν τὴν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας μας. Εἶναι 
ἀνάγκη νὰ ἀποσαφηνισθοῦν ὁρισμένα πράγματα. 
Καὶ ἀκόμη, εἶναι ἀνάγκη νὰ διευκρινισθοῦν τὰ τῆς 
προελεύσεως τῆς κανονικῆς Ἱερωσύνης μας, διότι 
πολλὰ δυστυχῶς λέγονται καὶ ἀκούγονται ἀπὸ ὅσους 
ἀγνοοῦν τὴν πραγματικότητα ἤ, τὸ χειρότερο, τὴν 
παραποιοῦν καὶ κακοποιοῦν βάναυσα.
 Εἶναι ἀνάγκη νὰ ἐκτιμήσουμε ὅλοι μας τὸ βάρος 
τῆς κληρονομιᾶς καὶ εὐθύνης ποὺ βαστάζουμε ἐμεῖς 
οἱ Γνήσιοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, γιὰ νὰ φρονηματι-
σθοῦμε, νὰ ἐμπνευσθοῦμε καὶ νὰ διδαχθοῦμε ὄχι μό-
νον ἀπὸ τὰ ἡρωϊκά, ἔνδοξα καὶ ἔξοχα παραδείγματα 
τῶν πρὸ ἡμῶν Ἀγωνιστῶν, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὰ λάθη ποὺ 
ἔγιναν, ὥστε νὰ μὴ ἐπαναληφθοῦν.
 Μὲ τὴν ἐργασία αὐτὴ καλύπτεται κατὰ κάποιον 

Πρόλογος
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τρόπο καὶ ἡ ἐμφανὴς ἔλλειψη μιᾶς κατατοπιστικῆς 
καὶ ἀξιόπιστης ἐργασίας, γιὰ τὴν ἀντικειμενικὴ ἐνη-
μέρωση κάθε ἐρευνητοῦ, ὅπως καὶ κάθε καλοπροαί-
ρετου ἀναζητητοῦ τῆς ἀλήθειας σύγχρονου σκεπτόμε-
νου ἀνθρώπου, γιὰ τὸ θέμα τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων 
Χριστιανῶν, κοινῶς γνωστῶν ὡς «Παλαιοημερολο-
γιτῶν».
 Ἡ ἐργασία μας αὐτή, παρὰ τὴν πληρότητα καὶ ἀξι-
οπιστία της, δὲν εἶναι ἐκ τῶν πραγμάτων καὶ τοῦ σκο-
ποῦ της ἐξαντλητικὴ καὶ λεπτομερής. Λέγει ὅσα εἶναι 
ἀπαραίτητα μὲ ἰδιαίτερη ἔμφαση σὲ κάποια θέματα, 
πρόσωπα καὶ ἐποχές. Θὰ ἦταν δὲ χαρά μας, ἀλλὰ καὶ 
εὐχή μας, νὰ ἀποτελέσει τὸ ἔναυσμα, τὴν βάση καὶ 
τὴν ἀρχὴ γιὰ ἕνα πιὸ πλῆρες καὶ συστηματικὸ ἔργο 
μὲ ἄμεση παραπομπὴ σὲ πηγὲς καὶ κείμενα.
 Πάντως, ἡ παροῦσα ἐργασία μας δὲν παύει νὰ θε-
ωρεῖται μιὰ κατάθεση ζωῆς καὶ ἐμπειρίας ἀπὸ τὸν 
πλοῦτο τοῦ βιώματος τῆς Ἐκκλησίας γιὰ ὠφέλεια, 
προβληματισμὸ καὶ αὐτοκριτική.
 Εἶναι καὶ ἐκπλήρωση ἑνὸς χρέους ἔναντι τῆς προσ-
φάτου ἱστορίας τῶν πρὸ ἡμῶν, τῶν συγχρόνων καὶ 
τῶν ἐπιγενομένων, ἀλλὰ καὶ μία ὑπόσχεση, ἐνώπιον 
Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, ὅτι θὰ ἐξακολουθήσουμε πάσῃ 
θυσίᾳ τὸν Ἀγῶνα τὸν καλόν, «ἀφορῶντες εἰς τὸν τῆς 
Πίστεως Ἀρχηγὸν καὶ Τελειωτὴν Ἰησοῦν»!

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος

Πρόλογος
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Α΄. Ἡ προετοιμασία γιὰ τὴν Ἡμερολογιακὴ 
Μεταρρύθμιση στὸν χῶρο τῆς Ὀρθόδοξης 
Ἐκκλησίας 

ΑΠΟ τὶς ἀρχὲς τοῦ παρελθόντος 20οῦ αἰῶνος, δι-
αφάνηκε στὸν χῶρο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας 

ἕνας ἐπηρεασμὸς ἀπὸ τὴν περιρρέουσα ἀτμόσφαιρα 
στὸν ἑτερόδοξο κόσμο. Εἶχαν ἀρχίσει οἱ λεγόμενες 
ἑνωτικὲς διεργασίες, οἱ Οἰκουμενιστικὲς προσπάθειες, 
γιὰ συνεργασία καὶ ἕνωση τῶν διαφόρων χριστια-
νικῶν Ὁμολογιῶν, κυρίως στὸν Προτεσταντικὸ κό-
σμο. Ἀλλὰ καὶ οἱ Παπικοὶ δὲν ἔπαυαν νὰ προπαγαν-
δίζουν τὶς δικές τους αἱρετικὲς ἐπινοήσεις, ὅπως καὶ 
τὸ δυτικό τους Ἡμερολόγιο, τὸ Γρηγοριανό.
 Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μέχρι καὶ τὰ τέλη τοῦ 19ου 
αἰῶνα παρέμενε στὴν ἐπίσημη ἔκφραση καὶ Ὁμολο-
γία της πιστὴ στὴν γραμμὴ τῆς Συνοδικῆς καὶ Πατε-
ρικῆς Παραδόσεώς της, ὡς ἡ Μία, Ἁγία, Καθολική, 
καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἐπὶ τῆς γῆς, 
ἡ ἀήττητη Κιβωτὸς τῆς Σωτηρίας.
 Γιὰ τὸν λόγο αὐτό, ποτὲ δὲν δελεάσθηκε μέχρι τότε 
ἀπὸ τὶς «σειρῆνες» τοῦ δῆθεν ἐκσυγχρονισμοῦ στὴν 
θεοπαράδοτη Πίστη καὶ Ζωή της, καὶ ἀπέκρουε ἀπο-
φασιστικὰ κάθε νεωτερισμὸ καὶ κάθε εἴδους Καινο-
τομία σὰν μία ὑπαγόρευση τοῦ πονηροῦ διαβόλου.
 Σὲ τρεῖς μάλιστα Πανορθόδοξες Συνόδους, τὸ 1583, 
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τὸ 1587 καὶ τὸ 1593, καταδίκασε τὸ νέο Πασχάλιο 
καὶ Μηνολόγιο τοῦ Πάπα Γρηγορίου τοῦ 1582, διότι 
κατέλυε τὸν Πασχάλιο Κανόνα τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως 
εἶχε ὁρισθεῖ θεόπνευστα ἀπὸ τὴν Πρώτη ἤδη Οἰκουμε-
νικὴ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τὸ 325 στὴν Νίκαια τῆς 
Βηθυνίας.   

***
 Στὶς ἀρχὲς ὅμως τοῦ 20οῦ αἰῶνα, ξεκίνησε στὴν 
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μία τάση γιὰ προσέγγιση μὲ 
τοὺς Δυτικούς, μὲ τὶς δῆθεν «ἀναδενδράδες» τοῦ 
Χριστιανισμοῦ, καὶ μία διάθεση γιὰ συζήτηση περὶ 
ἀλλαγῆς τοῦ Πατροπαράδοτου Ἡμερολογίου. Αὐτὸ 
ἐκφράσθηκε μὲ Ἐγκύκλιο τοῦ Πατριαρχείου Κων-
σταντινουπόλεως τὸ 1902. Οἱ Τοπικὲς Ὀρθόδοξες 
Ἐκκλησίες τοποθετήθηκαν ἀρνητικά, καὶ μία πιθανὴ 
ἀλλαγὴ τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἡμερολογίου θεωρή-
θηκε -πολὺ ὀρθὰ- ἀνόητη, ἄσκοπη καὶ ἐπικίνδυνη 
γιὰ τὴν ἑνότητά της.
 Ἀπὸ τότε ὅμως ἄρχισαν δυστυχῶς ζυμώσεις εἰς 
βάρος τῆς Παραδόσεως τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ ὑψηλό-
βαθμα στελέχη τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ποὺ ὑπέ-
στησαν μία θλιβερὴ ἀλλοίωση στὴν Συνείδησή τους, 
διότι ἀπομακρύνθηκαν βιωματικὰ ἀπὸ τὴν ἁγιαστικὴ 
Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας καὶ προσκολλήθηκαν στὸ 
στρατόπεδο τοῦ κοσμικοποιημένου Χριστιανισμοῦ 
τῆς Δύσεως ἤ, τὸ χειρότερο, σὲ ἀντιχριστιανικὲς μυ-
στικὲς ἑταιρεῖες καὶ ὀργανώσεις. 
 Ἔτσι, ἡ Ἐγκύκλιος τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταν-
τινουπόλεως τοῦ 1920 ἀναγνώρισε de facto ὅλες τὶς 
αἱρετικὲς Κοινότητες ὡς «Ἐκκλησίες Χριστοῦ» καὶ 

Ἡ προετοιμασία γιὰ τὴν Ἡμερολογιακὴ Μεταρρύθμιση
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πρότεινε τὰ ἀπαραίτητα μέτρα γιὰ τὴν προώθηση τῆς 
συμπήξεως μιᾶς «Κοινωνίας τῶν Ἐκκλησιῶν», κατὰ 
τὸ πρότυπο τῆς τότε «Κοινωνίας τῶν Ἐθνῶν», μὲ κα-
θαρὰ ἐγκόσμιους σκοποὺς καὶ ἐπιδιώξεις. Ὡς πρῶτο 
τέτοιο μέτρο γιὰ τὴν ἐκπλήρωση αὐτοῦ τοῦ σκοποῦ 
προβλέφθηκε ἡ ἐξεύρεση «κοινοῦ ἡμερολογίου» γιὰ 
τὸν συνεορτασμὸ τῶν Ἑορτῶν μὲ ὅλους τοὺς ἄλλους 
Χριστιανούς, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν πίστη καὶ τὴν προ-
έλευσή τους.   
 Αὐτὸ ὅμως ἦταν κάτι πρωτοφανὲς καὶ ἐντελῶς 
ἀπαράδεκτο, σύμφωνα μὲ τὶς ἀρχὲς τῆς Ὀρθοδό-
ξου διδασκαλίας καὶ ἐκκλησιολογίας. Γι’ αὐτὸ καὶ 
ἡ Οἰκουμενιστικὴ αὐτὴ προσπάθεια εἶναι γνωστὸν 
ὅτι ἐδῶ καὶ ἕναν περίπου αἰῶνα δὲν ἐπέφερε καμία 
στροφὴ ἐν μετανοίᾳ τῶν ἑτεροδόξων στὴν Ὀρθόδο-
ξη Ἐκκλησία, ἀλλὰ ἀντίθετα ὁδήγησε τοὺς Οἰκουμε-
νιστὲς σὲ ἀπομάκρυνση ἀπὸ Αὐτήν.
 Γιὰ νὰ ἐφαρμοσθοῦν αὐτὰ τὰ ἐκθεμελιωτικὰ μέτρα 
σὲ θεωρητικὸ καὶ πρακτικὸ ἐπίπεδο, βρέθηκαν τότε 
καὶ τὰ κατάλληλα πρόσωπα, τὰ ὁποῖα συνείργησαν 
μὲ τρόπο μοιραῖο καὶ δραστικό. Γιὰ παράδειγμα, ὁ το-
ποθετηθεὶς ἀντικανονικὰ στὸν Θρόνο τῆς Κωνσταν-
τινουπόλεως Μελέτιος ὁ Μεταξάκης τὸ 1922, ἦταν 
ἀναμφίβολα Μασῶνος. 
 Αὐτὸς συγκάλεσε ἕνα Συνέδριο στὴν Κωνσταν-
τινούπολη τὸν Μάϊο-Ἰούνιο τοῦ 1923, τὸ ὁποῖο μά-
λι στα ὀνόμασε «Πανορθόδοξο», ἐνῶ στὴν οὐσία 
συμ μετεῖχαν 10 μόνον πρόσωπα (!), μὲ ἀποχὴ τῶν πε-
ρισσοτέρων Πατριαρχείων, καὶ ἀνέλαβε τὴν ψήφιση 
καὶ προώθηση τῶν οἰκουμενιστικῶν καὶ ἐκκοσμικευ-
τικῶν μεταρρυθμίσεων στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. 

στὸν χῶρο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας
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Τὸ Μεταξάκειο Συνέδριο ἔθεσε στὸ στόχαστρό του 
τὸ Ἡμερολόγιο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, σύμφωνα 
μὲ τὰ προβλεπόμενα ἀπὸ τὴν Ἐγκύκλιο ποὺ προηγή-
θηκε τοῦ 1920, καὶ ἀποφάσισε παράνομα καὶ ἀντι-
κανονικὰ τὴν «μεταρρύθμισή» του, ὅπως καὶ τοῦ 
Πασχαλίου, μὲ τὴν ἀποδοχὴ κατ’ οὐσίαν τοῦ κατα-
δικασθέντος Παπικοῦ Γρηγοριανοῦ Ἡμερολογίου!
 Πρέπει νὰ τονίζεται μὲ κάθε τρόπο ὅτι τὸ λεγό-
μενο «Νέο Ἰουλιανὸ» ἤ «Μελετιανὸ» Ἡμερολόγιο 
ταυτίζεται καὶ συμπίπτει μὲ τὸ Γρηγοριανὸ Παπικὸ 
Ἡμερολόγιο καὶ αὐτὸ εἶναι ποὺ δέχθηκαν οἱ Νεοη-
μερολογῖτες πρὸς κατάκρισίν τους.   
 Εἶναι πάντως ἀξιοσημείωτον ὅτι Βασιλικὸ Διά-
ταγμα στὴν Ἑλλάδα λίγους μῆνες νωρίτερα, τὸν Ἰα-
νουάριο τοῦ 1923, τὸ ὁποῖο ποτὲ δὲν ἀνακλήθηκε, 
καθιέρωνε τὸ νέο ἡμερολόγιο σὲ χρήση ἀπὸ τὴν Πο-
λιτεία καὶ ὅριζε τὴν τήρηση τοῦ ἀνέκαθεν Πατρίου 
Ἡμερολογίου γιὰ τὴν Ἐκκλησία.

Ἡ προετοιμασία γιὰ τὴν Ἡμερολογιακὴ Μεταρρύθμιση



Β΄. Ἡ Ἀλλαγὴ τοῦ Ἡμερολογίου στὴν 
Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καὶ ἡ ἐπαινετὴ 
Ἀντίδραση τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν

ΤO ἔτος 1923 ἐκλέχθηκε ἀπὸ μία μικρὴ Σύνοδο, μὲ 
ὑπόδειξη τῆς Πολιτείας, Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν 

ὁ Καθηγητὴς Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, ὁ ὁποῖος 
μέσα σὲ μικρὸ διάστημα χρόνου, χωρὶς συνεννόηση 
μὲ τὶς ἄλλες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, χωρὶς συμφωνία, 
χωρὶς ἐνημέρωση καὶ προετοιμασία προέβη μονο-
μερῶς, παρὰ τὶς ἀντιδράσεις ἐντὸς αὐτῆς τῆς ἴδιας 
τῆς Συνόδου του, στὴν Ἀλλαγὴ τοῦ Ἡμερολογίου, 
καὶ ἡ 10η Μαρτίου τοῦ 1924 ὀνομάσθηκε διὰ μιᾶς 
μὲ ἕνα ἀπεγνωσμένο ἅλμα εἰς ὕψος καὶ εἰς βάθος 23η 
Μαρτίου!...
 Τὸ Ὀρθόδοξο Πλήρωμα, παρὰ τὴν ἰδιαίτερα δύ-
σκολη τότε ἐποχὴ ἀπὸ κάθε ἄποψη (ἐθνικὸς διχα-
σμός, Μικρασιατικὴ καταστροφή, πρόσφυγες κλπ.), 
δὲν ἀδιαφόρησε γιὰ τὴν φαινομενικὰ «μικρὴ» ἐκείνη 
Ἀλλαγή, ἀλλὰ ἀντέδρασε μὲ θαυμαστὴ ἐπιμονὴ καὶ 
δικαίωσε πλήρως τὸν χαρακτηρισμό, ποὺ προσέδω-
σαν στὸν Λαὸ τοῦ Θεοῦ οἱ Ὀρθοδόξοι Πατριάρχες 
τῆς Συνόδου τοῦ 1848, ὡς «φύλακα τῆς Ὀρθοδοξίας».
 Εἶναι γνωστὴ ἡ διαπίστωση τοῦ ἁπλοῦ, περιφρο-
νημένου, ἀλλὰ θεοφόρου Ὀρθοδόξου λαοῦ μας γιὰ 
τὴν ἐπιβολὴ τοῦ Νέου Ἡμερολογίου: «Μᾶς φραγκέ-
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ψανε!...». Ὁ ζυγὸς τῆς φραγκιᾶς ἦταν πάντοτε ἰδιαί-
τερα ἀποκρουστικὸς καὶ ἐπαχθὴς καὶ χύθηκαν πο-
ταμοὶ αἱμάτων γιὰ νὰ μὴν ἐπικρατήση αὐτὸς στὴν 
καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολή. Καὶ τώρα, μὲ τὴν σφραγίδα τοῦ 
Ἀρχιεπισκόπου καὶ τὸν ὑποκόπανο τοῦ χωροφύλα-
κα, ἐπιβλήθηκε αἰφνιδιαστικὰ καὶ δικτατορικὰ αὐτὸ 
ποὺ μόνον σὰν ἐφιαλτικὸ ὄνειρο μποροῦσε νὰ συμβεῖ 
στὸ παρελθόν!...
 Οἱ πιστοί, ὁρμώμενοι καὶ ἐμπνεόμενοι ἀπὸ τὴν 
Ὀρθόδοξη Συνείδηση καὶ διαίσθησή τους, ἀντιτά-
χθηκαν ἀποφασιστικά. Διαμαρτυρήθηκαν, ἐξέφρα-
σαν μὲ κάθε χριστιανικὸ τρόπο τὴν ἀντίθεσή τους, 
αἰσθάνθηκαν προδωμένοι καὶ ἐγκλωβισμένοι, ἀλλὰ 
δὲν κατέθεσαν τὸ «ὅπλα τῆς δικαιοσύνης». Ἄρχισε 
Ἀγώνας ἔνδοξος καὶ δραματικός. Ἀγώνας κατὰ τοῦ 
πρώτου πρακτικοῦ μέτρου ἐφαρμογῆς τῆς αἱρέσεως 
τοῦ Οἰκουμενισμοῦ στὴν Ἐκκλησία καὶ ὑπὲρ διακρα-
τήσεως ἀνοθεύτου τῆς Παρακαταθήκης τῆς Πίστεως. 
Ἐπρόκειτο λοιπὸν γιὰ Ἀγῶνα Ἀντι-αιρετικό, ὑπὲρ 
Πίστεως καὶ Παραδόσεως, κατὰ πάντα Θεάρεστο 
καὶ Νόμιμο. Κηρύχθηκε Σχίσμα στὴν Ἐκκλησία, ποὺ 
ἐπιβάρυνε ἀποκλειστικὰ τοὺς ἐμπνευστὲς τῆς Καινο-
τομίας. Δὲν ἦταν ἀγώνας γιὰ 13 ἡμέρες, ὅπως προσ-
πάθησαν νὰ τὸ παρουσιάσουν, ἀλλὰ ἀγώνας ὑπὲρ 
τῆς ἀληθινῆς ἔννοιας τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ σωτη-
ριώδους ἔργου Της.

***
 Στὴν Μητρόπολη Ἀθηνῶν οἱ Ὀρθόδοξοι πιστοὶ 
παρὰ τὶς ἀπαγορεύσεις ἀγρύπνησαν στὴν Ἑορτὴ τοῦ 
Εὐαγγελισμοῦ τοῦ 1924 μὲ τὸ Πάτριο καὶ συνέβησαν 
μάλιστα τρία συγκλονιστικὰ Θαύματα: ἡ Παναγία 
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μας θεράπευσε ἕνα κωφάλαλο καὶ παράλυτο 7χρονο 
παιδί, τὸ ὁποῖο μίλησε καὶ περπάτησε, μία παρά-
λυτη 17χρονη νεάνιδα, ἡ ὁποία ἐπίσης περπάτησε, 
καὶ ἕναν κωφάλαλο 30χρονο, ὁ ὁποῖος ἐπίσης μίλη-
σε, ὅλα αὐτὰ σὲ ἔνδειξη προφανῶς τῆς θείας εὐαρέ-
σκειας στοὺς Ὀρθοδόξους ἐκείνους Χριστιανούς, οἱ 
ὁποῖοι δὲν δέχθηκαν τὴν Καινοτομία!
 Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι οἱ πρῶτοι Ὀρθόδοξοι 
Ἀγωνιστὲς ἦταν λαϊκοί, ἄνθρωποι ὅλων τῶν τάξε-
ων, κυρίως ὅμως ἁπλοί, πτωχοὶ καὶ ταπεινοί, ἀλλὰ 
ἀνδρεῖοι καὶ γενναιόκαρδοι. Ἐκεῖνοι οἱ ἀφανεῖς 
ἥρωες συνέστησαν λίγες ἡμέρες μετὰ τὴν Καινοτομία 
τὸν «Σύλλογον τῶν Ὀρθοδόξων» στὴν Ἀθήνα καὶ 
ἄρχισαν μὲ τὰ πενιχρά τους μέσα, ἀλλὰ μὲ ἐφόδιο 
τὴν μεγάλη τους Πίστη, νὰ προβαίνουν σὲ ἐνημέρωση 
τῆς κοινῆς γνώμης, μέσῳ ἐντύπων, ὁμιλιῶν καὶ ἄλλων 
δραστηριοτήτων. Στὶς διαλέξεις τους συμμετεῖχαν καὶ 
προσωπικότητες περιοπῆς, ὅπως ὁ Ἱστορικὸς καὶ 
Καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Παῦλος Κα-
ρολίδης, ὁ Μ. Χαρτοφύλαξ Μανουὴλ Γεδεών, ὁ Κα-
θηγητὴς τῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς 
Κωνσταντῖνος Ψάχος κ.ἄ.   
 Πρόεδρος τοῦ «Συλλόγου» ἀνέλαβε ὁ Ἰωάννης Σι-
δέρης καὶ Μέλη του ἀποτέλεσαν οἱ Ἀνδρέας Βαπο-
ρίδης, Ἀδριανὸς Παπαδημητρίου, Βασίλειος Δεληβο-
ριᾶς,  κ.ἄ., ὅπως καὶ οἱ Ἁγιορεῖτες Μοναχοὶ Παΐσιος 
Φινοκαλλιωτάκης καὶ Χρύσανθος Βρέτταρος.
 Αὐτοὶ συγκεντρώνονταν γιὰ προσευχὴ σὲ οἰκίες ἤ 
Παρεκκλήσια, ἀρχικὰ μόνοι χωρὶς Κληρικοὺς μὲ τὴν 
ἀπειλὴ μάλιστα τοῦ διωγμοῦ καὶ τῆς βίας ἐκ μέρους 
τῆς κρατικῆς Ἐκκλησίας. Ἡ κατὰ Χριστὸν ἐπιμονή 
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τους ἔφερε ἀποτέλεσμα. Τὸν Αὔγουστο τοῦ 1924, ἕξι 
ὁλόκληρους μῆνες μετὰ τὴν Καινοτομία, προσχώρη-
σαν οἱ δύο πρῶτοι Κληρικοί, ὁ Ἱερομόναχος Παρθέ-
νιος Ἰβηρίτης καὶ ὁ Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερος π. Ἰωάννης 
Φλῶρος, οἱ ὁποῖοι τέθηκαν ὡς Πνευματικοὶ ἀρχηγοὶ 
τῶν Μελῶν τοῦ «Συλλόγου τῶν Ὀρθοδόξων».

***
 Τὰ πρῶτα Χριστούγεννα τοῦ 1924 ἑωρτάσθηκαν 
στὸ Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Θεράποντος στὸ Γουδί, 
ἔξω τότε ἀπὸ τὴν Ἀθήνα. Συγκεντρώθηκαν 3.000 πε-
ρίπου πιστοὶ καὶ παρὰ τὴν ἐπέμβαση δυνάμεων τῆς 
Χωροφυλακῆς καὶ τοῦ Στρατοῦ (!), μὲ ἐπικεφαλῆς 
μάλιστα τὸν στρατιωτικὸ Φρούραρχο Ἀθηνῶν, οἱ 
ἀποφασισμένοι Ὀρθόδοξοι ἀντιτάχθηκαν ἄφοβα καὶ 
τέλεσαν τὴν Ἑορτὴ καὶ Ἀγρυπνία τους μὲ τὸν Ἱερέα 
τους π. Παρθένιο, κοινωνήσαντες τὰ ἅγια Μυστήρια 
μὲ κατάνυξη καὶ θεία εὐλογία.
 Τὰ πρῶτα Θεοφάνια τοῦ 1925 στὸν Ἅγιο Γεώργιο 
Ξυροτάγαρου στὸ Φάληρο εἶχαν ἐπίσης δραματικὴ 
περιπέτεια. Ἡ ἐπέμβαση τῶν δυνάμεων τῆς Χωροφυ-
λακῆς, διότι δῆθεν ὑπονομευόταν ἡ Δημοκρατία (!), 
καὶ ἡ προσαγωγὴ 30 περίπου πιστῶν στὸ ἀστυνο-
μικὸ τμῆμα, ἀπέδειξε τὸ μένος τῶν διωκτῶν καὶ τὴν 
σταθερότητα τῶν Ὀρθοδόξων Ὁμολογητῶν. Ἔμεινε 
μάλιστα ἀποφθεγματικὴ ἔκτοτε ἡ «θριαμβευτικὴ» 
ἀναφώνηση τοῦ ἀστυνομικοῦ Διοικητοῦ, μετὰ τὴν 
σωματικὴ ἔρευνα ποὺ ἔγινε στοὺς προσαχθέντας καὶ 
τὴν εὕρεση πάνω τους μόνον ἐκκλησιαστικῶν ἀντι-
κειμένων: «Βρέ, μὲ εὐαγγέλια καὶ σταυροὺς καὶ κομ
ποσχοίνια δὲν πέφτει ἡ Δημοκρατία!». 
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 Ἐνῶ ὁ διωγμὸς ἀγρίευε, οἱ πιστοὶ τοῦ Πατρίου πα-
ραδόξως αὐξάνονταν καὶ ἐπίσης ἄρχισαν νὰ προσ-
χωροῦν καὶ ἄλλοι ἡρωϊκοὶ Κληρικοὶ στὶς τάξεις τοῦ 
ἱεροῦ τῆς Ὀρθοδοξίας Ἀγῶνος.
 Στὴν Ἀγρυπνία τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, 
στὶς 13 πρὸς 14 Σεπτεμβρίου τοῦ 1925 μὲ τὸ ἐκκλη-
σιαστικὸ ἡμερολόγιο, στὸ ἔρημο τότε Βυζαντινὸ 
Μονύδριο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου στὸν 
συνοικισμὸ τοῦ Παπάγου στὴν Ἀττική, στοὺς πρό-
ποδες τοῦ Ὑμηττοῦ, συνέβη τὸ μεγάλο Θαῦμα τῆς 
Θεόθεν Βεβαιώσεως τοῦ ἱεροῦ Ἀγῶνος μας. Περὶ τὸ 
μεσονύκτιον, ἱερουργοῦντος τοῦ εὐλαβεστάτου π. Ἰω-
άννου Φλώρου καὶ συμπροσευχομένων 2.000 περίπου 
πιστῶν, καὶ ἐνῶ κατέφθασαν μὲ διωκτικὴ διάθεση 
ἄνδρες τῆς Χωροφυλακῆς, ἐμφανίσθηκε ὁ Τίμιος καὶ 
Ζωοποιὸς Σταυρὸς ὁλόλαμπρος στὸν Οὐρανό, ἐπάνω 
ἀκριβῶς ἀπὸ τὴν ἱερὰ ὁμήγυρη τῶν ἀγρυπνούντων 
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Ὀρθοδόξων, καταυγάζοντας τὶς καρδιές τους, θερ-
μαίνοντας τὸν ζῆλο τους καὶ πλημμυρίζοντάς τους 
μὲ θεία ἐνίσχυση καὶ εὐλογία! Ἔτσι ὁ ἱερὸς Ἀγώνας 
ἐπευλογήθηκε ἄνωθεν καὶ οἱ διῶκτες του καταισχύν-
θηκαν καὶ ἀποτεφρώθηκαν τὰ σαθρὰ νοήματά τους.

***
 Ὁ «Σύλλογος τῶν Ὀρθοδόξων» τὸν Δεκέμβριο τοῦ 
1925 (μὲ ἐπίσημη ἀναγνώριση τὸν Μάϊο τοῦ 1926) με-
τατράπηκε σὲ «Ἑλληνικὴ Θρησκευτικὴ Κοινότητα 
τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν» (προτιμήθηκε 
τὸ «Γνήσιοι» ποὺ ἀπαντᾶται στὸν Ὅρο τῆς Ἑβδόμης 
Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ἀντὶ τοῦ χλευαστικοῦ «Πα-
λαιοημερολογῖτες»). Ἡ «Κοινότητα» ἄρχισε δραστή-
ρια νὰ ἱδρύει Ἐνορίες καὶ Παραρτήματα σὲ ὅλη τὴν 
Ἑλλάδα, διότι τότε ἦταν ποὺ ἄρχισε ἡ ἀνοικοδόμηση 
ἰδιόκτητων Ναῶν σὲ πολλὲς περιοχὲς τῆς χώρας.
 Ἄν καὶ ὑπῆρξαν ὑπουργικὲς ἐντολὲς καὶ βεβαι-
ώσεις γιὰ θρησκευτικὴ ἐλευθερία, ὁ διωγμὸς παρὰ 
ταῦτα χειροτέρευε, οἱ πιέσεις ἐντείνονταν, ἀλλὰ καὶ 
οἱ πιστοὶ ἐπληθύνοντο καὶ ὁ ζῆλος κραταιωνόταν.
 Κληρικοί, Ἱερομόναχοι ὅπως καὶ Μοναχοὶ ἦλθαν 
καὶ ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὄρος, ἀπὸ τὶς τάξεις τῶν λεγο-
μένων Ζηλωτῶν Πατέρων, οἱ ὁποῖοι εἶχαν διακόψει 
τὴν μνημόνευση τοῦ Νεοημερολογίτου Πατριάρχου 
Κων σταν τινουπόλεως, γιὰ νὰ συνδράμουν στὸν 
Ἀ γῶνα ὑπὲρ τῶν Πατρώων Παραδόσεων. Αὐτοὶ 
με τέ φεραν στοὺς πιστοὺς τὸ ἀσκητικὸ ἰδεῶδες καὶ 
ἐκτὸς ἀπὸ Ἐνορίες καὶ Κοινότητες ἄρχισαν νὰ ἱδρύ-
ουν σπουδαῖες Ἱερὲς Μονές, κυρίως Γυναικεῖες καὶ 
λίγες Ἀνδρῶες, πρῶτα στὴν Ἀττικὴ καὶ κατόπιν καὶ 
σὲ ἄλλες περιοχές.
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 Γι’ αὐτὸ διωγμοὶ σημειώθηκαν καὶ στὸ Ἅγιον 
Ὄρος. Τὸ 1927 ἐκτοπίσθηκαν ἀπὸ τὴν ἀστυνομία τοῦ 
Ἁγίου Ὄρους 19 Ζηλωτὲς Μοναχοὶ καὶ ἄλλοι ἀφέθη-
καν ἐλεύθεροι ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα, ἐνῶ ἄλλοι τέθηκαν 
ὑπὸ περιορισμὸν σὲ διάφορες Μονές.
 Εἶναι γνωστὸ καὶ τὸ περιστατικὸ ἀπόπειρας 
κοπῆς τῆς γενειάδος τοῦ Καινοτόμου Ἀρχιεπισκόπου 
Ἀθηνῶν Χρυσοστόμου στὸν Ἅγιο Κωνσταντῖνο Πει-
ραιῶς τὸ 1927, ἀπὸ τὸν Κων/νο Καραγιαννίδη, ἕναν 
«ἀγανακτισμένο» ἀκόλουθο τοῦ Πατρίου, ὁ ὁποῖος 
βίωνε τὸ δρᾶμα τῆς ὀδυνηρῆς ἐκκλησιαστικῆς διαιρέ-
σεως στὸ ἴδιο του τὸ σπίτι· ἡ γυναίκα του ἦταν θερμὴ 
ὑποστηρίκτρια τοῦ Νέου Ἡμερολογίου καὶ ἔτσι ἐξ 
αἰτίας τοῦ Καινοτόμου Ἀρχιεπισκόπου, ὁ ἄνθρωπος 
ἐκεῖνος εἶχε ἕναν «ἐμφύλιο πόλεμο» μέσα στὴν ἴδια 
του τὴν οἰκογένεια! Καὶ πόσοι τέτοιοι «ἐμφύλιοι πό-
λεμοι» κηρύχθηκαν ἔκτοτε καὶ χώρισαν σπίτια καὶ 
οἰκογένειες καὶ διαίρεσαν τὴν πατρίδα μας ! Ἡ ἀπό-
πειρα ἐκείνη ἀπέτυχε ἐν μέρει, καὶ ὁ Καραγιαννίδης 
προσήχθη στὴν ἀστυνομία, ὅπου ἀπολογούμενος δε-
όντως, τελικὰ ἀθωώθηκε.
 Τέτοιες ἐνέργειες βέβαια δὲν ἐπαινοῦνται, ὅμως δεί-
χνουν τὸ μέγεθος καὶ τὶς παραμέτρους τοῦ προβλή-
ματος ἀπὸ τὸ Σχίσμα ποὺ προκλήθηκε σὲ πρακτικὸ 
καὶ κοινωνικὸ ἐπίπεδο, κάτι ποὺ ὅπως φαίνεται οἱ 
Καινοτόμοι, στὸν οἶστρο τῆς παρανομίας τους, οὔτε 
σκέφθηκαν οὔτε ὑπολόγισαν!...

***
 Οἱ διωγμοὶ τότε ἐντάθηκαν σὲ ὅλη τὴν χώρα. Μὲ 
ἐντολὲς εἴτε τοῦ Καινοτόμου Ἀρχιεπισκόπου εἴτε τῶν 
κατὰ τόπους Μητροπολιτῶν τὰ σώματα ἀσφαλείας 
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ἔκαναν ἐπιθέσεις ἐναντίον τῶν λειτουργικῶν συνα-
θροίσεων τῶν πιστῶν καὶ συνελάμβαναν τοὺς Κλη-
ρικούς, τοὺς ὁποίους κακοποιοῦσαν, ἀποσχημάτιζαν, 
ξύριζαν, φυλάκιζαν ἤ καὶ ἐξόριζαν, τοὺς δὲ ἁπλοὺς 
λαϊκοὺς πιστοὺς μεταχειρίζονταν ἐπίσης βάναυσα.
 Στὴν Ἀγρυπνία τῶν Ταξιαρχῶν μάλιστα, σὲ ἑορ-
τάζοντα Ναὸ στὴν Μάνδρα τῆς Ἀττικῆς τὸν Νοέμ-
βριο τοῦ 1927, ἔγινε καὶ τὸ χειρότερο: ἀστυνομικὴ 
δύναμη, ἡ ὁποία εἶχε κυκλώσει τὸν Ναὸ ἀπὸ νωρίς, 
ἐπιτέθηκε μετὰ τὸ πέρας τῆς Ἀγρυπνίας γιὰ νὰ συλ-
λάβει τὸν ἱερουργήσαντα Ἱερομόναχο Χριστοφόρο 
Ψαλλύδα ἀπὸ τὸν Πειραιᾶ. Στὴν προσπάθεια μάλι-
στα νὰ προστατεύσει τὸν Ἱερέα ἀπὸ τὴν ἐπίθεση τῶν 
ἀστυνομικῶν, κτυπήθηκε θανάσιμα στὴν κεφαλὴ 
ἀπὸ ὑποκόπανο ἀστυνομι-
κοῦ ἡ 27χρονη νεαρὴ μητέ-
ρα δύο ἀνηλίκων παιδιῶν 
Αἰκατερίνη Ρούττη, ἡ ὁποία 
αἱμόφυρτη διακομίσθηκε 
στὸν «Εὐαγγελισμό», ὅπου 
ὑπέκυψε στὸ μοιραῖο θανά-
σιμο τραῦμα της στὶς 15/28 
Νο εμβρίου, στεφθεῖσα ἀπὸ 
τὸν Κύριό μας μὲ τὸν ἔνδοξο 
στέφανο τοῦ Μαρτυρίου! Αὐτὴ ἡ ἄδικα φονευθεῖσα 
Νεομάρτυς, ἡ Πρωτομάρτυς τοῦ ἱεροῦ Ἀγῶνος μας, 
βοᾶ καὶ κατακρίνει τοὺς Καινοτόμους καὶ διῶκτες 
τῆς Εὐσεβείας ! Τὸ «Αἷμα τῆς Μάνδρας» καταγγέλ-
λει τὴν αὐθαιρεσία καὶ τὴν βία τῶν Καινοτόμων καὶ 
ἀποδεικνύει τὴν πνευματική τους βαρβαρότητα καὶ 
γυμνότητα, τὴν ἀδικία καὶ ἀσυδοσία τους !
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 Ποιός ἀνέλαβε τὴν εὐθύνη αὐτοῦ τοῦ ἐγκλήματος ; 
Ποιός ὑπέστη τὶς κυρώσεις γι’ αὐτό; Ποιός μετανόησε 
καὶ ἐκδήλωσε τὴν μεταμέλειά του; Ὅσα παρόμοια 
ἐρωτήματα καὶ νὰ τεθοῦν, δὲν θὰ ἀπαντηθοῦν. Αὐτοὶ 
ποὺ ἁμάρτησαν θανάσιμα κατὰ τῆς Μητρὸς Ἁγίας 
Ἐκκλησίας, οἱ Καινοτόμοι, ὀφείλουν νὰ ἐπανορθώ-
σουν, γιὰ νὰ λάβουν συγχώρηση ἀπὸ Θεὸ καὶ ἀνθρώ-
πους, πρὶν νὰ εἶναι ἀργά...
 Τὸ 1929 ἀπεστάλησαν δύο ὁμάδες Ἱερομονάχων 
ἀπὸ τοὺς Ζηλωτὲς τοῦ Ἁγίου Ὄρους, οἱ ὁποῖοι οὐσια-
στικὰ ἀποτέλεσαν τὴν πνευματικὴ Ἡγεσία τοῦ ἱεροῦ 
Ἀγῶνος κατὰ τὴν δύσκολη ἐκείνη περίοδο. Σὲ συνερ-
γασία μὲ τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο τῆς «Κοινότητος» 
ἐργάσθηκαν γιὰ τὴν στήριξη τῶν ἀγωνιζομένων καὶ 
διωκομένων πιστῶν, γιὰ τὴν διαφώτιση τοῦ ἑλληνι-
κοῦ λαοῦ, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ γιὰ τὴν ἐπαναφορὰ τῆς 
Καινοτόμου Ἐκκλησίας στὸ Πατροπαράδοτο Ἑορ-
τολόγιο τῆς Ὀρθοδοξίας.
 Γιὰ τὸν τελευταῖο μάλιστα αὐτὸ σκοπὸ στάλθηκαν 
κατὰ καιροὺς Ὑπομνήματα τῆς «Κοινότητος» τόσο 
πρὸς τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος, ὅπως αὐτὸ τῆς 27.6.1929, ὅσο καὶ σὲ 
μεμονωμένους Ἱεράρχες. Τοῦτο εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα 
τὴν συγγραφὴ καὶ κατάθεση κειμένων, Ὑπομνημά-
των καὶ Διαμαρτυριῶν ἀπὸ Ἱεράρχες τῆς Καινοτόμου 
Ἐκκλησίας πρὸς τὴν Σύνοδό τους περὶ τῆς ἀντικανο-
νικότητος τῆς εἰσαγωγῆς τοῦ Νέου Ἡμερολογίου, μὲ 
προτάσεις ἐπαναφορᾶς στὴν Ἐκκλησία τοῦ λεγομέ-
νου Παλαιοῦ γιὰ τὴν εἰρήνευση καὶ τὴν παύση τῆς 
διαστάσεως.
 Ἀπὸ τὴν ἐνδιαφέρουσα καὶ ἀποκαλυπτικὴ συζή-
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τηση, ποὺ προκλήθηκε τότε στὴν Σύνοδο, κατατέθη-
κε στὶς 4.7.1929 σημαντικὴ ΠρότασηΔιαμαρτυρία 
ἀπὸ τὸν Κασσανδρείας Εἰρηναῖο, καταγγέλλουσα 
τὴν πραξικοπηματικὴ ἀλλαγὴ τοῦ Ἡμερολογίου 
καὶ ἐπαινοῦσα τὰ ἀφοσιωμένα στὴν Ἑορτολογικὴ 
Παράδοση «τέκνα τῆς Ἐκκλησίας» (!), συνυπογρα-
φομένη καὶ ἀπὸ τοὺς Δημητριάδος Γερμανὸ καὶ Δρυ-
ϊνουπόλεως Βασίλειο, μὲ παραπομπὴ τοῦ θέματος γιὰ 
ἐπίλυση καὶ διευθέτηση σὲ Μείζονα Σύνοδο.
 Ἀλλὰ δυστυχῶς οἱ συνετὲς ἐκεῖνες φωνὲς δὲν εἰσα-
κούσθηκαν, ὁ Καινοτόμος Ἀρχιεπίσκοπος μὲ ψεύδη 
ἐπιβλήθηκε καὶ ἡ πλειονότητα τῶν ἐπισκόπων διατή-
ρησε καὶ συνέχισε μία ἄκαμπτη καὶ σκληρὴ στάση, 
ὥστε ἡ διάσταση ἀντὶ νὰ ἐπουλωθεῖ, νὰ βαθύνει ἔτι 
περισσότερο.  
 Εἶναι πάντως ἀξιοπαρατήρητο ὅτι καὶ αὐτὸ τὸ 
Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως σὲ Ἐγκύκλιο 
ποὺ ἐξέδωσε τὸ 1931, δεχόταν ὅτι τὸ Ἡμερολογιακὸ 
ζήτημα παραμένει ἐπίδικο ἐνώπιον τῆς μελλούσης 
Παν ορθοδόξου Συνόδου. Δηλαδή, δὲν θεωροῦσαν 
τὴν Καινοτομία τους ὡς πράξη ὁριστικὴ καὶ ἐπικυρω-
μένη, ἄν καὶ μὲ ὅλους τοὺς τρόπους τὴν ὑποστήριζαν 
καὶ προσπαθοῦσαν νὰ τὴν ἐπιβάλλουν διὰ τῆς βίας...
 Τὸ ἔτος ἐκεῖνο (1931) ἡ «Κοινότητα», ἐκπροσω-
ποῦσα 245 Παραρτήματα σὲ ὅλη τὴν χώρα, ἐπέδωσε 
καὶ πάλι Ὑπόμνημα στὴν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος γιὰ ἐπαναφορὰ στὸ Πάτριο Ἑορτολό-
γιο καὶ παύση τῶν ἀντιχριστιανικῶν διωγμῶν. Ἡ Ἱε-
ραρχία συζήτησε πράγματι τὸ θέμα καὶ ἀποφάνθη-
κε, ὅπως καὶ ἡ Κωνστανούπολη, ὅτι τὸ ζήτημα τοῦτο 
μόνον Οἰκουμενικὴ Σύνοδος μποροῦσε νὰ ἐπιλύσει 
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ἔγκυρα καὶ ὁριστικά, ὥστε ἡ ἀπόφασή της νὰ εἶναι 
ὑποχρεωτικὴ γιὰ ὅλες τὶς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες. Πα-
ράλληλα, ὅρισε πενταμελῆ Ἐπιτροπὴ ἀπὸ Ἀρχιερεῖς 
γιὰ ἀνταλλαγὴ ἀπόψεων μὲ τοὺς Γνησίους Ὀρθοδό-
ξους · ὅμως τὸ ἔργο τῆς Ἐπιτροπῆς ἀποδείχθηκε ὅτι 
ἦταν ἡ προσπάθεια ἐπιβολῆς τῆς Καινοτομίας, ὥστε 
νὰ ἀποδείξει τὴν ἀντιφατικότητά της.
 Ἐπίσης, συζήτηση διεξήχθη καὶ στὴν Βουλὴ τὸ 
1931 σχετικὰ μὲ τὶς διώξεις ἐναντίον τῶν «Παλαιο-
ημερολογιτῶν». Ὅλα τὰ κόμματα συμφώνησαν ὅτι 
ἐπρόκειτο περὶ κατὰ πάντα νομοταγῶν πολιτῶν μὲ 
δικαίωμα τελέσεως ἀκωλύτως τῶν ἐκκλησιαστικῶν 
τους τελετῶν, ὥστε νὰ παύσουν νὰ διώκονται, παρ’ 
ὅλον ὅτι κάποιοι Βουλευτὲς μίλησαν γι’ αὐτοὺς πε-
ριφρονητικά. Ὅμως, ἡ διοικοῦσα Ἱεραρχία, ποὺ θε-
ωροῦσε τοὺς Γνησίους Ὀρθοδόξους «ἄξεστους τα-
ραξίες», εἶχε δυστυχῶς τὴν δύναμη νὰ ἐπιβάλλει τὶς 
διωκτικές της ἐπιθυμίες ἐναντίον τους.

***
 Οἱ Γνήσιοι Ὀρθόδοξοι, ἐλπίζοντες καὶ προσμέ-
νοντες λύση τοῦ ζητήματος καὶ ἀγωνιζόμενοι ἀτα-
λάντευτα γιὰ τὶς Ἀρχές τους, κέρδιζαν ἔδαφος παρὰ 
τοὺς διωγμούς. Ἐπέδειξαν ἀξιοζήλευτη ἀντοχὴ καὶ 
παγιώθηκαν ὡς αὐθύπαρκτη ὀντότητα, ἀγωνιζόμενοι 
σκληρὰ ὑπὲρ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Παραδόσεως ἐν 
γένει καὶ γιὰ τὴν ἀποτροπὴ τῆς νοθείας καὶ ἐκκο-
σμικεύσεως τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς. Τὰ ἑπόμενα 
μάλιστα χρόνια ἔφθασαν νὰ ἀριθμοῦν περὶ τὰ 800 
Παραρτήματα σὲ ὅλη τὴν χώρα!
 Ἐξέδωσαν δὲ καὶ διάφορα βιβλία, ὅπως καὶ περι-
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οδικὰ («Ἡ Φωνὴ τῆς Ὀρθοδοξίας», «Ὁ Κῆρυξ τῶν 
Ὀρθοδόξων» κλπ.).
 Ἡ καταφορὰ ἐναντίον τους ἦταν τραγική: διῶκτες 
Μητροπολῖτες πρωτοστατοῦσαν σὲ διωκτικὲς «ἐπι-
χειρήσεις», διέλυαν λατρευτικὲς Συνάξεις, διέκοπταν 
Θεῖες Λειτουργίες, καὶ ἔφθασαν μάλιστα στὸ φρικτὸ 
καὶ ἀνήκουστο σημεῖο νὰ ποδοπατήσουν ἱερὰ Σκεύη 
καὶ νὰ ἀδειάσουν ἀσεβῶς καὶ ὑβριστικῶς τὸ Θεῖο πε-
ριεχόμενό τους, ὅπως συνέβη γιὰ παράδειγμα στὴν 
Δεσφίνα Φωκίδος τὸ 1932!
 Τὸ ἔτος ἐκεῖνο (1932), μεταξὺ πολλῶν ἄλλων ἐκτρό-
πων, ἐπιχειρήθηκε καὶ διωκτικὴ κατεδάφιση τοῦ 
Ναοῦ τῆς νεόδμητης τότε Ἱερᾶς Γυναικείας Μονῆς 
τῆς Ἁγίας Εἰρήνης Χρυσοβολάντου, τῆς τόσο λαοφι-
λοῦς θαυματουργοῦ Ἁγίας, στὴν Λυκόβρυση Ἀττικῆς, 
ἀλλὰ αὐτὴ δὲν πραγματοποιήθηκε ἀπὸ Θαῦμα τῆς 
Ἁγίας, μέσῳ καὶ τῆς θυσιαστικῆς ἀντιστάσεως τῆς 
Ἀδελφότητος ὑπὸ τὴν ἡρωϊκὴ Ἡγουμένη Γερόντισσα 
Μελετία (Κονταξῆ)!
 Στὰ Θεοφάνια μὲ τὸ Πάτριο τοῦ 1933 στὸ Παλαιὸ 
Φάληρο συμμετεῖχαν ἐντυπωσιακὰ περὶ τὶς 30.000 

Ὀρθοδόξου 
λαοῦ, μία κο-
σμοπλημμύ -
ρα ποὺ δια-
τράνωνε τὴν 
ἄδολη προσ-
κόλλησή της  
στὴν Ἀκαινο-
τόμητη Ὀρθο-
δοξία.
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 Τὸ αὐτὸ ἔτος (1933) τὸ Πατριαρχεῖο Κωνσταντι-
νουπόλεως μὲ ἐπιστολή του τῆς 27ης Ὀκτωβρίου ζή-
τησε ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση τὴν συνδρομή 
της «διὰ πάντων δυνατῶν μέσων» ἐνάντια «εἰς τοὺς 
ἀφηνιάσαντας ἀνιέρους ψευδο-ζηλωτάς»!... Ἄρα, τὸ 
διωκτικὸ μένος τῶν Φαναριωτῶν κατὰ τῶν Γνησί-
ων Ὀρθοδόξων καὶ μάλιστα τῶν Ζηλωτῶν Πατέρων 
εἶναι παλαιὰ ἱστορία καὶ οἱ παράνομοι, ὅπως φαίνε-
ται, δυστυχῶς «οὐκ ἠβουλήθησαν συνιέναι»!...
 Ὅμως στὶς 11.10.1933, οἱ προαναφερθέντες τρεῖς 
Ἀρχιερεῖς ἀπὸ τοὺς Καινοτόμους, Κασσανδρείας 
Εἰρηναῖος, Δημητριάδος Γερμανὸς καὶ Δρυϊνουπό-
λεως Βασίλειος, ὅπως καὶ ὁ Δράμας Βασίλειος, κα-
τέθεσαν «Γνώμην περὶ τοῦ Ἡμερολογίου» στὴν συν-
εδριάζουσα Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τους, προτείναντες 
ὡς μόνη δυνατὴ λύση τὴν ἐπιστροφὴ στὸ Βασιλικὸ 
Διάταγμα τοῦ Ἰανουαρίου τοῦ 1923, σύμφωνα μὲ 
τὸ ὁποῖο ἡ Πολιτεία δύναται νὰ κρατήσει τὸ Νέο 
Ἡμερολόγιο, ἡ δὲ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος 
τὸ Πάτριο Ἑορτολόγιο, μὲ παραπομπὴ μελέτης τοῦ 
θέματος τούτου σὲ Οἰκουμενικὴ ἤ Μεγάλη Τοπικὴ 
Σύνοδο τῆς ὅλης Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἄν καὶ δὲν 
ἐπέμειναν στὴν πρότασή τους, διότι ἀπειλήθηκαν μὲ 
καθαίρεση!
 Εἶναι φανερὸ ὅτι τὸ θέμα παρέμενε ἰδιαίτερα σο-
βαρὸ καὶ ἐπίκαιρο καὶ προτείνονταν ἀκόμη ὀρθὲς λύ-
σεις ἀπὸ παραδοσιακοὺς Ἱεράρχες τῆς Καινοτόμου 
Ἐκκλησίας, ἀλλὰ δυστυχῶς ἐπικρατοῦσε ἡ γνώμη 
τῶν πλειόνων διὰ τῆς βίας.

***
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 Στὸν ἱερὸ Ἀγῶνα τῆς Πίστεως συμμετεῖχαν μὲ 
ἐνθουσιασμὸ ἐνεργὰ καὶ οἱ Νέοι, οἱ ὁποῖοι σύστη-
σαν τὸ 1934 τὴν «Ἕνωσιν τῶν Νέων Γνησίων Ὀρθο-
δόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος», γιὰ τὴν ἐνίσχυση 
τῆς μαρτυρίας καὶ τῶν δραστηριοτήτων τῆς Γνησίας 
Ὀρθοδοξίας στὰ δύσκολα ἐκεῖνα χρόνια.
 Τὸ ἔτος ἐκεῖνο (1934) ἀποκαλύφθηκε μὲ ἀπογοή-
τευση ὅτι τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο τῆς «Κοινότητος» 
εἶχε προβεῖ σὲ κρυφὸ κατάκριτο ἐλιγμὸ ἀπὸ τὸ 1931 
ἀποδοχῆς τοῦ μνημοσύνου τοῦ Καινοτόμου Ἀρχιεπι-
σκόπου διὰ ἐξασφαλίσεως Κληρικῶν πρὸς κάλυψη 
τῶν ἀναγκῶν τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων. Ἡ ἐνέργεια 
θεωρήθηκε προδοτικὴ τῶν Ἀρχῶν τοῦ ἱεροῦ Ἀγῶνος 
καὶ τὸν Αὔγουστο τοῦ ἔτους ἐκείνου ἐκλέχθηκε νέο 
Διοικητικὸ Συμβούλιο.
 Αὐτὸ προέβη σὲ ἐπίσημη πλέον Ἀποκήρυξη τοῦ 
Καινοτόμου Ἀρχιεπισκόπου, ὅπως καὶ τῆς «ἐπισή-
μου Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας», διότι κατέστη σχισμα-
τική, μὲ ἀπόφαση μέριμνας γιὰ ἐξεύρεση «κανονικῶν 
Ἀρχιερέων», ὥστε νὰ τοὺς παραδοθεῖ «ἡ ἀρχηγία τῆς 
Ἐκκλησίας». Τὴν Ἀποκήρυξη αὐτὴ ὑπέγραψαν καὶ 
ἐπιφανεῖς Ζηλωτὲς Ἁγιορεῖτες Ἱερομόναχοι καὶ Πνευ-
ματικοί, οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦσαν καὶ τὴν προσωρινὴ 
πνευματικὴ ἡγεσία τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων.  
 Μάλιστα, τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1934, τὸ Διοικητικὸ 
Συμβούλιο τῆς «Κοινότητος» ἀποτάνθηκε στὴν Ἱερὰ 
Σύνοδο τῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Δι-
ασπορᾶς, ὑπὸ τὸν Μητροπολίτη Κιέβου Ἀντώνιο 
(Χραποβίτσκυ), ἡ ὁποία ἕδρευε ἀκόμη τότε στὸ Κάρ-
λοβιτς τοῦ Βασιλείου τῆς Γιουγκοσλαβίας, μὲ ἐκζήτη-
ση πνευματικῆς προστασίας καὶ αἴτηση χειροτονήσε-
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ως Ἀρχιερέων καὶ Ἱερέων γιὰ τὸν ἱερὸ Ἀγῶνα στὴν 
Ἑλλάδα. Ἡ προσπάθεια ἐκείνη ἔμεινε ἀτελέσφορη, 
ἀλλὰ γνωρίζουμε ὅτι βρῆκε τελικὰ ἐκπλήρωση 26 
χρόνια ἀργότερα.
 Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι τὸ ἔτος ἐκεῖνο (1934) ὁ 
Πρωθυπουργὸς τῆς χώρας Π. Τσαλδάρης σὲ συνάντη-
σή του μὲ Ἐπιτροπὴ Ἀρχιερέων τῆς ἐπίσημης Ἐκκλη-
σίας, πρότεινε τὴν διεξαγωγὴ δημοψηφίσματος γιὰ 
τὸ Ἡμερολογιακὸ ζήτημα, ἀλλὰ αὐτοὶ ἀρνήθηκαν! 
Προφανῶς γνώριζαν ὅτι οἱ περιφρονημένοι «Παλαι-
οημερολογῖτες», τοὺς ὁποίους ὑπολόγιζαν σὲ μερικὲς 
δεκάδες μόνον χιλιάδων, ἦταν στὴν πραγματικότητα 
μία σημαντικὴ καὶ ὑπολογίσιμη μειοψηφία, ἀριθ-
μοῦσα ἑκατοντάδες χιλιάδες πιστῶν.
  Στὰ Θεοφάνια τοῦ 1935 στὴν Φαληρικὴ Ἀκτὴ εἶχαν 
δώσει καὶ πάλι δυναμικὸ παρὸν περὶ τοὺς 30.000 πι-
στοὺς τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου!
 Παρὰ τὶς δυσκολίες, ἡ προσμονὴ καὶ πίστη γιὰ 
αἴσια ἔκβαση τοῦ Ἀγῶνος διατηροῦνταν ἰσχυρὴ καὶ 
θερμή.
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Ὁ Μητροπολίτης πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος.



Γ΄. Ἀπόκτηση Ἀρχιερατικῆς Ἡγεσίας
καὶ ἀντίδραση τῶν Καινοτόμων

ΑΠΟ τὴν ἀρχὴ τοῦ ἱεροῦ Ἀγῶνος, οἱ ἐπικεφαλῆς 
Κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ ἔκαναν ἐκκλήσεις, ὅπως καὶ 

ἐπισκέψεις κατὰ καιρούς, σὲ διαφόρους φίλα προσ-
κείμενους Ἀρχιερεῖς, παρακαλοῦντες αὐτοὺς νὰ ἐγκα-
ταλείψουν τὴν Καινοτομία καὶ νὰ ἀναλάβουν τὴν δι-
αποίμανση τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων.
 Τέτοιες κρούσεις ἔγιναν καὶ πρὸς τὸν σχολάζοντα 
ἐπιφανῆ Ἀρχιερέα πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομο 
(Καβουρίδη), τὸν ἀπὸ Ἴμβρου καὶ Τενέδου καὶ κα-
τόπιν Πελαγονίας.
 Αὐτὸς ὡς Μητροπολίτης Φλωρίνης ἀπὸ τὸ 1926 
ἕως τὸ 1928 ἑόρταζε -μὲ ἀπαίτηση μάλιστα τοῦ τοπι-
κοῦ παραδοσιακοῦ πληθυσμοῦ- τὶς Ἑορτὲς καὶ μὲ τὸ 
Παλαιὸ καὶ μὲ τὸ Νέο, ἀλλὰ κυρίως μὲ τὸ Παλαιό. Ἡ 
δὲ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Καινοτομίας τὸν ὑποχρέωσε νὰ 
καθιερώσει τὸ Νέο ἀπὸ τὴν Ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Πέ-
τρου καὶ Παύλου τοῦ 1928. Τὴν ἡμέρα ὅμως ἐκείνη 
σημειώθηκε ἀπρόσμενα καταστροφικὴ πλημμύρα (!) 
καὶ οἱ Φλωρινιῶτες, ἀλλὰ καὶ ὁ ἴδιος ὁ Μητροπολί-
της Χρυσόστομος, θεώρησαν τοῦτο ὡς μία θεομηνία 
γιὰ τὴν ἐγκατάλειψη τοῦ Πατρίου! (βλ. Δημ. Μπεκάση, 
Ἡ μεγάλη πλημμύρα τοῦ 1928, στὴν Ἱστοσελίδα «Λεύκωμα 
Φλωρίνης – Florinapast» τῆς 9-11-2007).
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 Ὁ Φλωρίνης Χρυσόστομος ἕνα ἀκριβῶς ἔτος μετά, 
τὸν Ἰούνιο τοῦ 1929, κατέθεσε Ὑπόμνημα στὴν Σύν-
οδό του γιὰ τὸ Ἡμερολογιακὸ θέμα, ζητώντας νὰ 
ἐξετασθεῖ τοῦτο ἀπὸ ἀπόψεως διαφορᾶς πρὸς τοὺς 
Παπικούς, πρὸς τοὺς ὁποίους τὸ Παλαιὸ Ἡμερολό-
γιο ἀποτελεῖ ἕναν «φραγμὸ» γιὰ τοὺς Χριστιανοὺς 
Ὀρθοδόξους.
 Ἐφ’ ὅσον ὁ φραγμὸς αὐτὸς καταρρίφθηκε ἀπὸ τοὺς 
ἴδιους τοὺς ὑποτιθέμενους φύλακες τῆς Μάνδρας τοῦ 
Χριστοῦ, εἰσέρρευσε ἡ πλημμυρίδα τῶν Καινοτομιῶν 
καὶ τῆς Ἐκκοσμικεύσεως, τὰ δὲ οἰκτρὰ ναυάγια τῆς 
Οἰκουμενιστικῆς αἱρέσεως τῆς σήμερον εἶναι εὐεξή-
γητα καὶ προφανῆ.
 Ἀπὸ τὸ 1932, ὅταν ὁ Μητροπολίτης Χρυσόστομος 
ἦταν πλέον σχολάζων Ἀρχιερεὺς μὲ τὸν τίτλο τοῦ 
«πρώην Φλωρίνης», ἄρχισε νὰ παρακολουθεῖ τοὺς 
ἀγωνιζομένους Γνησίους Ὀρθοδόξους ἐγγύτερα καὶ 
ἰδίως ἀπὸ τοῦ 1934 νὰ συντονίζεται στὸν παλμό τους 
καὶ μάλιστα νὰ ἀρθρογραφεῖ ὡς «Ἐκκλησιαστικὸς» 
ὑπὲρ αὐτῶν. Ἄλλωστε, δὲν ἔπαυε ὁ ἴδιος, ὅσο ἀκόμη 
ἦταν ἐπαρχιοῦχος Ἀρχιερεύς, νὰ ὑποδεικνύει στὴν 
Σύνοδο τῆς Καινοτομίας τὴν ἀνάγκη ἐπαναφορᾶς τοῦ 
Ὀρθοδόξου Ἑορτολογίου, γιὰ τὴν ἕνωση τῶν Χρι-
στιανῶν καὶ τὴν εἰρήνευση τῆς Ἐκκλησίας. 

***
 Στὶς 12/25 Μαΐου τοῦ 1935, ἡ «Κοινότητα» ἀπηύ-
θυνε ἐπιστολὴ-ἔκκληση στοὺς Σεβ. Μητροπολῖτες Δη-
μητριάδος Γερμανό, πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομο 
καὶ Ζακύνθου Χρυσόστομο, ἐν ὀνόματι τοῦ Χριστοῦ, 
τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τοῦ κινδυνεύοντος Ἑλληνικοῦ 
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λαοῦ, ζητώντας τους νὰ ἀναλάβουν τὴν ποιμαντο-
ρία τοῦ ἱεροῦ Ἀγῶνος «ὑπὲρ τῆς ἐπαναφορᾶς ἐν τῇ 
Ἐκκλησίᾳ τοῦ πατροπαραδότου Ἡμερολογίου».
 Οἱ δὲ τρεῖς Ἀρχιερεῖς εἰς ἀπάντησιν δήλωσαν ὅτι 
διέκοψαν κάθε σχέση καὶ ἀναφορὰ πρὸς τὴν Διοι-
κοῦσα Ἱεραρχία, ἡ ὁποία κηρύχθηκε σχισματικὴ ἐξ 
αἰτίας τῆς Ἡμερολογιακῆς Καινοτομίας ἔναντι τῆς 
Ὀρθοδοξίας, καὶ ἐπίσης ὅτι ἀνελάμβαναν τὴν πνευ-
ματικὴ διοίκηση καὶ ἐκκλησιαστικὴ ποιμαντορία τῶν 
Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, γιὰ νὰ συνεχίσουν 
τὴν ἔνδοξη ἱστορικὴ σταδιοδρομία τῆς Ὀρθοδόξου 
Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας.  
 Στὶς 13/26 Μαΐου τοῦ 
1935, τελέσθηκε πανη-
γυρικὴ Θεία Λειτουργία 
στὸν ἱστορικὸ Ναὸ τῆς 
Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου 
στὸν Κολωνὸ Ἀθηνῶν, 
ἐπὶ τῇ ἀναλήψει τοῦ ἱε-
ροῦ Ἀγῶνος ἀπὸ τοὺς 
τρεῖς Ὁμολογητὲς Ἱεράρ-
χες, στὴν ὁποίαν εἶχαν 
προστρέξει 25.000 πιστοί, 
παλλόμενοι ἀπὸ ἐκκλησι-
αστικὸ ἐνθουσιασμὸ γιὰ 
τὸ ἱστορικὸ γεγονός!
 Τὴν ἑπομένη οἱ τρεῖς Ἀρχιερεῖς, Δημητριάδος, 
πρώην Φλωρίνης καὶ Ζακύνθου, ἔστειλαν ἔγγραφη 
Ἀποκήρυξη στὴν Διοικοῦσα Σύνοδο τῆς Καινοτομί-
ας. Ἔγραψαν ὅτι ἐξέλειπαν οἱ λόγοι γιὰ ἀκολούθη-
ση ἀπὸ ἐκκλησιαστικὴ οἰκονομία τῆς Καινοτομίας, 
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καὶ ὅτι γιὰ λόγους συνειδήσεως καὶ ἀπὸ πόνο γιὰ 
ἕνωση ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων στὸ ἔδαφος 
τῆς Ἡμερολογιακῆς καὶ Ὀρθοδόξου Παραδόσεως, 
προέβησαν σὲ διακοπὴ ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας μὲ 
τὴν Διοικοῦσα Σύνοδο, καλοῦντες σὲ ἐπαναφορὰ τοῦ 
Πατρίου Ἡμερολογίου γιὰ τὴν εἰρήνευση Ἐκκλησίας 
καὶ Ἔθνους. Ἡ Διοικοῦσα Ἱεραρχία, στὰ πρόσωπα 
τῶν Ἀρχιερέων της, θεωρήθηκε ὅτι ἀποσχίσθηκε κατὰ 
τὸ πνεῦμα τῶν Ἱερῶν Κανόνων ἀπὸ τὸν κορμὸ τῆς 
Ὀρθοδοξίας καὶ κηρύχθηκε Σχισματική, γιὰ τὴν μο-
νομερῆ καὶ ἀντικανονικὴ εἰσαγωγὴ τοῦ Γρηγοριανοῦ 
Ἡμερολογίου, τὴν διάσπαση τῆς ἑνότητος τῆς Ὀρθο-
δοξίας καὶ τὴν διαίρεση τῶν Χριστιανῶν.
  Ἐπίσης, οἱ τρεῖς Ὁμολογητὲς Ἱεράρχες ἐξέδωσαν 
Διάγγελμα πρὸς τὸν Ἑλληνικὸ Λαό, Προκήρυξη πρὸς 
τὸν Ἐφημεριακὸ Κλῆρο καὶ τοὺς Μοναχοὺς καὶ Δια-
μαρτυρία πρὸς τὶς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες σχετικὰ μὲ 
τὸ διάβημά τους.

***
 Οἱ τρεῖς Ἀρχιερεῖς ἄφησαν ἐν συνεχείᾳ νὰ περάσει 
ἕνα δεκαήμερο, γιὰ νὰ δοῦν ἐὰν ἡ ἐπίσημη Ἐκκλησία 
ἐπιδιώξει τὴν Ἑνότητα στὴν Ὀρθοδοξία. Βλέποντας 
ὅμως, ὅτι ἀντίθετα αὐτὴ κινοῦνταν δραστήρια γιὰ νὰ 
πατάξει μὲ κάθε τρόπο καὶ μέσον τὴν θεάρεστη Ὁμο-
λογία τους, καὶ φοβούμενοι γιὰ ἐπικείμενη σύλληψή 
τους μὲ ὅ,τι ἀπρόβλεπτο θὰ ἐπέφερε αὐτή, προέβησαν 
σὲ χειροτονίες τεσσάρων Ἐπισκόπων, γιὰ συγκρότη-
ση Ἀρχιερατικῆς Συνόδου, ὀργάνωση τῆς ἐκκλησια-
στικῆς ζωῆς καὶ κάλυψη τῶν πνευματικῶν ἀναγκῶν 
τοῦ Ποιμνίου.
 Ἔτσι, στὴν Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Πευκοβουνογια-
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τρίσσης Κερατέας Ἀττικῆς 
χειροτονήθηκαν διαδοχικὰ 
οἱ Ἀρχιμανδρῖτες Γερμανὸς 
Βαρυκόπουλος σὲ Ἐπίσκο-
πο Κυκλάδων, Χριστοφό-
ρος Χατζῆς σὲ Ἐπίσκοπο 
Μεγαρίδος, Πολύκαρπος 
Λιώσης σὲ Ἐπίσκοπο Δι-
αυλείας, καὶ Ματθαῖος 
Καρπαθάκης, Ἁγιορείτης, 
σὲ Ἐπίσκοπο Βρεσθένης.
 Πρόεδρος τῆς συγκρο-
τηθείσης Ἱερᾶς Συνόδου 
ἀνέλαβε ὁ ἀρχαιότερος ὡς 
πρὸς τὴν χειροτονία Μητροπολίτης Δημητριάδος Γερ-
μανός.
 Εἶναι ἀξιοσημείωτον ὅτι τὴν συγκρότηση Συνόδου 
τοῦ Πατρίου ἔσπευσαν νὰ καταδικάσουν τὰ Πατριαρ-
χεῖα Κωνσταντινουπόλεως καὶ Ἀλεξανδρείας καθὼς 
καὶ ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ Ἀθηνῶν μὲ ψήφισμά της.
 Ἡ δὲ Καινοτόμος Ἑλληνικὴ Ἱεραρχία προέβη σὲ 
παύση ἀπὸ τοὺς Θρόνους τους τοῦ Δημητριάδος Γερ-
μανοῦ καὶ τοῦ Ζακύνθου Χρυσοστόμου μὲ διορισμὸ 
Τοποτηρητῶν στὶς Ἐπαρχίες τους, παρέπεμψε δὲ τοὺς 
τρεῖς Ὁμολογητὲς Ἀρχιερεῖς σὲ Ἐκκλησιαστικὸ Δι-
καστήριο καὶ ζήτησε τὴν συνδρομὴ τῆς Κυβερνήσεως 
γιὰ τὴν πάταξη τῆς ὅλης κινήσεως, πείθοντας αὐτὴν 
νὰ λάβει βίαια καὶ ἀνελεύθερα μέτρα κατὰ τῶν Γνη-
σίων Ὀρθοδόξων Ἀρχιερέων. Οἱ τρεῖς Ἱεράρχες Δη-
μητριάδος, πρώην Φλωρίνης καὶ Ζακύνθου τέθηκαν 
φρουρούμενοι σὲ περιορισμὸ στὰ Γραφεῖα τῆς δια-
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μορφωθείσης Συνόδου στὴν Ἀθήνα. Ὅμοια, σὲ περι-
ορισμὸ τέθηκαν στοὺς χώρους κατοικίας τους καὶ οἱ 
νεοχειροτόνητοι Ἐπίσκοποι ὅπως καὶ τὰ Γραφεῖα τῆς 
«Κοινότητος».
 Ἡ παραπομπὴ τῶν Ὁμολογητῶν Ἱεραρχῶν σὲ δίκη 
ξεσήκωσε σοβαρὴ διαφωνία μέσα στὴν Σύνοδο τῶν 
Καινοτόμων καὶ τρεῖς Μητροπολῖτες παραιτήθηκαν 
τῶν συνοδικῶν τους καθηκόντων σὲ ἔνδειξη διαμαρ-
τυρίας.
 Τὴν 1/14.6.1935 οἱ Ἀρχιερεῖς ποὺ εἶχαν ἀποκηρύξει 
τὴν Σύνοδο χάριν τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου δικά-
σθηκαν γιὰ ἵδρυση παρασυναγωγῆς καὶ καταφρόνη-
ση τῆς «κανονικῆς καὶ νομίμου Ἐκκλησίας» καὶ γιὰ 
παρότρυνση Κλήρου καὶ Λαοῦ σὲ ὅμοια μὲ αὐτοὺς 
ἀποκήρυξη τῆς διοικούσας Ἐκκλησίας. Πλῆθος λαοῦ 
ἔσπευσε νὰ ἐκδηλώσει τὴν διαμαρτυρία του, ὅπως καὶ 
τὴν συμπαράστασή του στοὺς διωκομένους Ὁμολο-
γητές, ψάλλοντας τὴν Παράκληση τῆς Παναγίας στὴν 
Πλατεῖα Μητροπόλεως μὲ ἐπικεφαλῆς 40 Ἱερεῖς καὶ 
60 Μοναχούς !
 Τὸ συνοδικὸ δικαστήριο τῆς παρανομίας, ἀντὶ με-
τανοίας καὶ ἑνώσεως, καταδίκασε τοὺς Ὁμολογητὲς 
Ἀρχιερεῖς σὲ δῆθεν καθαίρεση καὶ σὲ πενταετῆ σω-
ματικὸ περιορισμό τους !
 Ἡ εἴδηση ἀπογοήτευσε τὰ συγκεντρωθέντα πλήθη, 
τὰ ὁποῖα διαμαρτυρήθηκαν ἔντονα καὶ ἀντιμετώπι-
σαν τὴν βάναυση ἐπίθεση τῶν ἀστυνομικῶν ὀργάνων 
καὶ τὶς πυροσβεστικὲς ἀντλίες ! Τραυματίσθηκαν τότε 
σοβαρὰ περὶ τοὺς 100 Γνησίους Ὀρθοδόξους πιστοὺς 
καὶ μάλιστα σὲ αὐτήν, ἤ σὲ ἄλλη παρόμοια σύγκρου-
ση, φονεύθηκαν τρεῖς Ὀρθόδοξοι πιστοί.
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 Σὲ μία ἑβδομάδα οἱ καταδικασθέντες Ἀρχιερεῖς 
ἀπήχθησαν διὰ τῆς βίας ἀπὸ τὰ ἀστυνομικὰ ὄργανα, 
ἐφ’ ὅσον ἡ Κυβέρνηση ἐντελῶς ἀντικανονικὰ τάχθη-
κε στὴν ὑπηρεσία τῆς Καινοτόμου Ἐκκλησίας, στοὺς 
τόπους Ἐξορίας τους : ἔτσι ὁ Δημητριάδος Γερμανὸς 
ὁδηγήθηκε στὴν Ἱερὰ Μονὴ Χοζοβιωτίσσης στὴν 
νῆσο Ἀμοργό, ὁ πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος στὴν 
Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ὁσίου Διονυσίου στὸν Ὄλυμπο, καὶ 
ὁ Ζακύνθου Χρυσόστομος στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ρομβοῦ 
Ἀκαρνανίας.
 Πρὶν νὰ μεταβοῦν στὴν Ἐξορία, οἱ τρεῖς διωκόμε-
νοι Ἱεράρχες ἐξαπέλυσαν μία «Ποιμαντορικὴν Ἐγκύ-
κλιον» πρὸς τὸν Ὀρθόδοξο Ἑλληνικὸ Λαό, ἡ ὁποία 
δημοσιεύθηκε στὸν Τύπο στὶς 21.6.1935. Μέσῳ τῆς 
Ἐγκυκλίου τους αὐτῆς, προέτρεπαν σὲ Ἀγῶνα ὑπὲρ 
ἐπικρατήσεως τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ προέβαιναν καὶ 
πάλι στὴν διαπίστωση ὅτι ἡ Διοικοῦσα Ἱεραρχία δη-
μιούργησε Σχίσμα, προσθέτοντας ὅτι πρέπει πάσῃ 
θυσίᾳ νὰ ἀποφεύγεται ἡ πνευματικὴ ἐπικοινωνία μὲ 
αὐτήν, διότι ἀπὸ τοὺς λειτουργούς της «ἔφυγεν ἡ Χά-
ρις τοῦ Παναγίου Πνεύματος», ἐφ’ ὅσον ἀθέτησαν τὶς 
Ἀποφάσεις τῶν Πανορθοδόξων Συνόδων ποὺ κατα-
δίκασαν τὸ Γρηγοριανὸ Ἡμερολόγιο.
 Ἡ τελευταία αὐτὴ θέση ἦταν διαδεδομένη σὲ Κλη-
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ρικούς, κυρίως Ἁγιορεῖτες, καὶ Λαϊκοὺς τοῦ Πατρίου, 
καὶ εἶχε ἐκφρασθεῖ ἐπίσημα καὶ τὸν Αὔγουστο τοῦ 
1934 στὴν Ἀποκήρυξη τῆς Καινοτόμου Ἐκκλησίας, 
ἀλλὰ δὲν ἐπινοήθηκε πρῶτα ἀπὸ αὐτούς. Πρῶτος τὴν 
διέδωσε ὁ Καινοτόμος Ἀρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος 
Παπαδόπουλος τὸ 1926, χρησιμοποιώντας την ἀντί-
στροφα, δηλαδὴ ἐναντίον τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων, 
οἱ ὁποῖοι δὲν τὸν μνημόνευαν γιὰ λόγους Πίστεως, 
σύμφωνα μὲ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες ΛΑ΄ Ἀποστολικὸ 
καὶ ΙΕ΄ τῆς Πρωτοδευτέρας, καὶ ἦταν βέβαια γι’ αὐτὸ 
ἄξιοι τιμῆς.
 Οἱ νεοχειροτονηθέντες Ἐπίσκοποι, οἱ ὁποῖοι ἐπί-
σης παραπέμφθηκαν σὲ δίκη ἀπὸ Ἐπισκοπικὸ Δι-
καστήριο ὡς Ἐπίσκοποι καὶ τοὺς ἐπιβλήθηκε ἡ ἴδια 
καταδίκη σὲ δῆθεν καθαίρεση, ὅπως καὶ σὲ σωματικὸ 
περιορισμό, ὑπέστησαν ὁ μὲν Κυκλάδων Γερμανὸς 
ἐξορία στὴν Μονὴ Στροφάδων Ζακύνθου, ἄν καὶ 
ὅπως φαίνεται ἀπὸ διασωθεῖσα ἐπιστολή του ἐξο-
ρίσθηκε τελικὰ στὴν Μονὴ Καθαρῶν Ἰθάκης, ὁ δὲ 
Βρεσθένης Ματθαῖος ἁπλὸ περιορισμό, παραμείνας 
στὴν Γυναικεία Μονὴ τῆς Πευκοβουνογιατρίσσης, 
κρυπτόμενος γιὰ νὰ διαφύγει προφανῶς τὸν κίνδυνο.
 Ὅμως, ὁ Ζακύνθου Χρυσόστομος, ὅπως καὶ οἱ Με-
γαρίδος Χριστοφόρος καὶ Διαυλείας Πολύκαρπος, 
δειλιάσαντες, ἐπανῆλθαν στὴν Καινοτομία. Καὶ ὁ μὲν 
Ζακύνθου ἀποκαταστάθηκε στὴν ἕδρα του, ἀλλὰ οἱ 
Μεγαρίδος καὶ Διαυλείας δὲν ἀναγνωρίσθηκαν ὡς 
Ἐπίσκοποι· ἐκεῖνοι θεωροῦντες τοὺς ἑαυτούς τους ὡς 
Ἐπισκόπους, δὲν ἱερούργησαν ὡς Πρεσβύτεροι, ἀνα-
μένοντες τὴν ἔκβαση τῶν πραγμάτων, μὴ δυνάμενοι 
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βέβαια στὸ Νέο νὰ ἀσκήσουν τουλάχιστον τότε τὴν 
Ἀρχιερωσύνη τους.
 Ὁ πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος συνέγραψε κατὰ 
τὴν περίοδο τῆς Ἐξορίας του, φρουρούμενος καὶ τα-
πεινούμενος στὴν Μονὴ τοῦ Ὀλύμπου, τὴν ἀπολογη-
τικὴ πραγματεία του «Πρὸς τὴν Ὀρθόδοξον Ἑλλη-
νικὴν Συνείδησιν»: «Τὸ Ἐκκλησιαστικὸν Ἡμερολόγι-
ον ὡς Κριτήριον τῆς Ὀρθοδοξίας» (1/14.7.1935, σελ. 
87).

Ὁ πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος ἐξόριστος στὸν 
Ὄλυμπο μὲ ἐπισκέπτες συνεργάτες του.

καὶ ἀντίδραση τῶν Καινοτόμων



Δ΄. Νέοι Διωγμοὶ τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων 
καὶ ἐσωτερικοί τους κλυδωνισμοὶ

ΟΙ ἐξόριστοι Ἀρχιερεῖς Δημητριάδος, πρώην Φλω-
ρίνης καὶ Κυκλάδων ἐπανῆλθαν ἀπὸ τὴν Ἐξορία 

τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1935, μὲ σιωπηρὴ συγκατάθεση τῆς 
Κυβερνήσεως, ὑπὸ τὸ πρόσχημα τοῦ κλονισμοῦ τῆς 
ὑγείας τους, ἀνακτήσαντες ἐλευθερία κινήσεως · ἀλλὰ 
τότε ἄρχισε νέα μέθοδος διωγμοῦ ἀπὸ μέρους τῶν Νε-
οημερολογιτῶν. Τοὺς κατήγγειλαν στὰ Ποινικὰ Δικα-
στήρια ἐπὶ δῆθεν ἀντιποιήσει ἀρχῆς · δηλαδή, ἐνῶ εἶχαν 
δῆθεν καθαιρεθεῖ ἀπὸ τὴν Διοικοῦσα Ἱεραρχία τῆς 
Καινοτομίας, αὐτοὶ συνέχιζαν νὰ ἀσκοῦν τὰ τῆς Ἀρχι-
ερωσύνης, λειτουργοῦντες, χειροτονοῦντες Κληρικούς, 
ἐγκαινιάζον τες Ναούς, ὑπογράφοντες κείμενα κλπ.
 Τέτοιες δίκες ἔγιναν πολλὲς τὰ ἑπόμενα ἔτη (1937, 
1938, 1940), στὶς ὁποῖες οἱ κατηγορούμενοι Ὁμολο-

γητὲς Ἀρχιερεῖς ἀθω-
ώνονταν, κατόπιν 
λαμπρῶν ἀπολογιῶν 
ἀπὸ μέρους ἰδίως 
τοῦ πρώην Φλωρίνης 
Χρυσοστόμου, τοῦ 
κυρίως «θεωρητικοῦ» 
τοῦ ἱεροῦ Ἀγῶνος· 
αὐτὸς πράγματι ἐπω-



41

μίσθηκε τὸ μέγα βάρος τῆς συντάξεως τῶν κειμένων 
καὶ συνέγραψε πλῆθος ὁμολογιακῶν, ἀπολογητικῶν, 
ἑρμηνευτικῶν κλπ. ἔργων, τὰ ὁποῖα διακρίνονται γιὰ 
τὴν ἐμβρίθεια καὶ διεξοδικότητά τους, ἀλλὰ καὶ γιὰ 
τὸν παλμὸ καὶ τὸν κατὰ Χριστὸν ζῆλο τους.

***
   Τὸ ὅτι οἱ Ὁμολογητὲς Ἀρχιερεῖς τοῦ Πατρίου δὲν 
δέχθηκαν τὶς τιμωρίες ποὺ τοὺς ἐπέβαλαν οἱ Και-
νοτόμοι τοῦ Νέου Ἡμερολογίου, ἦταν σύμφωνο μὲ 
τὴν πάγια πεποίθησή τους ὅτι δὲν διέπραξαν σχί-
σμα ἔναν τι νομίμου καὶ κανονικῆς Ἐκκλησιαστικῆς 
Ἀρχῆς, ὁπότε θὰ ἔφεραν πράγματι εὐθῦνες καὶ θὰ 
ἐπέσυραν δίκαιες κυρώσεις, ἀλλὰ ἀποκήρυξαν τὴν 
πλανηθεῖσα Καινοτόμο Ἱεραρχία γιὰ λόγους Ἐκκλη-
σιαστικοὺς καὶ Κανονικούς, ποὺ ἀφοροῦσαν ὄχι μόνο 
τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες περὶ θείας Λατρείας, ἀλλὰ τὴν 
Ἑνότητα τῆς ἴδιας τῆς Μιᾶς Ἐκκλησίας. Ἑπομένως, ἡ 
Ἱεραρχία ποὺ παρεξέκλινε τῶν Κανόνων καὶ τῆς Πα-
ραδόσεως δὲν εἶχε δικαίωμα νὰ δικάσει ἔγκυρα τοὺς 
ἐπανελθόντες στὴν ὀρθόδοξη γραμμὴ Ἀρχιερεῖς, ἀλλὰ  
μᾶλλον διὰ τοῦ διωγμοῦ της ἐναντίον τους ἀπέδειξε 
τὴν μεγαλύτερη ἀποξένωσή της ἀπὸ τὴν Ἀλήθεια καὶ 
τὸ Δίκαιο.
 Οἱ Καινοτόμοι βαρύνονται μὲ τὴν διαίρεση καὶ 
εἶναι ὑπόλογοι γιὰ τὸ Σχίσμα καὶ τοὺς Διωγμοὺς 
κατὰ τῶν Ὀρθοδόξων ἐνώπιον Θεοῦ καὶ Ἀνθρώπων. 
Καὶ ὅπως ἀναλύθηκε μέσα στὸ πλούσιο συγγραφικὸ 
ἔργο τοῦ πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου, οἱ Ἀκαινο-
τόμητοι Γνήσιοι Ὀρθόδοξοι ἀποτελοῦν τὴν Ὀρθό-
δοξη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος στὴν πραγματική της 
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ἔννοια καὶ διασώζουν τὴν ἀληθινὴ Συνείδησή της, 
ἀγωνιζόμενοι γιὰ τὴν εἰρήνευση τῆς προκληθείσης 
διαστάσεως καὶ τὴν ἔγκυρη καὶ τελεσίδικη λύση της 
ἀπὸ Πανορθόδοξη Σύνοδο, σύμφωνα μὲ τὴν ἀντίλη-
ψη τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὴν Παράδοσή της. Γιὰ τὸν 
σκοπὸ μάλιστα αὐτόν, ὁ πρώην Φλωρίνης εἶχε μετα-
βεῖ σὲ ἐπίσκεψη τῶν Πατριαρχείων Ἱεροσολύμων καὶ 
Ἀντιοχείας ἀπὸ τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1935 μέχρι τὸν 
Μάϊο τοῦ 1936.
 Οἱ Ὀρθόδοξες αὐτὲς θέσεις τῶν Ὁμολογητῶν Ἱε-
ραρχῶν τοὺς κάλυπταν ἀπολύτως ἔναντι τῶν κα-
τηγοριῶν καὶ λοιπῶν ἀπρεπειῶν τῶν Καινοτόμων, 
ἀλλὰ προκάλεσαν τριγμοὺς καὶ διαστάσεις ἐντὸς 
τῶν Ἀκαινοτομήτων. Οἱ ἑρμηνεῖες, στὶς ὁποῖες προ-
έβη κατὰ καιροὺς ὁ πρώην Φλωρίνης, μέσα στὸ ὡς 
ἄνω πλαίσιο τοποθετήσεως, περὶ τοῦ νοήματος τῆς 
διακηρύξεως τοῦ 1935 ἐπὶ τοῦ χαρακτηρισμοῦ τῶν 
Καινοτόμων ὡς Σχισματικῶν, καὶ τῶν ἀποτελεσμά-
των τούτου σὲ μυστηριακὸ ἐπίπεδο, ἔδωσαν ἀφορμὲς 
γιὰ βεβιασμένα συμπεράσματα, ἀπὸ ὑπερβάλλοντα 
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ὁπωσδήποτε ζῆλο, διαφόρων παραγόντων ἐντὸς τῆς 
Γνησίας Ὀρθοδοξίας, ὥστε νὰ δημιουργηθεῖ καὶ πα-
γιωθεῖ, δυστυχῶς, διαίρεση στοὺς κόλπους Αὐτῆς.
 Οἱ δύο Ἐπίσκοποι, Κυκλάδων καὶ Βρεσθένης, 
ἔσπευσαν τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1937 νὰ ἀποκηρύξουν 
τοὺς Μητροπολῖτες Δημητριάδος καὶ πρώην Φλωρί-
νης ὡς δῆθεν ὑποχωρήσαντας ἀπὸ τὴν ἀρχικὴ Ὁμο-
λογία τους, καὶ ἔτσι σὲ ἐκείνη τὴν τόσο κρίσιμη ἐποχὴ 
τὸ μέτωπο τῶν Ἀκαινοτομήτων ὑπέστη ἀποδυνάμω-
ση καὶ δοκιμασία δεινή. Ἡ ἀδελφομαχία, ὁ σάλος, οἱ 
ἔριδες καὶ τὰ ὅμοια θλιβερὰ παρακολουθήματα τῶν 
μικροπρεπειῶν στὸ ὄνομα τῆς ἀκραιφνοῦς Ὁμολο-
γίας τῆς Πίστεως βάθυναν μία θλιβερὴ διάσταση, ἡ 
ὁποία δὲν ἔχει δυστυχῶς ἐπουλωθεῖ μέχρι σήμερα καὶ 
εἴθε ὁ Κύριος νὰ τὴν θεραπεύσει!
 Προσπάθειες προσεγγίσεως καὶ συμφιλιώσεως 
καταβλήθηκαν ἀπὸ τότε, ἐξηγήσεις καὶ διασαφήσεις 
δόθηκαν, ἀλλὰ προσέκρουαν στὴν ἀκαμψία τῶν δύο 
χωρισθέντων Ἐπισκόπων καὶ μάλιστα τοῦ περιβάλ-
λοντος τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου.
 Ἀπὸ σχετικὰ κείμενα τοῦ 1937, καὶ μάλιστα ἀπὸ 
ἔγγραφο τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καὶ Θρησκευμά-
των τῆς 16.1.1938 πρὸς τὴν Σύνοδο τῆς Διοικούσης 
Ἱεραρχίας, διὰ τοῦ ὁποίου τῆς κοινοποιεῖται σημεί-
ωμα τῶν Δημητριάδος καὶ πρώην Φλωρίνης μὲ δέκα 
ὅρους γιὰ τὴν ἐπίλυση τοῦ Ἡμερολογιακοῦ ζητήμα-
τος, κατανοεῖται γιατὶ οἱ δύο Ὁμολογητὲς Ἀρχιερεῖς 
ἤθελαν νὰ δώσουν μία ὅσο τὸ δυνατὸν πιὸ μετριο-
παθῆ εἰκόνα στάσεως ἔναντι τῶν Καινοτόμων ἀπὸ 
τὸ προηγούμενο ἔτος 1937: ἀπὸ διάφορες ἐνδείξεις, 
ἀλλὰ καὶ ὑποσχέσεις ποὺ τοὺς ἔδιναν πολιτικοὶ ἤ 
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καὶ ἐκκλησιαστικοὶ παράγοντες, ἔτρεφαν βάσιμες 
ἐλπίδες γιὰ εὐνοϊκὴ θεραπεία τοῦ Ἡμερολογιακοῦ 
καὶ ἐπανένωση τῶν διϊσταμένων διὰ ἐπιστροφῆς 
τῶν Καινοτόμων στὸ Πάτριο.
 Ἄλλωστε, ἡ πεποίθηση τῶν Δημητριάδος καὶ 
πρώην Φλωρίνης ὅτι τὸ Ἡμερολογιακὸ θέμα ἔχρηζε 
ἐπιλύσεως ἀπὸ Μεγάλη Ὀρθόδοξη Σύνοδο, ὥστε νὰ 
λάβουν ἐκκλησιαστικὴ ἐπικύρωση καὶ τὰ διακηρυ-
χθέντα ὀρθοδόξως τὸ 1935 ἀπὸ τοὺς ἰδίους, ἦταν στα-
θερὴ πίστη καὶ ἐλπίδα τους ἀπὸ τὰ προηγούμενα ἔτη. 
Ἄς θυμηθοῦμε μόνον τὶς προαναφερθεῖσες προτάσεις-
διαμαρτυρίες πρὸς τὴν Σύνοδο τῆς Καινοτομίας τῶν 
ἐτῶν 1929 καὶ 1933, τὶς ὁποῖες 
προσυπέγραφε καὶ ὁ Δημη-
τριάδος Γερμανὸς καὶ βεβαίως 
συμφωνοῦσε πλήρως μὲ αὐτὲς 
καὶ ὁ πρώην Φλωρίνης. Ἐντὸς 
τῶν Καινοτόμων Ἀρχιερέων 
ὑπῆρχαν καὶ «Παλαιοημερο-
λογῖται», ὅπως βεβαίωνε ἀπὸ 
τὴν Ἐξορία του στὴν Ἀμοργὸ 
ὁ Δημητριάδος Γερμανὸς σὲ 
ἐπιστολή του τῆς 17.7.1935, 
οἱ ὁποῖοι ἀνέμεναν νὰ ἐκδηλωθοῦν καὶ ἐκρατοῦντο 
λόγῳ φόβου ἤ ἄλλων συγκυριῶν. Δὲν ἦταν ἐποχὴ 
καὶ στιγμὴ πρόσφορη τότε γιὰ μία ἀνένδοτα χωρι-
στικὴ καὶ καταδικαστικὴ τῶν Καινοτόμων γραμμή, 
μὲ συνεχῆ προβολὴ καὶ πρόταξη κάποιων αὐστηρῶν 
σημείων τῶν Κειμένων τοῦ 1935.
 Σημειωτέον, ὅτι οἱ Δημητριάδος καὶ πρώην Φλω-
ρίνης ἦταν ἤδη ὥριμοι Ἀρχιερεῖς τριῶν δεκαετιῶν, 
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μὲ τεράστια ποιμαντικὴ καὶ διοικητικὴ πεῖρα καὶ μὲ 
σοφίαν κατὰ Θεὸν καὶ κατὰ κόσμον οὐ τὴν τυχοῦσαν. 
Ἐπιθυμοῦσαν νὰ δροῦν μὲ διευρυμένη προοπτική, μὲ 
ἀνοικτοὺς ὁρίζοντες καὶ γέφυρες. Ὅλα αὐτὰ καὶ ἄλλα 
παραπλήσια, δὲν γίνονταν κατανοητὰ ἀπὸ τοὺς ὑπερ-
βολικὰ αὐστηροὺς ἐραστὲς τῆς ἀκριβείας, οἱ ὁποῖοι 
ζοῦσαν σὲ ἄλλο κλῖμα καὶ διατηροῦσαν διαφορετικὴ 
νοοτροπία, κλειστὴ καὶ περιοριστική, ἀδυνατοῦντες 
νὰ κατανοήσουν τὰ κίνητρά τους καὶ τὶς προσδο-
κίες τους · ἔτσι τοὺς παρεξηγοῦσαν δεινῶς καὶ τοὺς 
κατηγοροῦσαν γιὰ ἐνδοτικότητα ἤ καὶ «προδοσία» 
τῶν Ἀρχῶν τοῦ Ἀγῶνος, ἐφ’ ὅσον μάλιστα δὲν τοὺς 
ἰκανοποιοῦσαν μὲ ἀπαντήσεις ποὺ θὰ ἤθελαν στὰ 
συνεχῶς τιθέμενα πρὸς αὐτοὺς ἁπλοϊκὰ ἐρωτήματα 
πιστοποιήσεως τῆς πλήρους καὶ ὁριστικῆς ἐκπτώσε-
ως τῶν Καινοτόμων...
  Μία ἄλλη αἰτία διαστάσεως ἦταν καὶ ἡ παρατη-
ρούμενη ἀσυμφωνία τῆς διοικήσεως τῆς «Κοινότητος» 
μὲ τοὺς Ἀρχιερεῖς Δημητριάδος καὶ πρώην Φλωρίνης, 
διότι προφανῶς ἡ «Κοινότητα» δὲν ἦταν ἐξοικειωμέ-
νη στὴν συνεργασία μὲ ἔμπειρους Ἀρχιερεῖς, οἱ ὁποῖοι 
εἶχαν συστήσει Ἱερὰ Σύνοδο καὶ εἶχαν πλέον αὐτο-
δικαίως τὸν πρῶτο λόγο στὰ τοῦ ἱεροῦ Ἀγῶνος. Τὸ 
ἀποτέλεσμα ἦταν ἡ ἀντικατάσταση τῆς «Κοινότητος» 
ἀπὸ τὴν «Πανελλήνια Θρησκευτικὴ Ἐθνικὴ Ὀρθόδο-
ξη Κοινωνία» (ΠΘΕΟΚ) τὸ 1936.

***
 Τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1939 συνῆλθε στὴν Ἀθήνα «Συν
έδριο τῶν ἁπανταχοῦ τῆς Ἑλλάδος Γνησίων Ὀρθοδό-
ξων» ὑπὸ τοὺς Δημητριάδος καὶ πρώην Φλωρίνης μὲ 
ἀποφάσεις γιὰ τὴν καλύτερη ὀργάνωση καὶ δράση.
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 Οἱ διάφορες ὅμως ἀντιξοότητες ὁδήγησαν τὸν μέ-
χρι τότε Πρόεδρο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, Δημητριάδος 
Γερμανό, σὲ παραίτηση τὸ 1941, καὶ ἔκτοτε αὐτὸς μέ-
χρι τῆς Κοιμήσεώς του τὸ 1944 ἰδιώτευε, παραμείνας 
πάντως στὴν Γνήσια Ὀρθοδοξία, παρὰ τὸ ὅτι τοῦτο 
ἀμφισβητεῖται ἀπὸ μερικούς, λόγῳ κάποιων ἀμφιβό-
λων ἐνεργειῶν τοῦ μακαριστοῦ Ἱεράρχου.

 Τὸ βάρος τοῦ Ἀγῶνος ἔπε-
σε στὸν Ὁμολογητὴ Ἱεράρχη 
πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομο, 
ὁ ὁποῖος παρὰ τὴν προχωρημέ-
νη ἤδη ἡλικία του, δὲν ἔπαυε 
μὲ νεανικὸ ζῆλο νὰ ἐπιλαμ-
βάνεται τῆς διαποιμάνσεως 
τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων καὶ 
τῆς ἀντιμετωπίσεως ὅλων τῶν 
ἀναγκῶν καὶ δυσχερειῶν ποὺ 
ἀνέκυπταν.
 Τὸ 1942 ὁ Κυκλάδων Γερ-

μανὸς διαχωρίσθηκε ἀπὸ τὸν Βρεσθένης Ματθαῖο μὲ 
ἀνταλλαγὴ κατηγοριῶν μεταξύ τους καὶ συνέχισαν 
ξεχωριστὴ πορεία. Οἱ δύο αὐτοὶ εἶχαν διαφωνήσει 
νωρίτερα, κατὰ τὸ 1938, ὡς πρὸς τὸ ποιοὺς θὰ χειρο-
τονοῦσαν ὡς νέους Ἐπισκόπους καὶ ἔτσι δὲν προέβη-
σαν τότε σὲ ἐπισκοπικὲς χειροτονίες.
 Τὸ 1943 ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ ὁ Γέροντας Ἀρχιμαν-
δρίτης Ἱερώνυμος Ἁγιοπαυλίτης, ὁ τυφλός, μὲ προ-
ορατικὸ καὶ διορατικὸ χάρισμα, Ἱδρυτὴς ἀπὸ τοῦ 
1930 τῆς Ἱερᾶς Γυναικείας Μονῆς Ἁγίας Παρασκευῆς 
Ἀχαρνῶν Ἀττικῆς.
 Τὸ 1944 μαρτύρησε γιὰ τὴν Πίστη στὴν ὀρεινὴ Κο-
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ρινθία ἀπὸ τοὺς Συμμορῖτες ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ἰωσὴφ 
ἀπὸ τὴν Δεσφῖνα τῆς Φωκίδος, Κληρικὸς τῆς Ἐκκλη-
σίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων, τὰ ὀστᾶ τοῦ ὁποίου 
εὐωδίασαν.
 Τὸ 1945 οἱ δύο 
ὑποχωρήσαντε ς 
πρὸ δεκαετίας Ἐπί-
σκοποι Μεγαρίδος 
Χριστοφόρος καὶ 
Διαυλείας Πολύ-
καρπος ἑνώθηκαν 
καὶ πάλι μετὰ τοῦ 
πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου, μὲ ἀναπτέρωση τῶν 
ἐλπίδων γιὰ καλύτερη ἔκβαση τῶν ἐξελίξεων.

***
 Ἔκτοτε, μετὰ 
τὰ δεινὰ τῆς Κα-
τοχῆς, παρατηρή-
θηκε ἀνάπτυξη σὲ 
πολλοὺς τομεῖς τῆς 
Γνησίας Ἐκκλησί-
ας στὸ λειτουργικό, 
κατηχητικό, φιλαν-
θρωπικὸ καὶ γενικὰ 

ποιμαντικὸ ἔργο, μὲ ἐντατικοποίηση καὶ τῆς μαρτυ-
ρίας μέσῳ ἐκδόσεων, διαλέξεων κλπ.
 Οἱ διωγμοὶ παρὰ ταῦτα δὲν ἔπαυαν, ὅπως γιὰ πα-
ράδειγμα στὴν νῆσο Χίο, ὅπου ὁ τοπικὸς ἐπίσκοπος 
ἔκλεινε τὶς Μονὲς τοῦ Πατρίου καὶ καταδίωκε τοὺς 
Κληρικούς.
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 Τὸ 1946 ἱδρύθηκε καὶ τὸ Σωματεῖο μὲ τὴν ἐπωνυ-
μία «Γενικὸν Φιλόπτωχον Ταμεῖον τῆς Ἐκκλησίας 
τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλά-
δος», μὲ σκοπὸ τὴν παροχὴ ὑλικῆς βοηθείας στοὺς 
ἔχοντας ἀνάγκη, ἀλλὰ καὶ οἰκονομικῆς ἐνισχύσεως 
τῆς Ἐκκλησίας τῶν 
Γνησίων Ὀρθοδό-
ξων.
 Τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 
1947 συγκλήθηκε 
τὸ Πρῶτο Παν-
ελλήνιο Συνέδριο 
τῆς ΠΘΕΟΚ στὴν 
Ἀθήνα, σὰν μιὰ δι-
αμαρτυρία στὶς Ἀρχὲς γιὰ τὰ πιεστικὰ μέτρα κατὰ τῶν 
Γνησίων Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων Πολιτῶν καὶ γιὰ νὰ 
ὀργανωθεῖ καλύτερα ἡ διεξαγωγὴ τοῦ ἱεροῦ Ἀγῶνος. 
Οἱ ἐργασίες τοῦ Συνεδρίου διήρκεσαν ἐπὶ τριήμερον 
μὲ συμμετοχή, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς Ἀρχιερεῖς καὶ Κληρι-
κούς, 500 περίπου καὶ πλέον Ἀντιπροσώπων ἀπὸ τὶς 
Ἐνορίες ὁλόκληρης τῆς χώρας. Παρέστησαν ἀρκε-
τοὶ Βουλευτὲς καὶ ἄλλοι ἐπίσημοι. Ἀναγνώσθηκαν 
σπουδαῖες Εἰσηγήσεις, ὑψηλοτάτου ἐπιπέδου,  τόσο 
τοῦ πρώην Φλωρίνης καὶ τοῦ Σεβ. Διαυλείας, ὅσο καὶ 
Νομικῶν καὶ ἄλλων προσ-
ώπων, ὅπως καὶ τοῦ Ἁγιο-
ρείτου Ζηλωτοῦ Μοναχοῦ 
Ἀντωνίου (Μουστάκα) 
Καυ σοκαλυβίτου. Ἐπίσης, 
ἀναφέρθηκαν μαρτυρίες γιὰ 
τοὺς διωγμοὺς σὲ διάφορα 

Νέοι Διωγμοὶ τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων



49

μέρη τῆς χώρας, καὶ ἐκδόθηκε βαρυσήμαντο Ψήφισμα 
ἐμμονῆς στὴν Πίστη καὶ ἐκκλήσεως γιὰ παύση τῶν 
διωγμῶν.
 Τόσο τὸν Δεκέμβριο τοῦ ἔτους ἐκείνου, ὅσο καὶ 
τὸν Ἰούνιο τοῦ 1948, ἔγιναν προσπάθειες ἑνώσεως μὲ 
τὴν πλευρὰ τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου, μέσῳ συνυπο-
γραφῆς Πρακτικοῦ ἀναγνωρίσεως τῆς Ὀρθοδοξίας 
καὶ τῶν δύο μερίδων, ἀλλὰ αὐτὲς ματαιώθηκαν λόγῳ 
κυρίως ἀντιδράσεως τοῦ περιβάλλοντος τῆς Μονῆς 
τῆς Κερατέας.
 Τὸ 1948 ἡ Καινοτόμος Ἱεραρχία ἐξέδωσε Ἐγκύ-
κλιο, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία οἱ Κληρικοὶ τῶν «Παλαι-
οημερολογιτῶν», ὡς προερχόμενοι ἀπὸ καθηρημένους 
κατὰ τὴν γνώμη της Ἀρχιερεῖς, γίνονται δεκτοὶ ἀπὸ 
αὐτὴν διὰ χειροτονίας ! Βάσει αὐτῆς σημειώθηκαν ἤδη 
τότε βλάσφημες ἀναχειροτονήσεις ἀσταθῶν καὶ ριψά-
σπιδων Κληρικῶν σὲ κάποιες περιοχές.
 Τὸ ἴδιο ἐκεῖνο ἔτος φυλακίσθηκε ὁ Κυκλάδων Γερ-
μανός, διότι ἀποτόλμησε νὰ προβεῖ σὲ χειροτονίες 
Κληρικῶν τοῦ Πατρίου.
 Ὁ δὲ γνωστὸς ἀρχιμανδρίτης τοῦ Νέου Αὐγουστῖνος 
Καντιώτης, διὰ τοῦ περιοδικοῦ του «Χριστιανικὴ 
Σπίθα», καταφέρθηκε ἐναντίον τῆς ἀντικανονικῆς 
Ἡμερολογιακῆς Καινοτομίας καὶ τοῦ σάλου ποὺ ἐξ 
αἰτίας της δημιουργήθηκε.
 Τὸ 1948 ὅμως εἶναι καὶ τὸ ἔτος, κατὰ τὸ ὁποῖο ὁ 
Βρεσθένης Ματθαῖος, μόνος ἀπὸ τὸ 1942, ἀποφάσισε 
ὑπὸ τὴν πίεση καὶ τοῦ περιβάλλοντός του, ὑπέργηρος 
τότε 87 ἐτῶν (!), νὰ προβεῖ μόνος του ὡς ἐπίσκοπος, 
κατὰ παράβασιν τῶν Ἱερῶν Κανόνων, σὲ χειροτονί-
ες νέων ἐπισκόπων καὶ σύσταση δικῆς του συνόδου, 
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πιστεύοντας ὅτι ἄλλη ἐλπίδα διατηρήσεως τῆς Ὀρθο-
δοξίας δὲν ἀπέμενε!
 Ἡ κανονικὴ Ἱερὰ Σύνοδος ὑπὸ τὸν πρώην Φλωρί-
νης Χρυσόστομο προέβη σὲ ἀποκήρυξη τῆς ἀντικα-
νονικῆς καὶ πραξικοπηματικῆς αὐτῆς πράξεως · ὅμοια 
ἔπραξε καὶ ἡ ΠΘΕΟΚ.  
 Παρὰ ταῦτα προσπάθειες διαλλακτικὲς μὲ τὸν 
ὑπέργηρο Βρεσθένης Ματθαῖο ἔγιναν. Λίγο πρὶν ἀπὸ 
τὴν κοίμηση τοῦ Ματθαίου, τὸν Μάϊο τοῦ 1950, σὲ 
ἐπίσκεψη τοῦ πρώην Φλωρίνης σὲ οἰκία στὴν Ἀθή-
να, ὅπου ὁ Ματθαῖος νοσηλευόταν, πιστεύεται ὅτι 
ἐπῆλθε συμφιλίωσή τους, παρὰ τὴν ἀφιλάδελφη πα-
ρεμπόδιση καὶ πάλι ἀπὸ μέρους τοῦ περιβάλλοντός 
του.

 Μὲ τὴν ἔναρξη τοῦ 1950 ὁ 
Κυκλάδων Γερμανὸς ἐντάχθηκε 
στὴν κανονικὴ Ἱερὰ Σύνοδο ὑπὸ 
τὸν πρώην Φλωρίνης Χρυσόστο-
μο, γεγονὸς τὸ ὁποῖο χαροποίη-
σε τοὺς Γνησίους Ὀρθοδόξους. 
Τὸ ἴδιο ἔτος στηλιτεύθηκε Συν-
οδικὰ ἡ ἀντίχριστη Μασωνία. 
Ὁ δὲ Μεγαρίδος Χριστοφόρος 
ζήτησε καὶ ἔλαβε τὸν τίτλο Χρι-
στιανουπόλεως, γιὰ ἀποφυγὴ 
συγχύσεως ἀπὸ τὴν χρήση τοῦ 
προηγουμένου τίτλου του.

Νέοι Διωγμοὶ τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων
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ΑΠΟ τὸ 1949 μὲ τὴν ἐκλογὴ ὡς νέου ἀρχιεπισκόπου 
τῆς Καινοτόμου Ἐκκλησίας τοῦ ἀπὸ Ἰωαννίνων 

Σπυρίδωνος Βλάχου, τὰ πράγματα καὶ πάλι δυσκό-
λευσαν σοβαρά. Ὁ Σπυρίδων ἔθεσε ὡς προτεραιότη-
τά του «τὴν ἐξάλειψιν τοῦ παλαιοημερολογιτισμοῦ»!
 Στὶς 26.5.1950, λίγες μέρες μετὰ τὴν κοίμηση τοῦ 
Βρεσθένης Ματθαίου, ἡ τετραμελὴς τότε Ἱερὰ Σύν-
οδος ὑπὸ τὸν πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομο ἐξέδωσε 
Ἐγκύκλιο, ὑπενθυμίζουσα τὶς ἀρχὲς τῆς Ὁμολογίας 
τοῦ 1935 περὶ κηρύξεως τῆς Ἐκκλησίας τῶν Καινο-
τόμων ὡς Σχισματικῆς καὶ τῶν Μυστηρίων της ὡς 
στερουμένων ἁγιαστικῆς Χάριτος · προέβαινε δὲ σὲ 
προτροπή, οἱ Κληρικοὶ τοῦ Πατρίου νὰ μὴ ἐξυπη-
ρετοῦν μυστηριακῶς τοὺς Νεοημερολογῖτες χωρὶς 
προηγουμένως ὁμολογία καὶ μύρωσή τους. Ἀπευθυ-
νόταν ἐπίσης ἔκκληση ἑνώσεως στοὺς διϊσταμένους 
τοῦ Πατρίου, μὲ διαβεβαίωση ἀποκηρύξεως ὅσων 
θέσεων ὑποστηρίχθηκαν μετὰ τὸ 1937, οἱ ὁποῖες δὲν 
εὑρίσκονταν σὲ συμφωνία μὲ τὶς ἀρχὲς τῆς Ὀρθοδό-
ξου Ἐκκλησίας καὶ τοῦ ἱεροῦ Ἀγῶνος.
 Ἡ κίνηση αὐτὴ ἦταν φανερὸ ὅτι ἀπέβλεπε, σὺν τοῖς 
ἄλλοις, στὴν ἑνότητα τοῦ μετώπου τῶν Ἀκαινοτομή-
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των ἐν ὄψει τῶν διωκτικῶν τάσεων τῶν Καινοτόμων 
ἐναντίον τους.
 Τὸν Ὀκτώβριο τοῦ αὐτοῦ ἔτους ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ 
Ἀθηνῶν σὲ Ἀνακοίνωσή της βεβαίωνε ὅτι ἀπέκλειε 
τῆς φοιτήσεως στοὺς σπουδαστὲς τοῦ «παλαιοῦ ἡμε-
ρολογίου»!
 Ἤδη ἀπὸ τὸν Ἰούλιο τοῦ 1950 ἡ Νεοημερολογιτικὴ 
Ἱεραρχία σὲ Ὑπόμνημά της πρὸς τὴν Κυβέρνηση κα-
ταφερόταν σκαιῶς ἐναντίον τῆς «μανίας τοῦ παλαιο-
ημερολογιτισμοῦ», τὸν ὁποῖο θεωροῦσε προπαγάνδα 
πιὸ ἐπικίνδυνη καὶ ἀπὸ τὸν Κομμουνισμό, ἀλλὰ καὶ 
προγεφύρωμα τοῦ Σλαυϊσμοῦ (!), καὶ πρότεινε μέτρα 
ἀπίστευτης σκληρότητος καὶ βαρβαρότητος γιὰ τὴν 
καταστολή, δίωξη καὶ διάλυσή του.
 Μία δικαιολόγηση τοῦ ἑτοιμαζόμενου διωγμοῦ 
ἦταν ἡ ἀναφορὰ σὲ σκάνδαλα, ποὺ εἶχαν καταγγελ-
θεῖ ὅτι συνέβησαν στὴν Γυναικεία Ἱερὰ Μονὴ Πευ-
κοβουνογιατρίσσης Κερατέας, τοῦ περιβάλλοντος τοῦ 
μακαρίτου Βρεσθένης Ματθαίου.
 Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ὑπὸ τὸν πρώην Φλωρίνης προέβη 
σὲ ἀποδοκιμασία τῶν φημολογουμένων ἀτασθαλιῶν 
στὴν Μονή, παρέχουσα τὴν βεβαίωση ὅτι δὲν εἶχε 
καμία πνευματικὴ σχέση μὲ τὸ περιβάλλον της καὶ 
φυσικὰ καμία εὐθύνη γιὰ ὅσα πιθανὸν συνέβησαν.
 Ἐπίσης, προέβη σὲ ἐμπεριστατωμένες ἀπολογητικὲς 
ἀπαντήσεις μέσῳ τοῦ Τύπου σὲ κακοήθεις κατηγορίες 
τῶν Νεοημερολογιτῶν, ὅπου τονιζόταν μεταξὺ τῶν 
ἄλλων, ὅτι οἱ Γνήσιοι Ὀρθόδοξοι εἶναι ἀποδεδειγμέ-
να ἐθνικόφρονες καὶ δὲν ἔχουν καμία σχέση μὲ τὸν 
ἄθεο Κομμουνισμό.

Ὁ μεγάλος Διωγμὸς τοῦ 1951 καὶ ἡ μετέπειτα ἐξέλιξη
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 Ὁ Ὑπουργὸς Δημοσίας Τάξεως καὶ Ἀσφαλείας κ. 
Θεολογίτης δήλωσε τότε στὸν Τύπο ὅτι οἱ Παλαιοη-
μερολογῖτες ἀνέρχονται σὲ ἀρκετὲς ἑκατοντάδες χι-
λιάδων πολιτῶν καὶ δικαιοῦνται θρησκευτικῆς ἐλευ-
θερίας καὶ συνταγματικῆς προστασίας.
 Ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων, 
ἐν ὄψει τοῦ διαφαινομένου διωγμοῦ, συγκροτήθηκαν 
δύο Ἐπιτροπὲς Ἀγῶνος γιὰ τὸν συντονισμὸ καὶ τὴν 
προώθηση τῶν ἐκκλήσεων καὶ διαμαρτυριῶν πρὸς 
ἀποσόβηση τοῦ ἐνδεχομένου τούτου.
 Τελικὰ ἡ Κυβέρνηση, κατόπιν τοῦ ἀπὸ Ἰουλίου 
1950 Ὑπομνήματος τῶν Νεοημερολογιτῶν καὶ γνω-
ματεύσεως ἐπιτροπῆς καθηγητῶν, προέβη στὴν ἔκδο-
ση τῆς πράξεως 45 τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου τῆς 
3.1.1951, μὲ ἀπόφαση σκληροῦ καὶ ἀπάνθρωπου δι-
ωγμοῦ τῶν «Παλαιοημερολογιτῶν»!
 Παρὰ ταῦ-
τα, ἡ Ἱερὰ Σύν-
οδος μὲ μεγάλο 
ἀγῶνα κατώρ-
θωσε καὶ ἔλαβε 
ἄδεια γιὰ τὴν 
ἐπιτέλεση τῶν 
Θ ε ο φ α ν ί ω ν 
τοῦ 1951 στὸ 
Παλαιὸ Φάλη-
ρο μὲ ἀπίστευτη κοσμοσυρροὴ παρὰ τὶς δυσμενεῖς 
καιρικὲς συνθῆκες. Τότε ὑπῆρχαν στὴν δύναμη τῆς 
Ἱερᾶς Συνόδου περὶ τοὺς 100 Κληρικούς, οἱ ὁποῖοι 
λειτουργοῦσαν σὲ περίπου 350 Ναούς.

μέχρι τῆς Κοιμήσεως τοῦ πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου
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 Ἀμέσως μετὰ ὁ διωγμὸς κατὰ τῶν Γνησίων Ὀρθο-
δόξων ξέσπασε μὲ μεγάλη ἔνταση καὶ τραγικὰ ἀπο-
τελέσματα: ἐκδόθηκαν ἀποφάσεις συλλήψεως τῶν 
Ἀρχιερέων, ἄρχισε τὸ κλείσιμο καὶ ἡ σφράγιση 
Ἱερῶν Ναῶν, ποὺ χτίστηκαν μὲ ἱδρῶτα καὶ αἷμα, 
μὲ τὸ σκεπτικὸ ὑφαρπαγῆς τους, συνελήφθησαν Ἱε-
ρεῖς, οἱ ὁποῖοι κακοποιήθηκαν, ἐξυβρίσθηκαν, ἀπο-
σχηματίσθηκαν, ξυρίσθηκαν, ἐξωρίσθηκαν καὶ ὑπέ-
στησαν κάθε εἴδους ταπεινώσεις, διώχθηκαν ἀπάν-
θρωπα Ἱερὲς Μονὲς καὶ Μοναχοὶ καὶ Μονάζουσες, 
ἡ Θεία Λατρεία ἀπαγορεύθηκε, Θεῖες Λειτουργίες 
διακόπηκαν καὶ βεβηλώθηκαν τὰ Ἅγια, Λιτανεῖες 

διαλύθηκαν, Ἐπι-
τάφιοι ἀνατράπη-
καν, καὶ ὁ ἁπλός, 
ἁγνὸς καὶ πιστὸς 
λαὸς τοῦ Πατρίου 
χλευάσθηκε, δάρ-
θηκε, διασύρθηκε, 
μωλωπίσθηκε καὶ 
ἐκτοπίσθηκε!...

 Πολὺ δίκαια, μέρος τοῦ Τύπου κατήγγειλε τοὺς 
διωγμοὺς τῶν ἀθώων καὶ νομοταγῶν «Παλαιοημε-
ρολογιτῶν», κάνοντας ἀναφορὰ σὲ «γελοίους κυ-
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βερνῆτες» καὶ «ψευ-
δονέρωνες», ἄν καὶ 
βέβαια οἱ ἠθικοὶ 
αὐ τουργοὶ ἦταν οἱ 
μεγα λόσχημοι Κλη-
ρικοὶ τοῦ Νέου...

***
 Τὴν 1.2.1951 
συν ελήφθη στὴν Σταμάτα Ἀττικῆς ὁ Πρόεδρος τῆς 
Ἱε ρᾶς Συνόδου Σεβ. Μητροπολίτης πρώην Φλωρί-
νης Χρυ σόστομος καὶ φυλακίσθηκε. Ὁ ὅρος ἀπὸ τὸν 
Καινο τόμο διώκτη ἀρχιεπίσκοπο Σπυρίδωνα νὰ δε-
χθεῖ τὸ μνημόσυνό του, γιὰ νὰ ἀφεθεῖ ἐλεύθερος καὶ 
νὰ λάβει τοὺς ἀπὸ τὸ 1935 ἀρχιερατικούς του μισθοὺς 
καὶ συντάξεις, μὲ τόκους καὶ ἐπιτόκια καὶ πλούσια 
δῶρα, ἀπορρίφθηκε ἀποφασιστικά!...
 Σὲ ἐπισκεφθέντα αὐτὸν στὴν φυλακὴ συνεργάτη 
του ὁ Ὁμολογητὴς Ἱεράρχης βεβαίωσε ὅτι ἦταν πολὺ 
καλὰ σωματικῶς καὶ περισσότερο ψυχικῶς, διότι 
διῆγε μία ἀπὸ τὶς πιὸ ὡραῖες ἡμέρες τῆς ζωῆς του· 
στὸ ἐρώτημα ἄν αἰσθανόταν κουρασμένος (ἦταν τότε 
81 ἐτῶν!), ἀπάντησε ὅτι δὲν κουράζεται κανεὶς ὅταν 
ὑποφέρει γιὰ ἕναν ἀγῶνα, τὸν ὁποῖον πιστεύει!
 Τόπος ἐξορίας του 
ἀποφασίσθηκε ἡ δυσπρό-
σιτη Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου 
Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου 
Ὑψηλοῦ (ὑψόμετρο 850 
μ.) στὴν νῆσο Λέσβο.
 Οἱ ὑπόλοιποι τρεῖς 

μέχρι τῆς Κοιμήσεως τοῦ πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου
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Ἀρχιερεῖς ἔσπευσαν νὰ κρυφθοῦν καὶ διῆγαν ὡς 
ἔγκλειστοι.
 Ὁ Κυκλάδων Γερμανός, ἡλικίας 87 ἐτῶν, ἀπεβίωσε 
ἀπὸ τὶς κακουχίες καὶ τὴν θλίψη του στὶς 24.3.1951. 
Ἡ Ἐξόδιός του Ἀκολουθία τελέσθηκε μυστικὰ στὸ 
νοσοκομεῖο ἀπὸ τὸν τότε Ἀρχιμανδρίτη Χρυσόστο-
μο Κιούση καὶ τάφηκε στὴν Ἀθήνα, ἄνευ Κληρικοῦ, 
παρουσίᾳ μεγάλου πλήθους λαοῦ, ποὺ ὅμως ἀντιμε-
τώπισε δίωξη μὲ συλλήψεις καὶ προσαγωγὲς γιὰ «πα-
ράνομη συγκέντρωση»!
 Πλῆθος πιστῶν κλείσθηκε στὸν Ναὸ τοῦ Ἁγίου 
Παύλου Παλαιᾶς Κοκκινιᾶς καὶ ἄρχισαν νηστεία καὶ 
προσευχή, μὲ σύνθημα «Θέλουμε ἐλευθερία, θέλουμε 
τοὺς Ἀρχιερεῖς καὶ Ἱερεῖς μας!», μὲ ἀποτέλεσμα νὰ 
ἐπέμβει ἡ ἀστυνομία καὶ νὰ τοὺς ἐκβάλει μὲ βία ἀπο-
μακρύνοντάς τους. Διωκόμενοι, ἔψαλαν συγκινητικὴ 
παραλλαγὴ τῆς Φήμης τοῦ ἐξορισμένου Ποιμενάρχου: 
«Χρυσοστόμου τοῦ Δεσμώτου καὶ Ὁμολογητοῦ τῆς 
Ὀρθοδοξίας Ἱεράρχου, πολλὰ τὰ ἔτη»!...
 Ἐκτὸς πολλῶν παραγόντων στὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ 
ἐξωτερικό, οἱ ὁποῖοι διαμαρτυρήθηκαν γιὰ τοὺς με-
σαιωνικοὺς καὶ ἀντιδημοκρατικοὺς αὐτοὺς διωγμούς, 
ἐξέφρασε τὴν ἀνησυχία καὶ θλίψη του καὶ ὁ τότε Πα-
τριάρχης Ἀλεξανδρείας Χριστοφόρος.
 Εἶναι ἀξιοσημείωτον ὅτι ἐνόσῳ ὁ μαρτυρικὸς Ἱε-
ράρχης πρώην Φλωρίνης ἦταν ἐξόριστος, ἔλαβε γράμ-
μα ἀπὸ τὸν πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Ἀθηνα-
γόρα, ὁ ὁποῖος παλαιότερα εἶχε διατελέσει Διάκονός 
του, ποὺ τὸν προσκαλοῦσε στὴν Κωνσταντινούπολη 
ὡς ἀγαπητὸ «Γέροντά» του, γιὰ νὰ τοῦ προσφέρει 
μία ἀπὸ τὶς καλύτερες Μητροπόλεις καὶ κάθε ἄλλη 
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τιμὴ καὶ ἀνάπαυση. Ὁ ἐξόριστος Ὁμολογητὴς ἀπάν-
τησε μὲ παρρησία ὅτι ἡ μόνη ἀνάπαυσή του εἶναι 
νὰ φρον τίσει ὁ πατριάρχης γιὰ τὴν ἑνότητα τῶν 
Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, μέσῳ τῆς ἐπαναφορᾶς τοῦ 
Πατρίου Ἡμερολογίου στὴν Ἐκκλησία!
 Εἶναι ἀξιοσημείωτον, ὅτι ὁ Ὁμολογητὴς Ἱεράρχης 
ἀπὸ τὴν Ἐξορία του δὲν ἔπαυε νὰ ἐνισχύη τὰ πνευ-
ματικά του τέκνα μέσῳ ἐπιστολῶν, καὶ μάλιστα τοὺς 
ἐν Κυρίῳ συνεργούς του λαϊκοὺς θεολόγους Σταῦρο 
Καραμῆτσο καὶ Διονύσιο Μπατιστᾶτο, οἱ ὁποῖοι συν-
εκοπίαζαν ὑπὲρ εὐοδώσεως τοῦ ἱεροῦ Ἀγῶνος. 
 Κατόπιν ἐνεργειῶν πολλῶν παραγόντων, καὶ μά-
λιστα τῶν κυβερνητικῶν Βουλευτῶν Χίου Νικολάου 
Ζορμπᾶ, Σερρῶν Χριστοδούλου Γοργία καὶ Βοιωτίας 
Χαραλάμπους Σκουτέρη, ὁ 
Πρόεδρος τῆς Κυβερνήσε-
ως Νικ. Πλαστήρας ἐξέδω-
σε διαταγὴ τὴν 16.7.1952 
διακοπῆς τῆς Ἐξορίας τοῦ 
πρώην Φλωρίνης Χρυσο-
στόμου καὶ ἐπανόδου του 
στὴν Ἀθήνα.
 Τὴν ἑπομένη ὁ ἀκμαῖος 
Ἱεράρχης ἐπανῆλθε ἀερο-
πορικῶς στὴν πρωτεύουσα 
καὶ στὴν οἰκία του, μετὰ 
ἀπὸ 17μηνη Ἐξορία καὶ στὶς 19.7.1952 πραγματο-
ποιήθηκε συνάντηση στὰ Γραφεῖα τῆς Συνόδου καὶ 
μὲ τοὺς δύο ἑτέρους Ἀρχιερεῖς, Χριστιανουπόλεως 
Χριστοφόρο καὶ Διαυλείας Πολύκαρπο, καὶ μὲ τὸν 
Κλῆρο καὶ τὸν Λαό. Παρ’ ὅλες τὶς ὑφιστάμενες δυ-
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σκολίες, ὁ Πρωθιεράρχης ἄρχισε μὲ νέες δυνάμεις τὴν 
διαποίμανση τοῦ Ὁμολογητικοῦ Ποιμνίου.

***
 Παρὰ τὴν κατάπαυση τοῦ ἀπηνοῦς διωγμοῦ καὶ 
τὴν ἔναρξη εὐνοϊκῶν συνθηκῶν, οἱ δυσχέρειες δὲν 
εἶχαν ἀκόμη ἀποκατασταθεῖ καὶ ἔπρεπε πολλὰ νὰ 
γίνουν.
 Ἐκεῖνο τὸ διάστημα ὅμως, προέκυψε νέο πρό-
βλημα. Ἡ προσφυγὴ τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων σὲ 
πολιτικὰ πρόσωπα, γιὰ τὴν ἄρση τῶν ἐναντίον τους 
περιοριστικῶν μέτρων, εἶχε καὶ δυσάρεστες ἐπιπτώ-
σεις ἐντὸς αὐτῶν. Διότι τότε (1952) συνέπεσε νὰ εἶναι 
προεκλογικὴ περίοδος καὶ μεταφέρθηκε ὀξὺς κομμα-
τικὸς ἀνταγωνισμὸς μέσα στὶς τάξεις τῶν ὑπευθύνων 
στὸ Πάτριο, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἀσκοῦνται πιέσεις καὶ 
στοὺς τρεῖς Ἀρχιερεῖς καὶ στοὺς πιστούς, γιὰ ὑπερψή-
φιση τοῦ ἑνὸς ἤ τοῦ ἄλλου πολιτικοῦ κόμματος.
 Τοῦτο εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τὴν Ἀνακοίνωση παραι-
τήσεως τῶν Ἀρχιερέων (6.11.1952) ἀπὸ τὴν ποιμαν
τορία τῶν Παλαιοημερολογιτῶν. Καὶ γιὰ νὰ πεισθεῖ 
νὰ ἀνακαλέσει, τουλάχιστον ὁ πρώην Φλωρίνης, καὶ 
νὰ ἀναλάβει καὶ πάλι τὴν ἡγεσία τοῦ ἱεροῦ Ἀγῶνος, 
ἦταν ἀνάγκη νὰ παραιτηθεῖ τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο 
τῆς ΠΘΕΟΚ, προσκείμενο σὲ συγκεκριμένο πολιτικὸ 
κόμμα, καὶ νὰ ἀναλάβει ἄλλο Διοικητικὸ Συμβούλιο, 
προσκείμενο σὲ ἕτερο πολιτικὸ κόμμα.
 Διὰ τοῦ τρόπου αὐτοῦ ὁ πρώην Φλωρίνης ἐπανῆλθε 
πράγματι στὰ καθήκοντά του, οἱ δύο ὅμως ἄλλοι Ἐπί-
σκοποι Χριστοφόρος καὶ Πολύκαρπος ἀποσκίρτησαν 
ὁριστικὰ ἀπὸ τὸν ἱερὸ Ἀγῶνα, ἔγιναν δεκτοὶ ἀπὸ τοὺς 
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Νεοημερολογῖτες ὡς Ἀρχιερεῖς τὴν φορὰ αὐτή, καὶ ἐν 
συνεχείᾳ τοποθετήθηκαν σὲ Μητροπόλεις. 
 Ἐν τῷ μεταξύ, καὶ παρὰ τὶς διαψεύσεις τῶν ἐλπί-
δων σὲ ὑποσχέσεις τῶν πολιτικῶν, οἱ Ἀκαινοτόμη-
τοι ἀνασυντάχθηκαν καὶ συνέχισαν τὸν Ἀγῶνα μὲ 
εἰρήνευση ποὺ ἐπῆλθε στὴν Διοίκηση ὑπὸ τὸν πρώην 
Φλωρίνης Χρυσόστομο. Οἱ διωγμοί, ὅμως, συνεχίσθη-
καν σὲ διάφορα μέρη τῆς πατρίδος μας. Ἱερεῖς συλ-
λαμβάνονταν καὶ φυλακίζονταν, ὅπως ὁ ἀκουστὸς 
χαρισματικὸς Πνευματικὸς π. Εὐγένιος Λεμονῆς ὁ 
Ἁγιορείτης, καὶ ἐπίσης ὁ ἀκατάβλητος ἀγωνιστὴς π. 
Μερκούριος Καλοσκάμης στὸν Πειραιᾶ.
 Ὁ Ὁμολογητὴς Ἱεράρχης πρώην Φλωρίνης, ἀκα-
ταπόνητος στὶς δοκιμασίες, αἰσθανόταν πλέον μία 
κάμψη, ἀλλὰ καὶ ἀπογοήτευση ἀπὸ τὴν ἐξέλιξη τῶν 
πραγμάτων. Ἡ ἐπίσημη Ἐκκλησία δὲν φαινόταν νὰ 
ἔχει διάθεση γιὰ ἐπίλυση τοῦ Ἡμερολογιακοῦ μέσῳ 
Ὀρθοδόξου Συνόδου, οἱ Νεοημερολογῖτες συνέχιζαν 
τὶς διώξεις, ἀλλὰ καὶ ἡ δεύτερη ἀποσκίρτηση ἰδίως 
τοῦ Διαυλείας Πολυκάρπου, στὸν ὁποῖον στήριζε 
τὶς ἐλπίδες του γιὰ συνέχιση τοῦ ἱεροῦ Ἀγῶνος, τὸν 
ἔθλιψε βαθύτατα. Ἀπόπειρα δὲ γιὰ σύμπραξη μὲ τὸν 
Κορυτσᾶς Εὐλόγιο (Κουρίλα) δὲν εὐοδώθηκε.
 Ὁ σεπτὸς Ἱεράρχης, κατόπιν προετοιμασίας καὶ 
ἐξομολογήσεως στὸν χαρισματικὸ Πνευματικό του π. 
Ἰωάννη Βαξεβανόπουλο τῆς Ἀμφιάλης, παρέδωσε τὴν 
ψυχή του στὸν Κύριο μὲ ὁσιακὸ τέλος τὴν 7η Σεπτεμ-
βρίου τοῦ 1955, γιὰ νὰ ἀναπαυθεῖ ἀπὸ τοὺς κόπους 
ἰδίως τῆς τελευταίας 20ετίας τῆς πολυκυμάντου ζωῆς 
του καὶ νὰ λάβει τὸν στέφανο τῆς Ὁμολογίας καὶ 
Νίκης!

μέχρι τῆς Κοιμήσεως τοῦ πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου
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 Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία του 
ἐψάλη στὸν ἱστορικὸ Ἱερὸ Ναὸ 
τῆς Μεταμορφώσεως Κυψέλης 
Ἀθηνῶν, ὅπου συνήθως χορο-
στατοῦσε, καὶ ἐτάφη στὴν Ἱερὰ 
Μονὴ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου 
Θρακομακεδόνων Ἀττικῆς. Τὸ 
πλῆθος τῶν ἀπορφανισθέντων 
πιστῶν, τοῦ ὑποσχέθηκε πονε-
τικά: «Πατέρα, θὰ ἐξακολουθήσουμε τὸν Ἀγῶνα!», 
ὅπως καὶ ἔγινε.
 Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι Μνημόσυνό του ὡς 
Ὀρθοδόξου Ἀρχιερέως τέλεσε ὁ Πατριάρχης Ἀλε-
ξανδρείας Χριστοφόρος στὸν πατριαρχικὸ Ναὸ τοῦ 
Ἁγίου Σάββα Ἀλεξανδρείας.
 Ὅταν ἔγινε ἡ ἐκταφὴ τοῦ Ὁμολογητοῦ Ποιμε-
νάρχου, ἕξι χρόνια μετὰ τὴν Κοίμηση Αὐτοῦ, εὐωδία 

ξεχύθηκε σὲ ὅλη τὴν Μονή, ἡ 
ὁποία διήρκεσε 40 ὁλόκλη-
ρες ἡμέρες! Μία Μοναχή, ποὺ 
ὑπῆρχε ἀμφιβολία γιὰ τὸ ἄν 
εἶχε βαπτισθεῖ, εἶδε τὸν Ἱε-
ράρχη σὲ δόξα νὰ τῆς λέγει 
ὅτι δὲν εἶναι βαπτισμένη καὶ 
ἔτσι βαπτίσθηκε κανονικά. 
Ἄλλη δὲ φυματικὴ κοπέλα 
ἀπὸ τὶς Ἀχαρνὲς ἔλαβε λαδά-
κι ἀπὸ τὸ κανδήλι τοῦ τάφου 
του καὶ ἀλείφθηκε, μὲ ἀποτέ-
λεσμα νὰ θεραπευθεῖ!...

Ὁ μεγάλος Διωγμὸς τοῦ 1951 καὶ ἡ μετέπειτα ἐξέλιξη



ΣΤ΄. Ἡ πορεία στὴν ὀρφανία
καὶ ἡ σύσταση νέας Ἱερᾶς Συνόδου

ΑΜΕΣΩΣ μετὰ τὴν μακαρία Κοίμηση τοῦ ἀειμνή-
στου Ἡγέτου πρώην Φλωρίνης κυροῦ Χρυσοστό-

μου, συστήθηκε προσωρινὴ τριμελὴς Ἐπιτροπὴ ἀπὸ 
Ἀρχιμανδρῖτες γιὰ τὴν διοίκηση τοῦ ἱεροῦ Ἀγῶνος.
 Στὶς 16.9.1955 συνῆλθε τὸ Ἱερατεῖο στὸ Α΄ Πανελ-
λήνιο Ἱερατικὸ Συνέδριο καὶ ἀνέθεσε σὲ δωδεκαμελῆ 
Ἐκκλησιαστικὴ Ἐπιτροπὴ διοικητικὰ καθήκοντα 
Τοποτηρητοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθο-
δόξων, ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ Γέροντος Ἀρχιμανδρί-
του Ἀκακίου Παππᾶ τοῦ Ἁγιορείτου καὶ Κτήτορος 
τῆς Ἱερᾶς Γυναικείας Μονῆς τοῦ Ἁγίου Νικολάου 
Παιανίας Ἀττικῆς. Κύρια ἐπιδίωξη τῆς Ἐπιτροπῆς 
ἦταν ἡ ἀναγκαία προσπάθεια γιὰ ἐξεύρεση τρόπου 
χειροτονίας Ἀρχιερέων. Γραμματεὺς τῆς Ἐπιτροπῆς 
ὁρίσθηκε ὁ δραστήριος Ἀρχιμανδρίτης Χρυσόστομος 
Κιούσης. Σημειώθηκε δὲ συνεργασία μὲ τὶς Ἐπιτροπὲς 
τῶν ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα Ἐνοριῶν γιὰ τὴν ἀπρόσκοπτη 
ὀργάνωση καὶ συνέχιση τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς καὶ 
δράσεως σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς μὲ καλὰ ἀποτελέσματα.
 Ἡ ἀποβίωση τοῦ Καινοτόμου διώκτου ἀρχιεπισκό-
που Σπυρίδωνος Βλάχου τὸ ἑπόμενο ἔτος 1956 ἐπέφε-
ρε μεγάλη ἀνακούφιση, διότι τὰ κατασταλτικὰ μέτρα 
τῶν διωγμῶν κατὰ τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων περιο-
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ρίστηκαν, χωρὶς βέβαια νὰ παύσουν καὶ ἐντελῶς.
 Ἔτσι, στὰ Θεοφάνια τοῦ 1957 ἐπιτράπηκε ἡ κατά-
δυση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στὸν Ἅγιο Γεώργιο Κερατ-
σινίου, μὲ συμμετοχὴ μεγάλου πλήθους πιστῶν, ἔχον-
τας ἐπικεφαλῆς τοὺς Ἀρχιμανδρῖτες Ἀκάκιο Παππᾶ 
τὸν Γέροντα καὶ Χρυσόστομο Κιούση.
 Τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1957 συνῆλθε στὴν Ἀθήνα 
τὸ Β΄ Πανελλήνιο Ἱερατικὸ Συνέδριο, στὸ ὁποῖο 
προσῆλθαν ὅλοι σχεδὸν οἱ Κληρικοὶ τῶν Γνησίων 
Ὀρθοδόξων ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, ὅπως καὶ ἀντιπρόσω-
ποι τῶν Ζηλωτῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἀλλὰ ἡ εἴσοδος 
σὲ λαϊκοὺς ἀντιπροσώπους δὲν ἐπιτράπηκε. Ἔγινε 
ἀπολογισμὸς ἔργου καὶ ἐξελέγη νέα δωδεκαμελὴς 
Ἐκκλησιαστικὴ Ἐπιτροπή, καθὼς ἐπίσης ἐξελέγη-
σαν μὲ ψηφοφορία τρεῖς Ἀρχιμανδρῖτες ὡς ὑποψήφιοι 
Ἐπίσκοποι, οἱ Ἀκάκιος Παππᾶς ὁ Γέρων, Χρυσόστο-
μος Νασλίμης καὶ Χρυσόστομος Κιούσης.  
 Τὸ ἔτος ἐκεῖνο ἀγοράσθηκαν καὶ τὰ ἰδιόκτητα Γρα-
φεῖα τῆς Ἐκκλησίας ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Κάνιγγος 32.
 Τὸ ἑπόμενο ἔτος 1958 οἱ προσπάθειες γιὰ ἐξεύρε-
ση λύσεως στὸ θέμα λήψεως ἐπισκοπικῆς χειροτονίας 
ἐντάθηκαν σὲ διάφορες κατευθύνσεις.
 Ἔγιναν κρούσεις, ἐπίσης, γιὰ ἐπίλυση τοῦ Ἡμε-

Ἡ πορεία στὴν ὀρφανία
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ρολογιακοῦ ζητήματος στὸν φίλα προσκείμενο στὸν 
ἱερὸ Ἀγῶνα Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας Χριστοφόρο, ὁ 
ὁποῖος ὑποσχέθηκε βοήθεια. Μάλιστα, ἀπηύθυνε ἐπί-
σημη ἐπιστολὴ στὸν τότε ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν τῆς 
Καινοτόμου Ἐκκλησίας Θεόκλητο περὶ τῆς ἐκκλησι-
αστικῆς διαιρέσεως ἐξ αἰτίας τῆς εἰσαγωγῆς τοῦ Νέου 
Ἡμερολογίου, ἐξέφραζε τὴν μετάνοιά του ποὺ καὶ 
ὁ ἴδιος δέχθηκε γιὰ τὴν Ἀλεξάνδρεια τὸ Γρηγορι-
ανὸ Ἡμερολόγιο καὶ ζητοῦσε ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τῆς 
Ἑλλάδος νὰ ἀσχοληθεῖ μὲ τὸ θέμα τῆς ἐπιστροφῆς στὸ 
Πάτριο.
 Ὑπόμνημα προτρεπτικὸ ἐπιλύσεως τοῦ Ἡμερολογι-
ακοῦ ἀπέστειλε τὸ ἔτος ἐκεῖνο καὶ ἡ Ἐκκλησιαστικὴ 
Ἐπιτροπὴ διοικήσεως τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων πρὸς 
τὴν Καινοτόμο Ἱεραρχία μὲ ἰδιαίτερα μετριοπαθῆ 
τόνο, ἄνευ δυστυχῶς ἀποτελέσματος.
 Παράγοντες τοῦ Πατρίου ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα ταξίδευ-
σαν στοὺς Ἁγίους Τόπους καὶ ἦλθαν σὲ ἐπαφὴ τόσο μὲ 
στελέχη τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ὅσο καὶ μὲ Ρώ-
σους προσκειμένους στὴν Διασπορὰ γιὰ τὸ ζήτημα τῆς 
ἐκκλησιαστικῆς καλύψεώς τους. Πρόταση γιὰ πιθανὴ 
πνευματικὴ κάλυψη ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων 
εἶχε τεθεῖ ἤδη ἀπὸ τὸ 1956 μὲ ἔγκριση τῆς Ἐκκλησια-
στικῆς Ἐπιτροπῆς Διοικήσεως τοῦ ἱ. Ἀγῶνος.
 Πρέπει νὰ σημειωθεῖ ὅτι πιστευόταν ἀκόμη τότε 
πὼς οἱ τοπικὲς Ἐκκλησίες ποὺ ἔμειναν μὲ τὸ Πάτριο 
δὲν κατατάσσονταν στὴν ἴδια μοῖρα μὲ ὅσες δέχθη-
καν τὸ Νέο, ἄν καὶ ἡ κοινωνία μὲ αὐτὲς καὶ ἡ ἀνοχή 
τους ἔναντι τοῦ Νέου Ἡμερολογίου ἦταν μεμπτὴ καὶ 
ἀξιοκατάκριτη.

***

 καὶ ἡ σύσταση νέας Ἱερᾶς Συνόδου
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 Ἀπὸ σωζόμενη ἀλληλογραφία τῆς ἐποχῆς (1958) 
φαίνεται ὅτι ὁ Ἀσκητὴς Ρῶσος Μοναχὸς Ἀντώνιος 
Ἁγιοσαββαΐτης κατέβαλε προσπάθειες ἀποτεινόμε-
νος σὲ Ἀρχιερεῖς τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς, σχετικὰ μὲ 
τὸ θέμα χειροτονίας Ἐπισκόπου γιὰ τὴν Ἐκκλησία 
τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος. Ὁ 
Ἀρχιεπίσκοπος Σικάγου Σεραφεὶμ 
(Ἰβανὼβ) ἔδειχνε πρόθυμος νὰ 
ταξιδεύσει στὴν Εὐρώπη γιὰ τὸν 
σκοπὸ αὐτό, ὥστε νὰ συμπράξει 
μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο τότε Δυτικῆς 
Εὐρώπης Ἰωάννη (Μαξίμοβιτς), 
ἐπίσης πρόθυμο συμπαραστάτη 
καὶ βοηθὸ τῶν Ἑλλήνων Παλαι-
οημερολογιτῶν, προκειμένου νὰ 
χειροτονήσουν ὑποψηφίους στὴν Ἀρχιερωσύνη. Γιὰ 
χειροτόνηση Ἱερέων προτεινόταν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος 
Ἰωάννης Μαξίμοβιτς, ὁ ὁποῖος ἦταν σύμφωνος νὰ 
βοηθήσει μὲ τὸν τρόπο αὐτό. Ὅμως, ἐκφραζόταν ἡ 
δυσκολία νὰ ὑπάρξει ἐπίσημη Συνοδικὴ ἔγκριση γιὰ 
ὅλες αὐτὲς τὶς κινήσεις, διὰ τοῦ τότε Προέδρου τῆς 
Συνόδου τῶν Ρώσων Μητροπολίτου Ἀναστασίου, 
διότι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς ἀντιμετώ-
πιζε ἐχθρότητα ἀπὸ τὶς λοιπὲς ἐπίσημες Ἐκκλησίες 
καὶ φοβόταν μέτρα ἀνασταλτικὰ ἐναντίον της. Γι’ 
αὐτὸ καὶ ὁ Μητροπολίτης Ἀναστάσιος δὲν ἔδειχνε 
νὰ συγκινεῖται σὲ ἐκκλήσεις βοηθείας, ὅπως γιὰ πα-
ράδειγμα σὲ μία ἐπιστολὴ τοῦ τότε Ἀρχιμανδρίτου 
Πέτρου Ἀστυφίδη, ποὺ τὸν ἐκλιπαροῦσε γιὰ «σωτη-
ρία» τοῦ Παλαιοημερολογιτισμοῦ στὴν Ἑλλάδα...  

***

Ἡ πορεία στὴν ὀρφανία
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 Τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1958 συνῆλθε στὴν Ἀθήνα τὸ Β΄ 
Πανελλαδικὸ Συνέδριο τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων 
Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν μὲ ἀντιπροσώπους Κλήρου 
καὶ Λαοῦ ἀπὸ ὅλες τὶς Ἐνορίες, τὸ Συμβούλιο τῆς 
ΠΘΕΟΚ, ἀντιπροσώπους τῶν Ζηλωτῶν τοῦ Ἁγίου 
Ὄρους κ.ἄ. Διατρανώθηκε ἡ ἑνότητα καὶ ὁμοψυχία 
καὶ ἐλήφθησαν ἀποφάσεις γιὰ τὴν συνέχεια.
 Κρούσεις γιὰ τὸ θέμα ἀναλήψεως τῆς ποιμαντορίας 
τους ἔγιναν καὶ σὲ παραδοσιακοὺς Ἀρχιερεῖς τῆς Και-
νοτομίας, οἱ ὁποῖοι ἀναγνώριζαν τὸ δίκαιο τοῦ ἱεροῦ 
Ἀγῶνος, ἀλλὰ δὲν εἶχαν τὸ σθένος νὰ τὸν ἀναλάβουν. 
Ὑπάρχει ἡ ἀντίληψη ὅτι συμπάθεια καὶ ἐνδιαφέρον 
ἐπέδειξε ὁ μητροπολίτης Ἐλασσῶνος Ἰάκωβος (Μα-
κρυγιάννης), ἀλλὰ εἶναι ἀσαφὲς κατὰ πόσον ἦταν 
ὄντως πρόθυμος νὰ ἀναλάβει τὴν εὐθύνη τοῦ ἱεροῦ 
Ἀγῶνος. 

 καὶ ἡ σύσταση νέας Ἱερᾶς Συνόδου
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 Ἀρχὰς τοῦ 1960 συνῆλθε τὸ Γ΄ Πανελλήνιο Ἱερα-
τικὸ Συνέδριο καὶ ἀνανεώθηκε καὶ πάλι ἡ ἐντολὴ γιὰ 
ἐξεύρεση λύσεως στὸ θέμα ἐπισκοπικῆς χειροτονίας.
 Οἱ Ἀρχιμανδρῖτες Χρυσόστομος Κιούσης καὶ Ἀκά-
κιος Παππᾶς ὁ νεώτερος ταξίδευσαν γιὰ τὸν σκοπὸ 
αὐτὸ στὴν Δυτ. Γερμανία καὶ στὴν Γαλλία, ἀλλὰ πέ-
ραν ἀπὸ ὑποσχέσεις καὶ προτροπὲς δὲν ἔλαβαν κάτι 
πιὸ συγκεκριμένο.

***
 Τελικά, μὲ βοήθεια τοῦ ἐν Ἀμερικῇ Ἀρχιμανδρί-
του π. Πέτρου Ἀστυφίδη ἐκ Χίου, μετέβησαν στὴν 
Ἀμερικὴ μὲ πολλὴ δυσκολία ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ἀκά-
κιος Παππᾶς ὁ Γέρων, Πρόεδρος ὅλα αὐτὰ τὰ ἔτη τῆς 
Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, μὲ τὸν ἀνεψιό του π. 
Ἀκάκιο Παππᾶ τὸν νεώτερο. Ἐκεῖ, κατόπιν πολλῶν 
προσπαθειῶν καὶ ἀγώνων, ἐπιτελέσθηκε τελικὰ ἡ πο-
λυπόθητη χειροτονία:

 Ὁ Γέρων Ἀκάκιος ἔλαβε 
τὴν χάριν τῆς Ἀρχιερωσύ-
νης, μὲ τίτλο Ἐπίσκοπος 
Ταλαντίου, στὸν Ἱερὸ Ναὸ 
τοῦ Ἁγίου Νικολάου στὸ 
Ντιτρόϊτ τῶν Η.Π.Α. τὴν 
9/22.12.1960 ἀπὸ τὸν Ἀρχιε-
πίσκοπο Σικάγου Σεραφεὶμ 
τῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου 
Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς 
μὲ τὴν συμμετοχὴ τοῦ Ἐπι-

σκόπου Σεβρῶν Θεοφίλου, ρουμανικῆς καταγωγῆς, 
ὁ ὁποῖος ὑπαγόταν τότε στὴν Ρωσικὴ Σύνοδο. Περὶ 
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τῆς χειροτονίας αὐτῆς ὑπάρχει βεβαίωση-χειροτονη-
τήριο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Σικάγου Σεραφείμ.
 Ὁ Ἐπίσκοπος Ταλαντίου Ἀκάκιος ἦλθε στὴν 
Ἑλλάδα καὶ ἔγινε δεκτὸς μὲ ἀνακούφιση ἀπὸ τὸν 
Κλῆρο καὶ τὸν Λαὸ τοῦ Πατρίου, διότι πλέον ὑπῆρχε 
χάριτι Θεοῦ Κεφαλή. Τὸ πρώτιστο καθῆκον ἦταν οἱ 
χειροτονίες νέων Κληρικῶν γιὰ τὴν κάλυψη τῶν ποι-
μαντικῶν ἀναγκῶν.
 Ὅμως, ἡ δραστηρι-
ότητα τοῦ Ἐπισκόπου 
Ἀκακίου ἔπρεπε νὰ εἶναι 
μυστικὴ ἐπὶ ἕνα τουλάχι-
στον ὁλόκληρο ἑξάμηνο, 
διότι οἱ Ἀρχές, μὲ προ-
τροπὴ τοῦ Νεοημερολο-
γίτου ἀρχιεπισκόπου, τὸν ἀναζητοῦσαν γιὰ νὰ τὸν 
συλλάβουν. Μὲ ἐνέργειες ὅμως διαφόρων παραγόν-
των ὁ διωγμὸς ἀνεστάλη καὶ ἔτσι ἀπὸ τὸ θέρος τοῦ 
1961 ὁ Ταλαντίου Ἀκάκιος μποροῦσε νὰ ἐπιτελέσει 
τὸ ἔργο του φανερά. Εἶχε τὴν ἐπικουρία Ἐπιτροπῆς 
Ἀρχιμανδριτῶν, μὲ Πρωτοσύγκελλο τὸν Ἀρχιμ. Χρυ-
σόστομο Κιούση.
 Τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1961 ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ στὸν 
Πειραιᾶ, ὅπου ἐφημέρευε, ὁ σιδηροφόρος καὶ σημει-
οφόρος Γέρων π. Εὐγένιος Λεμονῆς ὁ Ἁγιορείτης, ὁ 
στεφθεὶς διὰ στεφάνων Ἀσκήσεως καὶ Ὁμολογίας.  
 Τὰ Θεοφάνια τοῦ 1962 ἀποτέλεσαν τὴν εὐκαιρία 
ὁμολογιακῆς ἐπιδείξεως. Κλῆρος καὶ ἄπειρος λαὸς 
περὶ τὸν κανονικὸ Ἀρχιερέα καὶ Ποιμένα του, δια-
τράνωσαν τὴν ἀγωνιστικότητά τους ὑπὲρ τῆς πατρώ-
ας εὐσεβείας.

 καὶ ἡ σύσταση νέας Ἱερᾶς Συνόδου
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***
 Τὸν Μάϊο τοῦ 1962 ἦλθε στὴν 
Ἑλλάδα μὲ μύριες προφυλάξεις 
ἄλλος Ἀρχιερέας τῆς Συνόδου τῆς 
Ρωσικῆς Διασπορᾶς, ὁ Ἀρχιεπί-
σκοπος Χιλῆς Λεόντιος (Φιλίππο-
βιτς), μὲ προτροπὴ καὶ σύσταση, 
ἀλλὰ ἀκόμη καὶ μὲ οἰκονομικὴ 
ἐνίσχυση, τῶν Ἀρχιεπισκόπων 
Ἰωάννου Μαξίμοβιτς καὶ Σεραφεὶμ τοῦ Σικάγου. 
 Παρὰ δὲ τὴν ἀπαγόρευση τῶν Ἀρχῶν, ἐπιτελέσθη-
καν μυστικὰ μὲ τὴν σύμπραξη καὶ τοῦ Ταλαντίου 
Ἀκακίου στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Νικολάου Παιανί-
ας οἱ χειροτονίες Ἀρχιμανδριτῶν σὲ Ἐπισκόπους γιὰ 
τὴν σύσταση Ἱερᾶς Συνόδου: χειροτονήθηκαν οἱ Ἐπί-
σκοποι Κυκλάδων Παρθένιος (Σκουρλῆς, Ἁγιορείτης, 
Κτήτορας καὶ Γέροντας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως 
τῆς Θεοτόκου Θρακομακεδόνων), Γαρδικίου Αὐξέν-
τιος (Πάστρας), Μαγνησίας Χρυσόστομος (Νασλί-
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μης ἐκ Βόλου), καὶ ἐν συνεχείᾳ οἱ 
Ἐπίσκοποι Διαυλείας Ἀκάκιος 
(Παππᾶς ὁ νεώτερος, ἀνεψιὸς 
τοῦ ὁμωνύμου Γέροντος, καὶ μό-
νος ἐπιζῶν μέχρι σήμερα), καὶ 
Σαλαμῖνος Γερόντιος (Μαριό-
λης).
 Ἔτσι σχηματίσθηκε ἡ πρώ-
τη μετὰ τὴν Κοίμηση τοῦ πρώ-
ην Φλωρίνης Χρυσοστόμου 
Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας 
τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χρι-
στιανῶν τῆς Ἑλλάδος ὑπὸ τὴν 
Προεδρία τοῦ Ταλαντίου Ἀκα-
κίου, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ καὶ τὴν 
κατὰ βάσιν πηγὴ προελεύσεως 
τῶν ἀρχιερατικῶν καὶ ἱερατικῶν 
χειροτονιῶν τῆς Ἐκκλησίας μας μέχρι σήμερα.

 Οἱ νέοι Ἀρχιερεῖς 
ἀνέλαβαν τὸ ἐκκλη-
σιαστικὸ καὶ ποιμαν-
τικὸ ἔργο τους, ἀνα-
νεώνοντας τὸν ζῆλο 
καὶ δίδοντας νέα πνοὴ 
καὶ ζωντάνια στὸν 
ἱερὸ Ἀγῶνα, μὲ Λει-
τουργίες, Πανηγύρεις, 

Ἐπισκέψεις, Χειροτονίες Κληρικῶν, Ἐγκαινιασμοὺς 
Ναῶν, Ὁμιλίες, Χοροστασίες, Ἐκδηλώσεις κλπ.
 Τὸ αὐτὸ ἔτος χειροτονήθηκε στὴν Ἀμερικὴ καὶ 
ὁ Ἐπίσκοπος Ἀστορίας Πέτρος (Ἀστυφίδης), ἐπί-

Χειροτονία Ἐπισκόπου 
Γαρδικίου Αὐξεντίου ἀπὸ 
τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Λεόν
τιο. Ὁ Ταλαντίου Ἀκάκιος 
δὲν διακρίνεται. Παρίστα
ται ὁ Ἀρχιμ. Χρυσόστομος 
Νασλίμης χειροτονηθεὶς 
Ἐπίσκοπος Μαγνησίας τὴν 
ἑπομένη ἡμέρα.

 καὶ ἡ σύσταση νέας Ἱερᾶς Συνόδου
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σης ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Χιλῆς Λεόντιο καὶ τὸν 
Ἐπίσκοπο Καράκας (Βενεζουέλας) Σεραφείμ, ἀμφο-
τέρους τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς, μὲ τὴν ὑποστήριξη 
τῶν παραδοσιακῶν Ἱεραρχῶν τῆς Συνόδου Αὐτῆς 
Ἰωάννου Μαξίμοβιτς, Συρακουσῶν Ἀβερκίου, Σηὰτλ 
Νεκταρίου κ.ἄ.
 Τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1962 ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ ὁ Γέ-
ρων Ἐπίσκοπος Κυκλάδων Παρθένιος.

 Τὰ Θεοφάνια τοῦ 
1963 ἀποτέλεσαν 
μία ὑπενθύμιση στὶς 
πα λαιὲς δόξες τοῦ 
Ἀγῶνος, ἐπὶ ἐποχῆς 
τοῦ μακαριστοῦ Πρωθ-
ιεράρχου πρώην Φλω-
ρίνης Χρυσοστόμου.
 Ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ 
ἔτους ἐκείνου ἡ Ἱερὰ 

Σύνοδος μετὰ τῆς ΠΘΕΟΚ ἄρχισαν νὰ στέλνουν ἐπι-
στολές, τηλεγραφήματα, ὑπομνήματα κλπ. πρὸς τὶς 
κεφαλὲς τῶν λεγομένων ἐπισήμων Ἐκκλησιῶν, μὲ 
ὑπενθύμιση τοῦ χρέους τους νὰ παύσουν τὴν νεω-
τερίζουσα πορεία τους καὶ τὴν οἰκουμενιστική τους 
ἀνάμιξη καὶ νὰ ἐπιλύσουν τὸ Ἡμερολογιακὸ ζήτημα 
ὀρθοδόξως μὲ ἐπιστροφὴ στὰ Πάτρια πρὸς εἰρήνευσιν 
τῆς Ἐκκλησίας.
 Οἱ ἐκκλήσεις ἐκεῖνες ἔμειναν δυστυχῶς ἄνευ ἀντι-
κρύσματος. Ἀναμενόταν πάντως ἀκόμη μὲ ἐλπίδα ἀπὸ 
τὴν Γνησία Ὀρθοδοξία μία πιθανὴ μεγάλη Σύνοδος 
γιὰ τὴν ἐπίλυση τοῦ ἐκκρεμοῦντος Ἡμερολογιακοῦ 
θέματος. Βέβαια, τὰ θεμέλια μεγάλης πανορθοδόξου 
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συνόδου, ποὺ ἔθεταν τότε οἱ ἐπίσημες Ἐκκλησίες, 
ἦταν ἀντορθόδοξα καὶ γνωρίζουμε πλέον σαφῶς ὅτι 
ἀποβλέπουν καὶ ἀποσκοποῦν στὴν κατάργηση τῆς 
Ὀρθοδοξίας !

***
 Ἀρχὰς Δεκεμβρίου τοῦ 
1963 ἐκοιμήθη ὁ Ἀρχιεπί-
σκοπος Ταλαντίου Ἀκάκιος 
καὶ τὴν 7/20.12.1963 ἐξελέγη 
Ἀρχιεπίσκοπος ὁ Γαρδικίου 
Αὐξέντιος, ἄν καὶ ἡ ἀρχικὴ 
συμφωνία τῶν Ἀρχιερέων, 
κατόπιν προτάσεως τοῦ Μαγνησίας Χρυσοστόμου, 
ἦταν νὰ περάσουν οἱ Ἑορτὲς καὶ ἐν συνεχείᾳ νὰ συ-
σταθεῖ μεγάλη Κληρικο-λαϊκὴ Ἐπιτροπὴ γιὰ τὴν 
ἐκλογὴ Ἀρχιεπισκόπου, λόγῳ τῆς ἰδιαιτερότητος 
τῆς τότε περιστάσεως. Παρὰ ταῦτα, ἡ ἐκλογὴ ἔγινε 

βεβιασμένα καὶ ἔτσι ἡ 
τετραμελὴς Σύνοδος 
ὑπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκο-
πο Αὐξέντιο εἶχε ὡς 
Μέλη τοὺς Μαγνησί-
ας Χρυσόστομο, Διαυ-
λείας Ἀκάκιο καὶ Σα-

λαμῖνος Γερόντιο. Τοῦτο, ὅμως, δὲν προμήνυε ἀγαθὰ 
γιὰ τὴν συνέχεια καὶ τὴν πρόοδο τοῦ ἱεροῦ Ἀγῶνος, 
ὅπως φάνηκε καθαρὰ ἀπὸ τὴν ἔκβαση τῶν γεγονότων 
τὶς ἑπόμενες δεκαετίες.
 Τὸν Αὔγουστο τοῦ 1964 ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ὅρισε τὴν 
σύσταση Ἐπιτροπῆς, ὑπὸ τὴν Προεδρία τοῦ Μαγνη-
σίας Χρυσοστόμου γιὰ τὴν ἑτοιμασία ἑνὸς ἀναγκαίου 

 καὶ ἡ σύσταση νέας Ἱερᾶς Συνόδου
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Κανονισμοῦ Διοικήσεως τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησί-
ων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος. Ἡ Ἐπιτροπὴ 
πράγματι προέβη στὴν σύνταξη Κανονισμοῦ, ἀλλὰ 
παραδόξως αὐτὸς περὶ τὸ τέλος τοῦ ἔτους ἐκείνου δὲν 
ἐγκρίθηκε ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο.

 Τὰ ἔτη 1964 καὶ 1966 συγκλήθηκαν Παγκληρικὰ 
Συνέδρια.
 Πρὸς τὸ τέλος τοῦ 1965 ἐπῆλθε εἰρήνευση, κατό-
πιν συμφωνίας, σὲ διάσταση ποὺ ὑφίστατο μεταξὺ 
Ἀρχιερέων καὶ τῆς ΠΘΕΟΚ γιὰ διάφορα ζητήματα 
τοῦ ἱεροῦ Ἀγῶνος. Ὁ Μαγνησίας Χρυσόστομος, 
ὁ ὁποῖος προηγουμένως πιεζόταν ἐπὶ δύο σχεδὸν 
ἔτη ἀπὸ τὴν ΠΘΕΟΚ νὰ ἀποκηρύξει τοὺς λοιποὺς 
Ἀρχιερεῖς καὶ νὰ ἀναλάβει τὸν Ἀγῶνα, δὲν διέπραξε 
τέτοιο πρᾶγμα, διακατεχόμενος ἀπὸ γνήσια ἐκκλη-
σιαστικὴ συνείδηση. 
 Τὸν Ἰανουάριο τοῦ 1966 ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ ὁ Γέ-
ροντας Ἀρχιμ. Ἰωάννης Βαξεβανόπουλος, στολισμέ-
νος ἔκδηλα μὲ σημεῖα τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ.

Ἡ πορεία στὴν ὀρφανία
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 Τὸν Ἀπρίλιο τοῦ ἔτους ἐκείνου ἀσθένησε ἀπὸ ἡμι-
πληγία ὁ χαρισματικὸς καὶ εὐρυμαθὴς Ἱεράρχης Μα-
γνησίας Χρυσόστομος, καὶ ἔτσι ἡ Γνήσια Ὀρθόδοξη 
Ἐκκλησία στερήθηκε τὶς πολύτιμες ὑπηρεσίες του.
 Τὸν Ὀκτώβριο τοῦ ἔτους ἐκείνου ἐκοιμήθη ἐν Κυ-
ρίῳ ὁ φημισμένος χαρισματικὸς Γέροντας Ἱερώνυμος 
τῆς Αἰγίνης, τοῦ ὁποίου ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία τελέ-
σθηκε ἀπὸ τὸν Ἐπίσκοπο Διαυλείας Ἀκάκιο.
 Τὸ 1967 ὁ νέος Πρωθιεράρχης ἀπὸ τοῦ 1964 τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς, Μητροπολί-
της Φιλάρετος, ὁ ὁποῖος εἶχε ἤδη προσδώσει μία 
πιὸ σαφῶς Ἀντι-οικουμενιστικὴ γραμμὴ καὶ πορεία 
στὴν Σύνοδό του, βεβαίωσε μὲ ἐπιστολή του πρὸς 
τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Αὐξέντιο ὅτι ὁ προκάτοχος αὐτοῦ 
Ταλαντίου Ἀκάκιος χειροτονήθηκε ἀπὸ τοὺς Ἀρχι-
ερεῖς τῆς Συνόδου του, Σεραφεὶμ καὶ Θεόφιλο, καὶ 
ὅτι δὲν ὑπάρχει καμία ἀμφιβολία γιὰ τὸ κῦρος τῆς 
χειροτονίας ἐκείνης ποὺ εἶχε τελεσθεῖ τὸ 1960.
 Τὸ ἔτος ἐκεῖνο συν-
ενώθηκε μὲ τὴν Ἱερὰ 
Σύνοδο τῆς Ἑλλάδος 
ὑπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο 
Αὐξέντιο καὶ ὁ Ἐπίσκο-
πος Ἀστορίας Πέτρος, ὁ 
ὁποῖος ἀπὸ τοῦ 1962 εἶχε 
τὴν ἀρχιερωσύνη ἀπὸ 
Ρώσους Ἀρχιερεῖς καὶ 
ἕδρευε στὴν Ἀστόρια τῆς 
Νέας Ὑόρκης.
 Σὲ νέα ἐπιστολὴ τοῦ Μητροπολίτου Φιλαρέτου 
πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Αὐξέντιο τὸν Μάϊο τοῦ 

Ὁ Μητροπολίτης Φιλάρετος τῆς 
Ρωσικῆς Διασπορᾶς μὲ τὸν Ἀρχιε
πίσκοπο Λεόντιο καὶ τὸν Ἐπίσκοπο 
Ἀστορίας Πέτρο.

 καὶ ἡ σύσταση νέας Ἱερᾶς Συνόδου
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1969 βεβαιώθηκε ὅτι οἱ 
χειροτονίες τοῦ προκατό-
χου του Ἀρχιεπισκόπου 
Ἀκακίου γιὰ τὴν Ἐκκλη-
σία τῶν Γνησίων Ὀρθοδό-
ξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος 
ἀναγνωρίζονται ἀπὸ τὴν 
Ἐκκλησία τῆς Ρωσικῆς 
Διασπορᾶς καὶ ἡ Ἑλλη-
νικὴ Ἱεραρχία θεωρεῖται 
Ἀδελφὴ Αὐτῆς σὲ πλήρη κοινωνία.
 Τὸ ἔτος ἐκεῖνο προσχώρησε στὴν Γνησία Ὀρθοδο-
ξία καὶ ἡ Ἱερὰ Ἀνδρώα Μονὴ τῶν Ἁγίων Κυπρια-
νοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς ὑπὸ τὸν δραστήριο 
Ἡγούμενό της Ἀρχιμ. π. Κυπριανό.
 Ἡ δὲ ἔκδοση ἐπίσημης Συνοδικῆς ἀναγνωρίσεως 
τῶν χειροτονιῶν τῶν Ἑλλήνων καὶ ἡ θεώρησή τους 
ὡς Ἀδελφῶν σὲ πλήρη ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία ἔγι-
νε μὲ ἐπιστολὴ τῆς 18.12.1969, ὑπογεγραμμένη ἀπὸ 
τὸν Μητροπολίτη Φιλάρετο καὶ δέκα ἀκόμη Ἀρχι-
ερεῖς τῆς ἱστορικῆς καὶ ἀπὸ ὅλους ἀναγνωριζομέ-
νης αὐτῆς ὡς ἔγκυρης Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ρωσικῆς 
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς.
 (Στὴν ἀπέναντι σελίδα παρατίθενται τὸ ρωσικὸ 
πρωτότυπο τῆς ἀνωτέρω ἐπιστολῆς καὶ ἡ ἑλληνικὴ 
μετάφρασή της)

Ἡ πορεία στὴν ὀρφανία
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Ζ΄. Ἡ Ἀποστολικὴ Διαδοχὴ τῆς Ἐκκλησίας 
τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς 
Ἑλλάδος εἶναι ἀδιαμφισβήτητη

ΚΑΤΟΠΙΝ ὅσων ἔχουν προεκτεθεῖ, καθίσταται 
σαφὲς ὅτι δὲν ὑπάρχει πρόβλημα στὸ θέμα τῆς 

ἐγκύρου προελεύσεως τῶν χειροτονιῶν τῆς Ἐκκλησί-
ας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, 
οἱ ὁποῖες προέρχονται ἀπὸ κατὰ πάντα κανονικοὺς 
Ἀρχιερεῖς μὲ πλήρη καὶ ἀδιαμφισβήτητη Ἀποστολικὴ 
Διαδοχή.
 Κανεὶς δὲν διανοήθηκε νὰ ἀμφισβητήση τὴν κανο-
νικότητα τῆς Ἀρχιερωσύνης τῶν Ρώσων Ἐπισκόπων, 
οἱ ὁποῖοι λόγῳ τοῦ διωγμοῦ καὶ τῆς φυγῆς μεγάλου 
μέρους τοῦ Ποιμνίου τους ἀπὸ τὴν Ρωσία, μετὰ τὴν 
κομμουνιστικὴ ἐπανάσταση τοῦ 1917, ἀναγκάσθηκαν 
νὰ καταφύγουν στὸν ἐλεύθερο κόσμο.
 Φιλοξενήθηκαν ἐκκλησιαστικὰ στὸ ἔδαφος τοῦ 
Πατριαρχείου Σερβίας ὡς Ρωσικὴ Ὀρθόδοξος Ἐκκλη-
σία τῆς Διασπορᾶς ἤ Ἐκτὸς Ρωσίας, μὲ πρῶτο Πρωθ-
ιεράρχη τὸν ἐπιφανῆ Μητροπολίτη Κιέβου Ἀντώνιο 
καὶ ἀρχικὰ πλέον τῶν 20 Ἀρχιερέων.
 Ἀργότερα, μετὰ τὸν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, μετέ-
φεραν τὴν ἕδρα τους στὴν Νέα Ὑόρκη τῶν Η.Π.Α.
 Οἱ περισσότερες τοπικὲς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες 
διατηροῦσαν ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία μαζί τους, γι’ 
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αὐτὸ ἄλλωστε καὶ ἡ σύμπραξη τοῦ τότε Ἀρχιεπισκό-
που Κισνοβίου Ἀναστασίου, Μέλους τῆς Συνόδου τῆς 
Ρωσικῆς Διασπορᾶς, ζητήθηκε ἀπὸ τὸν Πατριάρχη 
Ἱεροσολύμων Δαμιανὸ τὸ 1921, γιὰ τὴν χειροτονία 
τοῦ Ἐπισκόπου Τιμοθέου, ὁ ὁποῖος καὶ ἀποτέλεσε 
τὸν διάδοχο τοῦ Δαμιανοῦ στὸν Πατριαρχικὸ Θρόνο 
τῶν Ἱεροσολύμων.
 Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς διακρινόταν 
ἀνέκαθεν γιὰ τὴν παραδοσιακὴ θέση της καὶ ὑπερα-
σπίσθηκε τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη ἔναντι τῶν πειρασμῶν 
καὶ καινοτομιῶν τοῦ 20οῦ αἰῶνος. Ἐξ ἀρχῆς ἦταν 
ἐπίσημα κατὰ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ δὲν δέχθηκε τὴν 
ἡμερολογιακὴ Καινοτομία, ἔναντι τῆς ὁποίας ἀντιτά-
χθηκε σθεναρά.
 Μάλιστα, ἀνέδειξε ἱερὲς καὶ ἅγιες μορφὲς καὶ προσ-
ωπικότητες, καὶ ἰδίως τὸν μέγα Θαυματουργὸ Ἅγιο 
Ἀρχιεπίσκοπο Ἰωάννη (Μαξίμοβιτς), μὲ Ἄφθαρ-
το ἱερὸ Λείψανο († 1966), θερμὸ ὑποστηρικτὴ τῆς 
Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν 
τῆς Ἑλλάδος.
 Ἐπὶ ἐποχῆς τῆς Πρωθιεραρχίας τοῦ Μητροπολίτου 
Φιλαρέτου (1964-
1985), ἡ Ἀντι-
ο ικου  μεν ιστ ικὴ 
μαρ τυρία τῆς Ἐκ-
κλη σίας Αὐτῆς 
ἔφθασε στὸ ἀπό-
γειό της μὲ θαυ-
μαστὴ θεολογικὴ 
κριτικὴ ἀποτίμηση 
καὶ ἀπόρριψη τῆς 

Ἡ Ἀποστολικὴ Διαδοχὴ τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων

Ὁ Ἅγιος Μητροπολίτης Φιλάρετος εὐ
λογῶν μὲ τὸν Ἅγιο Ἀρχιεπίσκοπο Ἰωάννη 
(Μαξίμοβιτς) συνευλογοῦντα καὶ τοὺς Ἐπι
σκόπους Νεκτάριο τοῦ Σηὰτλ καὶ Σάββα τοῦ 
Ἔντμοντον.
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αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τὴν ὁποίαν ἐν τέλει 
ἀναθεμάτισε (1983). Ὁ Μητροπολίτης Φιλάρετος 13 
χρόνια μετὰ τὴν Κοίμησή του, ποὺ συνέβη τὸ 1985, 
δηλαδὴ τὸ 1998, βρέθηκε ἐπίσης μὲ Ἀφθαρτο ἱερὸ 
Λείψανο, εὐωδιάζων καὶ θαυματουργός, καὶ διακη-
ρύχθηκε καὶ ἐπίσημα Ἅγιος ἀπὸ τοὺς γνησίους ἐπι-
γόνους του τὸ 2008.

***
 Οἱ χειροτονίες τοῦ 1960 καὶ 1962 τῶν Ἀρχιερέων 
μας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χρι-
στιανῶν Ἑλλάδος ἔγιναν σὲ περίοδο διωγμοῦ Πίστε-
ως στὴν χώρα μας.
 Τὸ ἄν ὁ Ταλαντίου Ἀκάκιος χειροτονήθηκε «ὑπερ-
όρια», δηλαδὴ σὲ ἄλλη μακρινὴ γεωγραφικὴ περιοχὴ 
ἀπὸ αὐτὴν γιὰ τὴν ὁποία ἔλαβε ἐπισκοπικὴ χειρο-
τονία, καὶ ἀπὸ ἐκκλησιαστικὴ ἀρχὴ ἄλλης Συνόδου, 
αὐτὸ δικαιολογεῖται ἀπὸ τὴν ἐπικρατοῦσα τότε 
στὴν Ἑλλάδα κατάσταση. Σὲ καιρὸ ἐκκλησιαστικῆς 
συγχύσεως καὶ σάλου αὐτὸ ποὺ προέχει εἶναι ἡ δι-
αφύλαξη τῆς γνησίας Πίστεως, γι’ αὐτὸ καὶ εἶναι 
γνωστὴ στὴν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας ἡ μετάβαση σὲ 
μακρινὲς περιοχές, σὲ ἄλλα ἐκκλησιαστικὰ κλίματα, 
γιὰ λήψη χειροτονίας, προκειμένου νὰ ἐξασφαλι-
σθεῖ ἡ ἀκατηγόρητη χειροτονία ἀπὸ Ὀρθοδόξους 
καὶ ὄχι ἀπὸ φιλαιρετικοὺς ἤ σχισματικούς.
 Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Γοτθίας, γιὰ παράδειγμα, ὁ 
ὁποῖος ἑορτάζει στὶς 26 Ἰουνίου, μετέβη τὸν 8ο αἰῶνα 
ἀπὸ τὴν Ταυροσκυθία ὄχι στὴν Κωνσταντινούπολη, 
ὅπως ἦταν ἡ τάξη γιὰ νὰ λάβει τὴν ἀρχιερωσύνη, 
ἀλλὰ στὴν Ἰβηρία (Γεωργία), προκειμένου νὰ ἀπο-
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φύγει τοὺς Εἰκονομάχους, ποὺ εἶχαν ἐπικρατήσει στὸ 
κέντρο τῆς Αὐτοκρατορίας.   
  Τὸ ἄν οἱ χειροτονίες ἐκεῖνες τοῦ 1960 καὶ 1962 δὲν 
εἶχαν τὴν ἔγκριση τοῦ Πρώτου τῆς Συνόδου ἐκείνης, 
Μητροπολίτου Ἀναστασίου, ἦταν εὐεξήγητο, λόγῳ 
τῶν δυσχερειῶν ποὺ καὶ ἡ ἴδια ἐκείνη Σύνοδος ἀντι-
μετώπιζε τότε, ὅπως προαναφέρθηκε. Τὸ ὅτι τὰ πλέ-
ον παραδοσιακά, 
σεβαστὰ καὶ ἐπί-
λεκτα Μέλη τῆς 
Συν όδου ἐκείνης 
ἦταν σαφῶς ὑπὲρ 
τῆς βοηθείας τῶν 
Γνησίων Ὀρθοδό-
ξων Χριστιανῶν 
τῆς Ἑλλάδος εἶναι 
γιὰ ἐμᾶς τιμὴ καὶ 
ἐχέγγυο κανονικό-
τητος καὶ ἐγκυρό-
τητος καὶ δηλώνει 
οὐσιαστικὰ Συν-
οδικὴ ἔγκριση. Ἄλλωστε, ἡ τυπικὴ ἐκείνη ἔλλειψη 
ὑπερκεράσθηκε μετὰ ἀπὸ λίγα ἔτη μὲ τὴν Συνοδικὴ 
ἀναγνώριση τῶν χειροτονιῶν ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη 
Φιλάρετο τὸ 1969.
 Τὸ ἄν ὁ Ἐπίσκοπος Σεβρῶν (Γαλλίας) Θεόφιλος, 
ὁ ὁποῖος συμμετεῖχε στὴν χειροτονία τοῦ Ταλαντίου 
Ἀκακίου τὸ 1960, μαζὶ μὲ τὸν κύριο χειροτονοῦντα 
Ἀρχιεπίσκοπο Σικάγου Σεραφείμ, ἀκολουθοῦσε καὶ 
τὸ Νέο Ἡμερολόγιο, ἀποτελεῖ βέβαια πραγματικότη-
τα, ποὺ ὅμως δέν πλήττει τὸ κῦρος τῆς χειροτονίας. 
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Οἱ Ἀρχιερεῖς τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς 
Ἅγιος Ἀρχιεπίσκοπος Ἰωάννης (Μαξίμοβιτς), 
Ἀρχιεπίσκοπος Χιλῆς Λεόντιος, Ἀρχιεπί
σκοπος Συρακουσῶν Ἀβέρκιος, Ἐπίσκοπος 
Σηὰτλ Νεκτάριος καὶ Ἐπίσκοπος Ἔντμοντον 
Σάββας ἐπισκέπτονται ἀδελφικὰ τὸν Ἐπίσκο
πο Ἀστορίας Πέτρο στὴν ἕδρα του.
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Οὔτε καὶ τὸ γεγονὸς τῆς μὴ πλήρους ἀκοινωνησίας 
τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς μὲ τὶς λοιπὲς ἐπίσημες τοπικὲς 
Ἐκκλησίες ἔχει τέτοια ἀνασχετικὴ ἐπίδραση.
 Τὸ Σχίσμα ποὺ κηρύχθηκε στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλη-
σία ἀπὸ τὸ 1924 μὲ τὴν Μεταρρύθμιση τοῦ Ἡμερο-
λογίου γιὰ νὰ ὁλοκληρωθεῖ χρειάσθηκε ἀρκετὲς δε-
καετίες, παρὰ τὸ ὅτι ἡ διαπίστωση καὶ ἀντιμετώπισή 
του ἀπὸ Μεγάλη Ὀρθόδοξη Σύνοδο δὲν ἔγινε, ὅπως 
ἀναμενόταν. Αὐτὸ βέβαια δὲν σημαίνει ὅτι οἱ σχισμα-
τικοὶ καὶ ἤδη ἀπὸ δεκαετίες αἱρετικοὶ Οἰκουμενιστὲς 
χαίρουν ἀσυδοσίας, διότι εἶναι «αὐτοκατάκριτοι» 
καὶ πάσχουν καιρίως μυστηριολογικὰ καὶ σωτηρι-
ολογικά. Ὅμως, γιὰ τὴν ὑπ’ ὄψιν περίοδο (1960), ἡ 
κοινωνία ὅσων κράτησαν μὲν τὸ Πάτριο Ἡμερολόγιο 
καὶ εἶχαν Ὀρθόδοξο Ἀντι-οικουμενιστικὸ φρόνημα, 
μὲ ὅσους δέχθηκαν τὴν Καινοτομία ἀμέσως ἤ ἐμμέσως, 
δὲν τοὺς στεροῦσε τὴν μυστηριακὴ Χάρη τοῦ Πανα-
γίου Πνεύματος.
 Ἄν μέσα στὴν ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας διακόπτεται 
αὐτόματα ἡ Χάρη τῆς Ἱερωσύνης ἐξ αἰτίας παραβά-
σεων τῶν Ἱερῶν Κανόνων ἤ καὶ ἀβαριῶν στὴν Πίστη, 
τότε, ὅπως βεβαιώνει καὶ ὁ Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στου-
δίτης, αὐτὴ «ἀναδρομάδην» θὰ εἶχε χαθεῖ ἀπὸ πολὺ 
παλαιά.
 Γι’ αὐτὸ καὶ κατανοεῖται καλὰ ὅτι ἡ μὴ ἄτεγκτη καὶ 
ἀπόλυτη στάση τοῦ πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου 
ἔναντι τῶν Καινοτόμων τὴν περίοδο μετὰ τὸ 1935, ἡ 
ὁποία τόσο πόνο, πίεση καὶ κατηγορίες τοῦ στοίχισε 
ἀπὸ τοὺς ὑπεράγαν Ζηλωτὲς Ἀδελφούς, ἦταν ἀκριβῶς 
προφητικῆς καὶ προληπτικῆς σημασίας γιὰ ὅσα θὰ 
ἀκολουθοῦσαν μερικὲς δεκαετίες ἀργότερα. Ὁ ἴδιος 
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μπορεῖ νὰ μὴ πρόλαβε νὰ χειροτονήσει διαδόχους, 
ἐφ’ ὅσον ἄλλωστε ἀπέμεινε μόνος Ἀρχιερέας, ὅμως 
ἐξασφάλισε θεωρητικὰ τὸ πλαίσιο γιὰ τὴν ἔγκυρη 
ἐπιτέλεσή τους ἀργότερα, ὅπως καὶ ἔγινε.
 Γιὰ τὸν λόγο τοῦτο καὶ οἱ χειροτονίες τοῦ 1960 καὶ 
1962, μὲ τὴν ἐπίσημη Συνοδικὴ ἐπικύρωσή τους λίγα 
ἔτη ἀργότερα, ἐπέσυραν τὴν πολεμικὴ τῶν Καινοτό-
μων Νεοημερολογιτῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν ἀκολούθων τοῦ 
Βρεσθένης Ματθαίου.
 Καὶ οἱ μὲν Νεοημερολογῖτες θέλοντας καὶ μή, δέ-
χθηκαν τὴν πλειονότητα τῆς Συνόδου τῶν Ρώσων 
τῆς Διασπορᾶς τὸ 2007 σὲ κοινωνία ὑπὸ τὸν Μητρο-
πολίτη αὐτῆς Λαῦρο μετὰ τὴν τραγικὴ ἕνωσή της μὲ 
τὸ Πατριαρχεῖο Μόσχας, χωρὶς καμία πράξη ἀποκα-
ταστάσεως τῆς Ἱερωσύνης τους, ἡ ὁποία οὐδέποτε 
ἀμφισβητήθηκε.
 Οἱ δὲ τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου προσέφυγαν στὴν 
ἴδια αὐτὴ Σύνοδο τὸν Σε-
πτέμβριο τοῦ 1971, γιὰ νὰ 
τακτοποιήσει τὸ θέμα τῆς 
ἀντικανονικότητος τῆς ἐξ 
ἑνὸς χειροτονίας τους, ποὺ 
ἔφεραν ἀπὸ τὸ 1948. Καὶ ἡ 
Ρωσικὴ Σύνοδος, ὅπως εἶναι 
γνωστό, χειροθέτησε τοὺς 
δύο Ἀντιπροσώπους Ἀρχι-
ερεῖς τους Κορινθίας Κάλ-
λιστο καὶ Κιτίου (Κύπρου) 
Ἐπιφάνιο, καὶ ἐκεῖνοι μὲ 
τὴν σειρά τους τοὺς ὑπόλοι-
πους Ἐπισκόπους τους ἐδῶ 
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Ἀπὸ Συλλείτουργο τοῦ Μητρο
πολίτου Φιλαρέτου μὲ τὸν Κοριν
θίας Κάλλιστο.
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στὴν Ἑλλάδα, μὲ τὴν ἐντολὴ νὰ ἑνωθοῦν μὲ τὴν ὑπὸ 
τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Αὐξέντιο Ἱεραρχία καὶ νὰ παύσει 
ἡ ἄσκοπη διαίρεση μεταξύ τους.  
 Ἡ ἴδια ἡ πραγματικότητα λοιπὸν βοᾶ κυριολε-
κτικὰ γιὰ τὸ προφανέστατο συμπέρασμα, ὅτι ὅσο καὶ 
ἄν πλήττεται παράλογα καὶ βλάσφημα ἡ Ἀποστο-
λικὴ Διαδοχὴ τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας 
μας, αὐτὴ εἶναι ἀπόλυτα ὑποστατὴ καὶ ἀποδεδειγ-
μένα ὑπάρχουσα, δεκτὴ καὶ ἀναμφισβήτητη.

***
 Ὅμως, χρειάζεται νὰ γίνει λίγο περισσότερη ἐμβά-
θυνση μὲ ἐπιμονὴ στὸ σοβαρὸ αὐτὸ θέμα.
 Ἡ λεγόμενη Ἀποστολικὴ Διαδοχὴ δὲν εἶναι ἁπλὰ 
ἡ ἀδιάκοπη ἱστορικὴ ἀκολουθία καὶ συνέχεια τῶν 
ἐπισκοπικῶν χειροτονιῶν-χειροθεσιῶν. Καὶ αὐτὴ 
ἀπαιτεῖται βέβαια καὶ εἶναι οὐσιῶδες συστατικό της, 
ἀλλὰ δὲν φθάνει καὶ δὲν ἐπαρκεῖ ἀπὸ μόνη της γιὰ 
νὰ συστήσει ὄντως Ἀποστολικὴ Διαδοχή.
 Διότι τέτοια ἀδιάκοπη διαδοχὴ μποροῦν νὰ ἀπο-
δείξουν ὅτι διαθέτουν ἀκόμη καὶ οἱ αἱρετικοὶ Λατῖνοι, 
Μονοφυσῖτες, Ἀγγλικανοὶ κ.ἄ.
 Γιὰ τὸν λόγο τοῦτο, πρὸς ἐξασφάλισιν Διαδοχῆς, 
χρειάζεται πέρα ἀπὸ τὴν ἱστορικὴ διαδοχή, ἡ αὐτὴ 
τάξη καὶ ἡ αὐτὴ διδαχὴ μὲ τοὺς Ἀποστόλους, σύμ-
φωνα μὲ τὸν Ἅγιο Εἰρηναῖο Λουγδούνου (β΄ αἰῶνας). 
Ἡ Ἀποστολικὴ Διαδοχὴ ἦταν ἀνέκαθεν ὄχι μόνο μία 
σειρὰ χειροτονιῶν, μία μετάδοση τῆς ἱερωσύνης μὲ μα-
γικὸ τρόπο, ἀλλὰ ἦταν μετάγγιση τῆς ὅλης Ζωῆς καὶ 
Παραδόσεως τῆς Ἐκκλησίας ἤ, ὅπως θὰ ἔλεγε ὁ μακα-
ρίτης ἐπιφανὴς δογματολόγος π. Ἰωάννης Ρωμανίδης, 
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δὲν ἦταν μόνον ἐπίθεση τῶν χειρῶν στὴν κεφαλὴ τοῦ 
χειροτονούμενου, ἀλλὰ ἦταν ἡ συνοδεύουσα αὐτὴν 
μετάδοση τῆς παραδόσεως τῆς θεραπείας, τοῦ φωτι-
σμοῦ καὶ τῆς θεώσεως. Ἦταν μετάδοση τοῦ Ὀρθοδό-
ξου φρονήματος καὶ βιώματος τῆς Ἐκκλησίας.
 Ὅταν ὅμως πλήττεται τὸ δόγμα τῆς Ἐκκλησίας, 
ὅπως συμβαίνει μὲ τὸν Οἰκουμενισμὸ καὶ τὴν ἀπαρ-
χή του μὲ τὴν τόση σύγχυση ποὺ ἐπέφερε, δηλαδὴ 
τὴν Ἡμερολογιακὴ Καινοτομία, τότε εἶναι ποὺ τί-
θεται σοβαρὸ πρόβλημα μὲ τὴν μυστηριακὴ ἐπενέρ-
γεια, ἐφ’ ὅσον Δόγμα καὶ Εὐσέβεια δὲν χωρίζονται.
 Ἄρα, τὸ μεγάλο πρόβλημα ἀμφισβητήσεως τῆς 
Ἀποστολικῆς Διαδοχῆς τὸ ἔχουν οἱ Καινοτόμοι Νεο-
ημερολογῖτες καὶ ὅσοι κοινωνοῦν μαζί τους, ἐφ’ ὅσον 
μάλιστα μετὰ τὸ 1965 καὶ ἰδίως τὶς τελευταῖες δεκα-
ετίες μὲ τὴν πρόοδο καὶ ἔξαρση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, 
ἔχουν φθάσει σὲ ἀπίστευτο σημεῖο φθορᾶς, καταπτώ-
σεως καὶ ἀποστασίας. 
 Διότι τὰ ὅσα περιλαμβάνονται, λέγονται καὶ δια-
πράττονται στὸν Οἰκουμενισμό, Διαχριστιανικὸ καὶ 
Διαθρησκειακό, δὲν ἔχουν καμία ἀπολύτως σχέση μὲ 
τὸ φρόνημα καὶ τὸ βίωμα καὶ τὴν τάξη καὶ τὴν διδαχὴ 
τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλη-
σίας, καὶ ἔτσι οἱ Καινοτόμοι εἶναι ποὺ καθίστανται 
-ὅπως προαναφέραμε- πλήρως «αὐτοκατάκριτοι», 
ἔστω καὶ ἄν διαθέτουν τὴν ἱστορικὴ συνέχεια τῶν 
χειροτονιῶν τους.
 Βέβαια, οἱ ἀντικανονικότητές τους μὲ τὶς «ἀριστίν-
δην» συνόδους τους ἀπὸ τὸ 1918 καὶ ἑξῆς βοοῦν καὶ 
δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ «καταπίνουν τὴν κάμηλον» τῶν 
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δικῶν τους δογματικῶν καὶ κανονικῶν παραβάσεων 
καὶ πτώσεων, «διυλίζοντες» ὑποκριτικὰ «τὸν κώνω-
πα» τῶν δῆθεν ἀντικανονικοτήτων τῶν ὀρθοδόξων 
χειροτονιῶν μας, μόνον καὶ μόνον γιὰ νὰ πλήξουν καὶ 
νὰ καταπνίξουν τὴν Ἀλήθεια! Ὅμως, ἡ Ἀλήθεια «οὐ 
δέδεται»!...

Ἡ Ἀποστολικὴ Διαδοχὴ τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων 



Η΄. Ἡ μετὰ τὸ 1970 πορεία
τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας

ΜΕΤΑ τὴν βεβαίωση ἀπὸ τὶς Ἀρχὲς περὶ τὰ τέλη τῆς 
δεκαετίας τοῦ ’60 ὅτι τὰ Μυστήρια τῆς Ἐκκλη-

σίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν ἐγγρά-
φονται ἀκώλυτα στὰ Ληξιαρχεῖα τοῦ Κράτους, ἐφ’ 
ὅσον ἀναγνωρίζονται ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Δικαιοσύνη 
(1947, 1972), ἀλλὰ καὶ τὴν ἀπόπειρα τῆς Καινοτόμου 
Ἐκκλησίας νὰ προσεταιρισθεῖ-ὑφαρπάξει τὶς δεκά-
δες Ἱερὲς Μονὲς τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ περισσότερες 
τῶν ὁποίων θεώρησαν ὡς λύση ἀνάγκης τὴν μετοχιο-
ποίηση στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἐσφιγμένου Ἁγίου Ὄρους, 
ἀκολούθησε πορεία ἀνασυγκροτήσεως, ἀλλὰ καὶ 
ἀποσταθεροποιήσεως.
 Τὸν Αὔγουστο 
τοῦ 1970 ἦλθε στὴν 
Ἀθήνα ὁ Ἐπίσκο-
πος Μανχάτταν 
Λαῦρος, Γραμ-
ματέας τῆς Ἱερᾶς 
Συνόδου τῆς Ρω-
σικῆς Ὀρθοδόξου 
Ἐκκλησίας τῆς Δι-
ασπορᾶς, καὶ συλλειτούργησε μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο 
Αὐξέντιο καὶ τοὺς λοιποὺς Ἀρχιερεῖς (Ἀκάκιο, Γερόν-
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τιο, Πέτρο) καὶ τὸν Κλῆρο τῆς Ἐκκλησίας μας πρὸς 
ἐπισφράγισιν τῆς διακηρυχθείσης Ἑνότητος.

 Τὴν ἐπίσκεψη ἐκεί-
νη ἀνταπέδωσε Συν-
οδικὴ Ἀντιπροσω-
πεία ἀπὸ τὴν Ἑλλά-
δα ὑπὸ τὸν Ἀρχιε-
πίσκοπο Αὐξέντιο, 
ἡ ὁποία μετέβη τὸ 
ἑπόμενο ἔτος στὴν 
Ἀμερικὴ καὶ ἦλθε σὲ 

ἐπίσημη ἐπικοινωνία μὲ τὴν ὑπὸ τὸν Μητροπολίτη 
Φιλάρετο Ρωσικὴ Ἱερὰ Σύνοδο.
 Ἦταν ἡ ἐποχὴ ποὺ ὁ Μητροπολίτης Φιλάρετος 
ἔχαιρε σεβασμοῦ καὶ τιμῆς καὶ στὴν Ἑλλάδα καὶ 
παγ κοσμίως γιὰ τὰ περίφημα Ἀντι-οικουμενιστικὰ 
κείμενά του, τὶς γνωστὲς «Ἐπιστολὲς Πόνου», τὶς 
ὁποῖες ἀπηύθυνε στοὺς προκαθημένους τῆς ἐπισήμου 
Ὀρθοδοξίας, οἱ ὁποῖοι βυθίζονταν στὴν οἰκουμενι-
στικὴ ἄβυσσο. Ἐπρόκειτο γιὰ μνημεῖα Ὀρθοδόξου 
Μαρτυρίας καὶ Ὁμολογίας, ποὺ ἀποτελοῦσαν σταθ-
μοὺς καὶ ὕστατη προσπάθεια ἀνανήψεως τῶν οἰκου-
μενιστοπλήκτων ἐπισήμων ὀρθοδόξων Διοικήσεων.

***
 Στὴν Ἑλλάδα, μετὰ καὶ τὴν σοβαρὴ ἀσθένεια τοῦ 
Μαγνησίας Χρυσοστόμου, ὁ ὁποῖος εἶχε ἀποσυρθεῖ 
ἀπὸ τὴν ἐνεργὸ δράση χωρὶς σημεῖα ἀναρρώσεως, ὁ 
Ἀρχιεπίσκοπος Αὐξέντιος καὶ ὁ Σαλαμῖνος Γερόντιος 
ἐπιθυμοῦσαν νὰ προβοῦν σὲ χειροτονίες Ἀρχιερέων, 
τοῦ Διαυλείας Ἀκακίου ἐπιφυλασσομένου. Τελικά, 
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οἱ Αὐξέντιος καὶ Γε-
ρόντιος, μὲ σύμψηφο 
καὶ τοῦ Ἀστορίας 
Πέτρου, προέβη-
σαν σὲ χειροτονί-
ες τεσσάρων νέων 
Ἐπισκόπων τὸ ἔτος 
1971: τοῦ Θεσσαλο-
νίκης Χρυσοστόμου (Κιούση), μὲ τὴν ἔγκριση εἰδικὰ 
περὶ αὐτοῦ καὶ τοῦ ἀσθενοῦντος Μαγνησίας Χρυ-
σοστόμου, τοῦ Εὐρίπου Παϊσίου (Εὐθυμιάδη), τοῦ 
Θαυμακοῦ Καλλινίκου (Χανιώτη) καὶ τοῦ Καναδᾶ 
Ἀκακίου (Ντούσκου).
 Οἱ ὑπάρχοντες δὲ Ἀρχιερεῖς ἔλαβαν προσαυξήσεις 
στοὺς τίτλους τους : ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Αὐξέντιος τὸ 
«Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος», ὁ Διαυλείας Ἀκάκιος 
καὶ «Ἀττικῆς» καὶ ὁ Σαλαμῖνος Γερόντιος καὶ «Πει-
ραιῶς».
 Τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1971 πραγματοποιήθηκε, ὅπως 
προαναφέραμε, καὶ ἡ τακτοποίηση τῶν χειροτονιῶν 
τῶν διαδόχων τοῦ 
Βρεσθένης Ματθαί-
ου ἀπὸ τὴν Σύν οδο 
τῆς Ρωσικῆς Δια-
σπορᾶς, μέσῳ τῶν 
χειροθεσιῶν τῶν 
Κορινθίας Καλλί-
στου καὶ Κιτίου Ἐπιφανίου. Καταβλήθηκαν δὲ προ-
σπάθειες γιὰ ἑνότητα τῶν δύο Πλευρῶν στὴν Ἑλλά-
δα, ἤτοι τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ὑπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο 
Αὐξέντιο καὶ τῆς Συνόδου τῶν «Ματθαιϊκῶν» ὑπὸ 
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τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀνδρέα, ἀλλὰ δυστυχῶς αὐτὲς δὲν 
τελεσφόρησαν, ἀφοῦ προσέκρουσαν περισσότερο 
στὴν ἀδιαλλαξία τῆς πρόσφατα τότε τακτοποιηθεί-
σης Πλευρᾶς. 
 Τὸ ἔτος 1973 ἐκοιμήθη ὁ πολλὰ κοπιάσας στὴν 
προσπάθεια Ἑνότητος Γέρων Μοναχὸς Βίκτωρ, ὁ 
γνωστὸς ἐκδότης τοῦ Μεγάλου Συναξαριστοῦ καὶ 
ἄλλων Πατερικῶν καὶ ψυχωφελῶν ἐκδόσεων.
 Ἐπίσης, τὸν Ἰούλιο τοῦ αὐτοῦ ἔτους ἐκοιμήθη ἐν 
Κυρίῳ ἔπειτα ἀπὸ μακρὰ ἀσθένεια καὶ ὁ μακαριστὸς 
Ἐπίσκοπος Μαγνησίας Χρυσόστομος (Νασλίμης) 
στὸν Βόλο, μία σπάνια καὶ ἐξαιρετικὴ μορφὴ τοῦ ἱε-
ροῦ Ἀγῶνος, γιὰ νὰ ἀναπαυθεῖ ἀπὸ τοὺς κόπους του 
στοὺς Οὐρανούς.
 Τὸ ἔτος ἐκεῖνο χειροτονήθηκαν δύο ἀκόμη Ἀρχιε-
ρεῖς, οἱ Κυκλάδων Γαβριὴλ (Καλαμισάκης) τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς Ἁγίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου Λυκοβρύσεως 
Ἀττικῆς, καὶ ὁ Μεγαρίδος Ἀντώνιος (Θανάσης).

***
 Τὴν ἐποχὴ ἐκείνη ἦταν ποὺ ἡ Ἱερὰ Μονὴ Ἐσφιγμέ-
νου στὸ Ἅγιον Ὄρος κατέστη Ζηλωτική, διακόψασα 
κάθε σχέση μὲ τὴν Ἱερὰ Κοινότητα ἐξ αἰτίας τοῦ μνη-
μοσύνου τοῦ πατριάρχου καὶ γενικὰ τῆς αἱρέσεως τοῦ 
Οἰκουμενισμοῦ.

***
 Τὸ 1974, κατόπιν κάποιας περιπέτειας ὡς πρὸς 
τὴν ἔκδοσή της, ὑπογράφθηκε μία Ἐγκύκλιος πρὸς 
τὸν Κλῆρο τῆς Ἐκκλησίας μας, προτρεπτικὴ ὅπως μὴ 
προβαίνουν στὴν μυστηριακὴ ἐξυπηρέτηση τῶν Νε-
οημερολογιτῶν, ὅπου συμπεριλαμβανόταν ἡ γνωστὴ 
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ἀπὸ παρόμοιες διακηρύξεις τοῦ παρελθόντος θέση ὅτι 
ἡ Καινοτόμος Ἐκκλησία κατέστη Σχισματικὴ καὶ τὰ 
Μυστήριά της στεροῦνται ἁγιαστικῆς Χάριτος, οἱ δὲ 
ἐπιστρέφοντες ἀπὸ αὐτὴν πρέπει νὰ ἀναμυρώνονται.
 Τότε, σὺν τοῖς ἄλλοις, ὑπῆρχε εἰδικὰ καὶ ἡ πίεση 
ἀπὸ τὴν Πλευρὰ τῶν ἀπογόνων τοῦ Βρεσθένης Ματ-
θαίου, οἱ ὁποῖοι ἀναγνωρισμένοι καὶ ἀποκαταστημέ-
νοι πλέον, διέδιδαν τὴν ζηλωτικὴ θέση τους μὲ ἰσχὺ 
καὶ ὑπῆρχε ἐπηρεασμὸς τοῦ Ποιμνίου, ὅτι ἐκεῖνοι 
ὀρθοφρονοῦν παρρησιαστικά, ἐνῶ οἱ τῆς κανονικῆς 
Συνόδου ὀλιγωροῦν. Ἀλλά, ἡ ἐπανάληψη ἐκείνη τῶν 
διακηρύξεων οὐσιαστικὰ τοῦ 1935 καὶ τοῦ 1950, δι-
ευκόλυνε σημαντικὰ καὶ ὁμάδα Κληρικῶν ἀπὸ τὴν 
Πλευρὰ τῶν «Ματθαιϊκῶν», προκειμένου νὰ προσχω-
ρήσουν στὴν κανονικὴ Ἱερὰ Σύνοδο, χωρὶς ἀμφιβολία 
ὡς πρὸς τὴν Ὁμολογία ποὺ ἐπιζητοῦσαν.
 Παρὰ ταῦτα, τὴν Ἐγκύκλιο ἐκείνη δὲν ὑπέγραψε 
ὁ Ἀστορίας Πέτρος ἀπὸ τὴν Ἀμερική, διατηρήσας 
τὴν θέση τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς περὶ μὴ ὁριστικῆς 
ἀποφάνσεως στὸ εὐαίσθητο αὐτὸ θέμα, ποὺ ἀπαιτεῖ 
εἰδικὴ διευρυμένη Συνοδικὴ κρίση, ὁ ὁποῖος καὶ δι-
αγράφηκε ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο, ἀλλὰ συνέχισε τὴν 
ἐκκλησιαστικὴ ἐπικοινωνία του μὲ μερικοὺς ἀπὸ τοὺς 
Ἀρχιερεῖς τὰ ἑπόμενα ἔτη.
 Εἶναι πάντως χαρακτηριστικὸ ὅτι ὁ Ἀστορίας μετὰ 
τὴν διαγραφή του κατέφυγε γιὰ ὑπαγωγὴ στὴν Σύν-
οδο τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς, ἡ ὁποία παρόλον ὅτι δὲν 
προσυπέγραφε τὴν Ἐγκύκλιο τῶν Ἑλλήνων τοῦ 1974, 
ὅμως δὲν ἀποδέχθηκε αὐτόν, παρὰ τὸν προέτρεψε νὰ 
βρεῖ τρόπο γιὰ νὰ ἀποκαταστήσει τὴν σχέση του μὲ τοὺς 
συναδέλφους του Ἕλληνες Ἀρχιερεῖς τοῦ Πατρίου. 

τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
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 Τὸ ἔτος ἐκεῖνο (1974) ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ ἄλλος 
ἕνας εὐλογημένος καὶ ἀγαθὸς Γέροντας τοῦ ἱεροῦ 
Ἀγῶνος, ὁ Ἀρχιμ. Κυπριανὸς Ἀθανασίου τῆς Ν. Ἰω-
νίας Ἀττικῆς, ὅπως ἐπίσης, τὴν περίοδο ἐκείνη, καὶ ὁ 
κατανυκτικὸς Ἀρχιμ. π. Ἐφραὶμ Καραγιάννης, ὑπη-
ρετήσας καὶ στὸν Βόλο, Ἁγιορείτης τῆς Συνοδείας τοῦ 
Γέροντος Ἰωσὴφ Σπηλαιώτου, τῆς Μονῆς Μυρτιδιω-
τίσσης Σταμάτας Ἀττικῆς.

***
 Τὰ ἑπόμενα ἔτη εἴχαμε μία δοκιμασία διοικητικὴ καὶ 
πνευματική. Ἐπίσκοποι παρεπονοῦντο γιὰ μὴ χρηστὴ 
διαχείριση καὶ διευθέτηση τῶν ἐκκλησιαστικῶν πραγ-
μάτων ἐκ μέρους τοῦ Πρώτου καὶ ἄλλων, γιὰ χειρο-
τονία ἤ πρόσληψη ὡς Κληρικῶν ἀκαταλλήλων προσ-
ώπων, γιὰ μὴ ὀρθὴ καὶ ἀποφασιστικὴ ἀντιμετώπιση 
ἀνακυπτόντων θεμάτων. Τὸ ἀποτέλεσμα ἦταν νὰ 
ὑπάρχει ἀποστασιοποίηση καὶ ἀποξένωση. Τὸ Συν-
οδικὸ σύστημα δὲν λειτουργοῦσε καλὰ καὶ ἡ κατά-
σταση ἔβαινε ἐπὶ τὰ χείρω, παρὰ βεβαίως καὶ κάποια 
ἐλπιδοφόρα καὶ θετικὰ ἐπιτεύγματα καὶ συμβάντα.
 Μία σημαντικὴ βεβαίωση περὶ τῆς θρησκευτικῆς 
μας ἐλευθερίας θεωρήθηκε ἡ δήλωση ἐκπροσώπου τῆς 
τότε Κυβερνήσεως στὶς 
23.4.1975, ὅτι οἱ καλού-
μενοι Γνήσιοι Ὀρθόδο-
ξοι Χριστιανοὶ Παλαιο-
ημερολογῖτες δύνανται 
νὰ τελοῦν ἀκωλύτως τὰ 
λατρευτικά τους καθή-
κοντα, ἡ ὁποία καταχω-
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ρήθηκε στὰ ἐπίσημα Πρακτικὰ τῆς Ε΄ Ἀναθεωρητικῆς 
Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων.
 Οἱ «Ματθαιϊκοὶ» μετὰ τὸ 1975 ἀποφάσισαν νὰ 
διακόψουν τὴν κοινωνία τους μὲ τοὺς Ρώσους τῆς 
Διασπορᾶς, τὴν ὁποία διατηροῦσαν χωριστὰ χωρὶς 
νὰ ἑνώνονται μὲ τὴν κανονικὴ Ἱερὰ Σύνοδο στὴν 
Ἑλλάδα, θεωροῦντες ὅτι οἱ Ρῶσοι δὲν ὀρθοδοξοῦν, 
σύμφωνα μὲ τὶς δικές τους γνωστὲς προδιαγραφές. 
Καὶ εἶναι βέβαια ἀλήθεια, ὅπως ἤδη ἀναφέρθηκε, ὅτι 
οἱ Ρῶσοι δὲν προέβαιναν σὲ ἀποφασιστικὲς διακηρύ-
ξεις περὶ τοῦ κύρους τῶν Μυστηρίων τῶν Καινοτό-
μων, καὶ μάλιστα ἐξακολουθοῦσαν -μεμονωμένα καὶ 
ἀνεπίσημα- μία μορφὴ κοινωνίας ἐκ παραδόσεως μὲ 
τοὺς Σέρβους ἤ τοὺς Ἱεροσολυμῖτες.
 Κατόπιν τούτου οἱ Ρῶσοι μὲ τὴν σειρά τους θεώ-
ρησαν ὅτι, ἀφοῦ δὲν ἀναγνωρίζονται ὡς Ὀρθόδοξοι, 
ἄρα καὶ οἱ χειροθεσίες ποὺ ἐπιτέλεσαν γιὰ τοὺς Ἀρχι-
ερεῖς τῶν τοῦ Ματθαίου τὸ 1971 λογίζονται καὶ αὐτὲς 
ὡς ἄκυρες.
 Ὁ Κορινθίας Κάλλιστος, μὴ δεχόμενος τοῦτο, ἀλλὰ 
καὶ γιὰ κάποιους ἄλλους λόγους, ἐντάχθηκε στὴν κα-
νονικὴ Ἱερὰ Σύνοδο ὑπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Αὐξέντιο 
τὸ 1977 μὲ ἑνωτικὸ Συλ-
λείτουργο.
 Τὸ χαροποιὸ αὐτὸ γε-
γονὸς φάνηκε νὰ δίνει 
μία θετικὴ ὤθηση στὰ 
μὴ καλῶς κείμενα στὴν 
λειτουργία τῆς Συνόδου, 
ἀλλὰ σύντομα προέκυ-
ψαν νέα θέματα.

τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
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 Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Αὐξέντιος μὲ μερικοὺς ἀπὸ 
τοὺς Ἀρχιερεῖς ἀποφάσισε νὰ δεχθεῖ Κληρικὸ ἀπὸ 
τὴν Πορτογαλία τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς, χωρὶς ὅμως 
συνεννόηση μὲ τοὺς Ρώσους, τὸν ὁποῖον ἀφοῦ «ἀπο-
κατέστησε» κανονικῶς, προβίβασε στὴν ἀρχιερωσύνη 
ὡς Μητροπολίτη Πορτογαλίας Γαβριὴλ τὸ ἔτος 1978.
 Τὸ συμβὰν ἐκεῖνο προκάλεσε, ὅπως ἦταν ἀναμε-
νόμενο, δυσαρέσκεια στὴν Ρωσικὴ Πλευρά, ἡ ὁποία 
βάσει καὶ τῆς Ἀποφάσεώς της τοῦ 1975 θεώρησε ὅτι 
ἀδυνατεῖ νὰ διατηρεῖ κοινωνία μὲ κάποια Ἱερὰ Σύν-
οδο στὴν Ἑλλάδα καὶ ἔτσι διέκοψε τὴν σχέση καὶ μὲ 
τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Αὐξέντιο.
 Ἀπὸ μέρους τῶν «Ματθαιϊκῶν» ἑνωτικὴ προσπά-
θεια κατέβαλε ὁ Κιτίου Ἐπιφάνιος, ὁ ὁποῖος τὸ 1978 
ἄρχισε ἀλληλογραφία μὲ τὸν Ἀττικῆς καὶ Μεγαρίδος 
Ἀντώνιο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ὑπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο 
Αὐξέντιο, μὲ τὸν Μητροπολίτη Γλυκέριο τῶν Ρουμά-
νων Ἀκαινοτομήτων τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου καὶ 
τὸν Μητροπολίτη Φιλάρετο τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς, 
χωρὶς ὅμως κάποιο συγκεκριμένο ἀποτέλεσμα, πέραν 
τῶν καλῶν διαθέσεων καὶ τῆς δημιουργίας ἑνὸς θετι-
κοῦ κλίματος.
 Μὲ τοὺς Γνησίους Ὀρθοδόξους τῆς Ρουμανίας, ὑπὸ 
τὸν Ἅγιο Μητροπολίτη Γλυκέριο, ὑπῆρξε πνευματικὴ 
γνωριμία τὸ 1977, μέσῳ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου 
Κυπριανοῦ Φυλῆς, ἀλλὰ τότε ἀκόμη ἡ σχέση ἐκείνη 
δὲν ἔλαβε ἐπίσημη ἐκκλησιαστικὴ μορφή.
 Τὸ ἔτος 1977 ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ καὶ ὁ ἀγωνιστὴς 
λόγιος Μοναχὸς π. Μᾶρκος Χανιώτης τῆς Πάρου, ὁ 
ὁποῖος ἐπὶ δεκαετίες πρωτοστατοῦσε σὲ ὁμολογιακὲς 
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ἐκδηλώσεις καὶ δραστηριότητες ὑπὲρ τῶν Πατρίων 
καὶ κατὰ τῶν Καινοτόμων.
 Ἕνας ἄλλος διαπρεπὴς Μοναχός, ὁ Γέρων Δοσί-
θεος ὁ Κατουνακιώτης ὁ τυφλὸς († 1991), ὁ καλλι-
κέλαδος Μουσικοδιδάσκαλος τῆς πατρώας Ἐκκλη-
σιαστικῆς Μουσικῆς, ἄφησε ἐποχὴ μὲ τὴν θαυμαστὴ 
ψαλμωδία του στοὺς Ναοὺς τοῦ Πατρίου Ἡμερολο-
γίου ἀπὸ τῆς ἐποχῆς τοῦ ἀειμνήστου πρώην Φλωρίνης 
Χρυσοστόμου, διδάξας τὴν Βυζαντινὴ Μουσικὴ σὲ 
πολλοὺς μαθητές, ὅπως καὶ σὲ πολλὲς ἐκ τῶν Γυναι-
κείων Μονῶν τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων.

τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας



Θ΄. Περίοδος μεγάλης
ἐσωτερικῆς δοκιμασίας

ΚΑΤΟΠΙΝ τῶν ὅσων προϊδεαστικὰ περιγράψαμε 
γιὰ τὰ τῆς δεκαετίας τοῦ ’70, φθάσαμε στὸ ἔτος 

1979, ποὺ συνέβη ἡ ἀπαρχὴ ρηγμάτων μὲ τραγικὰ 
ἀποτελέσματα.
 Πρέπει βέβαια νὰ σημειώσουμε, ὅτι στὴν ἱστορία 
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, καὶ στὰ παλαιότερα 
χρόνια καὶ σὲ νεώτερες ἐποχές, δὲν ἦταν ἄγνωστα τὰ 
φαινόμενα μεγάλων κρίσεων καὶ ἰσχυρῶν κλονισμῶν 
στὸ ἐσωτερικό της, μὲ τραγικὰ ἀποτελέσματα, σὲ δύ-
σκολες μάλιστα περιόδους ἀντι-αιρετικῶν ἀγώνων 
ὑπὲρ Πίστεως. Εἶναι γνωστὸς καὶ δεδομένος ἄλλω-
στε ὁ πόλεμος τοῦ διαβόλου κατὰ τῆς Ἐκκλησίας, ὁ 
ὁποῖος ἐκμεταλλεύεται καταλλήλως τὶς ἀνθρώπινες 
ἀδυναμίες ἀκόμη καὶ τῶν Ποιμένων, ὥστε νὰ προξε-
νοῦνται διαμάχες καὶ τὸ σωτηριῶδες ἔργο τῆς Ἐκκλη-
σίας νὰ ἐμποδίζεται.  
 Στὴν προαναφερθεῖσα λοιπὸν Συνοδικὴ κρίση 
ποὺ ὑφίστατο καὶ ποὺ φαινόταν νὰ ἐπιτείνεται, στὴν 
Ἐκκλησία μας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν 
Ἑλλάδος, ἀποφασίσθηκε ἀπὸ ὁρισμένους νὰ δοθεῖ 
μία παράτολμη λύση ὡς ἀπόπειρα διεξόδου καὶ ἀνα-
νεώσεως.
 Κατ’ ἄλλους μὲ συμφωνία καὶ προτροπὴ τοῦ ἴδι-
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ου τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Αὐξεντίου, κατ’ ἄλλους χωρὶς 
αὐτήν, ἄρχισαν κινήσεις γιὰ ἐπιτέλεση νέων ἀρχιερα-
τικῶν χειροτονιῶν, προκειμένου αὐτὲς νὰ γίνουν ἐν 
συνεχείᾳ δεκτές, γιὰ νὰ εἰσαγάγουν στὴν Σύνοδο νέο 
αἷμα καὶ ἔτσι νὰ παρεμποδισθεῖ ἡ προώθηση στὴν ἀρχι-
ερωσύνη προσώπων θεωρουμένων ὡς ἀκαταλλήλων.
 Οἱ ζυμώσεις αὐτὲς εἶχαν ὡς ἀποτέλεσμα στὶς ἀρχὲς 
τοῦ Φεβρουαρίου τοῦ 1979 οἱ Ἀρχιερεῖς Κορινθίας 
Κάλλιστος καὶ Ἀττικῆς καὶ Μεγαρίδος Ἀντώνιος νὰ 
προβοῦν στὴν χειροτονία ὀκτὼ νέων Ἀρχιερέων: τοῦ 
Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανοῦ (Κουτσούμπα, Καθη-
γουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Κυπριανοῦ Φυλῆς, 
στὴν ὁποίαν οἱ χειροτονίες ἔγιναν), Μαγνησίας Μαξί-
μου (Τσιτσιμπάκου), Ἀχαΐας Καλλινίκου (Σαραντό-
πουλου), Οἰνόης Ματθαίου (Λαγγῆ), Αἰολίας Γερμα-
νοῦ (Ἀθανασίου), Πενταπόλεως Καλλιοπίου (Γιαννα-
κουλόπουλου), Κνωσοῦ Μερκουρίου (Καλοσκάμη) 
καὶ Δωδεκανήσου Καλλινίκου (Καραφυλλάκη).
 Οἱ χειροτονίες ὅμως ἐκεῖνες θεωρήθηκαν «πραξι-
κόπημα» καὶ δὲν ἔγιναν δεκτές, μὲ ἀποτέλεσμα ὅσοι 
ἔλαβαν μέρος σὲ αὐτὴ τὴν κίνηση, τὴν ὁποίαν οἱ ἴδιοι 
τους χαρακτήρισαν ὡς «ἐκτροπή», ἀλλὰ ἐπιβεβλημέ-
νη, νὰ προβοῦν σὲ Ἀποκήρυξη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ὑπὸ 
τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Αὐξέντιο (14/27.2.1979) καὶ ὑπὸ 
τὸ σύνθημα τῆς «καθάρσεως» νὰ προβοῦν σὲ καθαι-
ρέσεις κάποιων Κληρικῶν.
 Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος, δηλαδὴ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Αὐξέν-
τιος μὲ τοὺς Πειραιῶς Γερόντιο καὶ Φθιώτιδος Καλλί-
νικο, -διότι οἱ λοιποὶ Ἀρχιερεῖς εἴτε εἶχαν ἀποστασι-
οποιηθεῖ νωρίτερα (Ἀττικῆς καὶ Διαυλείας Ἀκάκιος, 
Θεσσαλονίκης Χρυσόστομος, Κυκλάδων Γαβριήλ), 
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εἴτε δὲν ἔλαβαν μέρος στὰ γεγονότα τοῦ ’79 (πρώην 
Εὐρίπου Παΐσιος, Καναδᾶ Ἀκάκιος), προέβησαν ἄμε-
σα μὲ τὴν σειρά τους στὴν χειροτονία δέκα νέων Ἀρχι-
ερέων, τῶν: Σταυρουπόλεως (κατόπιν Θεσσαλονίκης) 
Εὐθυμίου (Ὀρφανοῦ), Γαρδικίου (κατόπιν Ἀμερικῆς) 
Παϊσίου (Λουλουργᾶ), Χριστιανουπόλεως (κατόπιν 
Πατρῶν) Θεοφίλου (Τσίρμπα), Πλαταμῶνος (κατόπιν 
καὶ Λαρίσης) Ἀθανασίου (Ποστάλα), Κεφαλληνίας 
(κατόπιν καὶ Ἑπτανήσου) Μαξίμου (Βαλλιανάτου), 
Καρδαμύλων (κατόπιν Χίου) Στεφάνου (Τσίκουρα), 
Γρεβενῶν (κατόπιν Ἀχαρνῶν) Ἀθανασίου (Χαρα-
λαμπίδη), Ταλαντίου (κατόπιν Θηβῶν) Γερασίμου 
(Βράκα), Αἰγίνης Παϊσίου (Φινοκαλλιωτάκη), καὶ 

Μαραθῶνος 
(κατόπιν Εὐρί-
που καὶ Εὐβοί-
ας) Ἰουστίνου 
(Κολοτούρου).
 Ἡ διευρυμέ-
νη πλέον αὐτὴ 
Ἱερὰ Σύνοδος 
ἔκρινε συν-

οπτικῶς καὶ ὑπέβαλε ἐπιτίμια στοὺς Ἀρχιερεῖς τῆς 
ἑτέρας Πλευρᾶς ὑπὸ τὸν Κορινθίας Κάλλιστο καὶ 
ἔτσι δημιουργήθηκε μία θλιβερὴ διάσταση, μὲ ὅλα τὰ 
ἀρνητικὰ ἐπακόλουθά της.
 Ἡ πλειοψηφία Κλήρου καὶ Λαοῦ παρέμεινε βέβαια 
μὲ τὴν ὑπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Αὐξέντιο Ἱερὰ Σύνοδο.
 Ἡ Πλευρὰ τοῦ Κορινθίας Καλλίστου κατέβαλε προ-
σπάθεια ἐπανασυνδέσεως  μὲ τὴν Ρωσικὴ Ἐκκλησία 
τῆς Διασπορᾶς, ἡ ὁποία ἐπέδειξε συμπάθεια, ἀλλὰ 
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δὲν ἔλαβε θέση 
στὴν διάσταση, 
ἄν καὶ Κληρικοί 
της κατὰ καιροὺς 
συγκοινωνοῦσαν 
μὲ τὴν ὑπὸ τὸν 
Κορινθίας Κάλ-
λιστο μερίδα.
 Ἐπίσης, ἡ 
Πλευ  ρὰ τοῦ Κοριν θίας Καλλίστου ἐγκαθ ίδρυσε τὸν 
Ὀκτώβριο τοῦ 1979 ἐπίσημη ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία 
μὲ τὴν Γνήσια Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ρουμανίας 
ὑπὸ τὸν Μητροπολίτη Γλυκέριο. Ἀκόμη, ὑπερασπί-
σθηκε τὸν ἀμφισβητούμενο ἀπό τινας Ἅγιο Νεκτάριο 
Αἰγίνης, καθιέρωσε τὸν ἑορτασμὸ τῆς Γ΄ Ἐμφανίσε-
ως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τοῦ 1925 καὶ γενικὰ ἐπέδειξε 
διοικητικὸ καὶ ἐκδοτικὸ/ἐπιμορφωτικὸ ἐνδιαφέρον, 
παρὰ τὴν μὴ σημαντικὴ ἀποδοχή της, ἀλλὰ καὶ τὴν 
κατάγνωσή της ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο. 
 Τὸ ἔτος 1980 ἐκοιμήθη ὁ Κνωσοῦ Μερκούριος τῆς 
Πλευρᾶς τοῦ Κορινθίας Καλλίστου, παλαίμαχος ἀγω-
νιστὴς καὶ μορφὴ σεβάσμια τοῦ ἱεροῦ Ἀγῶνος ἀνέκαθεν.
 Τὸ ἔτος 1981 ἐκοιμήθη ὁ Γέροντας Ἀρχιμ. Χρύσαν-
θος (Βρέτταρος), μία σπουδαία πνευματικὴ φυσιο-
γνωμία τοῦ ἱεροῦ Ἀγῶνος, ἕνας σύγχρονος Νηπτικὸς 
Πατέρας καὶ χαρισμαστικὸς Πνευματικός.
 Τὸ ἔτος 1982 ἐκοιμήθησαν οἱ Αἰγίνης Παΐσιος καὶ 
Πατρῶν Θεόφιλος.
 Τὸ ἔτος ἐκεῖνο ἡ Πλευρὰ τοῦ Κορινθίας Καλλίστου 
χειροτόνησε ἐπίσης τὸν Σαρδηνίας Ἰωάννη (Μπάσκιου) 
καὶ τὸν ὅρισε Ἔξαρχο Ἰταλίας.

Περίοδος μεγάλης ἐσωτερικῆς δοκιμασίας



98

 Μέχρι δὲ τὸ 1983 τρεῖς ἐπίσκοποι τῆς Πλευρᾶς 
αὐτῆς προσχώρησαν στὴν ὑπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο 
Αὐξέντιο Ἱερὰ Σύνοδο, οἱ Μαγνησίας Μάξιμος, Δω-
δεκανήσου Καλλίνικος καὶ Αἰολίας Γερμανός.
 Ὅμως, καὶ ἡ Σύνοδος ὑπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο 
Αὐξέν τιο ἀντιμετώπισε μεγάλη κρίση ἐσωτερική.
 Μία γραπτὴ καταγγελία γιὰ ἠθικὴ ἐκτροπὴ κά-
ποιου ἀπὸ τοὺς νεοχειροτονηθέντες Ἐπισκόπους 
της, δημιούργησε σάλο, καταβλήθηκε προσπάθεια 
νὰ ἐξουδετερωθεῖ, καὶ ἐν συνεχείᾳ ἐχρησιμοποιεῖτο 
κατὰ περιστάσεις ἀπὸ διαφόρους.
 Τὸ πιὸ σημαντικὸ ὅμως σύμπτωμα αὐτῆς τῆς κρί-
σεως ἦταν ἡ ἴδια ἡ διάσπαση τῆς Συνόδου, ἐξ αἰτί-
ας διαφορῶν ποὺ ἀνέκυψαν κυρίως σχετικὰ μὲ τὸν 
ἔλεγχο τοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου! Μὲ τὸ μέρος τοῦ 
Ἀρχιεπισκόπου Αὐξεντίου συμπαρατάχθηκαν οἱ 
Ἀμερικῆς Παΐσιος, Λαρίσης Ἀθανάσιος, Κεφαλλη-
νίας Μάξιμος, Θηβῶν Γεράσιμος, Αἰολίας Γερμανὸς 
καὶ Δωδεκανήσου Καλλίνικος. Μὲ τὸ μέρος τοῦ Πει-
ραιῶς Γεροντίου τάχθηκαν οἱ Φθιώτιδος Καλλίνικος, 
Θεσσαλονίκης Εὐθύμιος, Χίου Στέφανος, Ἀχαρνῶν 
Ἀθανάσιος, Εὐβοίας Ἰουστῖνος, καὶ Μαγνησίας καὶ 
Δημητριάδος Μάξιμος. Ἡ διάσταση ἔλαβε ὀξύτατη 
μορφὴ μὲ ἐπιβολὴ ἐπιτιμίων καὶ ἀπὸ τὶς δύο Πλευρές.

***
 Ἡ Σύνοδος ὑπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Αὐξέντιο τὴν 
περίοδο αὐτὴ τῆς διαστάσεως θεώρησε καλὸ νὰ προ-
βεῖ σὲ χειροτονία Βοηθοῦ Ἐπισκόπου γιὰ τὸν Πορ-
τογαλίας Γαβριήλ, τοῦ Κοΐμπρα Ἰακώβου τὸ 1984, 
γεγονὸς ποὺ ἄνοιξε τὴν ὁδὸ γιὰ ἀνεξέλεγκτες πλέον 
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χειροτονίες στὴν Εὐρώπη.
 Ὁ Πορτογαλίας Γαβριὴλ μὲ τὸν Βοηθό του Ἐπί-
σκοπο Ἰάκωβο, μὲ τὴν δικαιολογία ὅτι ἔλαβαν μία 
χειρόγραφη (!) ἀπόφαση ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο 
Αὐξέντιο τῆς 14.9.1984 Μητροπολιτικῆς Αὐτοδιοι-
κήσεως, μὲ διοικητικὴ ὅμως ἐξάρτηση ἀπὸ τὴν Σύνοδο 
τῆς Ἑλλάδος, προέβησαν σὲ χειροτονία καὶ ἄλλου 
Ἐπισκόπου γιὰ τὴν Πορτογαλία, τοῦ Ἐβούρα Θε-
οδώρου, καὶ ἐν συνεχείᾳ σὲ χειροτονίες ἐπισκόπων 
γιὰ τὴν Ἰταλία, ὅπως τοῦ Τορῖνο Γρηγορίου, Μιλάνο 
Εὐλογίου κ.ἄ., προσώπων ἀμφιλεγομένων, τὰ ὁποῖα 
οὐδεμία σχέση εἶχαν καὶ ἔχουν στὴν θεωρία καὶ τὴν 
πράξη μὲ τὴν Γνησία Ὀρθοδοξία!...
 Καὶ οἱ μὲν Πορτογάλοι Γαβριήλ, Ἰάκωβος καὶ Θε-
όδωρος ἔγιναν δεκτοί, κατόπιν αἰτήσεώς τους, ὡς 
Ἐπίσκοποι ἀπὸ τὴν οἰκουμενιστικὴ τοπικὴ ὀρθόδοξη 
Ἐκκλησία τῆς Πολωνίας τὸ 1989.
 Ὁ δὲ Μιλάνου Εὐλόγιος συνέστησε τὸ 1990 τὴν 
δικῆς του ἐμπνεύσεως «Αὐτόνομη Μητρόπολη Δυ-
τικῆς Εὐρώπης καὶ Ἀμερικῆς», προέβη σὲ χειροτονίες 
πολλῶν ἀγνώστων προσώπων ὡς δῆθεν ἐπισκόπων, 
ἦλθε σὲ κοινωνία μὲ τὸ σχισματικὸ «Πατριαρχεῖο τοῦ 
Κιέβου» τῆς Οὐκρανίας ὑπὸ τὸν Οἰκουμενιστὴ Φιλά-
ρετο Ντενισένκο, ἀπὸ ὅπου ἔλαβε νέο δῆθεν «Τόμο 
Αὐτονομίας», καὶ στὴν συνέχεια, μετὰ πολλὲς μεταλ-
λάξεις καὶ φιλικὲς σχέσεις ἀκόμη καὶ μὲ τοὺς Ἀντι-
χαλκηδονίους Συρο-ιακωβῖτες, ἦλθε σὲ ἐπικοινωνία 
μετὰ τὸ 2000 μὲ διάφορες περιθωριακοῦ τύπου ὁμά-
δες δῆθεν «Παλαιοημερολογιτῶν» στὴν Ἑλλάδα.
 Τὸ μόνο βέβαιον εἶναι, ὅπως ἤδη τονίσθηκε, ὅτι 
αὐτὴ ἡ ἀπὸ κάθε ἄποψη διαβλητὴ κατάσταση, δὲν 
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ἔχει καμία σχέση μὲ τὴν Γνήσια Ὀρθόδοξη Ἐκκλη-
σία στὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ Ἐξωτερικό. Τὸ αὐτὸ ἰσχύει 
καὶ γιὰ ὅσες περιθωριακὲς ὁμάδες ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα 
ἤ ἀπὸ ἀλλοῦ διατήρησαν ἤ διατηροῦν σχέσεις μὲ τὸ 
εὐλογιανὸ αὐτὸ μόρφωμα, ἰδίως κατὰ τὶς τελευταῖες 
δύο δεκαετίες.  

***
 Μία χειροτονία ἐπίσης τὸ 1984 στὴν Ἀμερική, τοῦ 
ἐπισκόπου Αὐλῶνος Βικεντίου, ὡς Βοηθοῦ τοῦ Ἀμε-
ρικῆς Παϊσίου, μὲ συνδρομὴ δύο Ἀρχιερέων ἀπὸ τὴν 
Ἑλλάδα, τῶν Ἀχαρνῶν Ἀθανασίου καὶ Εὐβοίας Ἰου-
στίνου, δημιούργησε πρόσθετη περιπλοκὴ στὴν ἀπὸ 
κάθε ἄποψη ἀσαφῆ καὶ συγκεχυμένη ἐκείνη περίοδο.
 Στὴν ἐναπομείνασα Πλευρὰ τοῦ Κορινθίας Καλ-
λίστου ὑπῆρξε ἐπίσης ἐσωτερικὴ διάσταση ἐπὶ τοῦ 
ἐκκλησιολογικοῦ θέματος, μὲ ἀφορμὴ καὶ μία ἐπί-
σκεψη τοῦ μητροπολίτου τῆς ἐπισήμου Καινοτόμου 
Ἐκκλησίας τοῦ Νέου Ἡμερολογίου Φλωρίνης Αὐγου-
στίνου (Καντιώτη), γιὰ προσπάθεια πιθανῆς προσεγ-
γίσεως τὸ 1983. Ὁ Κορινθίας Κάλλιστος προέβη με-
μονωμένα σὲ ἔκδοση φυλλαδίων καὶ ἀποσύρθηκε σὲ 
ἀπομόνωση μέχρι τὴν κοίμησή του (1986), καὶ τὴν 
θέση του ἀνέλαβε τὸ 1983 ὁ Ἀττικῆς καὶ Μεγαρίδος 
Ἀντώνιος.
 Τὸ ἑπόμενο ἔτος 1984 οἱ Ἀττικῆς καὶ Μεγαρίδος 
Ἀντώνιος, Ἀχαΐας Καλλίνικος, Οἰνόης Ματθαῖος καὶ 
Πενταπόλεως Καλλιόπιος προχώρησαν σὲ Ἕνωση μὲ 
τὴν Πλευρὰ τοῦ Πειραιῶς Γεροντίου καὶ ἐν συνεχείᾳ, 
ἀρχὰς τοῦ 1985, συνενώθηκαν σὲ μία κοινὴ Σύνοδο 
ἅπαντες, ὑπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Αὐξέντιο, μὲ ἄρση 
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ὅσων ἐπιτιμίων-ποινῶν εἶχαν ἐπιβληθεῖ ἑκατέρωθεν.
 Τὸν Φεβρουάριο τοῦ 1985 ἐξεδόθη Ἐγκύκλιος ἐπὶ 
τῇ Ἑνώσει καὶ διεκρινιζόταν ὁ διαχωρισμὸς καὶ τὰ 
ὅρια τῶν Ἐπισκοπῶν.
 Οἱ ἐναπομείναντες τῆς Καλλιστινῆς Πλευρᾶς Ὠρω-
ποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανὸς καὶ Σαρδηνίας Ἰωάννης, 
ἔχοντες καταρτήσει ἀπὸ τὸ 1984 καὶ τὸ Κείμενο 
«Ἐκκλησιολογικαὶ Θέσεις Ὀρθοδόξων Ἐνισταμένων 
κατὰ τῆς Παναιρέσεως τοῦ Οἱκουμενισμοῦ», προχώ-
ρησαν σὲ ἀνεξάρτητη πορεία, συνέστησαν μάλιστα 
τὸ 1985 τὴν λεγομένη Ἱερὰ Σύνοδο τῶν Ἐνισταμένων 
καὶ προέβησαν σὲ χειροτονίες ἐπισκόπων, κάποιων 
μάλιστα ἐξ αὐτῶν ἐντελῶς ἀγνώστων καὶ ἀμφιβόλων 
προσώπων, κυρίως γιὰ τὸ ἐξωτερικό, σὲ Ἱεραποστο-
λικὲς Κοινότητες στὴν Εὐρώπη, Ἀμερικὴ καὶ Ἀφρι-
κή, συνεχίσαντες καὶ τὴν ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία μὲ 
τοὺς Γνησίους Ὀρθοδόξους τῆς Ρουμανίας.
 Ἐντὸς τοῦ 1985 ἐκοιμήθησαν οἱ Ἅγιοι Μητρο-
πολῖτες Γλυκέριος τῆς Ρουμανίας καὶ Φιλάρετος τῆς 
Ρωσικῆς Διασπορᾶς, ὁ ὁποῖος δύο ἔτη νωρίτερα εἶχε 
προβεῖ μὲ τὴν Σύνοδό του στὸν ἀναθεματισμὸ τῆς αἱρέ-
σεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ· καὶ γιὰ μὲν τὴν Ρουμανία 
διάδοχος ὁρίσθηκε ὁ Μητροπολίτης Σίλβεστρος, γιὰ 
δὲ τὴν Ρωσικὴ Διασπορὰ ὁ Μητροπολίτης Βιτάλιος.
 Τὸ 1985, μὲ πρωτοβουλία τοῦ Ἀμερικῆς Παϊσίου, ἡ 
Ἱερὰ Σύνοδος ὑπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Αὐξέντιο ἦλθε 
σὲ ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία μὲ τὴν λεγομένη Ἐκκλη-
σία τῶν «Ἐλευθέρων Σέρβων» ὑπὸ τὸν Μητροπολί-
τη Εἰρηναῖο, ἀποτελουμένη ἀπὸ ἀντικαθεστωτικοὺς 
Σέρβους μετανάστες τοῦ ἐξωτερικοῦ, Ἀμερικῆς, Δυ-
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τικῆς Εὐρώπης καὶ Αὐστραλίας, ἡ ὁποία φαίνεται νὰ 
διατηρήθηκε τυπικὰ γιὰ λίγα μόνον ἔτη.
 Ἀξιοσημείωτη ἀντι-οικουμενιστικὴ ἐνέργεια μεί-
ζονος σημασίας ἦταν ἡ μετάβαση στὶς Η.Π.Α. καὶ 
τὸν Καναδᾶ τοῦ Κυκλάδων καὶ Νήσων Γαβριὴλ τὸ 
θέρος τοῦ 1983, ὅπου ἐπέδωσε καὶ δημοσίευσε κείμε-
νο Ὀρθοδόξου διαμαρτυρίας γιὰ τοὺς σκοποὺς τοῦ 
«Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν» καὶ τὴν φθο-
ροποιὸ δράση του.

***
  Σὲ πολιτειακὸ-νομικὸ ἐπίπεδο, μὲ ὑπουργικὴ ἀπό-
φαση τὸ 1982 ἐπιτράπηκε ἡ ἀνέγερση Ἱερῶν Ναῶν 
τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου. Τὸ 1985 καὶ 1989 ὑπῆρξαν 
εὐνοϊκὲς ἀποφάσεις γιὰ τοὺς Κληρικοὺς τοῦ Πατρίου 
(ἰατροφαρμακευτικὴ περίθαλψη), ἐνῶ μὲ ἀποφάσεις 
τοῦ Συμβουλίου Ἐπικρατείας ἀπορρίφθηκαν ἀπό-
πειρες τῶν Νεοημερολογιτῶν γιὰ παρεμπόδιση ἀνε-
γέρσεως Ναῶν καὶ γιὰ στρατολογικὲς ὑποχρεώσεις 
Κληρικῶν τοῦ Πατρίου.

***
 Λίγο μετὰ τὴν Ἕνωση τοῦ 1985, τὸν Ἰούλιο τοῦ 
ἔτους ἐκείνου, νέος σάλος ξέσπασε μέσα στὴν Ἱερὰ 
Σύνοδο ἀπὸ τὴν ἀποκάλυψη ὅτι καθηρημένος κλη-
ρικὸς τοῦ Νέου Ἡμερολογίου γιὰ παραπτώματα 
ἠθικῆς φύσεως, ὁ Δωρόθεος Τσάκος, εἶχε προαχθεῖ 
στὴν ἀρχιερωσύνη τὸ 1984 ἤ 1985, μὲ ἐντολὴ τοῦ 
Ἀρχιεπισκόπου Αὐξεντίου, ἀπὸ δύο ἐπισκόπους του, 
τοὺς Κεφαλληνίας Μάξιμο καὶ Θηβῶν Γεράσιμο. Ὁ 
Ἀρχιεπίσκοπος ἀρνήθηκε κάτι τέτοιο, ὅπως καὶ οἱ 
δύο ἐπίσκοποι, ἀλλὰ τελικὰ ὁ Θηβῶν Γεράσιμος, ὅπως 
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καὶ ἕνας λαϊκός, ὁ ὁποῖος παρέστη στὸ συμβὰν ὡς 
ἱεροψάλτης, ὁμολόγησαν ὑπεύθυνα ὅτι τὸ γεγονὸς 
ἐκεῖνο ὄντως εἶχε διαπραχθεῖ!
 Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Αὐξέντιος μὲ λίγους πιστούς 
του Ἐπισκόπους (Λαρίσης Ἀθανάσιο, Κεφαλληνίας 
Μάξιμο, Θηβῶν Γεράσιμο καὶ Αἰολίας Γερμανὸ) συγ-
κάλεσε Σύνοδο καὶ προέβη σὲ καταδίκες διαφόρων 
Ἀρχιερέων καὶ Κληρικῶν, γινόμενος ἀπὸ κατηγορού-
μενος κατήγορος.
 Σύνοδος δωδεκαμελὴς ὑπὸ τὸν Πειραιῶς Γερόντιο, 
Ἀντιπρόεδρο μέχρι τότε, συνεκλήθη τὸν Ὀκτώβριο 
τοῦ 1985 καὶ προέβη στὴν καθαίρεση τοῦ Ἀρχιεπι-
σκόπου Αὐξεντίου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ.

***
 Εἶναι ἀξιοσημείωτο ὅτι ὁ καθαιρεθεὶς Θηβῶν Γερά-
σιμος, μετὰ καὶ τὴν ὡς ἄνω ὁμολογία του, ἀποστασιο-
ποιήθηκε καὶ ἀπὸ τὸν πρώην ἀρχιεπίσκοπο Αὐξέντιο 
καὶ συνέπραξε μὲ τὸν Δωρόθεο Τσάκο, προκειμένου 
νὰ χειροτονήσουν καὶ ἄλλους δῆθεν ἐπισκόπους, με-
ταξὺ τῶν ὁποίων καὶ τοὺς Γερμανὸ Κεφαλᾶ, Ἡσαΐα 
Καρλάφτη κ.ἄ.
 Αὐτοὶ μὲ τὴν σειρά τους διαμόρφωσαν ἤ συμμε-
τεῖχαν στὴν διαμόρφωση καὶ ἄλλων τέτοιων περιθω-
ριακῶν ὁμάδων, οἱ ὁποῖες στεροῦνται κάθε ἐννοίας 
σοβαρότητος καὶ ἐγκυρότητος καὶ παρόλον ὅτι χρη-
σιμοποιοῦν τὸ ὄνομα τῶν «Γνησίων Ὀρθοδόξων» ἤ 
τῶν «Παλαιοεορτολογιτῶν» κλπ., δὲν ἔχουν καμία 
σχέση μὲ τὴν Γνήσια Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, δρῶντες 
ἐντελῶς παραπλανητικὰ καὶ παρασιτικά, χωρὶς βέ-
βαια τὴν παραμικρὴ συνειδητὴ ἀποδοχή τους ἀπὸ τὸ 
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πραγματικὸ Ποίμνιο τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων.
***

   Ὁ πρώην ἀρχιεπίσκοπος Αὐξέντιος δὲν δέχθηκε 
τὴν καταδίκη του καὶ συνέχισε ἀνεξάρτητη πορεία, 
ὑποστηρίζοντας ὅτι εἶναι ὁ νόμιμος ἀρχιεπίσκοπος. 
Ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς προαναφερθέντες ἐπισκόπους, τὸν 
ἀκολούθησε κάποιο μικρὸ μέρος κλήρου καὶ λαοῦ.
 Τὰ ἑπόμενα ἔτη, προσέφυγαν ἐξ ἀνάγκης σὲ αὐτὸν 
οἱ τῆς Μονῆς Μεταμορφώσεως Βοστώνης, οἱ ὁποῖοι 
ἀπέδρασαν ἀπὸ τὴν Ρωσικὴ Διασπορὰ ἐπικαλούμενοι 
τότε λόγους «ἀκριβείας πίστεως», ἐνῶ στὴν πραγμα-
τικότητα ὁ ἡγέτης τους Ἡγούμενος τῆς Μονῆς Παν-
τελεήμων ἀντιμετώπιζε κατηγορίες ἠθικῆς φύσεως · 
αὐτοὺς ὁ πρώην ἀρχιεπίσκοπος τοὺς δέχθηκε ἀσμένως 
καὶ μάλιστα προέβη σὲ χειροτονίες δῆθεν ἐπισκόπων 
γι’ αὐτοὺς στὴν Βοστώνη καὶ στὸ Τορόντο, ὅπως καὶ 
γιὰ παρόμοια ὁμάδα ἀπὸ τὴν Γαλλία, καθὼς καὶ γιὰ 
μία ὁμάδα κατακομβιτῶν ἀπὸ τὴν Ρωσία.

***
 Ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο, μετὰ τὴν λήξη τῆς θλιβερᾶς 
ὑποθέσεως Τσάκου, κλήθηκαν νὰ συμπαραταχθοῦν 
οἱ δυσαρεστημένοι ἀπὸ ἔτη Ἀρχιερεῖς, γιὰ νὰ βοηθή-
σουν στὴν κρίσιμη στιγμὴ τὴν κατάσταση. Στὴν κλήση 
ἀνταποκρίθηκαν οἱ Ἀστορίας Πέτρος καὶ Θεσσαλονί-
κης Χρυσόστομος, καίτοι ὁ τελευταῖος καταφερόταν 
ἐναντίον της, ἐνῶ οἱ Ἀττικῆς καὶ Διαυλείας Ἀκάκιος 
καὶ Κυκλάδων Γαβριὴλ ἀντέδρασαν στὴν ὅλη αὐτὴ 
κίνηση καὶ συνέχισαν τὴν ἀνεξάρτητη πορεία τους.
 Κατόπιν ψηφοφορίας, τὸν Ἰανουάριο τοῦ 1986, 
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ Πρόεδρος τῆς Ἱερᾶς Συν-
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όδου ἐξελέγη ὁ 
ἀπὸ Θεσσαλονί-
κης Χρυσόστο-
μος (Κιούσης). Ἡ 
Ἐνθρόνισή του 
ἔγινε στὸν Ἱερὸ 
Ναὸ Κοιμήσεως 
τῆς Θεοτόκου 
Τσακοῦ Ἁγί-
ας Παρασκευῆς 

Ἀττικῆς τὴν 16.1.1986 π.ἡμ.
 Τὸν Ἰούλιο τοῦ 1986 ἐκοιμήθη ὁ πρώην Εὐρίπου 
Παΐσιος, τὴν Ἐξόδιο τοῦ ὁποίου τέλεσε ὁ Ἀρχιεπί-
σκοπος Χρυσόστομος μὲ Ἀρχιερεῖς καὶ Κληρικοὺς τῆς 
Ἱερᾶς Συνόδου.
 Τὸ Φθινόπωρο τοῦ ἔτους ἐκείνου κλήθηκε νὰ κρι-
θεῖ ὁ Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανός, λόγῳ συστάσεως 
Συνόδου καὶ χειροτονίας ἐπισκόπων, ὡς καὶ λόγῳ 
τῶν Ἐκκλησιολογικῶν Θέσεών του, οἱ ὁποῖες θεωρή-
θηκε ὅτι ἀντέκειντο στὶς ἀρχὲς τοῦ ἱεροῦ Ἀγῶνος καὶ 
στὶς κατὰ καιροὺς ἐπίσημες Διακηρύξεις καὶ Ἐγκυ-
κλίους. Μὴ προσελθόντος αὐτοῦ καὶ δηλώσαντος δι’ 
ἐγγράφου ὅτι δὲν ἀποτελοῦσε μέλος τῆς διαμορφω-
θείσης Συνόδου, δικάσθηκε καὶ κατακρίθηκε αὐτὸς 
καὶ οἱ μετ’ αὐτοῦ.
 Πρέπει ὅμως νὰ σημειωθεῖ ὅτι ὁ ἐπικεφαλὴς τῶν 
«Ἐνισταμένων» συνέχισε τὴν κοινωνία του μὲ τοὺς 
Ρουμάνους, τὴν ὁποία καλλιέργησε καὶ διατήρησε, 
συνείργησε γιὰ τὴν σύσταση τῆς Ἐκκλησίας Πατρίου 
Ἡμερολογίου Βουλγαρίας (1993), ἦλθε σὲ κοινωνία μὲ 
τὴν Ρωσικὴ Διασπορὰ ὑπὸ τὸν Μητροπολίτη Βιτάλιο 
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(1994) καὶ μετὰ τὴν ἕνωσή της μὲ τὸ Πατριαρχεῖο Μό-
σχας (2007) διατήρησε κοινωνία μὲ τὸν μὴ δεχθέντα 
αὐτὴν Ἐπίσκοπο Ὀδησσοῦ Ἀγαθάγγελο, καὶ γενικὰ 
ἐργάσθηκε ἐντατικὰ στὴν Ἱεραποστολὴ σὲ διάφορες 
ἠπείρους, ὅπως καὶ στὸν Ἀντι-οικουμενιστικὸ ἀγῶνα 
μὲ σημαντικὰ ἀποτελέσματα, μὴ ἀνταγωνιζόμενος τὴν 
Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μὲ 
προσπάθεια ὑποκαταστάσεως Αὐτῆς ἤ πολεμικῆς 
κατ’ Αὐτῆς.  
 Τὸ 1988 ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ὑπὸ τὸν Μακαριώτατο 
Ἀρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο ἀναθεμάτισε τὸν βλά-
σφημο συγγραφέα Νῖκο Καζαντζάκη, ὡς καὶ τὸν 
Ἀντίχριστο Χιλιασμὸ καὶ τὴν Μασωνία.
 Ἀπὸ τὸ 1988 ἕως καὶ τὸ 1992 διεξήχθη «Θεολογικὸς 
Διάλογος» μὲ τὴν σύνοδο τῶν «Ματθαιϊκῶν» ὑπὸ τὸν 
ἀρχιεπίσκοπο Ἀνδρέα, μὲ σκοπὸ τὴν ἀντιμετώπιση 
τῶν πιθανῶν διαφορῶν καὶ τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἕνωση.
 Ὅμως, ὁ Διάλογος ἐκεῖνος δὲν προχώρησε, διότι 
ὑπῆρξε διαφωνία ὡς πρὸς τὴν διάσπαση τοῦ 1937 
μεταξὺ τῶν πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου καὶ Βρε-
σθένης Ματθαίου.
 Τὸ 1990 ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Χρυσό-
στομος ἀθωώθηκε ἀπὸ τὸ Μονομελὲς Πρωτοδικεῖο 
Θηβῶν, ὅπου κατηγορήθηκε ἀπὸ τοὺς Καινοτόμους 
ἐπὶ δῆθεν ἀντιποιήσει ἀρχῆς !
 Ἀρχὰς τοῦ ’90, προσέγγιση τῶν Γνησίων Ὀρθοδό-
ξων ἐπέδειξε ὁ τότε φιλοπαραδοσιακὸς Πατριάρχης 
Ἱεροσολύμων Διόδωρος († 2000), ὁ ὁποῖος παράλλη-
λα εἶχε ἐξαγγείλει Ἀντι-οικουμενιστικὴ γραμμὴ γιὰ τὸ 
Πατριαρχεῖο τῶν Ἱεροσολύμων· ὅμως, ἡ ἐλπιδοφόρα 
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ἐκείνη προσπάθεια ἐμποδίσθηκε καὶ τελικὰ ἀνακόπη-
κε μὲ βίαιη παρέμβαση τῶν Οἰκουμενιστῶν τῆς Κων-
σταντινουπόλεως, οἱ ὁποῖοι ἔλαβαν δραστικὰ μέτρα 
ἐναντίον τοῦ Ἱεροσολύμων καὶ τὸν ἀνάγκασαν σὲ 
ὑποχώρηση. 

***
 Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι, ἐνῶ ὁ Οἰκουμενισμὸς 
καθ’ ὅλο αὐτὸ τὸ διάστημα ἀναπτυσσόταν καὶ φα-
νέρωνε ὅλο καὶ καθαρότερα τὸ ἀληθινό του ἀποστα-
τικὸ πρόσωπο (Συνελεύσεις τοῦ «Παγκοσμίου Συμ-
βουλίου Ἐκκλησιῶν» σὲ Βανκοῦβερ καὶ Καμπέρρα, 
Ἐπίσημος Διάλογος μὲ Παπικοὺς κατόπιν ὅσων ἀκο-
λούθησαν τὸ 1965 καὶ τὸ 1980, ὑπογραφὲς Οἰκουμε-
νιστικῶν Συμφωνιῶν-Ψευδενώσεων Σαμπεζὺ Γενεύης 
μὲ Ἀντιχαλκηδονίους τὸ 1990 καὶ Μπαλαμὰντ Λιβά-
νου μὲ Παπικοὺς τὸ 1993 κλπ.), ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία 
ἀγωνιζόταν μέσῳ φοβερῶν ἐσωτερικῶν σπαραγμῶν, 
ὅπως εἴδαμε καὶ ὅπως θὰ δοῦμε, νὰ διατηρήσει μετὰ 
βίας τὴν συνοχή της καὶ νὰ ὀρθοποδήσει!
 Εἶναι φανερὸ ὅτι παρεισέφρυσαν καὶ ἀναδείχθη-
καν πρόσωπα ἀκατάλληλα ἐντὸς Αὐτῆς, κατώτερα 
τῶν περιστάσεων, καὶ ἔτσι διαπράχθηκαν -ἔστω καὶ 
ἀνεπίγνωστα ἤ ἀκόμη καὶ καλῇ τῇ πίστει καὶ προαι-
ρέσει- τόσα ἀλλεπάλληλα λάθη, ὥστε σὲ μία κρισιμό-
τατη περίοδο νὰ μὴ εἶναι δυνατὴ ἡ στιβαρὴ ἀντιμετώ-
πιση τῆς αἱρέσεως, ἡ παροχὴ ἀξιόπιστης καὶ ἀξιόμα-
χης Μαρτυρίας καὶ γενικὰ ἡ ἀξιοσέβαστη πνευματικὴ 
καὶ ποιμαντικὴ δραστηριότητα καὶ διακονία.
 Παρὰ ταῦτα, ἡ σημαία τοῦ ἱεροῦ Ἀγῶνος δὲν ὑπε-
στάλη καὶ ἡ ἐλπίδα γιὰ καλύτερες ἡμέρες πάντοτε 
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ὑπέφωσκε στὴν καρδιὰ τῶν ἁγνῶν καὶ ἀνιδιοτελῶν 
ἀγωνιστῶν, οἱ ὁποῖοι πάντοτε ὑπῆρξαν, ὑπάρχουν 
καὶ θὰ ὑπάρχουν στὸ εὐλογημένο καὶ ὁμολογητικὸ 
«μικρὸν Ποίμνιον» τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου!
 Τὴν Γνησία Ὀρθοδοξία λοιπὸν ἀνέμενε καὶ ἕνας 
ἀκόμη φοβερὸς κλονισμός, ὁ ὁποῖος παρὰ τὴν θλιβε-
ρότητά του, ὁδήγησε σὲ ἕνα ἀναγκαῖο ξεκαθάρισμα 
τοῦ Ἀμπελῶνος τοῦ Κυρίου ἀπὸ στοιχεῖα ἀλλότρια 
καὶ ἐπιβλαβῆ.

***
 Μετὰ τὴν κοίμηση τοῦ Πειραιῶς Γεροντίου τὸν 
Νοέμβριο τοῦ 1994 (λίγες ἡμέρες ἐνωρίτερα εἶχε ἀπο-
βιώσει καὶ ὁ πρώην ἀρχιεπίσκοπος Αὐξέντιος), δι-
αφάνηκε πιὸ ἔντονα μία κρίση ποὺ ὑπέβοσκε μέσα 
στὴν Σύνοδο γιὰ διάφορα θέματα, ὅπως σχετικὰ μὲ τὸ 
ἀμφιλεγόμενο πρόσωπο τοῦ Θεσσαλονίκης Εὐθυμίου 
ἤ καὶ μὲ τὴν ἐπαμφοτερίζουσα στάσι τῶν ἐν Ἀμερικῇ 
Παϊσίου καὶ Βικεντίου σὲ θέματα Πίστεως, διὰ τῆς 
προσπαθείας κοινωνίας τους μὲ τὸ Πατριαρχεῖο Ἱερο-
σολύμων, τὸ ὁποῖο εἶχε μὲν ἐπιδείξει καλὰ δείγματα 
στὰ θέματα Πίστεως ἐπ’ ὀλίγον, ἀλλὰ παρέμενε σὲ 
πλήρη κοινωνία μὲ ὅλες τὶς λεγόμενες ἐπίσημες ἐκκλη-
σίες καὶ βέβαια δὲν ἦταν κοινωνικὸ γιὰ τοὺς Γνησίους 
Ὀρθοδόξους. Ἡ ἀπὸ μακροῦ προσπάθεια ἐκδικάσεως 
τῶν καταγγελιῶν ἐναντίον τῶν ὡς ἄνω ἀρχιερέων 
ἀπεσοβεῖτο, ἀλλὰ πλέον τὰ πράγματα ἔλαβαν ἄλλη 
τροπή.
 Ὁμάδα Ἐπισκόπων τὸ θέρος τοῦ 1995, οἱ Φθιώτι-
δος Καλλίνικος, Θεσσαλονίκης Εὐθύμιος, Ἀμερικῆς 
Παΐσιος, Χίου Στέφανος, Εὐβοίας Ἰουστῖνος καὶ 
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Αὐλῶνος Βικέντιος στασίασαν ἔναντι τῆς κανονικῆς 
τους ἐκκλησιαστικῆς Ἀρχῆς καὶ ἀποσχίσθηκαν ἀπὸ 
τὴν Ἱερὰ Σύνοδο, ἐπικαλούμενοι διάφορες ἀνίσχυρες 
καὶ μὴ σοβαρὲς γιὰ ἕνα τέτοιο διάβημα προφάσεις.
 Οἱ Ἀττικῆς καὶ Μεγαρίδος Ἀντώνιος καὶ Ἀχαρνῶν 
Ἀθανάσιος ἔμειναν οὐδέτεροι.
 Ἡ ὑπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο Ἱερὰ Σύν-
οδος δίκασε καὶ κατεδίκασε ἄμεσα τοὺς στασιαστὲς 
καὶ μάλιστα τὸν Εὐθύμιο Θεσσαλονίκης καὶ γιὰ πολὺ 
σοβαροὺς ἠθικοὺς λόγους, ὅπως καὶ μερικοὺς ἀπὸ 
τοὺς ἱερομονάχους ποὺ τοὺς ἀκολούθησαν.
 Οἱ στασιαστὲς συνέστησαν ἀντισύνοδο μὲ πρόε-
δρο τὸν πρώην Φθιώτιδος Καλλίνικο καὶ προέβησαν 
σὲ ἐκλογὴ τοῦ πρώην Αὐλῶνος Βικεντίου ὡς δῆθεν 
μητροπολίτου Πειραιῶς.
 Ὅμως, μέχρι τὸ τέλος τοῦ ἔτους ἐκείνου 1995 χωρί-
σθηκαν μεταξύ τους. Οἱ Παΐσιος καὶ Βικέντιος προσ-
εταιρίσθηκαν καὶ τοὺς Στέφανο Χίου καὶ Ἰουστῖνο 
Εὐβοίας, ὅπως καὶ τὸν οὐδέτερο Ἀχαρνῶν Ἀθανάσιο, 
στὸν ὁποῖο ἀνέθεσαν καὶ τὴν «προεδρία» τῆς «συν-
όδου» τους, κηρύξαντες ἀκόμη καὶ αὐτοὶ ἐκπτώτους 
ἀπὸ τοὺς θρόνους τους τοὺς πρώην Φθιώτιδος Καλ-
λίνικο καὶ πρώην Θεσσαλονίκης Εὐθύμιο.
 Ἀργότερα, οἱ Παΐσιος καὶ Βικέντιος ἔκαναν αἴτη-
ση ἀποδοχῆς τους ἀπὸ τὸ Οἰκουμενιστικὸ Πατριαρ-
χεῖο Κωνσταντινουπόλεως (!), τὸ ὁποῖο τοὺς ἔκανε 
δεκτοὺς τὸ 1998 μὲ βλάσφημες ἀναχειροτονίες καὶ 
τελικὰ τοὺς καθήρεσε καὶ αὐτὸ γιὰ διάφορα σκάνδα-
λα, ἀφοῦ τοὺς ἀποψίλωσε ἀπὸ τὰ περιουσιακά τους 
στὶς Η.Π.Α.!
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 Οἱ ἐναπομείναντες μόνοι τους Καλλίνικος καὶ 
Εὐθύμιος, ἀφοῦ ἀπορρίφθηκαν ἀκόμη καὶ ἀπὸ τοὺς 
συνεργούς τους στὸ Σχίσμα, προχώρησαν πλέον σὲ χει-
ροτονίες τεσσάρων δῆθεν ἐπισκόπων τὴν Ἄνοιξη τοῦ 
1996, γιὰ νὰ λάβουν καὶ αὐτοὶ συνοδικὸ σχῆμα, ὥστε 
νὰ παρέχουν καὶ στοὺς ἄλλους τὴν ψευδαίσθηση ὅτι 
ἀποτελοῦν δῆθεν τὴν Ἐκκλησία τῶν Γνησίων Ὀρθο-
δόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος ! Οἱ νέοι τους ἐπίσκοποι 
ἦταν ὁ Πέτρας Μακάριος (Καβακίδης), ἀπὸ τοῦ 2004 
δῆθεν ἀρχιεπίσκοπός τους, ὁ Φιλίππων Ἀμβρόσιος (Νι-
κηφορίδης), ὁ Γαρδικίου Ἄνθιμος (Καραμῆτρος) καὶ ὁ 
Αἰγίνης Χριστοφόρος (Ἀγγελόπουλος).
 Ὁ λόγος ποὺ τοὺς προσφέρθηκε ἐκ τῶν ὑστέρων 
γιὰ νὰ ἐπιτείνουν τὴν ἔντονη πολεμική τους κατὰ τῆς 
Ἱερᾶς Συνόδου ἦταν ἡ νομικὴ ὀργάνωσή της διὰ συ-
στάσεως Σωματείου μὲ τὴν ἐπωνυμία τῆς Ἐκκλησίας, 
γιὰ διασφάλιση τοῦ τίτλου Αὐτῆς, ὅπως καὶ ὁ ἀπὸ 
μακροῦ προετοιμαζόμενος Καταστατικὸς Χάρτης 
Αὐτῆς. 
 Τὸ ἑπόμενο ἔτος 1997 ἐπέστρεψαν στὴν κανονικὴ 
Ἱερὰ Σύνοδο οἱ ἐκτραπέντες Χίου Στέφανος καὶ 
Εὐβοίας Ἰουστῖνος, οἱ ὁποῖοι καὶ ἀποκαταστάθη-

καν, ὅπως καὶ ὁ 
Ἀχαρνῶν Ἀθα-
νάσιος. Τὸ ἔτος 
ἐκεῖνο ἐκοιμήθη-
σαν οἱ Ἀττικῆς 
καὶ Μεγαρίδος 
Ἀντώνιος καὶ 
Ἀστορίας Πέ-
τρος, τοῦ ὁποίου 
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ὁ κατὰ σάρκα ἀδελφὸς Ἀρχιμ. Νήφων, ἕνας ἀγαθὸς 
καὶ διακριτικὸς Πνευματικός, εἶχε κοιμηθεῖ τὸ 1994.
 Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐξέφρασε τὴν ἀντίθεσή της σὲ 
νομοσχέδια τῆς Πολιτείας «γιὰ τὴν προστασία τῶν 
δεδομένων ἀτομικοῦ χαρακτῆρα» μέσῳ εἰδικῶν 
καρτῶν, ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων κλπ., διότι μὲ τὸ 
προσωπεῖο τῆς προστασίας τοῦ πολίτη ἀνοίγουν τὸν 
δρόμο καὶ οὐσιαστικὰ νομιμοποιοῦν τὸ ἠλεκτρονικὸ 
φακέλλωμα ὅλων τῶν πολιτῶν. 
 Τὸ ἔτος 1998 
χ ε ι ρ ο τ ο ν ή θ η -
κε Μητροπολί-
της Ἀμερικῆς ὁ 
Ἀρχιμ. Παῦλος 
Σ τ ρ α τ η γ έ α ς , 
στὸν δὲ Δημητρι-
άδος Μάξιμο προστέθηκε καὶ ὁ τίτλος τοῦ Θεσσαλο-
νίκης, ἐφ’ ὅσον τοῦ εἶχε ἀνατεθεῖ ἤδη ἀπὸ τὸ 1995 ἡ 
Τοποτηρητεία Αὐτῆς, κατόπιν τῆς καθαιρέσεως τοῦ 
Εὐθυμίου.
 Τὸ ἔτος ἐκεῖνο ἐκοιμήθη ὁ Πενταπόλεως Καλλιό-
πιος, ὁ ὁποῖος ἀπὸ τοῦ 1976 ἐξέδιδε τὸ Περιοδικό 
του γιὰ τὴν ἱστορία τοῦ ἱεροῦ Ἀγῶνος τῶν Γνησίων 
Ὀρθοδόξων «Τὰ Πάτρια», ὅπως καὶ ὁ Κυκλάδων Γα-
βριήλ, ὁ ὁποῖος παρέμεινε ἕως τῆς τελευτῆς του ἀνε-
ξαρτητοποιημένος.
 Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος προέβη ἐπίσης τὸ ἔτος ἐκεῖνο σὲ 
Ἀναθεματισμὸ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.
 Ἀκόμη, Ἀντιπροσωπεία της ὑπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο 
Χρυσόστομο ἔγινε ἐπισήμως δεκτὴ ἀπὸ τὸν Πρόεδρο 
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τῆς Δημοκρατίας 
κ. Κ. Στεφανό-
πουλο.
 Οἱ Ἀχαρνῶν 
Ἀθανάσιος καὶ 
Δωδεκανήσου 
Κ α λ λ ί ν ι κ ο ς 
ὑπέστησαν καὶ 
αὐτοὶ καθαίρε-
ση, ὁ πρῶτος γιὰ 
τὶς συνεχεῖς παλινωδίες του καὶ ὁ δεύτερος γιὰ κήρυ-
ξη ἑτεροδιδασκαλιῶν καὶ πλανῶν. 
 Ὁ δὲ πρώην ἀρχιεπίσκοπος Αὐξέντιος ἀποκατα-
στάθηκε κατ’ οἰκονομίαν, πρὸς διευκόλυνσιν ὑπα-
γωγῆς στὴν κανονικὴ Ἱερὰ Σύνοδο ὅσων εἶχαν προσ-
κολληθεῖ σ’ αὐτὸν καὶ διατελοῦσαν σὲ ἀδιέξοδο μετὰ 
τὴν κοίμησή του καὶ τὴν πλήρη ἀποδιοργάνωση τῶν 
συνεχιστῶν του.
 Στὰ τέλη τοῦ 1998 ἀποσκίρτησε ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύν-
οδο ὁ Ἀρχιμ. Νήφων Ἀναστασόπουλος, Ἡγούμενος 
τῆς Μονῆς Ἁγίας Σκέπης Κερατέας Ἀττικῆς, διότι 
εἶχε χολωθεῖ ἀπὸ τὴν προσπάθεια τῆς Ἱερᾶς Συνόδου 
νὰ περιορίσει τὴν ἐκτεταμένη δημιουργία Μετοχίων 
του ἀκόμη καὶ στὴν Ἀμερική, ἐπικαλούμενος διάφο-
ρα δῆθεν ἀτοπήματα ποὺ εἶχε συγκεντρώσει κατὰ 
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὅπως καὶ τὸ θέμα τῆς προωθή-
σεως τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου. Καὶ ὁ στασιαστὴς 
αὐτὸς ὑπέστη καθαίρεση, γιὰ νὰ σπεύσουν οἱ περὶ τὸν 
Καλλίνικο Φθιώτιδος, ὅπου κατέφυγε στὰ μέσα τοῦ 
1999, νὰ τὸν ἐπισκοποιήσουν ὡς δῆθεν μητροπολίτη 
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Πειραιῶς. Ἀργότερα δὲ προήχθη ὁμοίως καὶ ὁ προσ-
κείμενος εἰς αὐτὸν ἀρχιμ. Ἀρέθας (Ἀντωνιάδης) σὲ 
μητροπολίτη Κρήτης.
 Εἶναι ἐπίσης ἀξιοσημείωτο ὅτι τὸ 1995 ἡ ἕως τότε 
ἑνοποιημένη σύνοδος τῶν «Ματθαιϊκῶν», ὑπέστη 
ἐσωτερικὸ σχίσμα, μὲ ἐπίκληση λόγων «νεο-εικονο-
μαχίας», χωρισθεῖσα στὰ δύο, καὶ ἐν συνεχείᾳ ἡ κάθε 
μερίδα ὑπέστη καὶ νέο χωρισμό, ὥστε νὰ φθάσουν οἱ 
ὁμάδες τους τὶς τέσσερις !

Περίοδος μεγάλης ἐσωτερικῆς δοκιμασίας

Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος 
Χρυσόστομος.



Ι΄. Περίοδος ἀνασυγκροτήσεως καὶ ἐλπίδος

ΜΕΤΑ καὶ τὴν κοίμηση τοῦ Οἰνόης Ματθαίου τὸ 
1999, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος προέβη στὴν ἐκλογὴ καὶ 

χειροτονία πέντε νέων Ἐπισκόπων: τοῦ Πειραιῶς 
καὶ Σαλαμῖνος Γεροντίου τοῦ Β΄ (Λουδάρου), τοῦ 
Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας Χρυσοστόμου (Μανιώτη), τοῦ 
Χριστιανουπόλεως Γρηγορίου (Μαρκόπουλου), τοῦ 
Μαραθῶνος Φωτίου (Μαντάλη) καὶ τοῦ Βρεσθένης 
Θεοδοσίου (Βασιλείου). Διὰ τοῦ τρόπου τούτου ἡ 
Ἱεραρχία ἀνανεώθηκε καὶ ἀναπτερώθηκαν οἱ ἐλπί-
δες γιὰ ἔναρξη μιᾶς περιόδου ἀνασυγκροτήσεως καὶ 
ἐλπίδος, ὅπως καὶ ἔγινε, πρωτίστως μὲ τὴν ἀκόμη κα-
λύτερη βελτίωση λειτουργίας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.
 Τὸ 2000 χειροτονήθηκε ἐπίσης ὡς Βοηθὸς Ἐπίσκοπος 
τοῦ Ἀμερικῆς Παύλου ὁ Θεουπόλεως Χριστόδουλος.
 Τὸ 2001 ἡ Ἱερὰ Σύνοδος προέβη στὸν καθαγιασμὸ 
τοῦ Ἁγίου Μύρου.
 Τὸ αὐτὸ ἔτος ἱδρύθηκε καὶ ἔκτοτε λειτουργεῖ μὲ 
ἐπιτυχία ἡ Σχολὴ Κατηχητῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.
 Τὸ 2003 συγκλήθηκε τὸ Δ΄ Πανελλήνιο Συνέδριο 
Κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας μας (βλ. φωτογραφία).
 Τὸ αὐτὸ ἔτος ἐντάχθηκε στὴν Ἱερὰ Σύνοδο ὁ πο-
λιὸς Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Διαυλείας Ἀκάκιος, 
ὁ πιὸ παλαιὸς Ἀρχιερέας τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας ἐν 
ζωῇ μέχρι σήμερα (χειροτονία τοῦ 1962).
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 Στὴν δὲ 
Ἱερὰ Μη-
τ ρ ό π ο λ η 
Ἀ μ ε ρ ι κ ῆ ς 
π α ρ α χ ω ρ ή -
θηκε καθ-
εστὼς Ἡμι αυ-
τονομίας.
 Ἐ π ί σ η ς , 
ἐπανασυγκρο-
τήθηκε καὶ 
λειτουργεῖ πλέον δραστήρια ἡ πάλαι ποτὲ «Ἕνωσις 
Νέων» ὡς «Νεανικὸς Ὀρθόδοξος Σύνδεσμος».
 Τὸ 2006 ἀσθένησε αἰφνιδίως ὁ Μητροπολίτης Ἀμε-
ρικῆς Παῦλος καὶ παρέμεινε σὲ ἡμιπαραλυσία ἀπὸ 
ἐγκεφαλικὸ ἐπεισόδιο.
 Τὸ αὐτὸ ἔτος ἐντάχθηκε στὴν Ἱερὰ Σύνοδο ὁ 
Αὐστραλίας Σπυρίδων (Ἑρμογένους), ὁ ὁποῖος ἀπὸ 
τὸ 2007 θεωρήθηκε Σχολάζων λόγῳ γήρατος, ἐπίσης 
δὲ ἐκοιμήθη ὁ Χίου Στέφανος.
 Τὸ 2008 ἐντάχθηκε στὴν Ἱερὰ Σύνοδο ὁ Λαρίσης 
καὶ Πλα-
ταμῶνος 
Ἀ θ ανά -
σιος μὲ 
τὸν ὑπ’ 
α ὐ τ ὸ ν 
ἱ ε ρ ὸ 
Κ λ ῆ ρ ο 
καὶ Λαό.
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 Τὸ ἔτος ἐκεῖνο διενεργήθηκε Ἀνεπίσημος Διάλο-
γος μὲ τὴν Κοινότητα τῶν Ὀρθοδόξων Ἐνισταμένων, 
στὴν ὁποίαν μετὰ τὴν σοβαρὴ ἀσθένεια ἀπὸ τοῦ 2007 
τοῦ Κυπριανοῦ Φυλῆς τέθηκε ἐπικεφαλὴς ὡς Ἀνα-
πληρωτὴς ὁ τότε Ὠρεῶν Κυπριανὸς ὁ νεώτερος. Ὁ 
Διάλογος ἐκεῖνος δὲν εἶχε αἴσιο ἀποτέλεσμα, ἀλλὰ 
βοήθησε στὴν ἀλληλογνωριμία προσώπων καὶ στὴν 
καλύτερη διευκρίνιση θέσεων καὶ ἀπόψεων, ὅπως καὶ 
στὴν ἄρση προκαταλήψεων ἀπὸ λανθασμένες ἐντυ-
πώσεις τοῦ παρελθόντος.

 Τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 
2010 ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ 
ὁ ὑπέργηρος ἤδη Μακα-
ριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος 
Χρυσόστομος (Κιούσης), 
κατόπιν δὲ κανονικῆς 
Ψηφοφορίας ὑπὸ τῆς 
Ἱερᾶς Συνόδου ἐξελέγη 
διάδοχος Αὐτοῦ ὁ ἀπὸ 
Ἀχαΐας Καλλίνικος (Σα-
ραντόπουλος).
 Τὸ 2011 ἐντάχθηκαν 
στὴν Ἱερὰ Σύνοδο ὁ μη-

τροπολίτης Πόρτλαντ Μωϋσῆς καὶ ὁ ἐπίσκοπος Λὸχ 
Λόμοντ Σέργιος μὲ Κληρικούς, Μονὲς καὶ Ἐνορίες, 
προερχόμενοι ἀπὸ τὴν λεγομένη «Ἁγία Ὀρθόδοξη 
Ἐκκλησία Βορείου Ἀμερικῆς» τῆς Μονῆς Μεταμορ-
φώσεως Βοστώνης · αὐτὴ διαμορφώθηκε ἀντικανο-
νικὰ ὡς χωριστὴ ὀντότητα μετὰ τὴν κοίμηση τοῦ 
πρώην ἀρχιεπισκόπου Αὐξεντίου, ἐλθοῦσα σὲ ρήξη 
μὲ τὴν διάδοχη κατάσταση τὸ 1995· τὰ τελευταῖα δὲ 
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ἔτη, κήρυξε διὰ τῶν ὑπευθύνων της ἰδιόμορφες ἀντορ-
θόδοξες διδασκαλίες, οἱ ὁποῖες ἀποτέλεσαν καὶ τὴν 
ἰσχυρὴ ὤθηση γιὰ ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὸ ἀνθυγιεινὸ 
περιβάλλον της τῶν ὡς ἄνω μέχρι τότε μελῶν της.
 Τὸ 2012 ἐκοιμήθη ὁ πρώην Αὐστραλίας Σπυρίδων.
 Τὸ αὐτὸ ἔτος προσχώρησε στὴν Ἱερὰ Σύνοδο ἐπί-
σης ἀπὸ τὸ περιβάλλον τῆς Μονῆς Μεταμορφώσεως 
Ἀμερικῆς ὁ Βοστώνης Δημήτριος μὲ μεγάλο ἀριθμὸ 
Κληρικῶν, Μοναχῶν καὶ Ἐνοριῶν, ἐφ’ ὅσον σὺν τοῖς 
ἄλλοις προέκυψε καὶ θέμα ἐπαναβιώσεως ἐντὸς αὐτῆς 
μιᾶς κεκριμένης ἀπὸ ἑκατονταετίας ἑτεροδιδασκαλί-
ας, τῆς «ὀνοματοδοξίας», πρᾶγμα ποὺ ἐπιβάρυνε ἀκό-
μη περισσότερο τὴν προβληματικὴ κατάσταση τῆς 
«Ἁγίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας Βορείου Ἀμερικῆς».
 Μετὰ δὲ τὴν παραίτηση γιὰ σοβαροὺς λόγους ὑγεί-
ας τοῦ Ἀμερικῆς Παύλου τὸ 2013, ὁ Βοστώνης Δημή-
τριος ἐκλέχθηκε ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο νέος Μητρο-
πολίτης Ἀμερικῆς τὸν Φεβρουάριο τοῦ 2014.
 Εἶναι πάντως ἀξιοσημείωτον ὅτι τὸ μικρὸ πλέον 
τμῆμα ποὺ ἀπέμεινε περὶ τὴν Μονὴν Βοστώνης, τόσο 
ἐπιβαρυμένο σὺν τοῖς ἄλλοις καὶ μὲ ἀντορθόδοξες διδα-
χές, ἑνώθηκε μὲ τὸν ἐν Ἑλλάδι λεγόμενο ἀρχιεπίσκοπο 
Μακάριο καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ, σὲ μία ἀπέλπιδα προσπά-
θεια γιὰ ἀλληλοστήριξη καὶ ἀλληλοπαρηγορία!...  

***
 Τὸ 2013 διεξήχθη Ἐπίσημος Διάλογος τῆς Ἐκκλη-
σίας μας μὲ τὴν Κοινότητα τῶν Ὀρθοδόξων Ἐνιστα-
μένων, ὁ ὁποῖος εἶχε χάριτι Θεοῦ αἴσια ἔκβαση καὶ 
φθάσαμε σὲ διακήρυξη τῆς Ἑνότητός μας, βάσει τοῦ 
καταρτισθέντος Κοινοῦ Ἐκκλησιολογικοῦ Κειμένου: 
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«Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἔναντι τῆς Αἱρέσεως τοῦ 
Οἰκουμενισμοῦ. Θέματα Δογματικὰ καὶ Κανονικά», 
τὸ ὁποῖο συνυπογράφηκε ἀπὸ τὶς δύο Πλευρὲς τὸν 
Μάρτιο τοῦ 2014, ὅπως καὶ ἀπὸ τὴν Γνήσια Ὀρθό-
δοξη Ἐκκλησία τῆς Ρουμανίας ὑπὸ τὸν Μητροπολίτη 
Βλάσιο καὶ τὴν Ρωσικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Δι-
ασπορᾶς ὑπὸ τὸν Μητροπολίτη Ἀγαθάγγελο, ἐπίσης 
δὲ ἔχει προσυπογραφῆ πρόσφατα καὶ ἀπὸ τὴν Γνήσια 
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Βουλγαρίας ὑπὸ τὸν Ἐπί-
σκοπο Τριάδιτσα Φώτιο.
 Τὸ ἑνωτικὸ Συλλείτουργο τελέσθηκε τὴν Κυριακὴ 
10/23.3.2014, μία σημαδιακὴ ἡμέρα, 90 ἀκριβῶς ἔτη 
ἀπὸ τότε ποὺ ἐφαρμόσθηκε ἡ ἐπάρατη Ἡμερολογι-
ακὴ Καινοτομία στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ! Στὸ 
Συλλείτουργο συμμετεῖχε καὶ ὁ ἄρτι τότε προσχωρή-
σας ἀπὸ τὸ Σχίσμα τῶν Μακαρίου-Εὐθυμίου Ἐπίσκο-
πος Φιλίππων Ἀμβρόσιος ἀπὸ τὴν Δράμα πρὸς χαρὰν 
τοῦ Πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας.
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 Οἱ δὲ ἀποδεκατισθέντες καὶ ἀπὸ ἄλλες ἐγκατα-
λείψεις τῆς ἀντισυνόδου Μακαρίου-Εὐθυμίου, προ-
έβησαν εἰς ἀπάντησιν σὲ «χειροτονίες» ἐννέα νέων 
δῆθεν ἐπισκόπων! Ἡ χρήση καὶ ἐπαναφορὰ τοῦ 
«δοκιμασμένου» καὶ στὸ παρελθὸν καὶ μόνον δεινὰ 
ἐπιφέροντος μέτρου τῶν ἀθρόων ἐπισκοπικῶν χει-
ροτονιῶν πλήθους ὑποψηφίων, ἀδικαιολογήτου ἀπὸ 
κάθε ἄποψη, ἀποδεικνύει πασιφανῶς τὸ μέγεθος τῆς 
ἀντι-εκκλησιαστικότητος τῶν προσώπων αὐτῶν. 
 Ἔκτοτε, ἡ ἑνωμένη πλέον Σύνοδος τῆς Γνησίας 
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μὲ 20 ἐν ἐνεργείᾳ Ἀρχιερεῖς, 
300 καὶ πλέον Κληρικούς, ἑκατοντάδες Ναούς, Κοι-
νότητες καὶ Μονὲς στὴν Ἑλλάδα καὶ στὸ ἐξωτερικό, 
μὲ τὶς Ἀδελφές της Ἐκκλησίες ἄλλων κρατῶν καὶ πε-
ριοχῶν, ἐργάζεται ἔντονα γιὰ τὸ καλὸ πρωτίστως τοῦ 
Ποιμνίου της, γιὰ τὴν Μαρτυρία τῆς Ἀληθείας στὸν 
ἱερὸ Ἀγῶνα κατὰ τῆς Ἀποστασίας, ἐφ’ ὅσον ἄλλωστε 
ἡ Παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἔχει προχωρήσει σὲ 
ἀφάνταστο βαθμό, καὶ εὐλογεῖται ἀπὸ τὸν Δομήτορα 
τῆς Ἐκκλησίας Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστὸ πλούσια, 
παρὰ τὶς δυσχέρειες καὶ τὰ ἐμπόδια ποὺ ἐγείρονται.
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 Εἶναι ἐμφανὲς καὶ βέβαιον ὅτι μία νέα φωτεινὴ πε-
ρίοδος ἄρχισε, ἕνα νέο κεφάλαιο στὸν ἱερὸ Ἀγῶνα 
μας ἄνοιξε, μία εὐλογημένη ἀντίστροφη πορεία ἐκκί-
νησε, ἐν σχέσει πρὸς ὅσα συνέβησαν τὶς δύο τελευ-
ταῖες δεκαετίες τοῦ παρελθόντος 20οῦ αἰῶνος.
 Ἐκτὸς τῶν ἄλλων εὐλογιῶν, σημαντικὸ μέρος κα-
τέχουν καὶ οἱ Συνοδικὲς Διακηρύξεις νέων Ἁγίων ποὺ 
συναποφασίσθηκαν, ἤτοι τοῦ Ὁσίου Ἱερωνύμου τῆς 
Αἰγίνης (3.10.1966), τῆς Νεομάρτυρος Αἰκατερίνης 
Ρούττη τῆς Μάνδρας (15.11.1927), τοῦ Ἱερομάρτυ-
ρος Ἰωσὴφ ἐκ Δεσφίνης (22.7.1944), καθὼς καὶ τῶν 
Χίων Ὁσίων Παχωμίου (14.10.1905) καὶ Παρθενίου 
(8.12.1883).
 Ἐπίσης, καταβάλλεται προσπάθεια γιὰ τὴν πρόσ-
κτηση τῆς νομικῆς μορφῆς τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Νο-
μικοῦ Προσώπου ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο, βάσει νέου 
νομοσχεδίου (2014), προκειμένου νὰ καλυφθεῖ ἕνα 
ὑφιστάμενο νομικὸ κενὸ στὴν ὀργάνωση καὶ δραστη-
ριότητα Αὐτῆς ὡς πρὸς τὶς σχέσεις της μὲ τὴν Πολιτεία 
καὶ γενικὰ ὡς πρὸς τὴν ἀκώλυτη καὶ ἰσόνομη πορεία 
της μέσα στὴν σύγχρονη κοινωνία.

***
 Ἡ Ἐκκλησία μας δοκιμάσθηκε ἐξωτερικὰ καὶ ἐσω-
τερικά, διώχθηκε, διαταράχθηκε, πολεμήθηκε, ἀλλὰ 
ἐξῆλθε σὺν Θεῷ ἀλώβητη καὶ θριαμβεύουσα.
 Ἔχει τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, τὴν Δύναμη καὶ τὸ Φῶς 
τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τὴν Σκέπη τῆς Θεοτόκου, τὴν 
Πρεσβεία τῶν Ἁγίων καὶ μάλιστα τῶν Ὁμολογητῶν 
τέκνων Της. Τὴν ἐπότισαν καὶ ἄρδευσαν ἱδρῶτες καὶ 
αἵματα, ἀγῶνες Πίστεως, Μετανοίας, Ἀρετῆς. Δὲν 
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ἀποκρύπτει καὶ τὰ μελανὰ σημεῖα της, ἀλλὰ προσ-
παθεῖ νὰ τὰ ἀποκαταστήσει καὶ κυρίως νὰ μὴ τὰ ἐπα-
ναλάβει, γι’ αὐτὸ καὶ καλεῖ τοὺς ἀποσχισθέντες σὲ 
ἐπανένταξη στοὺς κόλπους Της καὶ γενικὰ ἐργάζεται 
στὴν προοπτικὴ διευρύνσεως τῆς κατὰ Θεὸν ἑνωτικῆς 
γραμμῆς της. Δὲν κρατεῖ τὸν Θησαυρὸ τῆς Ἀληθείας 
ἐπίζηλα μόνον γι’ αὐτήν, ἀλλὰ τὸν μεταδίδει μὲ θυσι-
αστικότητα στοὺς ἐγγὺς καὶ τοὺς μακράν.
 Ὁ ρόλος ποὺ θὰ διαδραματίσει στὸ ἄμεσο μέλλον 
ἀναμένεται ἱστορικὸς καὶ καθοριστικός. Ἡ ἔκπτω-
ση τῶν ἐξ ὀρθοδόξων Οἰκουμενιστῶν, ἡ ὀγκούμενη 
ἀποκαλυπτικῆς μορφῆς Ἀποστασία, ἡ προσδοκία 
Μεγάλης Συνόδου τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας, ἡ κλή-
ση σὲ Μετάνοια καὶ ἔνταξη στὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ 
κάθε καλοπροαιρέτου ἀνθρώπου, ὅλα αὐτὰ καὶ ἄλλα 
παρόμοια προσδιορίζουν τὴν ὑψηλὴ καὶ ἀπαιτητικὴ 
ἀποστολή Της μὲ ἐνάργεια, ὥστε νὰ μὴ δικαιολογεῖται 
ἐφησυχασμὸς καὶ θριαμβολογία, ἀλλὰ νὰ ἰσχύει δι-
αρκὲς σάλπισμα ἐγρηγόρσεως, ἀγῶνος καὶ θυσίας.
 Κατακλείοντες, θεωροῦμε ἀναγκαῖο νὰ τονίσουμε 
ὅτι ἡ δόξα καὶ τὸ κάλλος τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου 
Ἐκκλησίας μας εἶναι τὰ ἄξια Μέλη Της, ποὺ τώρα 
ἀγάλλονται στοὺς Οὐρανούς. Εἶναι οἱ ἁγιασμένοι καὶ 
λευκανθέντες στὸν Ἀγῶνα πρόμαχοί Της, οἱ Ἀρχι-
ερεῖς Της, οἱ ἄξιοι καὶ μαρτυρικοὶ Λειτουργοί Της, 
οἱ ὁποῖοι εἶναι ἀδύνατον νὰ ἀναφερθοῦν ἔστω καὶ 
ὀνομαστικὰ στὴν παροῦσα σύντομη ἐργασία, οἱ ὅσιοι 
Μοναχοὶ καὶ Μοναχές Της, τὰ σεβαστὰ Λαϊκὰ Μέλη 
Της κάθε ἡλικίας καὶ τάξεως, γνωστοὶ καὶ ἄγνωστοι, 
φημισμένοι καὶ ἄσημοι.
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 Αὐτοὶ ποὺ βάστασαν τὸν καύσωνα τῆς ἡμέρας καὶ 
τὸν παγετὸν τῆς νυκτός, γιὰ νὰ δρέπουμε ἐμεῖς σήμε-
ρα τοὺς ἀγαθοὺς καρποὺς τῶν κόπων καὶ τῶν ἔργων 
τους.
 Τοὺς εὐχαριστοῦμε καὶ τοὺς εὐγνωμονοῦμε, καὶ 
ὑποσχόμαστε ὅτι θὰ προσπαθήσουμε πάσῃ θυσίᾳ νὰ 
φανοῦμε ἀντάξιοι τῶν προσδοκιῶν τους γιὰ τὴν δόξα 
τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς ἁγίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, γιὰ 
τὴν βοήθεια τοῦ Ποιμνίου καὶ γιὰ τὴν σωτηρία τῶν 
ἀθανάτων ψυχῶν μας. Ἀμήν!
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