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Ἐν Ἀθήναις τῇ 30ῇ Ὀκτωβρίου 1937  

 

Ἀριθ. Πρωτοκόλλου 1027 

 

Πρὸς 

Σὰ Ἐκκλησιάσματα τῶν Ἱερῶν Ναῶν Ἀθηνῶν – Πειραιῶς 

 

Ἐπιθυμοῦντες νὰ καταστήσωμεν τὸ Ὀρθόδοξον χριστεπώνυμον 

πλήρωμα ἡμῶν μέτοχον τῆς χαρᾶς ἐπὶ τῇ ἐγγιζούσῃ εὐκταίᾳ λύσει τοῦ 

ζητήματος ἡμῶν διὰ τῆς ἐπαναφορᾶς τοῦ πατρίου ἑορτολογίου εἰς ὅλη 

τὴν Ἐκκλησίαν ἀνακοινοῦμεν τὸ κατωτέρῳ ἔγγραφον, ὅπερ 

ἀπεστείλαμεν εἰς τὸν ἐξοχώτατον Πρόεδρον τῆς Κυβερνήσεως.- 

 

Ἐξοχώτατον Πρόεδρον 

Ἐθνικῆς Κυβερνήσεως 

Κύριον Ἰωάννην Μεταξᾶν 

Κηφισσίαν 

 

Ἐξοχώτατε Κύριε Πρόεδρε.- 

 

Παρά τινων υνοδικῶν ἐπληροφορήθημεν, ὅτι ἡ Ἱεραρχία κατὰ τὴν 

τελευταίαν Αὐτῆς υνεδρίαν, τῇ συστάσει τῆς Ἐθνικῆς Κυβερνήσεως 

ἀνεθεὠρησε καὶ τὸ ζήτημα τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ ἑορτολογίου, καὶ ὅτι τῇ 

εἰσηγήσει τοῦ Ἁγίου Κασσανδρείας ἀπεφασίσθη παμψηφεὶ νὰ 

διευθετηθῇ τοῦτο ἐντὸς τοῦ πλαισίου τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Παραδόσεων 

ὑπὸ μιᾶς μικτῆς Ἐπιτροπῆς ἀπαρτισθησομένης ὑπὸ δύο υνοδικῶν 

Ἀρχιερέων, ὑφ’ ἡμῶν τῶν δύο Ἁγίου Δημητριάδος καὶ Ἁγίου πρ. 

Φλωρίνης, καὶ δύο ἀντιπροσώπων τῆς Ἐθνικῆς Κυβερνήσεως.- 

 Ἡ πληροφορία αὕτη μεταδοθεῖσα δίκην ἠλεκτρικοῦ ρεύματος εἰς 

ὅλον τὸν ὀρθόδοξον Ἑλληνικόν λαόν, τὸν ἀκραιφνέστερον τοῦτον λάτριν 

τῶν Πατρίων, προὐκάλεσε τοσαύτην πλήμμυραν χαρᾶς καὶ συγκινήσεως, 

ὥστε ἐδοξολόγησαν οἱ πάντες τὸν Θεόν τὸν ἐμπνεύσαντα εἰς τὴν 

Ὑμετέραν περίλαμπρον Ἐξοχότητα, τὴν τόσω όρθόδοξον, ὁσω καὶ 



Ἐθνικὴν ταύτην σύστασιν, καὶ ηὐχήθησαν εἰς Αὐτὴν μακροζωΐαν καὶ 

πᾶσαν ἀπὸ Θεοῦ χαρὰν καὶ εὐδοκίαν.- 

 Καὶ ἐπειδὴ ἐγγίζει ἡ ἑορτὴ τοῦ Ἀποστόλου Φιλίππου συμπίπτουσα 

τὴν 14ην Νοεμβρίου, μεθ’ ἥν ἄρχεται ἡ νηστεία τῶν Χριστουγέννων, δι’ 

ἐλπίδος ἔχομεν ὅτι ἡ Ὑμετέρα Ἐξοχότης, ἐν τῷ ἐνδιαφέροντι Αὐτῆς καὶ 

πάντων τῶν Ἑλλήνων διὰ τὴν ὅσον οἷον τε ταχείαν ἕνωσιν τῆς 

Ἐκκλησίας θὰ ἀγαθυνθῇ νὰ διατάξῃ διὰ τοῦ ἁρμοδίου Ὑπουργείου τὴν 

σύγκλησιν τῆς εἰρημένης Ἐπιτροπῆς πρὸς ταχυτέραν ἀποκατάστασιν τοῦ 

πατρίου ἑορτολογίου οὕτως, ὥστε νὰ νηστεύσωμεν ἐφέτος καὶ νὰ 

ἑορτάσωμεν ὅλοι ὁμοῦ τὰς εποκειμένας ἑορτάς τῶν Χριστουγέννων καὶ 

τῶν Θεοφανείων μετὰ τῆς μητρός τῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Ἁγίας ιών καὶ 

μετὰ τῆς Βηθλεέμ καὶ τοῦ Ἰορδάνου.- 

  Και τοῦτο διότι ἑκάστη ἡμέρα παρερχομένη ἐν διαιρέσει καὶ 

χριστιανικῇ διαφωνίᾳ ἀνοίγει καὶ νέας πληγάς εἰς τὸ σῶμα τῆς 

Ἐκκλησίας αἵτινες δημιουργοῦν νέας δηλητηριώδεις τοξίνας εἰς τὸν 

Ἐκκλησιατικὸν ὀργανισμόν. 

 Ἐξοχώτατε, ἡ ἕνωσις τῆς Ἐκκλησίας ἀνανενώνουσα τὴν σύζευξιν 

τῆς Ὀρθοδοξίας μετὰ τῆς Ἐθνικῆς ἰδεολογίας, νυμφαγωγούσης τῆς 

Αὐτοῦ Μεγαλειότητος καὶ τῆς Ὑμετέρας Ἐξοχότητος, θὰ ἀποτελέςῃ τὸ 

τηλαυγὲς πρόσωπον εἰς τὸ μεγαλόπνουν καὶ μεγαλεπίβολον ἐγχείρημα 

τῆς Ἐθνικῆς ἀναδημιουργίας, ὅπερ θὰ καταγλαΐζῃ εἰς τὰς ἀθανάτους 

δέλτους τῆς ἱστορίας τὸ ὄνομα τῆς Αὐτοῦ Μεγαλειότητος καὶ τῆς 

Ὑμετέρας Ἐξοχότητος ὁ άμπρὸς καὶ ἄφθιτος φωτοστέφανος τῆς ἀϊδίου 

Ἐκκλησιατικῆς καὶ Ἐθνικῆς εὐγνωμοσύνης τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ.- 

 κέποι Κύριος ὁ Θεὸς τὴν Αὐτοῦ Μεγαλειότητα καὶ τὴν Ὑμετέραν 

Ἐξοχότητα καὶ κατευοδοῦ τὰς πατριωτικάς νεύσεις καὶ μεγαλεπιβόλους 

ἐνεργείας ἀμφοτέρων ἐπ’ ἀγαθῷ τοῦ Ἔθνους καὶ τῆς Ἐκκλησίας. 

 Ὁ Δημητριάδος Γερμανός.- 

 Ὁ πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομος.- 

 

Ἀκριβές Ἀντίγραφον 

Ὁ Πρωτοσύγκελλος.- 

 


