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ΟΙ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΛΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΕΣ 

 

Γεγονός αποτελεί πως ζούµε σε µια εποχή, όπου η πληθώρα πληροφοριών συχνά 

αναστατώνει την κοινωνία και δηµιουργεί σύγχυση στον σύγχρονο άνθρωπο. Κάθε 

θέµα, ελάσσονος ή µείζονος σηµασίας επιδέχεται πλειάδα ερµηνειών και συχνά 

γνωρίζει προβολή ή και φανατική υποστήριξη από µερίδα ανθρώπων, σε κάποιες από 

αυτές τις ερµηνείες. Καλό ως ένα σηµείο, έως το δυσδιάκριτο σηµείο, που τελειώνει 

η δηµοκρατία και αρχίζει η προπαγάνδα, η απλή αναλήθεια ή το επιτηδευµένο ψέµα. 

Εφόσον η Εκκλησία είναι µέσα στη ζωή του σύγχρονου ορθοδόξου, πώς θα 

µπορούσαν να εκλείπουν παρόµοια φαινόµενα, τα οποία διαστρεβλώνουν και 

δυσφηµούν τον πνευµατικό αυτό χώρο; Πράγµατι, υπάρχουν οργανωµένες 

αµφισβητήσεις και αναλήθειες, που υποστηρίζονται φανατικά από σχετικές οµάδες, 

που δρουν παραπλεύρως της Εκκλησίας, υποδυόµενες την ίδια την Εκκλησία και 

αντλώντας κύρος από το εγνωσµένο κύρος της Εκκλησίας, υποσκάπτοντάς την και 

αµφισβητώντας την, όµως, µε ιδιαίτερη σκληρότητα.  

 

Με αυτές τις σκέψεις και νηφάλιο πνεύµα, ας επιχειρήσουµε να δώσουµε σε 10 

κεφάλαια απλές και καταγραφικές απαντήσεις σε ορθοδόξους χριστιανούς, που έχουν 

απορία σχετικά µε το λεγόµενο «παλιό ηµερολόγιο» και το ποιόν και την προέλευση 

των διαφόρων οµάδων εκτός Εκκλησίας, που αποκαλούνται «παλαιοηµερολογίτες» 

στη χώρα µας. Τέτοιες οµάδες εµφανίζονται ως µέλη της «Γνήσιας Εκκλησίας», 

οµοιάζουν εξωτερικώς µε τους ορθοδόξους χριστιανούς, αφού έχουν τα ίδια 

εξωτερικά γνωρίσµατα µε τους ορθοδόξους, όπως άµφια, τυπικό, αρχιτεκτονική, 

ψαλµωδία κλπ, προβάλλουν και χρησιµοποιούν το παλαιό ηµερολόγιο, υιοθετούν 

ακραίες θέσεις σε σύγχρονα θέµατα και υβριστικές εκφράσεις εναντίον στελεχών της 

Εκκλησίας. ∆εν αποτελούν µία και συµπαγή οµάδα, αλλά πολλές και 

αντικρουόµενες, υπό τον γενικό τίτλο «παλαιοηµερολογίτες» ή «γνήσιοι ορθόδοξοι» 

ή «Γ.Ο.Χ.» ή «παραδοσιακοί ορθόδοξοι» ή «ενιστάµενοι αντιοικουµενιστές» ή 

«πατρώου εορτολογίου» ή «πατρίου ηµερολογίου» κλπ. Από τα µέσα ενηµέρωσης 

συχνά χαρακτηρίζονται ως «αντάρτες της Εκκλησίας», ως «ταλιµπάν», ή 

«υπερορθόδοξοι». 

 

Α) ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Στην Ελλάδα η Πολιτεία αποφάσισε να αλλάξει το ηµερολόγιο το 1923 και να 

υιοθετήσει ηµερολόγιο, το οποίο θα είχε σύµπτωση ηµεροµηνιών µε το λεγόµενο 

«γρηγοριανό» ηµερολόγιο, που χρησιµοποιούσε η ∆υτική Ευρώπη και η Αµερική, για 

λόγους εµπορικής ευκολίας, καθώς η Ελλάδα επιζητούσε την οικονοµική της 

ανάπτυξη. Η Εκκλησία αρχικώς αποφάσισε να κρατήσει το παλιό ηµερολόγιο, το 

λεγόµενο «ιουλιανό», αλλά ένα χρόνο µετά, δηλαδή το 1924, και η ίδια υιοθέτησε 

την αλλαγή, διορθώνοντας το ιουλιανό ηµερολόγιο κατά 13 ηµέρες και κρατώντας 

ανέπαφο τον χρόνο εορτασµού του Πάσχα. Η διόρθωση ή αλλαγή του ηµερολογίου 

στην Εκκλησία έγινε χωρίς να προηγηθεί εκτεταµένη συζήτηση ή ενηµέρωση των 

πιστών, έγινε βεβιασµένα, οπότε υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις από µερίδα κόσµου. 

Με την πάροδο των ετών και, συγκεκριµένα ένδεκα χρόνια µετά την αλλαγή, 

ελάχιστοι θερµοκέφαλοι εξήγειραν µέρος του λαού εναντίον της Ιεραρχίας τής 

Εκκλησίας της Ελλάδος, εµφορούµενοι από φανατισµό και υποκινούµενοι 

ποικιλοτρόπως και προκάλεσαν σχίσµα στο σώµα της Εκκλησίας, το οποίο σοβεί, 

έστω και ελαττούµενο, έως σήµερα. Οι αντιδράσεις των πρώτων σχισµατικών δεν 

αφορούσαν τόσο τον οικουµενισµό, όπως διατείνονται εκ των υστέρων οι διάδοχοί 
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τους, αφού ο οικουµενισµός αρχίζει κυρίως να γίνεται γνωστός µόλις τη δεκαετία του 

1960, αλλά την µετάθεση των 13 ηµερών, ώστε να συντελεστεί η διόρθωση τού 

ηµερολογίου. Φυσικά, η εκ των υστέρων επίκληση τού οικουµενισµού έγινε, διότι 

διέβλεψαν το άτοπο της απόσχισης µερίδας του λαού από την Εκκλησία, λόγω µιας 

απλής ηµερολογιακής διόρθωσης κατά 13 ηµέρες. Για το ανούσιο τού εγχειρήµατος, 

ονοµάστηκαν και «δεκατριµερίτες», ενώ στον πολιτικό χώρο της αριστεράς, 

«παλαιοηµερολογίτης» έφτασε να σηµαίνει «αγκυλωµένος, άκαµπτος» και «εµµένων 

σε παρωχηµένες αντιλήψεις». Τον πρώτο καιρό της εµφάνισης τού σχίσµατος, 

σχισµατικοί παλαιοηµερολογίτες επιχείρησαν την κατάληψη ορθοδόξων ναών, τους 

οποίους θα χρησιµοποιούσαν ως προπύργια της αντίστασής τους εναντίον της 

κανονικής Εκκλησίας. Η αστυνοµική αντιµετώπισή τους κατά τις δεκαετίες ’30-’50 

από την, ούτως ή άλλως, αστυνοµοκρατούµενη τότε πολιτεία, µε την κατηγορία της 

αντιποίησης αρχής, οδήγησε κάποιους σχισµατικούς στην αυταπάτη τής 

αυτοηρωοποίησης εναντίον δήθεν «νέων διοκλητιανών», τους φανάτισε και τους 

συσπείρωσε γύρω από κάποιους που δηµαγωγούσαν πως «επίκειται η υποταγή των 

ορθοδόξων στον πάπα της Ρώµης». 

 

Όπως αναφέραµε, αρχικά η Εκκλησία της Ελλάδος αποφάσισε να µην ακολουθήσει 

την Πολιτεία στην αλλαγή του ηµερολογίου, κρατώντας συντηρητική στάση. Η 

αλγεινή εντύπωση που προκλήθηκε, όµως, στον κόσµο από τον χωριστό εορτασµό 

Πολιτείας-Εκκλησίας της 25ης Μαρτίου 1923, επέδρασε καταλυτικά στην απόφαση 

για την αλλαγή του ηµερολογίου και από την Εκκλησία. Έτσι, στη λατρεία εισήχθη 

το διορθωµένο ηµερολόγιο το 1924, ενώ η Πολιτεία είχε αλλάξει ένα χρόνο πριν, το 

1923. Ούτως ή άλλως, εκείνη την εποχή ο Ελληνισµός είχε µεγάλα και πραγµατικά 

προβλήµατα να λύσει: µόλις είχε συντελεστεί η Μικρασιατική Καταστροφή µε 

πλήθος επακόλουθα, ενώ στην Ελλάδα είχαµε δύο εκατοµµύρια αστέγους και σε 

δεινή θέση πρόσφυγες. Η µετακίνηση της αρίθµησης τών ηµεροµηνιών κατά 13 

ηµέρες, και µάλιστα χωρίς αλλαγή του χρόνου εορτασµού του Πάσχα, ήταν ούτως ή 

άλλως ένα ανούσιο θέµα, πολλώ δε µάλλον αν ανατρέξουµε στην ιστορία της αρχαίας 

Εκκλησία, τότε που υπήρχε διαφορετικός χρόνος εορτασµού τού Πάσχα κατά τόπους, 

δηλαδή άλλοτε να εορτάζεται στη Μικρά Ασία και άλλοτε στην Ιταλία, την Ελλάδα ή 

την Αλεξάνδρεια και τα Ιεροσόλυµα. 

 

Β) ΑΠΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ 

 

∆εν υπάρχει σωστό ηµερολόγιο, ούτε είναι ιστορικώς µόνο δύο τα ηµερολόγια, όλα 

σφάλλουν µαθηµατικώς, λίγο ή πολύ. Τα ηµερολόγια είναι µια τυπική, ανθρώπινη 

συµβατικότητα, ο Θεός είναι άχρονος, υπέρ και πέραν του χρόνου. Για το θέµα 

επελήφθησαν, ως µόνοι αρµόδιοι, οι µαθηµατικοί και οι αστρονόµοι. Το «παλιό» ή 

«ιουλιανό» είναι ατελέστερο, ως αρχαιότερο, δηλαδή «χάνει» ευκολότερα από το 

«νέο» ή «διορθωµένο ιουλιανό» τις ηµέρες, κατ’ αναλογία µε παλιό ρολόι που χάνει 

εύκολα τα λεπτά και τις ώρες. Η διαφορά του «παλιού» από το «νέο» είναι 13 ηµέρες, 

κατ’ αναλογία µε ρολόι που «πήγαινε πίσω» και το «βάλαµε µπροστά». Το 

διορθωµένο ιουλιανό ηµερολόγιο, που και σήµερα χρησιµοποιούµε, δεν ταυτίζεται 

πλήρως µε το γρηγοριανό, που χρησιµοποιεί η ρωµαιοκαθολική ∆ύση, διότι 

συµπίπτει µόνο ως προς το µηνολόγιο και όχι ως προς το πασχάλιο. Για να το πούµε 

απλούστερα, έχει ίδιες ηµέρες σε ονοµασία µε το γρηγοριανό, αλλά θρησκευτικώς 

έχει άλλο Πάσχα. Μετά το έτος 2100, η διαφορά ιουλιανού (παλιού) και διορθωµένου 

ιουλιανού (νέου) θα γίνει 14 ηµέρες, διότι το παλιό εξακολουθεί να χάνει χρόνο 

γρηγορότερα από το νέο ή διορθωµένο. 
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Γ) ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ/ΠΡΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 

 

Η Εκκλησία το 1924 αντιπρότεινε στην Πολιτεία να επαναφέρει το παλιό 

ηµερολόγιο, αλλά για την Πολιτεία, η αλλαγή ήταν αδιαπραγµάτευτη και απαραίτητη. 

Εκκλησιαστικώς, η σύµπτωση πολιτικού και εκκλησιαστικού ηµερολογίου όντως 

εξυπηρετεί τις λειτουργικές ανάγκες του κόσµου. Η επιλογή του «νέου» από την 

Εκκλησία έγινε κατ' ανάγκη και κατ' οικονοµία. Π.χ. στην Ελλάδα, αν η Εκκλησία 

παρέµενε στο παλιό και η Πολιτεία στο νέο, θα έπρεπε να γιορτάσεις πρώτα 25η 

Μαρτίου ως ηµέρα κήρυξης της Επανάστασης του 1821 και 13 ηµέρες µετά να 

γιορτάσεις χωριστά 25η Μαρτίου ως ηµέρα Ευαγγελισµού της Θεοτόκου (όπως έγινε 

το 1923)! Επίσης, αντί να πας στην εκκλησία σε µια µεγάλη γιορτή, θα έπρεπε να πας 

στη δουλειά σου, γιατί είναι εργάσιµη ηµέρα. Με την ενοποίηση αίρονται αυτά τα 

προβλήµατα. Άλλωστε, η Εκκλησία, σύµφωνα και µε εντολές του ίδιου του 

Αποστόλου Παύλου, ενσωµατώνεται στις κοινωνίες, τηρεί και συγκαταβαίνει 

στοργικά στους θεσµούς και τις ανάγκες των ανθρώπων, δεν επιτίθεται ως δυνάστης 

µε τους δικούς της κανόνες, είτε λέγονται «ηµερολόγιο» είτε αλλιώς.  

 

∆) ΑΠΟΚΟΠΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΛΟΓΩ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 

 

Το 1935 εµφανίστηκε η πρώτη οργανωµένη αποκοπή από την Εκκλησία, µε την 

παύση της µνηµόνευσης των κανονικών επισκόπων τής ιεράς Συνόδου τής Εκκλησίας 

της Ελλάδος από ορισµένους και την υπαγωγή των αποκοπέντων σε άλλη 

εκκλησιαστικοφανή διοίκηση, αποτελούµενη από καθηρηµένους, πρώην ιερείς. Το 

θέµα της αλλαγής ή διόρθωσης ηµερολογίου, από απλό και συµβατικό θέµα, 

ανήγαγαν σε µέγα θεολογικό και δογµατικό ζήτηµα τρεις πρωτεργάτες τού 

παλαιοηµερολογιτισµού. Οι αποκοπέντες του 1935 σχεδόν αµέσως διχάστηκαν, 

συγκεκριµένα το 1937, και τότε ξεκίνησε η πορεία των ατέρµονων διασπάσεων, που 

γνωρίζει και σήµερα ο παλιοηµερολογίτικος χώρος, µε αποτέλεσµα αυτό που οι ίδιοι 

οι παλιοηµερολογίτες ονόµασαν: τις «παρατάξεις του παλιού ηµερολογίου». Οι µετά 

το 1937 µόλις δύο παλαιοηµερολογίτικες παρατάξεις έγιναν σήµερα µε διαδοχικές 

διασπάσεις, αλληλοκαθαιρέσεις, αντιπαλότητες, αλληλοαποτειχισµούς, 

αλληλοαναθέµατα (!) κλπ περισσότερες από 12. Ενδεικτικά αναφέρουµε τους 

Ματθαιικούς του Κηρύκου, τους Ματθαιικούς Ανδρεϊκούς, τους Ματθαιικούς 

Νικολαΐτες, τους Ενιστάµενους ή Κυπριανίτες, τους Φλωρινικούς Κιουσικούς, τους 

Φλωρινικούς Μακαρίτες, τους του Λαρίσης Αθανασίου, τους Αρχαγγελίτες του 

Μιχαήλ, τους εκ των Ουκρανών σχισµατικών, καθώς και διάφορα παρακλάδια και 

ανεξάρτητους. Όλοι αυτοί, όχι µόνο δεν διατηρούν «εκκλησιαστική» κοινωνία 

µεταξύ τους, αλλά και χωρίζονται από θεολογικές ή θεολογικοφανείς διαφορές, 

καθώς και από διοικητικές, ενίοτε και από προσωπικές διαφορές. Ο σχολαστικισµός 

που τους διακρίνει και οι υπερβολές προτεσταντικού τύπου, η εµµονή στο «γράµµα 

του νόµου», στο «δέντρο και όχι στο δάσος», σε συνέργεια µε την προφανή 

θεοεγκατάλειψη, τους οδηγούν σε συνεχείς διασπάσεις, τµηµατικές επανενώσεις και 

επαναδιασπάσεις, καθώς και σε θεολογικές πλάνες. Σε αυτή τη Βαβυλωνία, καµµία 

παλαιοηµερολογίτικη παράταξη δεν έχει ιερωσύνη ή έγκυρα µυστήρια. Οι 

ιεροπραξίες τους έχουν νοµική µόνο, όχι πνευµατική κάλυψη, αφού καταγράφονται 

στα ληξιαρχεία οι «βαπτίσεις» και οι «θρησκευτικοί γάµοι» τους. Οι ευρισκόµενοι 

εκτός Εκκλησίας, όσο και αν δηλώνουν πως είναι «Εκκλησία» ή µοιάζουν µε την 

Εκκλησία, δεν έχουν αγιαστικά µυστήρια, είναι «βάρκες που έχουν εγκαταλείψει το 

πλοίο της Εκκλησίας και πορεύονται µόνες τους στο πέλαγος». 
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Ε) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ  

 

Το παλιοηµερολογίτικο φαινόµενο είχε και έχει πολιτικά, αρχηγοκεντρικά, 

οικογενειοκρατικά, προσωποκεντρικά και τοπικά χαρακτηριστικά:  

α. πολιτικά,  

διότι προερχόταν καθ’ ολοκληρίαν από τους φιλοβασιλικούς και ακροδεξιούς, ενώ 

και σήµερα έχει το κύριο µέρος των οπαδών του από το χώρο της δεξιάς, ακόµη και 

της άκρας δεξιάς, της ξενοφοβίας και του εθνικισµού, χαρακτηριστικά που πόρρω 

απέχουν από το σκοπό και το χαρακτήρα της Εκκλησίας του Χριστού.  

β. αρχηγικά,  

τόσο διότι υπέκρυπτε την πικρία ορισµένων που δεν είχαν αναδειχθεί σε καίριες 

διοικητικές θέσεις της Εκκλησίας, όσο και διότι το κίνηµα αυτό είχε και έχει 

εξαιρετικά µεγάλο αριθµό επίδοξων «ηγετών». Ακόµη και σήµερα, η αναλογία 

«αρχιεπισκόπων» και «επισκόπων» σε σχέση µε οπαδούς είναι πολύ µεγάλη. Αρκετά 

συχνό είναι το φαινόµενο των αποσκιρτήσεων από µία παλιοηµερολογίτικη παράταξη 

και ίδρυση νέας µε επικεφαλής τον αποκηρυχθέντα ή τον φερόµενο ως 

«δυσαρεστηµένο» ή αποσκιρτήσαντα για «σοβαρούς δογµατικούς λόγους», όπως 

επικαλούνται πάντοτε. 

γ. οικογενειοκρατικά,  

διότι συχνά οι διαµορφούµενες «σύνοδοι» αποτελούνται από οικογένειες, πχ. θείους 

και ανίψια, ενώ οπαδοί των διαφόρων παλιοηµερολογίτικων παρατάξεων είναι 

σήµερα κυρίως ο ευρύτερος συγγενικός κύκλος των σηµερινών «αρχιερέων» µίας 

εκάστης παράταξης, από τις πολλές που έχουν έκτοτε αναφυεί. Γενικά, ο 

παλαιοηµερολογιτισµός διέπεται από έντονο φατριασµό. 

δ. προσωποκεντρικά,  

διότι αρκετοί, καλοπροαίρετοι κατά τα άλλα, οπαδοί του παλιοηµερολογιτισµού, 

προσκολλώνται σε συγκεκριµένο πρόσωπο δήθεν «αρχιερέως» και τον ακολουθούν 

τυφλά σε εκτός Εκκλησίας ατραπούς, µε την αυταπάτη πως είναι οι κατ’ εξοχήν 

«εντός» Εκκλησίας.              

ε. τοπικά,  

διότι επίκεντρο του παλιοηµερολογιτισµού µπορούν δικαίως να θεωρηθούν τα 

Μεσόγεια της Αττικής.  

 

ΣΤ) ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΣΜΟΥ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ  

 

Από τους αρχικούς υποκινητές και υποστηρικτές της παλιοηµερολογίτικης κίνησης 

του 1935, η πλειονότητα µεν εν µετανοία επέστρεψαν στην Εκκλησία, όταν 

κατάλαβαν το άτοπο και ανούσιο της κίνησής τους, η µειονότητα δε αµετανόητοι 

καθαιρέθηκαν από την Εκκλησία αν ήταν ιερείς ή παρέµειναν οπαδοί του σχίσµατος, 

αν ήταν λαϊκοί. Από τον κόσµο, η µεγάλη πλειοψηφία αυτών που αρχικώς 
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πλανήθηκαν στο σχίσµα, σύντοµα επέστρεψαν στην κανονική Εκκλησία, η οποία 

τους αντιµετώπισε µε αγάπη και επιείκεια. Ηγέτες αυτού που κατέληξε σε σχίσµα 

απέµειναν µόνο ο πρώην µητροπολίτης Φλωρίνης Χρυσόστοµος Καβουρίδης και ο 

πρώην ιερέας Ματθαίος Καρπαθάκης (ή Καρµπαδάκης), ο οποίοι χωρίστηκαν και 

µεταξύ τους δύο µόλις χρόνια µετά την εθελούσια αποκοπή τους από την Εκκλησία, 

δηλαδή το 1937. Οµοίως, συµπαρέσυραν σε χωρισµό τους οπαδούς τους. Μάλιστα, οι 

πρωτεργάτες τού σχίσµατος ονόµασαν «ανάληψη ιερού αγώνα» την πνευµατική 

αποκοπή τους και την ηγεσία τού σχίσµατος, χαρακτηριστικό του ότι είχαν πλανηθεί. 

Η παράταξη τού Καβουρίδη έµεινε σύντοµα χωρίς επισκόπους και ιερείς, οπότε 

αναζήτησε πνευµατική κάλυψη εκτός Ελλάδος, έστω και αντικανονικώς. Η παράταξη 

τού Καρπαθάκη αρχικά «χειροτόνησε» αντικανονικώς «επισκόπους», αλλά κατόπιν 

και αυτή αναζήτησε πνευµατική «νοµιµοποίηση» εκτός Ελλάδος, αντικανονικώς και 

πάλι. Η αποκοπή από την Εκκλησία και η, άνευ έγκρισης από την αρµόδια Ιερά 

Σύνοδο, αυτοσχέδια «χειροτονία επισκόπων» δεν έλυσε το πρόβληµα του σχίσµατος, 

που µόλις είχε επιτελεστεί: οι παλαιοηµερολογίτες, κατά τραγική έκβαση, έµειναν 

µακράν της Εκκλησίας και χωρίς Αποστολική ∆ιαδοχή, απαραίτητη µαζί µε την Ορθή 

Πίστη, για την παρουσία του Αγίου Πνεύµατος στα µυστήρια. Οι «ιερείς» τους ήταν 

όλοι ανεξαιρέτως είτε καθηρηµένοι είτε χωρίς εκκλησιαστική χειροτονία. Το αυτό 

ισχύει και για τους σηµερινούς διαδόχους τους. Έως σήµερα τελούν «ιεροπραξίες» σε 

παλαιοηµερολογίτικους ναούς, οι οποίες, σύµφωνα µε την Εκκλησία και τους 

κανόνες της, έχουν µόνο τύπο και όχι ουσία, έξωθεν οµοιάζουν εξαιρετικά µε τις 

ορθόδοξες, αλλά είναι πνευµατικώς και αγιαστικώς κενές, κατά τραγική απόρροια τής 

εκούσιας εκκοπής των ρασοφόρων παλαιοηµερολογιτών από την Εκκλησία. 

Απλουστευτικά, κάθε µυστήριο έχει ορατό ή υλικό µέρος και αόρατο ή πνευµατικό 

µέρος, οπότε αντιλαµβάνεται κανείς τι συµβαίνει και τι δεν συµβαίνει σε έναν 

παλαιοηµερολογίτικο ναό, όσο και αν αυτός και οι ρασοφόροι του οµοιάζουν οπτικά 

προς έναν πραγµατικά ορθόδοξο ναό ή προς ορθόδοξους ιερείς. Πράγµατι, µέγα 

µέρος από όσα συµβαίνουν σε έναν κανονικό ορθόδοξο χριστιανικό ναό είναι 

πνευµατικά και υπεράνθρωπα, άρα αόρατα. 

Πάντως, πολύς κόσµος αντελήφθη το αδιέξοδο του παλαιοηµερολογιτισµού το 1950 

και 1951, µετά την αποκάλυψη βασανισµών παιδιών, υφαρπαγής περιουσιών και 

οικονοµικών σκανδάλων στην παλιοηµερολογίτικη «µονή Πευκοβουνογιάτρισσας» 

της Κερατέας Αττικής και την καταδίκη της αυτόκλητης «ηγουµένης» Μαριάµ σε 

ισόβια κάθειρξη. Επίσης, ο παλιοηµερολογιτισµός, ως εκφραστής σκοταδιστικών και 

ακραίων απόψεων περί την ορθόδοξη πίστη άρχισε ραγδαία να χάνει οπαδούς µε την 

άνοδο του βιοτικού και µορφωτικού επιπέδου τού ελληνικού λαού και την 

υποχώρηση τού αναλφαβητισµού κατά τις δεκαετίες ’50, ‘60 και ’70. Έως τότε 

παρουσίαζε στασιµότητα. Από τη δεκαετία του ’80 και µετά ο παλιοηµερολογιτισµός 

έχει χάσει µεγάλο µέρος των οπαδών του, λόγω των µεγάλων εσωτερικών ρήξεων και 

διασπάσεων που συνέβησαν σε όλες σχεδόν τις παρατάξεις. Στην Ελλάδα δεν έχει 

γίνει καµµία συστηµατική καταγραφή των παλιοηµερολογιτών, αλλά ο αριθµός τους 

οπωσδήποτε  δεν υπερβαίνει τις 40-50.000, σύµφωνα µε έκθεση του State 

Department του 2001. Κυρίως πρόκειται για άτοµα µεγάλης ηλικίας. Ο απλός 

κόσµος, που από άγνοια ή παραπληροφόρηση συντάσσεται µε κάποια από τις µερίδες 

των παλαιοηµερολογιτών σήµερα φυλλορροεί, εντασσόµενος σύντοµα και πάλι στην 

Εκκλησία. Μάλιστα, υπάρχει πλειάδα σχισµατικών «κληρικών», που, εµπρός στα 

αδιέξοδα τού παλαιοηµερολογιτισµού, προσέρχονται στην κανονική Εκκλησία, όπου 

χειροτονούνται εξαρχής. Το φαινόµενο της προσέλευσης πρώην σχισµατικών, λαϊκών 

και οιονεί «κληρικών», στην Εκκλησία είναι έντονο, αλλά αποκρύπτεται 
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συστηµατικά από τους παλαιοηµερολογίτες. Αυτό που προβάλλουν µόνο είναι η 

µετάβαση οιονεί «κληρικών» από ξένη παράταξη στην δική τους, λόγω των 

εντονότατων αντιθέσεων που σοβούν µεταξύ τους, εντονότερων συχνά και από τη 

διαµάχη που δηµιουργούν µε την κανονική Εκκλησία.  

 

Ζ) ∆ΟΜΗ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ  

Οι παλαιοηµερολογίτες έχουν θέσει εαυτούς ή έχουν αχθεί από άλλους εκτός 

Εκκλησίας, δεν µετέχουν στα µυστήριά της και δεν έχουν κοινωνία µε αυτή, οπότε 

δεν δικαιούµαστε να µιλάµε για Εκκλησία, αλλά µόνο για µία µη ορθόδοξη 

θρησκευτική χριστιανική κοινότητα, παρά τις µεγάλες εξωτερικές οµοιότητες µε την 

Εκκλησία και παρά την πεποίθησή τους πως είναι εντός Εκκλησίας. Με πνευµατικούς 

όρους, µπορούµε να µιλήσουµε για ορθοδοξόσχηµες και παραεκκλησιαστικές 

οµάδες, χωρίς κανονική εκκλησιαστική υπόσταση, µε πολλά από τα εξωτερικά µόνο 

ορθόδοξα χαρακτηριστικά. Οι εκκλησιαστικοί κανόνες ονοµάζουν παρασυναγωγές 

τις συγκεντρώσεις πιστών µακράν του τοπικού κανονικού επισκόπου και 

επιφυλάσσουν σοβαρές επιπλήξεις για τους λαϊκούς και καθαιρέσεις για τους τυχόν 

κληρικούς που προκαλούν σχίσµατα ή µετέχουν σε αυτά. Το να σχίσει κανείς την 

Εκκλησία είναι θέµα σοβαρότατο και θέµα µε το οποίο έχουν ασχοληθεί τόσο ο 

Απόστολος Παύλος, όσο και σύγχρονοι άγιοι, όπως ο άγιος Νεκτάριος Αιγίνης. Θα 

έλεγε κανείς ότι µπορούν εύκολα οι σχισµατίες να επιστρέψουν στην κανονική 

Εκκλησία µε µετάνοια και επίγνωση, δεχόµενοι ορθή χειροτονία οι µεν «ιερείς» τους 

και βάπτιση ή αναµύρωση τα δε λοιπά µέλη τους, πράγµα που ήδη γίνεται συχνά, 

όταν δεν προσκρούει στον ανθρώπινο εγωισµό και την στείρα προσκόλληση σε 

σαθρά θρησκευτικά σχήµατα. Οφείλουµε, εντούτοις, να αντιδιαστείλουµε την συχνά 

αγνή ευσέβεια ορισµένων παλαιοηµερολογιτών λαϊκών από την στάση και τις 

επιδιώξεις των ηγετών τους και να επισηµάνουµε πως οι πρώτοι δεν γνωρίζουν ότι 

βρίσκονται σε σχίσµα.  

Οι χειροτονίες «ιερέων» που επικαλούνται οι Παλαιοηµερολογίτες είναι παντελώς 

ανυπόστατες. Οι βασικότερες «αρχικές» παρατάξεις παλιοηµερολογιτών 

αποκαλούνται «φλωρινικοί» και «µατθαιικοί» αντίστοιχα, ενώ υπάρχουν και άλλες, 

παρακλάδια αυτών, οι ανεξάρτητες και οι εµβόλιµες από το εξωτερικό. 

α. Οι «Φλωρινικοί»  

επικαλούνται χειροτονητήριο έγγραφο του 1960 στον Ακάκιο Παππά, 

παλιοηµερολογίτη «αρχιερέα», υπογεγραµµένο από έναν µόνο επίσκοπο και χωρίς 

συνοδική εντολή, πράγµατα αντικανονικά, της «εν Αµερική Συνόδου των Ρώσων 

∆ιασποράς» που τότε βρισκόταν σε αµφιλεγόµενη κατάσταση κοινωνίας µε τις 

Ορθόδοξες Εκκλησίες. Η «χειροτονία» µάλιστα αυτή για «επίσκοπο» της Ελλάδας 

έγινε εν κρυπτώ και εκτός δικαιοδοσίας (στην Αµερική, δηλαδή εκτός Ελλάδος) από 

την προαναφερθείσα «Σύνοδο Ρώσων ∆ιασποράς». Υποστηρίζουν οι «φλωρινικοί», 

πως η σύνοδος αυτή είναι η µητρική τους σύνοδος και πως αναγνώρισε εκ των 

υστέρων, το 1969, ως έγκυρη τη «χειροτονία» αυτή. Εντούτοις, η Σύνοδος των 

Ρώσων ∆ιασποράς έχει πλέον κανονικά ενταχθεί στο σώµα της Εκκλησίας, µέσω του 

Πατριαρχείου Μόσχας, αφού αποκατέστησε πλήρη εκκλησιαστική κοινωνία µε αυτό, 

δεν αναγνωρίζει ιερωσύνη σε καµµία παλαιοηµερολογίτικη παράταξη και δεν 

διαθέτει καµµία ενορία εντός της σηµερινής Ελλάδος. Σήµερα οι «φλωρινικές» 

υποπαρατάξεις είναι από αρκετά συντηρητικές έως διαλλακτικές σε σχέση µε την 

κανονική Εκκλησία. 
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β. Οι «Ματθαιικοί»  

έλκουν τις «χειροτονίες» τους από την «χειροτονία» από έναν µόνο και µάλιστα προ 

πολλού καθηρηµένο, πράγµατα επίσης αντικανονικά, τον Ματθαίο Καρπαθάκη, 

πρώην ιερέα, ο οποίος σε βαθύ γήρας αποφάσισε να αφήσει παλαιοηµερολογίτες 

διαδόχους, αφού –κατά το σκεπτικό του– δεν είχαν αποµείνει άλλοι ορθόδοξοι 

επίσκοποι επί γης! Πάντως, οι διάδοχοί του, αµφιβάλλοντας για την εκκλησιαστική 

κανονικότητά τους, προσέτρεξαν για κάλυψη στην προαναφερθείσα αµερικάνικη 

«Σύνοδο Ρώσων ∆ιασποράς», χωρίς και αυτοί να πετύχουν να αποκτήσουν 

εκκλησιαστική «νοµιµοποίηση». Σήµερα οι «µατθαιικές» υποπαρατάξεις είναι 

υπερσυντηρητικές, άκαµπτες και απολύτως εχθρικές σε σχέση µε την κανονική 

Εκκλησία. 

 

γ. Οι διάφοροι ανεξάρτητοι  

δεν δηλώνουν από πού προέρχεται η «χειροτονία» τους ή είναι παντελώς 

«αυτοσχέδιοι», δηλαδή «αυτοχειροτονηµένοι»! Σήµερα οι «ανεξάρτητες» 

υποπαρατάξεις έχουν µεγάλη ποικιλία στάσης σε σχέση µε την κανονική Εκκλησία. 

δ. Οι προερχόµενοι από τα σχίσµατα τής πρώην Σοβιετικής Ένωσης.  

Προσφάτως ανεφύησαν νέες αυτόνοµες παρατάξεις παλαιοηµερολογιτών, οι οποίες 

αποτελούν αποκυήµατα και επεµβάσεις στη χώρα µας των µεγάλων εκκλησιαστικών 

σχισµάτων, που δυστυχώς σοβούν στην Ουκρανία ή τη Μολδαβία και, γενικώς, στην 

πρώην Σοβιετική Ένωση. Αυτοί επικαλούνται «χειροτονίες» από σχισµατικούς 

Ουκρανούς κυρίως. Σήµερα οι εµβόλιµες παρατάξεις αλλοδαπής προέλευσης δεν 

έχουν εκδηλωθεί σε σχέση µε την κανονική Εκκλησία. 

Οι παλιοηµερολογίτες βασίζουν την εγκυρότητα των «χειροτονιών» και των 

«µυστηρίων» τους στο δογµατικώς και λογικώς έωλο επιχείρηµα ότι «Ορθόδοξη 

Εκκλησία αυτοµάτως έπαψε να υφίσταται στην Ελλάδα µετά την αλλαγή του 

ηµερολογίου ή, ενδεχοµένως, και στον κόσµο όλο»! Φυσικά, εάν κάτι τέτοιο ίσχυε, θα 

αναιρούνταν γενικώς η Θεία Χάρη στην Εκκλησία (και στους παλιοηµερολογίτες , 

αφού έως το 1935 ανήκαν στην Εκκλησία), δηλαδή το έργο του Χριστού και η 

ύπαρξη της Εκκλησίας θα είχαν ακυρωθεί επί της γης, επειδή η Ελλαδική Εκκλησία 

δήθεν «µόλυνε» το 1924 όλες τις άλλες τοπικές Εκκλησίες, διορθώνοντας κατά 13 

ηµέρες το ηµερολόγιό της!   

Γενικώς, οι όποιες χειροτονίες των παλαιοηµερολογιτών είναι εντελώς άκυρες 

πνευµατικώς ως υπερόριες (εκτός πνευµατικής δικαιοδοσίας), ως από αναρµόδιους, 

καθηρηµένους και λαϊκούς προερχόµενες, ως από έναν (ή δύο), χωρίς γνώση και 

έγκριση της αρµόδιας ιεράς συνόδου ή ως από σχισµατικούς προερχόµενες. Νοµικώς 

µόνο, υπάρχει καταχώρηση των «µυστηρίων» µερικών εξ αυτών στα ληξιαρχεία της 

χώρας, αλλά, όπως τονίζουµε, τα «µυστήρια» αυτά δεν έχουν καµµία απολύτως 

πνευµατική, αγιαστική  και ουσιαστική υπόσταση.  

 

Η) ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΤΑΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  

Οι σύγχρονοί µας παλαιοηµερολογίτες, όπως είπαµε, είναι πολυδιασπασµένοι σε 

αντιµαχόµενες «παρατάξεις» (δικός τους ο όρος) και µεταξύ τους επικρατεί 

διοικητικό, νοµικό, εκκλησιολογικό και πνευµατικό χάος. Το χάος αυτό δεν έχει 
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τιθασευθεί ούτε από την Πολιτεία, ώστε να τεθούν κανόνες στην άσκηση τής 

θρησκευτικής τους ταυτότητας. Οι παρατάξεις τους δεν έχουν πνευµατική κοινωνία 

µε κανένα από τα Πατριαρχεία Κωνσταντινουπόλεως, Αλεξανδρείας, Ιεροσολύµων, 

Αντιοχείας, Μόσχας, Σερβίας κλπ. ή τις υπόλοιπες τοπικές Ορθόδοξες Εκκλησίες, πχ. 

της Ελλάδος, της Βουλγαρίας, της Ρουµανίας και το Άγιο Όρος, παρότι πολλές 

τοπικές Εκκλησίες ακολουθούν το παλαιό ηµερολόγιο! Θεωρούν (σχεδόν κάθε 

παράταξη για τον εαυτό της) πως είναι οι µόνοι ορθόδοξοι επί γης ή από τους 

ελάχιστους και τελευταίους «γνησίους» ορθοδόξους επί γης! Το φαινόµενο αυτό της 

ζηλωτικής προσκόλλησης στην µοναδικότητα και γνησιότητα εξηγείται 

κοινωνιολογικά, ενώ συναντάται κυρίως στους επίσης πολυδιασπασµένους 

προτεστάντες.  

Παρουσιάζουν φανατισµό και ακρότητες στην εκδήλωση της πίστης, επιθετικότητα 

εναντίον της κανονικής Εκκλησίας και κυρίως εναντίον αντιπάλων 

παλαιοηµερολογίτικων φατριών, καθώς και έντονη προσωπολατρεία και 

προσκόλληση σε συγκεκριµένους αρχηγούς. Όπως δηλώνει δηµοσίως µια από τις 

παλιοηµερολογίτικες παρατάξεις «η προσωπολατρεία είναι η νόσος του 

παλαιοηµερολογιτισµού». Επίσης, ποικίλει εξαιρετικά ο βαθµός παραδοχής των 

ηγετών τού παλιοηµερολογιτισµού για τα µυστήρια της (κανονικής) Εκκλησίας: 

άλλοι τα θεωρούν έγκυρα, άλλοι υπό όρους έγκυρα ή άκυρα και άλλοι εντελώς 

άκυρα! 

Σήµερα ο ολιγάριθµος παλαιοηµερολογίτικος χώρος βρίσκεται, αφ’ ενός, σε φάση 

εσωστρέφειας και αναζήτησης ταυτότητας, λόγω της πολυδιάσπασης και, αφ’ ετέρου, 

έντασης των επιθέσεων κατά της Εκκλησίας µε χρήση του διαδικτύου και ορισµένων 

µέσων γενικής ενηµέρωσης. Οι επιθέσεις γίνονται αφήνοντας σε δεύτερη µοίρα το 

θέµα του ηµερολογίου, υπερτονίζοντας το πρόβληµα του οικουµενισµού, 

προφητολογώντας περί αντιχρίστου ή τέλους του κόσµου και καταγγέλλοντας την 

Εκκλησία για σύγχρονες επιλογές, σε εγωιστική αντιδιαστολή µε τη δήθεν 

«πατερική» στάση του παλαιοηµερολογιτισµού. Αυτοεµφανίζονται ως «οµολογητές», 

ως «θεµατοφύλακες της παράδοσης» και γενικώς αυτοηρωοποιούνται, όπως στην 

περίπτωση της παρακράτησης και κατάληψης της Μονής Εσφιγµένου Αγίου Όρους. 

Ας µην συγχέουµε τους οµολογητές Αγίους, όπως τον άγιο Μάρκο τον Ευγενικό ή 

τον Άγιο Μάξιµο τον Οµολογητή, µε τους σύγχρονους πεπλανηµένους σχισµατικούς 

παλιοηµερολογίτες, παρότι αυτοπαρουσιάζονται ως διάδοχοί τους. Σε πολλές 

περιπτώσεις, η πολεµική τους εναντίον της (κανονικής) Εκκλησίας υπερβαίνει σε 

επιθετικότητα και τη ρητορική άλλων, πχ. των λεγοµένων «µαρτύρων του Ιεχωβά» ή 

των «Πεντηκοστιανών» προτεσταντών. Αναλώνουν µέγα µέρος της ρητορείας τους 

όχι στην κήρυξη του Λόγου του Θεού, αλλά στην καταγγελία προβεβληµένων 

επισκόπων της ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδος και του Οικουµενικού 

Πατριαρχείου. Εντούτοις, δεν απορρίπτουν συµπροσευχές εντός των ναών τους µε 

µέλη της Εκκλησίας της Ελλάδος, την οποία θεωρούν άλλοτε αιρετική, άλλοτε 

σχισµατική και άλλοτε «υπόδικη».  

Αγαπηµένα θέµατα των παλαιοηµερολογιτών, όπως αποτυπώνονται σε περιοδικά και 

οµιλίες τους, είναι η επίκληση «προφητειών» για το τέλος του κόσµου, η 

συστηµατική καταγγελία επισκόπων της Εκκλησίας ως «προδότες της πίστεως» και η 

αµαύρωση της τιµής αγιασµένων σύγχρονων µορφών της ορθοδοξίας. Όχι µόνο δεν 

δέχονται ως φωτισµένους τους αγίους γέροντες π. Ιάκωβο Τσαλίκη, π. Παΐσιο 

Αγιορείτη, π. Φιλόθεο Ζερβάκο, π. Πορφύριο, π. Ιωσήφ τον Σπηλαιώτη, π. Θεόκλητο 
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∆ιονυσιάτη, π. Εφραίµ Κατουνακιώτη, π. Χριστοφόρο Παππουλάκο, π. Γεράσιµο 

Μικραγιαννανίτη Υµνογράφο, π. Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο κλπ, αλλά µιλούν 

εξευτελιστικά για αυτούς, τους αποκαλούν «µάγους» ή «ψευτοαγίους» και άλλα. ∆εν 

αναγνωρίζουν ως άγιο τον Άγιο Νικόλαο Καβάσιλα, τον νεοµάρτυρα Άγιο 

Χρυσόστοµο Σµύρνης, τον Όσιο Γεώργιο Καρσλίδη και άλλους, ενώ µια µειονότητα 

παλιοηµερολογιτών δεν αναγνωρίζει ως άγιο ούτε τον Άγιο Νεκτάριο Αιγίνης. 

Το δυστύχηµα είναι πως πολλοί από τους ηγέτες των διαφόρων παρατάξεων τού 

παλιού ηµερολογίου συχνά δεν έχουν καν βασικές θεολογικές γνώσεις, αλλά µόνο 

ηµιµάθεια, εµπάθεια και φανατισµό, πράγµα που τους φέρνει ακόµη και σε αιρετικές 

διδασκαλίες, ενώ η εκτός της Εκκλησίας στάση τους είναι θεµελιωδώς αντιπατερική 

και αντιεκκλησιαστική! Παρατηρούνται εµφανείς πλάνες και αποκλίσεις από την 

ορθοδοξία σε πολλές σχισµατικές παρατάξεις, ιδίως σε θέµατα Τριαδικότητας του 

Θεού, γνωρισµάτων της ορθοδοξίας και ορθοπραξίας, δογµατικής, αγιογραφίας και 

ερµηνείας των αποστολικών Κανόνων. Κάποιοι εκ των προβεβληµένων των 

παλαιοηµερολογίτικων φατριών έχουν αποδείξει ότι τρέφουν αγάπη για τα µέσα 

γενικής ενηµέρωσης, όπου συχνά-πυκνά αρθρογραφούν ή εµφανίζονται ως 

διωκόµενοι και ως οι µόνοι «γνήσιοι ορθόδοξοι», µε προφανή στόχο την προσέλκυση 

οπαδών, διά της επίκλησης κυρίως του συναισθήµατος των αναγνωστών ή 

τηλεθεατών. Ανέκαθεν και σήµερα, βασίζουν την συνέχιση της ύπαρξής τους, ως 

ανεξάρτητοι ή αντάρτες της Εκκλησίας, στην αγάπη του λαού για την Εκκλησία και 

στην άγνοια που υπάρχει στον κόσµο ως προς το τι είναι οι παλιοηµερολογίτες. Με 

απλά λόγια; Ο κόσµος συνήθως δεν ξέρει ότι βρίσκονται σε σχίσµα µε την Εκκλησία 

και ενίοτε τους ακολουθεί, συγχέοντάς τους µε την κανονική Εκκλησία. Πλειάδα 

σκανδάλων σεξουαλικής και οικονοµικής φύσεως, που απασχόλησε κατά καιρούς τα 

µέσα γενικής ενηµέρωσης εις βάρος της Εκκλησίας συχνά προέρχονται από 

σχισµατικούς κύκλους παλαιοηµερολογιτών, αλλά καταλογίζονται στην ίδια την 

Εκκλησία, λόγω ακριβώς της µεγάλης σύγχυσης περί του θέµατος. Εµπλεκόµενοι 

βρίσκονται και σε υποθέσεις βιαιοπραγιών εναντίον µελών της Εκκλησίας, σε 

υποθέσεις του ποινικού δικαίου και σε οικονοµικές απάτες, όπως στην περίπτωση της 

κατάληψης των κτηρίων της Μονής Εσφιγµένου Αγίου Όρους, παρά τις σχετικές 

δικαστικές και ιεροκοινοτικές αποφάσεις. ∆ιάφορες παρατάξεις έχουν ασκήσει 

επεµβατική πολιτική στο Άγιο Όρος, εγκαθιστώντας δικούς τους «µοναχούς» σε 

σκήτες, ακόµη και καταλαµβάνοντας σταδιακά ένα µοναστήρι, τη γνωστή Μονή 

Εσφιγµένου. Περιπτώσεις καταλήψεων ναών της Εκκλησίας από σχισµατικούς 

υπάρχουν και σήµερα σε λίγες περιπτώσεις, κυρίως στην Αττική. Ως µέρος επιθετικής 

πολιτικής έναντι της Εκκλησίας, µπορεί να λογισθεί και η διανοµή φυλλαδίων µε 

προπαγανδιστικό υλικό υπέρ του παλαιοηµερολογιτισµού σε προσκυνητάρια ναών 

της Εκκλησίας, καθώς και η διείσδυσή τους στο Άγιο Όρος και σε γειτονικές χώρες, 

ιδίως στην Κύπρο. Σε κάθε περίπτωση, η εµµονή στο σχίσµα είναι µακράν του 

ορθοδόξου ήθους. 

Σήµερα παρουσιάζονται ακόµη και «επαγγελµατίες παλιοηµερολογίτες», που 

εκµεταλλεύονται την ευσέβεια και την απλότητα του κόσµου, αφ’ ενός, και το 

ασαφές και ανεξέλεγκτο από την Πολιτεία καθεστώς περί της ίδρυσης 

παλαιοηµερολογίτικων «µοναστηριών» και «ναών» από τυχάρπαστους ρασοφόρους, 

αυτόκλητους «επισκόπους Γ.Ο.Χ.», αφ’ ετέρου. ∆εν λείπουν, φυσικά, και 

οργανωµένες παρατάξεις-σωµατεία παλαιοηµερολογιτών, µε καταστατικό και 

στοιχειώδεις αρχές λειτουργίας, όλες όµως παραµένουν σε κατάσταση σχίσµατος, µε 

όσα αρνητικά αυτό συνεπάγεται για την πνευµατική υπόσταση, πρωτευόντως των 
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«αρχιεπισκόπων» και ηγετών, και, δευτερευόντως, του απλού κόσµου, που θέλει να 

ζει ορθοδόξως, αλλά πλανάται στα περί της πίστης. Έχει παρατηρηθεί πως µέρος των 

«κληρικών» πολλών παρατάξεων παλαιοηµερολογιτών ενίοτε αποτελούνται από 

ανθρώπους που υπήρξαν ιερείς της Εκκλησίας, αλλά καθαιρέθηκαν για βαριά ηθικά ή 

άλλα παραπτώµατα και οι οποίοι εγωιστικά αρνούνται να κάνουν υπακοή στις 

αποφάσεις της Εκκλησίας και να «πετάξουν τα ράσα», συνεχίζοντας να παριστάνουν 

τους ιερείς, καταφεύγοντας στον παλαιοηµερολογιτισµό. Πράγµατι, η πνευµατική 

αταξία δεν αναπαύει τον άνθρωπο, ενώ ανυπακοή και ανταρσία στην Εκκλησία 

σηµαίνει ανυπακοή και ανταρσία στον ίδιο τον Χριστό, που αποτελεί την κεφαλή και 

τον ακρογωνιαίο λίθο της. 

 

Θ) ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΡΧΙΚΩΝ-ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΑΛΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΩΝ  

 

Οι πρωτεργάτες του παλαιοηµερολογικού σχίσµατος δεν είχαν κατά νου, ούτε 

µπορούσαν να προβλέψουν τη σηµερινή άναρχη και χαοτική κατάσταση µε την 

ίδρυση νέων, δήθεν γνησίων (!), «ορθοδόξων Εκκλησιών». Προς τούτο µπορεί κανείς 

να ερευνήσει και τις έως τότε επιστολές και τα γραπτά τους. Αποσκοπούσαν αρχικά 

στη διακοπή του µνηµοσύνου των επισκόπων της Ελλαδικής Εκκλησίας, στην 

ένσταση για την αλλαγή του ηµερολογίου και την επαναφορά των 13 ηµερών της 

διαφοράς µεταξύ των δύο ηµερολογίων. Η κατάσταση εκτραχύνθηκε από τη 

διαφωνία των εναποµεινάντων δύο µόνο ηγετών των παλαιοηµερολογιτών, 

καθηρηµένων, πρώην κληρικών, Ματθαίου Καρπαθάκη και Χρυσόστοµου 

Καβουρίδη, περί του αν θεωρούν έγκυρα τα µυστήρια της Εκκλησίας της Ελλάδος 

και αν όντως η Εκκλησία της Ελλάδος είναι η µητρική τους. Τότε εισήχθη ο όρος 

«άνευ χάριτος µυστήρια» από τον Καρπαθάκη, ενώ ο Καβουρίδης αναγνώριζε τα 

µυστήρια της Εκκλησίας ως εγκυρότατα και θεωρούσε µητρική την Εκκλησία της 

Ελλάδος. Με κινήσεις σύµπηξης ιδιαίτερης θρησκευτικής κοινότητας, αποκοµµένης 

από την Ορθόδοξη Εκκλησία, τόσο από τον Καρπαθάκη, όσο και από τον 

Καβουρίδη, έφτασαν οι παλιοηµερολογίτες στη σηµερινή αλλοπρόσαλλη κατάσταση 

ριζικής διαφωνίας και αποκοπής από την Εκκλησία, µε παράλληλη διάσπαση και 

δηµιουργία διαρκώς νέων και αντιµαχόµενων µερίδων παλαιοηµερολογιτών και 

πολεµικής ρητορείας κατά της Εκκλησίας. Μια ακόµη µεγάλη διαφορά των αρχικών 

από πολλούς σύγχρονους ηγέτες σχισµατικών παρατάξεων είναι ότι οι µεν αρχικοί 

ενίοτε είχαν απλώς και µόνο πλάνη, λόγω ελλιπούς γνώσης ή εκτίµησης των 

πραγµάτων, οι δε σύγχρονοι σε πολλές περιπτώσεις γνωρίζουν άριστα το άτοπο και 

αναίτιο της αποκοπής από την Εκκλησία, αλλά επιµένουν στο σχίσµα, εφευρίσκοντας 

αστήρικτες και θεολογικοφανείς δικαιολογίες, προσποριζόµενοι ηγετικά, προσωπικά 

ή άλλα οφέλη. 

 

Ι) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΣΜΟΥ  

 

Μπορούµε συνοπτικά να έχουµε υπ’ όψιν για τους παλαιοηµερολογίτες τα εξής: 

1. Βρίσκονται σε σχίσµα µε την Εκκλησία και οι ηγέτες τους το συντηρούν µε 

κάθε µέσο. Το ίδιο ισχύει και στα ενδοπαλαιοηµερολογίτικα σχίσµατα. 

Βρίσκονται εκτός Εκκλησίας οικεία βουλήσει και εµφανίζουν πλάνες και 

παρεκκλίσεις από δόγµατα της Εκκλησίας, λόγω φανατισµού, ηµιµάθειας και 

σχολαστικισµού.  
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2. ∆εν πρόκειται για ενιαίο σώµα παλαιοηµερολογιτών, αλλά για πλειάδα 

διαφορετικών και αντικρουόµενων παραεκκλησιαστικών οµάδων. 

3. Στερούνται ουσιαστικών θεολογικών γνώσεων και παρουσιάζουν φανατισµό, 

κατακρίσεις και αντιπαλότητα, ιδίως η αρχηγική οµάδα εκάστης παράταξης, 

που φέρει τη µεγαλύτερη ευθύνη στη συντήρηση του σχίσµατος. 

4. ∆εν έχουν ιερείς κανονικά χειροτονηµένους και αναγνωρισµένους από την 

Εκκλησία και δεν µεταδίδουν έγκυρα µυστήρια. 

5. Εξαντλούν τη ρητορεία τους σε αλλοπρόσαλλη αντιεκκλησιαστική πολεµική, 

αντί για το Λόγο της αγάπης του Θεού. Εµφανίζονται ως οι τελευταίοι 

πραγµατικοί ορθόδοξοι χριστιανοί επί γης ή, έστω, από τους τελευταίους. 

6. Το δηµιουργηθέν από το 1935 παλαιοηµερολογίτικο σχίσµα, ναι µεν φθίνει 

ραγδαία από πλευράς οπαδών, βαθαίνει δε και γίνεται ακόµη πιο 

δυσεπούλωτο σταδιακά, κυρίως εκ µέρους διαφόρων «αρχιεπισκόπων» του, 

ενώ διατηρεί χαρακτηριστικά φανατισµού και τυφλής αυτοδικαίωσης στα 

µέλη του, µεγάλης συνήθως ηλικίας. 

7. Η Εκκλησία ανά τον κόσµο χρησιµοποιεί κυρίως το παλαιό ηµερολόγιο (πχ. 

Ρωσία, Σερβία) και λιγότερο το νέο (πχ. Ελλάδα, Αµερική). Εντούτοις, 

κανένα πρόβληµα δεν υφίσταται στην κοινωνία µεταξύ των τοπικών 

Εκκλησιών εξαιτίας ενός τέτοιου, εξωτερικού, γνωρίσµατος.   

8. Για να ξεχωρίζουµε τους παλιοηµερολογίτικους ναούς από τους κανονικούς 

Ορθόδοξους ναούς και να µην συµµετέχουµε σε αυτούς, µπορούµε να ρωτάµε 

και να µαθαίνουµε αν ανήκουν ή όχι στην οικεία Ορθόδοξη Μητρόπολη και 

αν όντως έχουν κοινωνία µε την Εκκλησία της Ελλάδος και τα ορθόδοξα 

Πατριαρχεία.  

9. Η Εκκλησία τρέφει αγάπη προς κάθε άνθρωπο, χωρίς να εξαιρεί τα 

πλανηθέντα σε αιρέσεις και σχίσµατα τέκνα της. Τοιουτοτρόπως, πρόθυµα 

δέχεται την επανεισδοχή στην κανονικότητα πρώην παλαιοηµερολογιτών και 

τους αντιµετωπίζει µε οικονοµία και αγάπη.    

10. Τα σχίσµατα ποτέ δεν έλειψαν από την εκκλησιαστική ιστορία. Από τον 

νεστοριανισµό και µονοφυσιτισµό, έως τον σύγχρονο άκριτο ζηλωτισµό ή 

παλαιοηµερολογιτισµό, µε «ου κατ’ επίγνωσιν ζήλο», τα σχίσµατα κάνουν τον 

κύκλο τους, παρασύροντας αρχικώς µερίδα ανθρώπων, έως την επανένταξή 

τους στην Μητέρα Εκκλησία. Η Εκκλησία έχει τελεσιδίκως αποφανθεί και 

νουθετήσει υπευθύνως τα τέκνα της και για το θέµα αυτό.   

11. Λύση στο θέµα είναι η προσωπική αποστασιοποίηση των οπαδών τού 

παλαιοηµερολογιτισµού από το σχίσµα και η κανονική ένταξή τους στην 

Εκκλησία, ακόµη και αν ζητήσουν, κατ’ οικονοµία, ενορίες µε το παλιό 

ηµερολόγιο, θέµα στο οποίο έχει κατά τόπους συγκατανεύσει η Εκκλησία. 

12. Το αναγκαίο για καθέναν µας παραµένει η συνειδητή συµµετοχή στη ζωή και 

τα µυστήρια της Εκκλησίας και η προσπάθεια δι’ αυτών για προσέγγιση µε το 

γλυκύ πρόσωπο του Ιησού… 
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Ο Θεός να βάλει το χέρι του να επιστρέψουν όλοι οι πεπλανηµένοι αδελφοί στην 

Εκκλησία, να θέσουν τέρµα στην στέρησή τους από το Σώµα και Αίµα του Κυρίου 

µας, να πάψουν να αµαυρώνουν και να πληγώνουν το σώµα της Εκκλησίας ή να 

πλανούν και άλλους στο σχίσµα, πιθανόν δυσαρεστηµένους και σχολαστικούς ή 

πιστούς και καλοπροαίρετους...  

 

Παραθέσεις βιβλίων και ιστοσελίδων: 

 

«... ∆ίπλα στην Κιβωτό της Εκκλησίας πλέουν και κάποια πειρατικά καράβια. Το 

µεγαλύτερο έχει για καπετάνιο τον Πάπα που επανειληµµένα έχει προσπαθήσει να 

κατακτήσει την Κιβωτό της Ορθοδοξίας και να γίνει καπετάνιος, διώχνοντας το Χριστό. 

Παραδίπλα, άλλα πειρατικά καράβια και σχεδίες. Και µεταξύ τους, ένα γρι-γρι µε πέντε-

δέκα βάρκες (καθ' ότι πέντε-δέκα και οι πιο µεγάλες παρατάξεις του), το σαπιοκάραβο 

του ζηλωτισµού, µε µαύρη παντιέρα που γράφει «Ορθοδοξία ή Θάνατος». Επάγγελµα 

των Ζηλωτών, το ψάρεµα, το οποίο πρέπει να γίνεται στο σκοτάδι, γι' αυτό και είναι 

πάντοτε νυχτερινό. Τα ψάρια που πιάνουν είναι αυτοί που γλιστρούν από την Κιβωτό 

της κανονικής Εκκλησίας. Τους ζαλίζει η τρικυµία των σκανδάλων της Εκκλησίας, 

χάνουν την ισορροπία τους και πέφτουν στο νερό. Και το γρι-γρι που ακολουθεί τους 

ψαρεύει. Τους υπόσχεται δε ότι θα τους πάει κατευθείαν στον παράδεισο και ότι ήταν 

ευτύχηµα το ότι έπεσαν από την Κιβωτό της Εκκλησίας.» 

Από το βιβλίο «Η κρίση της Ελλαδικής Εκκλησία, η παγίδα του Ζηλωτισµού», του 

µοναχού Μιχαήλ, των εκδόσεων ∆ορκάς. 

 

«…Αν δεν γνωρίσουµε το φως της χάριτος, λέµε ότι είµαστε καλά και στο ηµίφως. Στο 

φως αποκαλύπτεται η πραγµατικότητά µας. Μέσα στο φως θα αποκαλυφθεί η Αλήθεια 

της Εκκλησίας. Η Εκκλησία δεν είναι αυτό που φανταζόµαστε, που νοµίζουµε, που θα 

θέλαµε να είναι. Η Εκκλησία είναι µια µητρική αγκάλη, που όλους θέλει να σώσει, αν 

θελήσουν να σωθούν. ∆εν είναι θεσµός, δεν είναι ιδεολογία, δεν είναι παράταξη, δεν 

είναι σύστηµα, δεν είναι µέρος. Η Εκκλησία δεν δικάζει, δεν τιµωρεί, δεν ψάχνει για 

οπαδούς, δεν µετασχηµατίζεται, δεν διαιρεί, δεν κουράζεται, δεν ξεκουράζεται, δεν 

ανησυχεί να πείσει αποστοµωτικά, να υποδουλώσει και να κατατροπώσει κανέναν και 

ποτέ. Προσέξτε το, παρακαλώ. Οι χριστιανοί σήµερα πρέπει να γίνουµε οι άνθρωποι 

των καθαρών βιωµάτων, να µιλά πιο βροντερά η ζωή µας, παρά τα πολλά λόγια µας, 

να µην απαιτούµε µε προπέτεια το θαύµα, να µην βιαζόµαστε στην προσευχή, ν’ ακούµε 

και τον άλλο, όποιος κι αν είναι, να υποµένουµε την αντίδραση, την αντίσταση του 

άλλου, να συνεργασθούµε µε τον Θεό. Εµείς θα του δώσουµε τον εκούσιο κόπο µας, την 

άσκηση, κι Εκείνος τη χάρη Του και το έλεός Του, αφού πάντοτε η σωτηρία του 

ανθρώπου είναι συνεργεία Θείας χάριτος και ανθρώπινης ενέργειας. Ο άνθρωπος 

πλάσθηκε κατ’ εικόνα Θεού κι ο σκοπός της δηµιουργίας του είναι η θέωση. Η 

αποστολή της Εκκλησίας είναι η σωτηρία του κόσµου, τα µυστήρια της Εκκλησίας 

αγιάζουν τον αγωνιζόµενο άνθρωπο, ο οποίος καθαριζόµενος φωτίζεται και θεώνεται. 

Αυτή είναι η ορθόδοξη θεολογία, η ανθρωπολογία, η εκκλησιολογία και η ασκητική της 

Εκκλησίας µας. Μην ψάχνουµε για άλλες ατραπούς, όταν µία είναι η οδός της 

σωτηρίας, της θεώσεως, της τελειότητος. 

Από το βιβλίο «Οι χριστιανοί σήµερα», του µοναχού Μωυσέως Αγιορείτου. 



ΟΙ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΛΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΕΣ, υπό Μιχάλη Γεωργιάδη 13

 

Ιδίως συνιστούµε για µελέτη από κάθε ενδιαφερόµενο, -η: 

• το βιβλίο «Οικουµενισµός και Ζηλωτισµός: τα δύο άκρα» 

του π. Επιφανίου Θεοδωροπούλου 

• το βιβλίο «Το σχίσµα του ζηλωτικού παλαιοηµερολογιτισµού»  

του π. Βασιλείου Παπαδάκη 

• τη διδακτορική διατριβή «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΙΣ 

ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝ ΕΛΛΑ∆Ι»  

του µακαριστού αρχιεπισκόπου Αθηνών Χριστόδουλου Παρασκευαΐδη 

 

 

∆ιάφορες ορθόδοξες ιστοσελίδες:  

http://www.egolpio.com/OIKOUMENISMOS/peiraiws_palaiohmeologites.htm 

http://www.oodegr.com/oode/orthod/orthod.htm  

http://www.myriobiblos.gr/books/book1/ 

http://www.esphigmenou.gr 

http://www.eastern-orthodoxy.com/esfigmenouE1.doc 

 

Ειδησεογραφία: 

http://archive.enet.gr/online/online_text/c=112,dt=02.06.2002,id=44404184 

http://www.makthes.gr/index.php?name=News&file=article&sid=41068 

http://www.inout.gr/showthread.php?t=49202 

 

Wikipedia: 

http://orthodoxwiki.org/Old_Calendarists 

 

Σχετικά µε το παλαιοηµερολογίτικο σχίσµα, µπορούµε να ακούσουµε τον αγιασµένο 

γέροντα της εποχής µας, πατέρα Φιλόθεο Ζερβάκο. Ο π. Φιλόθεος ασκήθηκε στη 

µονή Λογγοβάρδας Πάρου, χρησιµοποιώντας το παλαιό ηµερολόγιο, εντός της Μίας, 

Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, χωρίς φυσικά να συνταχθεί µε 

οποιαδήποτε από τις σχισµατικές, ήτοι εκτός Εκκλησίας, παλαιοηµερολογίτικες 

ορθοδοξόσχηµες παρατάξεις. 

 

http://egolpio.wordpress.com/2009/07/22/xronolatres/ 

http://egolpio.wordpress.com/2009/07/23/palaiohmerologio_theos/ 

http://egolpio.wordpress.com/2009/07/27/pfilotheos/ 

http://egolpio.wordpress.com/2009/07/30/se_anameno/ 

 

 

Μιχάλης Γεωργιάδης © 

Θεσσαλονίκη 

comicocomico@yahoo.gr 
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Κυριακή των Βαΐων, εν αναµονή της Ανάστασης! 

Ας ευχόµαστε για εµάς και για τους αδελφούς µας...  

 


