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'Εν ᾽Αθήναις τῆ 31ῃ ᾽Ιανουαρίου 1951

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
Λαβόν ὑπ ' ὄψει 1) τό ὑπ' ἀριθμ. 3223)331)20-12-50 ἔγγραφον τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς
᾽Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος πρός τόν ἐπί τῶν Θρησκευμάτων καί ᾽Εθνικῆς Παιδείας ῾Υπουργόν,
δι᾿ οὗ ἡ ᾽Εκκλησία ζητεῖ τήν ἐφαρμογήν τῶν κειμένων Νόμων πρός προστασίαν τῆς ἐν τῷ
Κράτει ᾽Εκκλησιαστικῆς καί Θρησκευτικῆς τάξεως καί ἡσυχίας, διαταρασσομένης ὑπό
κακοβούλων Ἐκμεταλλευτῶν τοῦ Θρησκευτικοῦ αἰσθήματος τῶν πολιτῶν, 2) Τὴν διά τοῦ
ἐγγράφου τοῦτου διαβιβασθεῖσαν ἐμπεριστατωμένην σχετικὴν γνωμοδότησιν τῶν Νομομαθῶν
ΡΑΜΜΟΥ Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου, Ζ. ΣΓΟΥΡΙΤΣΑ Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου καὶ
Κ. ΤΣΑΤΣΟΥ τέως Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου καί 3) Τήν δημιουργηθεῖσαν ἐξέγερσιν τῆς
κοινῆς γνώμης κατόπιν τῆς ὑπο τῶν Δικαστικῶν Ἀρχῶν ἀποκαλύψεως τῶν σκανδάλων τοῦ
Παλαιοημερολογιτικοῦ Κέντρου τῆς Κερατέας
Ἀποφασίζει
1) Νά ἐκτελεσθοῦν αἱ νομίμως ἐκδοθεῖσαι ὑπό τῶν ἁρμοδίων ἐκκλησιαστικῶν
Δικαστηρίων και Ἀρχῶν ἀποφάσεις κατά τῶν ἀντιποιουμένων τήν ἰδιότητα τοῦ Κληρικοῦ τῆς
᾽Ορθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας παλαιοημερολογιτῶν, νὰ ἐκτελῶνται ἀμέσως καί αἱ τυχόν
ἐκδιδόμεναι νεώτεραι τοιαῦται.
2) Νά ἀποσχηματισθοῦν οἱ ἄνευ χειροτονίας ἐκ μέρους τῶν κανονικῶν ᾽Αρχιερέων τῆς
Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας φέροντες τό ἱερατικόν σχῆμα παλαιοημερολογῖται δῆθεν
κληρικοί.
3) Νά διαταχθῇ ἡ σύλληψις καὶ ἡ ἀποστολή εἰς τάς Μονάς τῆς μετανοίας των τῶν
ἀκολουθούντων τὸ παλαιόν ἡμερολόγιον μοναχῶν, ό ἀποσχηματισμός δέ καί ἡ παραπομπή
εἰς τάς ἀρμοδίας δικαστικάς ἀρχάς τῶν έξ αὐτῶν παρανόμως καί ἀντικανονικῶς φερόντων τό
μοναχικόν σχῆμα,
4) Νά ἀποδοθοῦν εἰς τήν ἐπίσημον ἐκκλησίαν οἱ ὑπό τῶν Παλαιοημερολογιτῶν
παρανόμως, καὶ αὐθαιρέτως κατεχόμεναι Μοναί.
5) Τήν ἐκτέλεσιν τῆς ἀνωτέρω ἀποφάσεως ἀναθέτει εἰς τούς Ὑπουργούς Δημοσίας
Τάξεως, Δικαιοσύνης καί Θρησκευμάτων καί Ἐθνικῆς Παιδείας.
Ἀποφασίζει ἐπί πλέον ὅπως γίνῃ ἀποδεκτή ἡ πρότασις τοῦ κ. Ἀντιπροέδρου (Γεωργ.
Παπανδρέου) περί καταρτισμοῦ ἐπιτροπῶν εἰς τάς ἕδρας τῶν Νομῶν ἀποτελουμένων ἐκ τῶν
οἰκείων Μητροπολίτου, Νομάρχου, Εἰσαγγελέως, Γυμνασιάρχου καί Διοικητοῦ Χωροφυλακῆς
οἵτινες θὰ εἰσηγῶνται τήν λῆψιν τῶν σκοπιμοτέρων μέτρων διά τὴν περιστολὴν τοῦ
παλαιοημερολογιτισμοῦ καί τόν χειρισμόν τῶν Παλαιοημερολογιτικῶν ζητημάτων τοπικῶς.
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