
ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΖΕΡΒΑΚΟΥ  

Τα ημερολόγια δεν σώζουν τον άνθρωπο 

(αποσπάσματα επιστολών, απλοποιημένα)   

  

        
       ... Ούτε ο Χριστός ούτε οι Άγιοι Απόστολοι, ούτε οι Άγιοι Πατέρες μας εδίδαξαν ότι θα 
μας σώσουν τα ημερολόγια. Μας εδίδαξαν ότι θα μας σώσει η πίστη και τα καλά έργα... Δεν 
εθίχθη ούτε η Πίστις ούτε τα μυστήρια ούτε έγιναν φράγκοι και άπιστοι όσοι ακολούθησαν το 
νέο ημερολόγιον ...    Ο πιστεύσας και βαπτισθείς εις τον Χριστόν θα σωθεί και όχι όποιος 
πιστεύη  εις  το  ημερολόγιον,  το  χρονόμετρον...  Εκείνο  το  οποίο  βλάπτει  είναι  το  να  μην 
υπάρχει συμφωνία στην Πίστη, στο βάπτισμα, στη Θεία Μυσταγωγία και τα άλλα Μυστήρια. 

        Τα ημερολόγια δεν σώζουν τον άνθρωπο, και οι Άγιοι δια της Πίστεως ευηρέστησαν τον 
Θεόν και ηγίασαν και όχι δια ημερολόγια.   

***         

  

 Το ημερολόγιο δεν είναι Θεός, ούτε όλοι οι νόμοι κρέμονται απ΄αυτό... Ο Κύριος πουθενά εις 
το ιερόν Ευαγγέλιον δεν αναφέρει ότι θα μας σώσει το παλαιόν ημερολόγιον. Ποιός από τους 
Αγίους  Αποστόλους  και  Πατέρας  εκήρυξεν  ημερολόγια;          
Δεν πρέπει να νομίζωμεν ότι η Ορθοδοξία και η Χριστιανοσύνη έγκειται εις το ημερολόγιο και 
χωρίς  αυτό  δεν  υπάρχει  σωτηρία.  Το  ημερολόγιο  δεν  είναι  Θεός  αλλά  παράδοσις,  το  Δε 
Ευαγγέλιο  δεν  λέγει  δια  ημερολόγια.  Οι  Άγιοι  της  Εκκλησίας  μας  δεν  ηγίασαν  δια  το 
ημερολόγιο ούτε το παλαιό ούτε το νέο, αγίασαν δια την Πίστιν του Χριστού την αγίαν και δια 
τα καλά των έργα, τα οποία έλαμπαν σαν τον ήλιον. 

 ***         

  

Όσοι πιστεύουν και φρονούν ότι χωρίς το ημερολόγιον μυστήριον δεν τελειοί το Άγιον Πνέυμα, 
αυτοί όχιν μόνον είναι αιρετικοί καιπλανεμένοι, αλλά και ημερολάτραι και χρονολάτραι.   

***         

  

Ο Χριστός όταν ήρθε εις τον κόσμον δεν εδίδαξεν ημερολόγια. Ας μας πουν εις ποιο κεφάλαιον 
ή  στίχον  του  ευαγγελίου,  λέγει  ο  Χριστός  θα  μας  σώσει  το  ημερολόγιον.  Όσοι  από  τους 
παλαιοημερολογίτας φρονούν ότι το ημερολόγιον είναι ισοδύναμον και ανώτερον από το Άγιον 
Πνεύμα  και  ότι  τα  μυστήρια  τα  τελειώνει  το  ημερολόγιον  πλανώνται  οι  δυστυχείς  και 
αμαρτάνουν.   

***         



  

Ο Θεός δεν τιμωρεί τους ανθρώπους δια τα ημερολόγια, αλλά δια τις αμαρτίες και τις κακίες 
τους.   

***         

  

Ο Θεός έκαμεν τον κατακλυσμόν,  έκαυσεν τις  πόλεις των Σοδόμων για τις  αμαρτίες  των 
ανθρώπων εκείνων και όχι για ημερολόγια και όλες οι τιμωρίες που δοκιμάζει η ανθρωπότης 
δεν είναι για το ημερολόγιο, αλλά για το ότι έχει πληθυνθεί η ανομία και έχει ψυγεί η αγάπη.   

***         

  

Το ζήτημα του ημερολογίου δεν είναι το σπουδαιότερον,  επειδή δεν είναι ούτε Θεός ούτε 
πίστις ούτε απ' αυτό εξαρτάται η σωτηρία του ανθρώπου... (παράδειγμα Παύλος, Κορνήλιος, 
Ταβιθά...)     Όλοι όσοι εσώθησαν και όσοι μέλλουν να σωθούν, θα σωθούν από την πίστιν στο 
Θεον, την αγάπη και τα καλά τους έργα.   

***          

  

Είναι διηρεμένοι σε πολλές μερίδες παρατάξεις και η μια δεν δέχεται την άλλην. Κρατούν 
σφιχτά το ημερολόγιον, την αγάπην όμως, το κεφάλαιον των αρετών, περιφρονουν.   

***         

  

...Εγώ είμαι εναντίον της απερισκέπτου και παρανόμου εισαγωγής του νέου ημερολογίου, και 
επί 50 έτη (εγράφη το 1978) αγωνίζομαι δια την επεναφοράν του παλαιού ημερολογίου, όχι 
διότι πιστεύω ότι μόνο δια του ημερολογίου θα σωθώ, αλλά δια την ειρήνη και ομόνοια της 
Εκκλησίας. 

        Ο Κύριος  ημών Ιησούς Χριστός είπε  στους μαθητές Του «πορευθέντες εις  το κόσμον 
άπαντα κηρύξατε το Ευαγγέλιον πάση τη κτίση, ο πιστεύσας και βαπτισθείς σωθήσεται, ο Δε 
απιστήσας  κατακριθήσεται»  (Μαρ.  16,15)  και  «πορευθέντες  μαθητεύσατε  πάντα  τα  έθνη, 
βαπτίζοντες  αυτούς  εις  το  όνομα  του  Πατρός  και  του  Υιού  και  του  Αγίου  Πνεύματος, 
διδάσκοντες αυτούς, τηρείν πάντα όσα ενετειλάμην υμίν» (Ματθ. 28,19). Κυρήξατε τους είπε 
το Ευαγγέλιον, όχι το παλαιόν ημερολόγιον και ο πιστεύσας και βαπτισθείς εις το όνομα της 
Αγίας  Τριάδος  όχι  εις  το  παλαιόν  ημερολόγιον.  Αγωνίζομαι  και  θα  αγωνίζομαι  μέχρι 
τελευταίας μου αναπνοής δια να επέλθη ομόνοια και ειρήνη εις την Εκκλησίαν. Και οι Άγιοι 
318 θεοφόροι Πατέρες που εθέσπισαν και μας παρέδωσαν το Ιουλιανόν ημερολόγιον δεν μας 
είπον, σας παραδίδομαι το ημερολόγιον δια να σωθήτε και ότι χωρίς αυτό τα μυστήρια είναι 
άκυρα(!). Μας το παρέδωσαν δια να γιορτάζουν οι Χριστιανοί την εορτήν του Πάσχα ομού... 

        ...Αγαπητέ...επειδή θέλω να σε ωφελήσω σε παρακαλώ να μου είπης ποιος σε έδωκε τον 
τίτλον  ότι  είσαι  γνήσιος  ορθόδοξος  Χριστιανός!  Ο  Κύριος  ημών  Ιησούς  Χριστός;  Δεν  το 
πιστεύω διότι ο κύριος εδίδαξε τους μαθητάς αυτού, όταν ποιήσουν πάντα, να λέγουν ότι είναι 
άχρειοι δούλοι και έπραξαν εκείνο που όφειλαν   να πράξουν. Οι Άγιοι Απόστολοι ήταν ταπεινοί 
και έλεγαν εαυτούς ελαχίστους, ο Δε κορυφαίος των μαθητών, ο έως τρίτου ουρανού αναβάς 
έλεγε, ότι ήταν ο ελάχιστος των Αποστόλων, το έκτρωμα της φύσεως και ότι ο Χριστός ήρθε 
στον κόσμο αμαρτωλούς σώσαι, ον πρώτος ήτο εκείνος. 

        Ο Κύριος δίδαξε εις πάντας και εις ημάς την ταπείνωσιν. «Μάθατε απ' εμού μας είπε, ότι 
πράος  ειμί  και  ταπεινός  τη  καρδία  και  ευρήσετε  ανάπαυσιν  ταις  ψυχαίς  ημών».  Την 
υπερηφάνια  την  εδίδαξε  και  την  διδάσκει  ο  παμπόνηρος  και  παγκάκιστος  διάβολος.  Και 
ακριβώς δι' αυτό μας παρήγγειλε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός να μάθωμεν την ταπείνωσιν και 
να τον παρακαλούμεν καθ΄εκάστην και λέγωμεν, Κύριε «μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, 
αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού». 

        ...Όσας Δε αντέγραψας από το Πηδάλιον της Εκκλησίας γνώμας και αποφάσεις των Αγίων 
Οικουμενικών  Συνόδων  και  θεοφόρων  Πατέρων  είναι  τελείως  άσχεται  με  το  παλαιόν 
ημερολόγιον,  καθότι  αι  Άγιαι  Οικουμενικαί  Σύνοδοι  δεν  συνεκροτήθησαν  δια  το  παλαιόν 
ημερολόγιον, αλλά δια άλλα ζηήματα. Αι Άγιαι Οικουμενικαί Σύνοδοι συνεκροτήθησαν από το 



έτος 325 έως το 783, η δε μεταβολή του εορτολογίου έγινε το 1924. Ουδεμία Οικουμενική 
Σύνοδος ησχολήθη με το παλαιόν και νέον εορτολόγιον, μόνον η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος 
ώρισε τα περί της εορτής του Πάσχα, και ο οποίος όρος κατά την γνώμην πολλών διδασκάλων 
της Εκκλησίας μας δεν φυλάττεται, αλλ' αυτό δεν βλάπτει ου΄δε ποσώς την πίστιν. Ο Δε θείος 
Χρυσόστομος,  όστις  ήκμασεν  εγγύς  μετά  την  Α'  Οικουμενικήν  Σύνοδον,  λέγει  :  «  Χρόνων 
ακρίβειαν και ημερών παρατήρησιν δεν ηξεύρει η του χριστού Εκκλησία, επειδή οσάκις τρώγει 
τις τον ζωοποιόν Άρτον τούτον και το ποτήριον τούτο πίνει, καταγγέλει τον θάνατον του 
Κυρίου και Πάσχα επιτελεί». Και ο ιερός Νικόδημος, ερμηνευτής των ιερών κανόνων λέγει: Δεν 
φροντίζειν ο Χριστός και η Εκκλησία    δια τοιαύτην παρατήρησιν χρόνων και ημερών πάρεξ 
δια μοναχήν ομόνοιαν και ειρήνην. Τι λοιπόν αναφέρεις Αγίας Συνόδους και Αγίους Πατέρας 
ακμάσαντας προ χιλίων ετών δια να στηρίξεις την πλάνην σου δια το παλαιόν και το οποίον 
λατρεύεις ως Θεόν δια να μην είπω και περισσότερον, εφ' όσον παραδέχεσαι και πιστεύεις, ότι 
χωρίς το παλαιόν εορτολόγιον ούτε μυστήριον τελείται. Άρα δέχεσαι ότι το Πανάγιον Πνεύμα 
δια να τελειώσει μυστήριον πρέπει να έχει συνεπίκουρον και το άγιον παλαιόν ημερολόγιον!!! 
Φευ, της πλάνης και κακοδαιμονίας!!! 

        Το  μεν  παλαιόν  ημερολόγιον  το  ονομάζεις  Άγιον,  το  Δε  νέον,  Βάαλ.  Και  το  παλαιόν 
ημερολόγιον έχει ημέρας, και το νέον. Όλας τας ημέρας τας εποίησεν ο Κύριος,όλαι είναι 
καλαί και άγιαι. Διατί λοιπόμ συ τας μεν ονομάζεις αγίας και καλάς, τας Δε ονομάζεις Βαάλ 
και κακάς; Αλλ' ως φαίνεται ο φανατισμός και η εμπάθεια σας έχει σκοτίσει το λογικόν και δεν 
αισθάνεσθαι  τι  λέγετε...  μείς  προσκυνούμεν  Πατέρα,  Υιόν  και  Άγιον  Πνεύμα,  Τριάδαν 
Ομοούσιον και αχώριστον, πιστεύομεν, προσκυνούμεν και τον αληθή Θεόν και Ποιητήν των 
απάντων και εις Αυτόν κλίνομεν γόνυ, εαν και αμαρτωλοί ήμεθα. Εσεις όμως,... προσκυνείτε 
και λατρεύετε ως Θεόν, και το παλαιόν ημερολόγιον. Η αληθής όμως ομολογία του Χριστιανού 
είναι να πιστεύει εκείνα τα οποία διαλαμβάνει το Άγιον Σύμβολον της Πίστεως ημών...  Το 
ιερόν Σύμβολον δεν διαλαμβάνει να πιστεύομεν και εις ένα παλαιόν ημερολόγιον το εφευρεθέν 
υπό του ειδωλολάτρου Σωσιγένους και θεσπισθέν επί του επίσης ειδωλολάτρου αυτοκράτορος 
Ιουλίου Καίσαρος και ότι άνευ του παλαιού εορτολογίου δεν υπάρχει σωτηρία. 

        Νομίζεις  ότι  εάν  φυλάξεις  το  παλαιόν  ημερολόγιον  εφύλαξας  όλον  τον  νόμον,  είσαι 
γνήσιος ορθόδοξος διότι κατά τη γνώμη σου   όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμωνται στο 
παλαιόν εορτολόγιον; Αλλά εάν ως λοικός και συνετός στοχασθής καλώς τας καταφρονήσεις 
που κάμνεις εις άλλας παραδόσεις της Αγίας μας Εκκλησίας, τας παρακοάς που κάμνεις εις 
τον νόμον του Θεού και τας εντολάς Του, τας παρακοάς που κάμνεις εις τας συμβουλάς και 
νουθεσίας  του  Πνευματικού  σου  Πατρός,  θα  ίδεις  ότι  εκείνα  μεν  είναι  κάμηλος,  το  δε 
ημερολόγιον κώνωψ. Ουαί σοι, ότι διυλίζεις τον κώνωπα, την δε κάμηλον καταπίνεις. Άκουσον 
δι' υστάτην φοράν και πρόσεξε τοις λεγομένοις. Το τέλος πάντων ημών ήγγικεν, μεθ' ολίγον 
θα αναχωρήσωμεν και θα παρασταθώμεν ενώπιον του Απροσωπολήπτου και δικαίου Κριτού να 
δώσωμενλόγον  των  πράξεών  μας,  ο  οποίος  θα  μας  εξετάση  όχι  εάν  εφυλάξαμεν  τα 
ημερολόγια,  αλλά  τας  εντολάς  Του,  εάν  εποιήσαμεν  έργα  καλά,  πράξεις  αγαθάς,  εάν 
εφυλάξαμεν την πίστιν μας. 

        Κατανόησων, αγαπητέ, την πλάνην σου, μετανόησον και γίνου ταπεινός και μη επαίρεσαι 
επί ημερολογίοις, ότι δήθεν είσαι και ομολογητής. Οι Άγιοι Απόστολοι, οι Άγιοι Μάρτυρες και 
οι όσιοι Πατέρες ηγίασαν ουχί δια πλαιά και νέα ημερολόγια, αλλά δια την θερμήν πίστιν και 
ολόψυχον αγάπην τηνοποίαν είχον προς τον Εσταυρομένον και γλυκύτατον Ιησούν Χριστόν τον 
Θεόν ημών... 

        Ως φαίνεταιέχετε το φρόνημα ότι το παλαιόν εορτολόγιον τα συγχωρεί όλα, και πορνείας 
και  μοιχείας και  φθόνους και  συκοφαντίας και  ψεύδη και  κατηγορίας και  όλας τας άλλας 
αμαρτίας... 

        Ο Χριστός, οι Άγιοι Απόστολοι και Άγιοι Πατέρες δεν όρισαν η άφεση των αμαρτιών να 
παρέχεται δια του παλαιού εορτολογίου, αλλά όταν συναισθανθή ο αμαρτωλός τας αμαρτίας 
του, εξομολογηθεί μετά συντριβής και κατανύξεως τας αμαρτίας του εις τον πνευματικόν 
ιερέα, μισήση αυτάς και αποφασίση εις το εξής, όσον το δυνατόν, να μην αμαρτήση, τότε και 
μόνον δίδεται η άφεσις, ενώ συ ο μοναχός ...   συγχωρείς τας αμαρτίας των ανθρώπων αρκεί 
να πηγαίνουν με το παλαιόν ημερολόγιον... Πολλοί ανεφάνησαν κατά καιρούς νεωτερισταί και 
εισήγαγον  νεωτερισμούς,  αλλά  τοιούτος  νεωτερισμός  ως  ο  υμέτερος  εκ  του  αιώνος  ουκ 
ηκούσθη. 

        Ο Θεός να σε συγχωρήση, διότι ουκ οίδας τι λέγεις και τι πράττεις. 

  



Ο Όσιος Φιλόθεος της Πάρου τεύχος 2 Μάιος - Αύγουστος 2001 Εκδόσεις "Ορθόδοξος 
Κυψέλη 

Πηγή: http://www.impantokratoros.gr/5E7030DC.el.aspx

Γέρων Φιλόθεος και παλαιοημερολογήτικο 

       Συγκεντρώνουμε σε μια θεματική ενότητα επιστολές του Οσίου Γέροντος Φιλοθέου του 
Ζερβάκου που διαπραγματεύονται το παλαιημερολογήτικο ζήτημα. Οι δημοσιεύσεις αυτές επ' 
ουδενί δεν έχουν ως στόχο την πολεμική προς τον οποιονδήποτε αλλά την ορθή πληροφόρηση 
του  πληρώματος  της  Εκκλησίας  και  μακάρι  να  καταστούν  εφαλτήριο  ορθοδόξου 
προβληματισμού για το αν τα όσα υποστηρίζει μαινόμενος ο καθένας είναι αρεστά στον Θεό.
       Είναι  γνωστό πως  ο  Γέρων Φιλόθεος  έψεγε  τον  τρόπο αλλαγής του  ημερολογίου  και 
επιθυμούσε την επαναφορά του κυρίως για  λόγους ενότητος  των πιστών.  Ουδέποτε όμως 
δογματοποίησε  το  ημερολογιακό  ζήτημα δημιουργώντας  κάποιο  σχίσμα.  Ήταν  πάντοτε  σε 
κοινωνία με την εν Ελλάδι Σύνοδο και ακολούθησε το νέο ημερολόγιο κάνοντας υπακοή στην 
Εκκλησία. 

Πηγή: http://www.impantokratoros.gr/3EBAAA41.el.aspx
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