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Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΥΡΟΥΣ
ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΥΦ' ΕΝΟΣ ΕΠ1ΣΚΟΠΟΥ

ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΝ ΕΝ ΕΑΑΑΔΙ
ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΩΝ

Συνεχίζομεν την
τής ΰφ' ενός χειροτονίας.

τ% Ιστορική.; μελέτης τών αγιορειτών Πατέρων περί

Περί της υπό του πρ. Βρεσθένης χειροτονίας

"Οσον άφορα τήν ύπό τοΰ πρ. Βρεσθένης χειροτονϊαν. δέον νά λη-
φθώσιν ύπ' όψιν τά έξης:

α) "Οτι ούτος έχειροτονήθη Επίσκοπος κατά τους ιερούς Κανόνας
λαβών κανονικώς τήν Άπσστολικήν διαδοχήν.

β) "Οτι όταν προέβη μόνος του εις χειροτονίαν "Επισκόπου, ήτο
πράγματι μόνος, μή υπαρχόντων ετέρων Επισκόπων Γ.Ο.Χ., δεδομένου
ότι, τόσον μετά τοϋ Φλωρίνης Χρυσοστόμου, όσον και μετά τοϋ Κυκλά-
δων Γερμανού, εύρίσκετο έν διαστάσει διά σοβαρούς λόγους, καί παρά
τάς καταβληθείσας αύτοΰ προσπάθειας προς αρσιν τοϋ μεταξύ των σχί-
σματος, δέν κατέστη τούτο δυνατόν.

γ) "Οτι ή ανάγκη προς χειροτονίαν Επισκόπων διά τάς τάζεις τών έν
Ελλάδι και τών απανταχού ΓΟΧ είχε καταστή απόλυτος, κατεπείγουσα

και έπιτακτικωτάτη.

δ) "Οτι παρέστη ιδιαιτέρως ανάγκη διά τήν χειροτονίαν Επισκό-
που διά τήν Κύπρον ήτις δέν εϊχεν ούδένα ΓΟΧ Έπίσκοπον, καί πρόό τήν
οποίαν απεστάλη ό πρώτος χειροτονηθείς ύπό τοϋ πρ. Βρεσθένης Επί-
σκοπος, ό Τριμυθοϋντος Σπυρίδων.

ε) "Οτι ή χειροτονία αύτη, έγένετο κατόπιν μακροχρονίου μελέτης
καί περισκέψεως, βάσει τών ανωτέρω "Ιερών Κανόνων, βάσει τών "Απο-
στολικών Διαταγών, καί βάσει της Ίερας Εκκλησιαστικής Παραδόσεως,
καθ' ην έγένοντο κατά καιρούς ύπό της "Εκκλησίας χειροτονίαι "Επισκό-
πων ύφ' ενός "Επισκόπου κατ" οίκονομίαν, ού μόνον λόγω μεγάλης καί
κατεπειγούσης ανάγκης, αλλά καί λόγω μικρας τίνος τοπικής ανάγκης.
Πόσω μάλλον περί τής παρουσιασθείσης ανάγκης προς άνάδειζιν "Επι-
σκόπων ύπό τοϋ πρ. Βρεσθένης, ήτις ανάγκη ήτο πρωτοφανής εις τήν
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Έκκλησίαν, και άσυγκρίτως μεγαλύτερα καί έπιτακτικωτέρα των δύο ώς
άνω περιπτώσεων ανάγκης.

στ ' ) "Οτι ό πρ. Βρεσθένης προέβη μόνος εις χειροτονίαν Επισκό-
που, πιεζόμενος, όχι μόνον έκ της ανωτέρω απολύτου καί αδήριτου ανάγ-
κης, όχι μόνον ύπό της συνειδήσεως του προς έπιτέλεσιν ενός επιβεβλη-
μένου ύπό της λογικής ίεροϋ καθήκοντος του, αλλά καί έκ πολλών όμο-
φρονούντων αύτώ Κληρικών καί Λαϊκών, οϊτινες προέίρεπον καί παρεκί-
νουν αυτόν προς τοϋτο. Έν οϊς καί ό νϋν πρόεδρος της παρατάξεως τοϋ
πρ. Φλωρίνης, —ό οποίος Ιερομόναχος ών, Θεωρείται ώς κεφαλή, της
άνευ Επισκόπου, ακέφαλου κατ' ούσίαν παρατάξεως του— καίτίνες άλ-
λοι, οϊ οποίοι διό τινας λόγους τελείως αδικαιολόγητους, αποφεύγουν ν'
αναγνωρίσουν καί νά υποταχθούν εις τους έν λόγω ύπό τοϋ πρ. Βρε-
σθένης άναδειχθέντας Αρχιερείς, οϊτινες τυγχάνουν οί μόνοι ΓΟΧ Αρ-
χιερείς της Εκκλησίας τοϋ Χρίστου, καί

Ζ) Ό τ ι τό κύρος καί τήν ίσχύν των ύπό τοϋ πρ. Βρεσθένης, χεκτοτο-
νηθέντων "Επισκόπων, άνεγνώρισεν εμπράκτως καί έπισήμίως ό πρ. Φλω-
ρίνης, ώς θ' άποδείξωμεν κατωτέρω.

Περί τοϋ πρ. Φλωρίνης Χρυσοστόμου

"Εν από τά πλέον σαθρά καί γελοία επιχειρήματα των διαφόρων ηγη-
τόρων της ταλαίπωρου καί αξιοθρήνητου ακέφαλου παρατάξεως τοΰ πρ.
Φλωρίνης, περί της δήθεν άντικανονικότητος καί άνιερότητος τών ύπό
τοϋ πρ. Βρεσθένης Επισκόπων, είναι καί ή σκόπιμος διάδοσις αυτών, ότι
ό πρ. Βρεσθένης, έν διαστάσει ών μετά τών ώς άνω δύο Επισκόπων, δεν
ηθέλησε νά ένωβή μετ" αυτών, διά νά προβώσιν όμοϋ εις τήν έκλογήν
καί χειροτονίαν Επισκόπων.

Όποϊον ψεύδος, όποια συκοφαντία!...
Δέν χρειάζονται πολλαί αποδείξεις, διά νά καταπεισθή πάς αμερό-

ληπτος περί τοϋ ψεύδους καί της συκοφαντίας ταύτης. "Αρκεί νά σκεφθή
1) ότι δημιουργός τοϋ Σχίσματος τών έν Ελλάδι ΓΟΧ είναι ό πρ. Φλω-
ρίνης, 2) ότι τό σχίσμα διετηρήθη προ της τελευτής τοϋ πρ. Φλωρίνης,
επί μίαν περίπου 20ετίαν, —καί συνεχίζεται έτι ύπό τών οπαδών του —
όχι διότι δέν ήθιελε ν' άρθή τοϋτο ό πρ. Βρεσθένης. αλλά διότι ό έν λόγω
δημιουργός αύτοϋ,, δέν ηθέλησε νά μετανοήση είλικρινώς, καί νά άρη
πραγματικώς καί είλικρινώς τους γνωστούς λόγους της δημιουργίας του,
3) "Οτι έάν πράγματι ήθελε τήν ένωσιν τών διεστώτων ό πρ. Φλωρίνης,
θά εϋρισκεν, όχι μόνον ένα, αλλά πλείστους όσους τρόπους, προς άρσιν
τοΰ ολέθριου τούτου Σχίσματος. Διότι ή ένωσις έξηρτάτο αποκλειστικώς
άπό τήν ειλικρινή καί γνησίαν συναίσθησιν, μετάνοιαν καί διόρθωσιν τοϋ
δημιουργοϋ τοϋ σχίσματος. "Οπόταν ή ένωσις θά έπήρχετο αμέσως αυ-
τομάτως... 4) "Οτι ό πρ. Φλωρίνης, ώς δημιουργός καί φιλόστοργος πα-
τήρ τοϋ Σχίσματος τούτου, έτροφοδότει τούτο πλουσιοπαρόχως μέ τά
γνίωστά πεπλανημένα φρονήματα του, μέ τά αδιάλειπτα ναί και ου, μέ τά
δυνάμει καί ενεργεία, μέ τά κατ' ούσίαν καί ού κατ ούσίαν, μέ τά έγκυρα
καί άκυρα, τά έγκυροάκυρα, καί τά άκυροέγκυρα, τά άμοιρα, κτλ. κτλ.

Προς χάριν τών «σκανδαλιζομένων» οικείων καί αλλότριων, έλεγε
τό ναι, εις δέ τους μή σκανδαλιζομένους, έτόνιζε τό ού. Προς τους μέν,
τό δυνάμει, προς τους δέ, τό ενεργεία... Προσηρμόζετο δηλονότι κατά
τάς περιστάσεις καιί τά μυαλά ενός εκάστου. Έγίνετο τοις πάσι τά πάν-
τα, ίνα τους πάντας κερδίση... Μόνον ότι δέν κατώρθωσε μέχρι τελευ-
ταίας αναπνοής του, νά μετανοήση είλικρινώς, νά πιστεύση —ουχί μόνον
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διά λόγων, αλλά καί μέ την καρδίαν του— ότι ή καινοτόμος Εκκλησία
είναι κατ" ούσίαν σχισματική, ότι τά Μυστήρια αυτής είναι άκυρα, καί ότι
πρέπει νά άναμυρώνωνται τά βαπτισθέντα ύπό των καινοτόμων παιδία
κτλ. Ή έκδήλωσις μιας τοιαύτης ειλικρινούς καί αγνής πίστεως, θά ήρεν
αμέσως καί αυτομάτως τό Σχίσμα. Ή έλλειψις δυστυχώς τής ορθής ταύ-
της ομολογίας, διετήρησε τοϋτο έπί τόσα έτη, καί εξακολουθεί νά δια-
τηρή αυτό, τή συνδρομή καί άλλων τινών άξιοκατακρίτων αιτιών.

Δέν προτιθέμεθα ήδη νά έκθέσωμεν περισσότερος αποδείξεις περί
τών έργων καί ήμερων τοϋ πρ. Φλωρίνης, άπό τής έΕόδου του έκ τής
καινοτομίας εις την Όρθοδοζίαν, μέχρι τής τελευτής του.

Διά νά άντιληφθή τις, τίς ήτο πραγματικώς εν προκειμένω ό πρ. Φλω-
ρίνης, άς έξέλθη, εκτός τών άλλων ποικίλων δημοσιευμάτων αύτοϋ, 1)
τό λεγόμενον προδοτικόν του έγγραφον προς τό Ύπουργεϊον Θρησκευ-
μάτων (Ιανουάριος 1938), 2) τήν λεγομένην ποιμαντορικήν του έγκύ-
κλιον τής 1.6.44, 3) τήν δημοσιευθεϊσαν εις φυλλάδια διασάφησιν αυτής
18.1.45. 4) Τάς δημοσιευθείσας δηλώσεις του εις τήν εφημερίδα. «Ελευ-
θερία» 14.11.47. 5) Τό πολύκροτον άρθρον του εις τήν εφημερίδα «Βρα-
δυνή» 11.12.50 —εις τό όποιον άνευ αίδσϋς διακηρύσσει άπροκαλύπτως,
ότι έΕήλθεν εις τόν αγώνα παίζων τον ρόλον τοϋ καθ" ύπόκρισιν Παλαιο-
ημερολογίτου, διά νά σώση τό γόητρον Τής καινοτόμου "Εκκλησίας. 6)
Τάς λεγομένας προδοτικός του συζητήσεις μετά τοϋ Αρχιεπισκόπου Α-
θηνών Σπυρίδωνος, τάς δημοσιευθείσας εις τήν έφημ. «"Εμπρός» 9.3.51.

Τά επίσημα φρονήματα του τά όποια έδημιούργησαν τό ήδη ύφιστά-
μενον άπό 20ετίας Σχίσμα, είναι προς τοϊς άλλοις και τά έΕής:

«Ήμεϊς οι Παλαιοημερολογίται, δέν άπστελοϋμεν ϊδιαιτέραν έκκλη-
σίαν εκείνης καθ" ής διεκόψαμε προσωρινώς τήν έπικοινωνίαν». «Ποίοι
είμεθα ήμεϊς νά προδικάσωμεν τάς Νιεοημερολογιτικάς εκκλησίας καί νά
κηρύΕωμεν αύτάς σχισματικός, καί τά Μυστήρια αυτών άκυρα, έστερη-
μένα τής χάριτος τοϋ Χριστού;» «Ήμεϊς έξήλθομεν εις τόν αγώνα μέ
μόνη τήν πρόθεσιν νά εϊρηνεύσωμεν τήν Έκκλησϊαν... περιστέλλοντες τάς
ακρότητας αμφοτέρων, προβαίνοντας, παρά ιούς κανόνας διά λόγους εν-
τυπωσιακούς εις άναμυρώσεις...» «Ιδού διατί οι παρασυνάγωγοι Βρεσθέ-
νης καί Κυκλάδων, δέν δύνανται νά έχωσιν όρθόδοξον χάριν καί δικαίω-
μα νά μεταδώσωσι ταύτην εις τους άκολουθοϋντας αυτούς εις τήν έκ-
κλησιαστικήν ταύτην κατωφέρειαν... Διότι άς μας εϊπωσιν ούτοι, είς ποίαν
Έκκλησίαν άνήκουσιν, άφοϋ έκήρυζαν καί έν ενεργεία σχισματικήν τήν
Έκκλησϊαν τής "Ελλάδος...».

Ούτοι «δέν άνήκουσιν εις Έκκλησίαν ΌρθόδοΕον άνεγνωρισμένην...
καί συνεπώς δέν δύνανται νά έχωσιν ιδιότητα ΌρθόδοΕον, αλλά/ΓΙρο-
τεσταντικήν...» ("Ιδε τά ανωτέρω δημοσιεύματα του).

Αυτά είναι τά πραγματικά καί επίσημα έν προκειμένω φρονήματα
του, διά τών όποιων έδημιούργησε, καί συνετήρησεν έπί τόσα έτη τό
Σχίσμα, καί μέ τ ά όποια δυστυχώς απέθανε.

Τάς θρησκευτικός του ταύτας πεποιθήσεις, πρεσβεύουν οι πλείστοι
νϋν οπαδοί του, οι όποιοι, βάσει αυτών, όχι μόνον απλώς αδιαφορούν καί
αποφεύγουν τήν ένωσιν τών διεστώτων, αλλά μάλλον συστηματικώς τορ-
πιλλίζουν μετά πάσης δυνατής σατανικής μεθοδείας, πάσαν κίνησιν προς
άρσιν τοΰ ολέθριου τούτου σχίσματος, προβάλλοντες σκοπίμως προς τοϋ-
το, εκτός τών άλλων, καί τήν μεθοδείαν αυτών, ότι, δήθεν, ή ύπό τοϋ
πρ. Βρεσθένης χειροτονία, είναι άκυρος, καί ανίερος!
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"Οσον άφορα τήν σημειωθεϊσαν προς ένωσιν κίνησιν, έξ αμφοτέρων
των μερών, ολίγας ημέρας πρό της ύπό τοϋ πρ. Βρεσθένης πρώτης χει-
ροτονίας, ουδέν τό σοθαράν αϋτη παρουσιάζει. Διότι είναι μία συνήθης
άκαρποςι προς ένωσιν προσπάθεια, συνεπεία της κατ' σύσίαν έμμονου,
άκαρπου καί υποκριτικής στάσεως τοϋ πρ. Φλωρίνης, εμμένοντος εις τάς
ανωτέρω αύτοϋ δοξασίας, καί ύποκρινομένου ότι ενδιαφέρεται διό τήν
ένωσιν. Καί είναι επίσης, μία εισέτι έκδήλωσις της νοοτροπίας του, της
κατά συνέχειαν τακτικής του, εις τό λέγειν: σήμερον μέν τό ναί, αϋριον
δέ τό όχι, καί οϋτω καθεξής.

υ·- Διότι, ένώ προς ένωσιν των διεοτώτων έπρεπε νά συνέλθωμεν έπί
τό αυτό αμφότερα τά μέρη, καί νά θέσωμεν έπί τάπητος προς συζήτησιν
τάς ανωτέρω κακοδοξίας καί βλασφημίας τοϋ πρ. Φλωρίνης, αϊτινες προ-
κάλεσαν τό σχίσμα, νά συζητηθώσι τόσα σοβαρά θέματα., βαρύνοντα τού-
τον, καί τους συνεπισκόπους του —τόν Μεγαρίδος Χριστόφορον και τόν
Διαυλείας Πολύκαρπον — άπέστειλεν έγγραφα προς -·όν Βρεσθένης (ό
πρ. Φλωρίνης) 6.7.48 ό όποιος τονίζει προς αυτόν, ότι δέχεται νά συναν-
τηθή μετ' αύτοϋ, καί νά ένωθώσι διά μιας αδελφικής χειραψίας, άνευ
ουδεμιάς συζητήσεως διά τά ανωτέρω αίτια τής διαστάσεως. Τήν δέ 8.7.
48, άπέστειλεν έτερον έγγραφον προς αυτόν λέγων1 «...άφοϋ ή Υμετέρα
Οεοφιλία εξακολουθεί έτι νά άμφιβάλλη...». Κατ' άλήθειαν όμως, ό Βρε-
σθένης δέν εϊχεν άμφιβολίαν, άλλ' έπίστευεν άδιστάκτως, ότι ό πρ. Φλω-
ρίνης, έπίστευεν άκραδάντως εις τάς ανωτέρω αύτοϋ δοξασίας, καί διά
τοϋτο απέφυγε πάσαν συζήτησιν περί αυτής καί ήθελε τήν ένωσιν ασυζη-
τητί μόνον διά μιας... φιλικής καί αδελφικής χειραψίας.

Καί έν τέλει καλεί προς συνάντησιν τόν πρ. Βρεσθένης, διά νά τοϋ
εϊπή τό ναί, πός άναίρεσιν τοϋ όχι, τής προχθές, διά νά άκολσυθήση καί ή
άναίρεσις τοϋ όχι αυθημερόν, ή τήν αϋριον... Αιώνιος τακτική, δΓ ους
λόγους προείπομεν, διαρκέσασα μέχρις εσχάτων. Διά τοϋτο, αν καί πα-
ρήλθεν άπό τότε μία ακόμη ΙΟετία, μέχρι σήμερον, ή ποθητή • ένωσις δέν
επετεύχθη.

"Οσον άφορα τήν όμολογίαν τοΰ πρ. Φλωρίνης, ταύτην, ώς γνωστόν,
συνέταξαν άλλοι τινές, έκ τών «σκανδαλισμένων» διά τάς κακοδοξίας
αύτοϋ. Καί ούτος χάριν τών «σκανδαλιζομένων» καί πιεζόμενος οιονεί
παρ' αυτών, ενέκρινε ταύτην έκ τοϋ προχείρου, διά τό θεαθήναι, προς
διασκέδασιν τής παρουσιασθείσης καταστάσεως... τής ώς άνω ομολογίας
τοϋ πρ. Φλωρίνης, ήσαν κυρίως δύο, 1) ό μοναχός Πολύκαρπος Αγιορεί-
της, ό όποιος έπίεζε τόν πρ. Φλωρίνης διά νά... μετανοήση καί αναίρεση
τάς ανωτέρω κακαδοξίας του, καί 2) ό κ. Σταϋρος Καραμήτσος,, ό οποίος
αναφανδόν ομολογεί ότι αυτός έπίεσε καί ήνάγκασε τόν πρ. Φλωρίνης νά
ύπογράψη τήν έν λόγω όμολογίαν, ουχί ώς μετανοών καί πιστεύων εις
αυτήν, αλλά διά τό θεαθήναι, προς χάριν τών «σκανδαλιΖομένων».

Δέν κατηγορούμε τους καλή τή πίστει ένωθέντας μετά τοϋ πρώην
Φλωρίνης βάσει τής ώς άνω ομολογίας του, τής κοινοποιηθείσης εις τήν
καινοτόμον Έκκλησίαν διά δικαστικού κλητήρος. Οϋτε κατηγορούμε τους
μή ένωθέντας μετ' αύτοϋ. Δέν έπαινοϋμεν όμως διά τοϋτο, οϋτε τους μέν,
οϋτε τους δέ. Τους μέν. διότι δέν έπρεπε νά έπισπεύσωσι προς ένωσιν
διά μονομερούς ενεργείας, τους δέ, διότι ήτο δυνατόν, χάριν εκκλησιαστι-
κής οικονομίας, νά συσπειρωθώσιν εις ένιαϊον μέτωπον, καί, έάν δέν ήθε-
λον νά δεχθώσι σκοπίμως μετ' αγαθής τίνος προοπτικής, τήν έστω καί
καθ' ύπόκρισιν ανωτέρω όμολογίαν τοϋ πρ. Φλωρίνης, θά έπρεπε νό *έπι-
διώξωσι τήν συνάντησιν αύτοϋ, καί, ή ν' αποσπάσωσι μίαν κανονικήν, όρ-
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θήν, και γενικωτέραν αύτοΰ όμολογίαν, ή έν εναντία περιπτώσει, ν' άπο-
κηρύξωσι καί στηλιτεύσωσι τούτον, διό μίαν εισέτι φοράν διά τάς ανω-
τέρω κακοδοξίας του.

Ό πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομος απέφευγε σκοπίμως
τήν χειροτονίον νέων Επισκόπων

Τόσον ό πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομος, όσον καί ό Κυκλάδων Γερμα-
νός, ουδέποτε επεδίωξαν τήν χειροτονίαν νέων "Επισκόπων. Είναι γεγο-
νός δτι ό πρ. Φλωρίνης μετεμελήθη πικρώς διότι προέβη μετά των άλλων
εις χειροτονίαν τοϋ πρ. Βρεσθένης, τοΰ Κυκλάδων, τοϋ Μεγαρίδος καί
Διαυλείας. Πολλάκις δέ ήκούσθη λέγων: Κύριε, μή στήσης τήν άμαρτίαν
μου ταύτην... Εις τό προς τό Ύπουργεϊον Θρησκευμάτων προδοτικόν του
έγγραφον, έγραφε μετά τοϋ Δημητριάδος Γερμανού: «Νά καταστή υπο-
χρεωτική δι' ημάς καί τήν "Ιεραρχίαν δλην ή περί ημερολογίου άπόψασις
της Προσυνόδου, οιαδήποτε καί αν ή αϋτη, καί νά τεθή αμέσως εις έφαρ-
μογήν ύπό της Εκκλησίας... Τούτων πάντων αποδεκτών γενομένων ύπό
της Δ. Ί . Συνόδου, ήμεϊς... θά άπαφύγωμεν πασαν νέαν χειροτονίαν καί
έκκλησιαστικήν πράξιν, δυναμένην νά θΐξη τό κϋρος της επισήμου Εκ-
κλησίας...».

Καί είς τάς δημοσιευθείσας δηλώσεις του εις τήν εφημερίδα «Ελευ-
θερία» 14.11.47, αναφερόμενος περί τοιούτων πράξεων, χειροτονίας Ε-
πισκόπων κτλ. λέγει ότι δέν θά προ6ή «εις τοιαύτας έκνόμους πράξεις».

Τη άληθεία, ουδέποτε ό πρ. Φλωρίνης επεδίωξε διά νά ένωθή όρθο-
δόξως μετά τοΰ Βρεσθένης, καί νά προβή μετ' αύτοϋ εις χειροτονίαν
νέων Επισκόπων. Διότι ουσιαστικώς, δέν ήθελε τήν πρόοδον τών Παλαιο-
ημερολογιτών, τών Γ.Ο.Χ. Διότι δέν έθεώρει εαυτόν καί τόν Βρεσθένης
καί Κυκλάδων ώς τους μόνους Αρχιερείς της "Ορθοδόξου Εκκλησίας.
Διότι έθεώρει ώς κανονικούς ορθοδόξους "Επισκόπους, ού μόνον πάντας
τους Μνημονεύοντας, αλλά καί αυτούς τους Νεοημερολογίτας. Διότι έ-
©εώρει ώς πλάνην τήν ϊδέαν καί τήν έπιδίωξιν τοϋ Βρεσθένης προς άνά-
δειΕιν νέων "Επισκόπων, προς συγκρότησιν Ίερας Συνόδου τών ΓΟΧ.

Καί προς σαιφεοτάτην άπόδειξιν πάντων τούτων, εϊναι γεγονός ότι
παριακαλούμενος, καί πιεζόμενος παντοιοτρόπως ύπό τών οπαδών του
δπως προβη" είς χειροτονίαν "Επισκόπου μετά τοϋ Κυκλάδων, ή μετά τών
δύο άλλων Επισκόπων του, απέφυγε νά χειροτόνηση, έν γνώσει του ότι
μέλλει εντός ολίγου ν' άποθάνη, κιαί νά άφήση τήν παράταξίν του άκέ-
φαλον, άνευ Επισκόπου, όπερ καί έγένετο.

(ΣΤΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

ΣΤΙΧΗΡΟΝ ΙΔΙΟΜΕΛΟΝ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ
τΗχος πλάγιος δ'.

Δεύτε έκκαθάρωμεν εαυτούς, έν έλεημοσύναις καί οίκτιρμοϊς
πενήτων, μή σαλπί£οντες, μή δημοσιεύοντες, ημών τήν εύποίίαν' μή
έπιγνώτω ή αριστερά, της δεξιάς τό έργον μή σκορπίση ή κενοδοξία,
τόν καρπόν της ελεημοσύνης" άλλ' έν κρύπτω τώ τά κρυπτά είδότι
κράξωμεν" Πάτερ, άφες τά παραπτώματα ημών, ώς φιλάνθρωπος.


