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(Περίληψις προηγουμένου)
'Αναφερθέντες είς τά προηγούμενα άρθρα μας γενικώς εις τόν Έπίσκοπον Κυκλάδων

Γερμανόν έιμακρυγοιρήσαμεν ολίγον, διότι έ'πριεπε νά δυαλινθη παντελώς η σύγχυσις τήν
οποίαν επεχείρησαν νά προξενήσουν μερικοί διά νά βλάψοιυν τήν ΈκκληΛαν.

Ασεβέστατοι <δέν έσεδάσθησαν οΰτε τόν νεκιρόν, οΰτε τήν κπορικήν άλήθειαν. Ί'ό
θέμα ήγειραν τινές έκ των λεγομένων Καλλιστικών, ίνα ΰποοτηρίξουν, οτι δήθεν ό Βαρν-
κόπβυλος ήτο ΌρΦόδοξος και ή#ελ,ε κιοοί ήδύνατο νά σύμπραξη είς τάς χειροτονίας ^ Επι-
σκόπων κατά τό Ιστορικόν έ'*ος 1948. Πλην κατά τόν ψαλιμωδόν εν χχ\ μ{θ·ρία των ένέπε-
αον «Ις τόν βόθυνιον, τον όποιον ήνοιξαν.

Επανερχόμενοι είς τήν σειράν τών αρθ'ρων μας θά ΐδωμεν «ίς τό παρόν τό πρώτον
μέρος(*) της Εγκυκλίου τοΰ Βρ«σθένης Ματ-θαίου της 12.10.1943 είς τήν οποίαν αποκα-
λύπτονται αί κιακόδοξοι ένέργειι«ιι τοϋ Δημητριάδος Γερμανού και πρώην Φλωρίνης Χρυ-
σοστόμου.

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΒΡΕΣΘΕΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΤΗΣ 1 2 - 1 0 - 1 9 4 3
Ή Εγκύκλιος τής 12.10-1943 έΕεδόβη ένθεν μεν διότι ό Δημητριά-

δος Γερμανός και πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος έκπεσόντες τής Όμο-
λογίας των, ήτοι τής Έκκλησιολογίας τοϋ 1935, ένήργουν αναφανδόν είς
βάροις τής Άκαινοτομήτου Εκκλησίας τών Γ.ΟΧ-, ένθεν δέ, διότι κατά
τό 1943 καϊ ό Βαρυκόπουλος, ώς εϊδομεν έΕέπεοεν καϊ ούτος και πρού-
Εένει φθοιράν είς τόν Ιερόν της Εκκλησίας Αγώνα.

Τόσον τό 1943, όσον και τό 1944 είναι δύσκολα έτη, ιδιαιτέρως τό
1944, διότι ό πρώην Φλωρίνης επιχειρεί νά διασύρη παντελώς τόν αγώνα
τής Εκκλησίας καϊ ιδιαίτερα νά φονεύση ηθικώς τόν Έπίσκοπον Βρε-
σθένης.

Είς τό παρόν θά άναφερθώμεν μόνον είς τήν Έγκύκλιον τοϋ 1943.
Τήν παραθέτομεν εις τό μέγιοτον αυτής μέρος, άνευ σχολίων, διότι θεω-
ρούνται περιττά.

ΕΚΚΛΗΣΊΑ ΤΩΝ Γ.Ο,Χ.
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αθήναι

12 Όκτωβρίου 1943

(Π.Ο.Π.)
ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Π Ρ Ο Σ ά
ΑΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΕΥΣΕΒΕΙΣ Γ.Ο.Χ. ΚΛΗΡΙΚΟΥΣ

ΚΑΙ/ ΛΑΤΚΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΧΟΥ
Τέκνα εν Κυρίψ αγαπητά και περιπόθητα.

Στδμ,εν καλώς, στώμεν μετά φόβου Θεοϋ Πσίτεως.

Τυγχάνει γνωστόν εις πάντας ή πτώσις και ό χωρισμός τών δύο Αρχιερέων,
Δημητριάδος και Φλωρίνης, εκ τοΰ Ίεροϋ ημών αγώνος από τοΰ έτους 1937, καθ' 8

(•*) Τό δεύτ«ρον μέρος τό ϊδομ-εν εις τόν Κ.Γ.Ο., Διεκ. 1982, σ>ελ. 340—346.
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ήρνήθησαν και ανήρεσαν τήν πρώτην τ(»ν δμολογίαν τοΰ 1935 προσπαθησαντες κα!.
προσπαθοΰνχες και μέχρι σήμερον νά εισέλθουν εις τήν καινοτομήσασαν Έκκλη·
σίαν (ασχέτως αν δέν έπέτυχον ακόμη τοϋτο),

Επειδή δέ μέχρι σήμερον δέν έπέτυχον παραχωρήσει Κυρίου, ίνα περισσό-
τερον έξευτελισθοϋν' ενώπιον Θεοΰ και ανθρώπων, δια τοΰτο προφασίζονται ακό-
μη, δτι είναι ορθόδοξοι Αρχιερείς και δτι είναι δλα συκοφαντικά" δσα λέγονται
δι' αυτούς, εκμεταλλευόμενοι τοιουτοτρόπως τον ιερόν τοΰ Κυρίου μ<$ς αγώνα και
τους αφελείς Χριστιανούς κληρικούς και λαϊκούς, τους έν αγνοία άκολουθοΰντας
αυτούς'^λλ' επειδή «ουδέν κρυπτόν δ ου μή φανερόν γενήσεται» κατά τό Εύαγγε-
λικόν λόγιον' και διότι είναι καιρός πλέον νά παύση αυτή ή τρομερά και κακοήθης
έκμετάλλευσις τοΰ Ιεροϋ ημών αγώνος και τών ευσεβών δρ^οζάξ^ Χριστιανών κλη-
ρικών καΐ λαϊκών και νά φανερωθη ή αλήθεια, δια τοϋχο παραθέτομεν /.ατωτέρω
πάντα τα επίσημα έγγραφα των, ατινα σαφέστατα μαρτυροΰσι τάς ενεργείας και
προσπάθειας των, δπως επανέλθουν και πάλιν εις τήν καινοτομήσασαν Έκκλησίαν.

Και 1) τήν αϊτησιν τοΰ Δημητριάδος Γερμανοΰ της 2ας Δεκεμβρίου τοΰ 1935,
προς τον έπϊ τών Θρησκευμάτων και Παιδείας Τπουργόν, εχουσαν ούτω :

«Δέν αγνοεί ή 'Τμετέρα έξιοχότης οτι (δι') αποφάσεως τοΰ Σιυνοδικοΰ διά τους Άο-
χιε<ρείς δικαστηρίου, κατεδικάσθη είς καφιαΐρεσιν μεΐ' επαναφοράς μου εις τήν τάξιν
τών Μιοναχών και δη τό χείρισταν ε\,ς σωματικών περιοιρισμόν. 'Εατειδή διατελοί ύπό τήν
άντίληψιν, δτι επισήμως 9ά ήδΰνατ© ν' άμφισβητηΰ-ϊί άπά κανονικής παΐ άΐώ νομικής άπό-

κατόπιν μάλιστα τοΰ Νόμου 5383 άρθρον 23 τό κϋρος της κατ' έμοΰ άποφάσιεως,
τήν 'ΊΟμιετέραν έξοχότητια, ίνα έν τχ\ διακρινιούση αυτήν εύ^ιικρισία εΰιαρ«<ττη·9ΐ|

και <μέ άπιαιλ,λάξΉ διι' ών αάίτη γινώοκιει τρόπων και ιμέοων έκ τών ανω πιοινων, κ-αί με Ιπα-
νάγιι είς τήν Ίε-ράν Μητρόηολιν Δΐΐμητιριάδ'ος, δι' ην κανονικώς έχιειιιροιτονήθην, καθ' δοον
(Ιπώ της ημέρας της χεΊριοτονίας μου (ΙΟ1 Αύγουστου 1907) μέχρι σήμερον έφνλαξη τάς
έπιβήμβυς έν τη χιειρΌτ'ΟΛ'ία διοΦείσας άμολογίας μου, οτι βά τηρήσω άκέρωυα, αυτόβουλα
και άπαιριαχάρακτα τα δόγματα, τους 'Ι&ρούς κανόνας και τάς Ίεοάς Παραδόσεις της
"Ορθοδόξου Εκκλησίας, ας άναγνιορίζει τό Σύνταγμα καΐ δ 5187 καταστιατικος νόμος,
προς ον Ό·έλω σομμορφωΰτί ώς προς τάς σχέσεις μου μετά της διοικούσης "Ιεράς Συνόδου.

"Εχο) δι' έίΛιδος δτι ή 'Τμετέρα έξοχότης θ' άποδώση τό δίκαιον· διατελώ μετά τοϋ
ΐτριοοήκοντίος σε 6ασιμιοϋ».

Έ ν Αθήναις τχ\ 2 Δεκεμβρίου 1935
! Ό Δημητριάδος ΓΕΡΜΑΝΟΣ

"Ωστε βλέπει κανείς εις τό ανωτέρω εγγραφον δτι δ είρημένος Άρχ'.ερεύς
δέν επιθυμεί τίποτε άλλο παρά νά έπανέλθη εις τον ΐδιον εμετον (ήτοι είς τΫιν
κακοδοξίαν) , δπου ήτο και πρότερον (βλέπε δέ περί τοΰ εγγράφου τούτου τον Κή-
ρυκα τών Όρθοδόξων, της 26 Απριλίου τοΰ 1936).

2) Λίβελλον ύπ' αύτοΰ άποσταλέντα προς τήν ΣύνοοΌ·^ της Εκκλησίας της
Ελλάδος, δν εϋρίσκομεν δημοσιευμένον εις τό βιβλίον τοΰ Επιτρόπου της Επικρα-
τείας παρά τη Συνάδω της Εκκλησίας της Ελλάδος Δημητρίου Α. Πετρακάκου
έπικαλούμενον «ΝομοκανονικαΙ ενασχολήσεις» έτους εκδόσεως 1943, εύρισκόμενον
παρά τη Αποστολική διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, και είς τήν σελίδα
180 και 181 και άφ' ής άρχεται μέ τον έξης ποόλογον.

«Άνιεμιμνησκόμε'&α τών παρήγορων έκιείνων ήμερων κατά τήν δίκην τοΰ Ιουνίου και
όταν μετιοογιενεστέρως έγένοντο διαδήμιαιτια μάλιστα συνδίια,λλιαγής τοΰτου μετά της Διοι-
κιοΰσης Έ^ιοήμου Εκκλησίας· ό άληστου μνήμης Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος, τήν πλήρη
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ποθών και διά τον λόγον τοννσν τής ποινής έξαφάνισιν, ύπήρξεν τοισοϋτοιν συγκαταβαιχ-
κός και μακρόθυμος, ώστε έ'στεργε συγγνώμης παροχήν ύπο τον ανακοινωθέντα ήμϊν λί-
βελλον.
Προς

Την Ίεράν Σύνοδον

της Εκκλησίας της Ελλάδος

«Έκ παίδων αφιερωθείς εις την ύπηρ^σίαν τη; Άγιωτάτης ημών Μητρός Εκκλη-
σίας και επί μακρά έ'τη εργαστείς εν τοις κόλποις και υπέρ αυτής, αισθάνομαι βαθυτάτην
θλίψιν και όδύνην, διότι δια τα εσχάτως συμβάντα λυπηρά περιστατικά, εξ αφορμής τοΰ
ημερολογίου, διέκοψα τήν προς αυτήν κοινωνίαν και επέαπααα τήν κατ' έμοϋ αΰστηράν
αυτής άπόφασιν. Λυποΰμαι δέ διότι παρά τα κεκιανονισμένα προέβην εις χειροτονίας και
αλλάς πράξεις, δνναμένας να διασπάσωοι τήν ενότητα της Εκκλησίας, ένω πάντ'οτΐ έν
τφ παριελΛίντι εϊργάσ#ην υπέρ αυτής και υπέρ τοϋ κύρους της πίαριαδεδομενης κανονικής
τάξεως είλικιρινώς μετιανοών διά τήν πωρέκιλισιν ταύτην από τής μέχρι τιοΰδε Έκκληοια-
στικής μοιυ δράσεως κια'ι έπι^υμών νά έπανέλΨο) εις τήν μετά τής μητιρός Εκκλησίας κοι-
νωνΐαν, ζητώ τήν χάριν »αί τήν έπιΐΐκειαν αυτής, ήτις πάντοτε φιλοστόργως δέχεται τοΐις
εις αυτήν ΐϊροισιεοιχαμένους. Π ροβοιμοιλογώ δέ οτι τήν γενομένην δώρθωΛν τοϋ ήμειρολα-
γύου, άτιε μη πΐροι(Λ̂ ροι'»αυοαν εις τά δόγματα και τάς Παραδόσεις τής Εκκλησίας, κατά
τήν κοινήν γνώμην πάντων των Ίειρ'αιρχών, αποδέχομαι, ως και πρότερον, σημμοιρφοΰμΕ-
νος τελείως και μετ' ειλικρινοΰ; προθέσεως προς πάοιαν τής Εκκλησίας άπόφασιν».

3) Καί έτερον ακόμη λίβελλον τοϋ αύτοϋ εις τήν σελίδα 183 τοΰ αύτοϋ βι-
βλίου άρχίζοντα μέ τον έξης πρόλογον ΓΠΙ :

«Τήν έσπέΰαν τοϋ θανάτου του ό Πρ«Α«ράρχης (αίτιος τοϋ σχίσματος ό κακώς απο-
θανών, δηλαδή δ Χρυσόστομος Παπαδόπουλος) πληροιφο<ρηθ«ίς οτι οι δύο καθαιρε^έντες
Αρχιερείς (δηλ. Δημητριάδος καί Φλωρίνης) έπεθύμουν νά έπιεισικέπτοντο τοϋτον, άνεκοί-
νωσεν άμφοτέροις, οτι πρσθύμως θά έδ<έχ*το αυτούς τήν έπιοϋσαν. Άλλα κατά τήν πιρωΐνήν
των μετάβασιν εις τον ΈιρυΦρόν 2τ«ιυρον ευρον πλέον νεκρόν τον Χρυσόίττιοιμον. ΌϊΒοίαν
έτρεφε προς τον πρώην Δημητριάδος διά τάς προγενεστέρας αΰτοΰ προς τήν Έκκλησίον
υπηρεσίας έκτίιμησιν αποδεικνύει και ή ουσιώδης διαφορά τοΰ ανω λιβέλλου, βιιαφορά πη-
γάζουσα εξ αυτών των κανονικών, ας δΐ'εξήιλθοιμιεν αρχών, προς έ'τϊριον λί&ελλον, ύπ' αΐ'-
τοϋ ομοίως ιδία χειιρΐ γραφέντα τον ώδε.

«Ό1 ύποφαινόιμιενος... δηλώ διά τής ενυπόγραφου ταύτης δηλώσεως μου, ό'τι παρασυρ-
θείς κιαί π?κανη#ε!ς εις πράξεις κατακριτέας κατά τής ένότητος τής Εκκλησίας καί μετα-
ναών εί?ακρινώς αποκηρύσσω πάντα τά φέροντα τήν ύπογραφήν μου έντυπα η προφορικά
κηρύγματα μου, καί κοινοποιηθέντα διά δικαστικού κλητήρος τή Ιερή Συνόδω σχετικώς
προς τε τον κανονικόν καί νόμιμον κατιαρτισμόν τής "Ιεράς 2υνόδου τής Εκκλησίας τής
Ελλάδος καί τήν αρμοδιότητα τών Συνοδικών Δικαστηρίων. Ωσαύτως αποκηρύσσω^ τάς
περί τοΰ διορθωμένου ημερολογίου δοξασίας τών λεγομένων Παλαιοημερολογιτών, πι-
στιεύων οτι, καί μβτώ τήν κανονική ν ύπό τής Εκκλησίας γενοιμένην διόρθωσιν τοϋ ημερο-
λογίου δεν δΐιεσηάσθη ή ένότης τής "Ορθοδόξου, μιας Αγίας Καθολικής καί Αποστο-
λικής Εκκλησίας. Δηλώ δέ ανεπιφυλάκτως οτιι, ώς καί πρότιερον οίίΐω καί εφεξής θά
επιτελέσω πλήρως το καθήκον μου προς τήν μητέραν Έκκλησίαν μ<ας, συμφώνως π;άντοτ«
προς τε τάς αποφάσεις καί τά κελεύσματα τής εν Ελλάδι Ένσημου Εκκλησίας.

Προσεπιδηλώ δέ, οτι διά τής αποδοχής τοΰ διορθωμένου ημερολογίου ουδόλως έθί-
γησαν τά δόγματα, καί ή Ιερά Παράδοσις τής Αγίας ημών Εκκλησίας. Ώ ς προς δέ
τον χαρακίτηρισμόν σχίσματος εκ τής αποδοχής τοΰ διωρθωμένου ήμβρολογίοιυ δηλώ καί
αύθις ανεπιφυλάκτως οτι σχίσμα δεν υφίσταται έν τη Εκκλησία ημών».
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4) Κοινόν έγγραφον τών δύο Αρχιερέων Δημητριάδος και Φλωρίνης πρόζ
τήν Διοικούσαν ΣύνοοΌν της Εκκλησίας της Ελλάδος δια μέσου τοϋ Υπουργείου
Θρησκευμάτων καί Παιδείας Γεωργακοπούλου, τό όποιον άπέστειλεν δ εν λόγφ
Υπουργός εις τήν ως άνω Σύνο^ον (σελ. 285 τοΰ αύτοϋ βιβλίου έχον ούτω).

Τό έγγραφον τοϋτα παραλείπομεν ελλείψει χώρου κα Ίδιότι έδημοσιεύ-
θπ εις τόν Κ.Γ.Ο. αριθ. τεύχους 44, Αύγουστος 1981, σελ. 268—260.

καί 5) Τήν τελευταίαν αί'τησιν τοΰ Δημητριάδος Γερμανού προς τήν Σύνο-
δον ,15ης Εκκλησίας της Ελλάδος εχουσαν ούτω :

Α ΐ τ η σ ι ς
Γερμανοί) Μαυρομιμάταυ

κατοίκου Ψυχικού, οίκία Κηρΰκου 1
Έ ν Ψυχικό) τη 17 Αύγουστου 1943

Π ρ ο ς
Τήν ' Ιεράν Σΰνοδον

της Εκκλησίας της Ελλάδος.
ΈπιΟ-Μμώ όπως άλλως τιε είναι γνωστόν τήν έ'νωσιιν έν τή Διοικήσει της Εκκλησίας

της Ελλάδος κια,ί τήν αρσιν δλω<ν τών δυσχερείιών αϊτηίες έπηκολον9ησ<αιν μετά τήν χαχ'
έιμοίϊ καταδικαστικήν άπόφασιν καί προς ληξιν πάσης παιροιμαρτοΰσης εκκρεμότητας εχω
τήν τιυμήν να ύπο&άλλω σιιμφώνως .-ορός τό Ν.Δ. ύπ' &οφ. 1301)1942 κιαί Νόμοιυ νπ' αριθ.
451)1945 «Περί άνα-θ·εωρήσιεως έκκληΛιαστικών ποινικών αποφάσεων, τήν παροϋσαν αϊτη-
σίν ιμου, έ1ιθβιτιαι>μ«νοζ χάριν και τήν άλ'α-θ'εώρησιν της κατ' έμοϋ εκδοθείσης τφ 1935 υπ'
άριίΚ 2 άποφάοεως καί τήν άκύρωισιν αυτής καί τήν άποκατάσταπίίν μου κατά τους Ιερούς
κανόνας καί νόμους τιοϋ Κράτιοιυς.

Έ&Λΐΐϋί στατος
Γ&ριμιανός Μαυροιμμάτης

Καϊ συνεχίζει άναλύουοα ή Εγκύκλιος:
Αυτά είναι ευσεβείς Χριστιανοί τα μέχρι σήμερον άνακαλυφθέντα έγγραφα

τών ανωτέρω δύο έκπεσόντων Αρχιερέων εκ της πρώτης αυτών ομολογίας τοΰ
1935, και ασφαλώς καί άλλα ακόμη τα δποΐα άγνοοΰμεν.

Άλλα και μέ αυτά μόνον δύναταί τις να έννοήσΐβ καί να πεισθ^ πλέον περί
της πίστεως των καί δτι είναι κάθε άλλο παρά ορθόδοξοι Αρχιερείς, καί να μη
δίδη κανείς πλέον σημασίαν εις τά προφορικά λόγια των παρά μόνον εις τά επί-
σημα έγγραφα των.

Επειδή δε μερικοί εξ υμών, ως μή έχοντες άρκετάς γραμματικάς γνώσεις,
ίσως νά μή δυνηθήτε νά έννοήσητε επακριβώς τό πνεΰμα τών εγγράφων αυτών.
σας παραθέτομεν κατώτερο) δλων τήν εννοιαν καί τον σκοπόν αυτών. Καί εις μ*ν
τό πρώτοι παρατηροΰμεν καί λέγομεν :

"Οτι μετά εξ μήνας περίπου άφ' δτου έξήλθον εις τόν ιερόν αγώνα δ Δημη-
τριάδος ήρχισε τάς ενεργείας του δπως έπανέλθη καί πάλιν εις τήν κακοδοξίαν
καί συγκεκριμένως εις τήν Μητρόπολιν Δημητριάδος, καί τοϋτο καταφαίνεται Ικ
τών δύο προτελευταίων γραμμών της αιτήσεως του, δπου λέγει δτι θέλει συμμορ-
φωθή ως προς τάς σχέσεις του μετά της Διοικούσης Ίερ&ς Συνόδου (δηλ. νά μένη
τέλειος νεοημερολογίτης κατά τήν κοινήν εκφρασιν) . Καί βεβαίως έφ' δσον δεν
αναιρούσε επισήμως τήν αϊτησίν του ταύτην καί νά μετανοήση είλικρινώς, δεν ήτο
ποτέ δυνατόν νά είναι ορθόδοξος Άρχιερεύς. Διότι ως οϊ πάντες γνωρίζετε ή ορ-
^όΖΕ,ος πίστις ημών δεν επιδέχεται ούοεμίαν νοθείαν.

Εις τους δύο λιβέλλους του βλέπει κανείς φανερά τήν άρνησιν τής όρθοδο-
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ξίας' διότι εις τόν πρώτον λέγει δτι αισθάνεται βαθυτάτην θλίψιν καί όδύνην ε-
πειδή διέκοψε τήν έπικοινωνίαν του μετά της Εκκλησίας της Ελλάδος, καί δτι
παρά τά κεκανονισμένα προέβη εις χειροτονίας καί αλλάς πράξεις.

Καί κατωτέρω δτι μετανοεί είλικρινώς καί ζητεί τήν χάριν καί έπιείκειαν
της Εκκλησίας. Καί δτι τό ήμερολόγιον δέν προσκρούει ούτε εις τά δόγματα οδτε
εις τάς παραδόσεις της Εκκλησίας καί δτι συμμορφοϋται τελείως προς πασαν της
Εκκλησίας άπόφασιν.

Εις δέ τόν δεύτερον τοιούτον δηλοϊ ανεπιφυλάκτως καί ενυπογράφως δτι απο-
κηρύσσει δσα έγγραφα υπέγραψε καί κηρύγματα έκήρυξε, εναντίον της διοικού-
σης Εκκλησίας. Αποκηρύσσει δέ καί τάς δοξασίας ακόμη τών Παλαιοημερολογι-
τών καί πιστεύει δτι, μετά τήν είσαγωγήν τοΰ νέου ημερολογίου δεν διεσπάσθη
ή ενότης της Εκκλησίας τοΰ Χρίστου. Καί υπόσχεται τελικώς δτι θά ύπακούση
πλέον εις τάς διαταγάς της επισήμου Εκκλησίας από τότε καί εις τό έξης καί
δτι δέν υφίσταται κανέν σχίσμα εις τήν Έκκλησίαν τοϋ Χρίστου.

Φαίνεται λοιπόν δτι ο άνθρωπος αυτός δχι μόνον έτυφλώθη καί ψυχικώς καΐ
σωματικώς, άλλα ακόμη, καί έπωρώθη τελείως διανοητικώς. Έ φ ' δσον δέν βλέ-
πει τουλάχιστον τό σοβαρώτατον σχίσμα δπου υπάρχει εις τήν Όρθόδοξον Έκκλη-
σίαν, καί τόν σάλον δστις έγινε διά τό ζήτημα τοΰ εορτολογίου καί τάς φυλακίσεις
καί εξορίας τών ευσεβέστατων δρΒοο'όζων κληρικών καί λαϊκών ακόμη. Άλλα 8ν-
τως είναι τετυφλωμένος καί ψυχικώς καί σωματικώς διότι δ νους δρα καί νους
ακούει.

Εις τό τέταρτον εγγραφον καί τών δύο Αρχιερέων προς τήν Καινοτομήσα-
σαν κακόδοξον Έκκλησίαν της Ελλάδος δια τοϋ Υπουργού θρησκευμάτων Γεωρ-
γακοπούλου βλέπομεν, δτι κατέρχεται καί δ Φλωρίνης εις τόν στϊβον διά νά βοη-
θήση τόν συνάδελφόν του Δημητριάδος" καί αρχίζει μέ τάς σοφιστείας του νά ζη-
τη διαφόρους λύσεις καί συνθηκολογήσεις, ωσάν ή Όρθοδοξία νά ήτο καμμία ιδιαι-
τέρα του περιουσία καί νά είχε τό δικαίωμα νά τήν έξεμεταλλεύετο, δπως αυτός
ένόμιζε συμφερώτερον. Άλλ' είναι πλέον γνωστός καί αυτός εις ημάς, δπου προσ-
παθεί πάντοτε διά της ευφράδειας του, ρητορικής του τέχνης, και σοφισμάτων του, νά
πείση τους πάντας καί τά πάντα δτι ευρίσκεται εν δικαίω καί δτι αυτό τό όποιον
αυτός λέγει είναι δρ%όν καί ουδείς άλλος έχει γνώμην έμπροσθεν του.

Καί διά τοϋτο βλέπει κανείς εις τήν πρώτην περίοοΌν τοΰ εγγράφου του τήν
πρώτην σοφιστείαν του ,νά εξουσιοδοτηθούν δύο κακόδοξοι Αρχιερείς, δύο κακό-
δοξοι λαϊκοί, καί οι δύο αυτοί οΐ ήμικακόδοξοι, ας εϊπωμεν, διά νά κανονίσυν τά
ζητήματα της Όρθοδοξίας.

Κατόπιν νά επανέλθουν δλοι οι καθαιρεθέντες ορθόδοξοι κληρικοί εις τους βα-
θμούς των, καί μετά τήν δριστικήν διευθέτησιν τοΰ δλου ζητήματος νά αποκατα-
σταθούν καί εις τάς θέσεις των... ,-̂

Όμοίως ή αλλαγή τοΰ ί]\χερολογίοΌ νά θεωρηθή προσωρινή κα! νά τεθη υπό
τήν εγκρισιν ή άκύρωσιν μιας Προσυνόδου τοΰ Αγίου "Ορους, αποτελούμενης μό-
νον από κακοδόξους Αρχιερείς καί εξ ενός, ας εϊπωμεν, ήμιορθοδόξου, δηλ. αύ-
τοΰ ή τοΰ Δημητριάδος, καί κατόπιν νά είναι υποχρεωτική ή άπόφασις της προ-
συνόδου δι' δλους τους Χριστιανούς, οποιαδήποτε καί αν είναι αυτή. Δηλαδή, ή
μέ τό νέον ήμερολόγιον αποφασίσουν ή μέ τό Παλαιόν, πρέπει νά τήν δεχθώμεν,
διαφορετικά νά μας διώξουν.

Εύγε τους λοιπόν! αυτοί έπέρασαν καί τόν Χρυσάστομον Παπαδόπουλον τόν
μεταρρυθμιστήν, καί κατεφρόνησαν δλας τάς Π ανορθόδοξους Συνόδους τοΰ Ιερε-
μίου, τοϋ Άνθιμου, τών Ευσεβέστατων καί Αγίων εκείνων Πατριαρχών, οΐ'τινες
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έθεσαν τόσους αφορισμούς και αράς δια το ζήτημα αυτό καί μόνον τοΰ ·η\>,ΐρολο^ΐου.
Ωσαύτως να καταργηθούν δλα, ή Κοινότης τών Γ.Ο.Χ., να περιέλθουν οΕ ' ί .

Ναοί εις αυτούς, να διωχθούν «οί έκμεταλλευταί κληρικοί καί λαϊκοί» οΐ όποιοι έν
τοιαύτη περιπτώσει θα ήσαν δλοι οί ευσεβείς κληρικοί καί λαϊκοί, δσοι άνεκάλυ-
πτον εκάστοτε τάς κακοδοξίας των καί τά σαπρά των φρονήματα καί τους τά έκτύ-
πων διαφοροτρόπως, καί δλα να περιέλθουν οΰτως είς αυτούς, διά να λύνουν και
νά δένουν αυτοί καί μόνον καί κανείς άλλος" καί ΐδτω να μας έπωλοΰσαν καμμίαν
ήμέραν είς τήν Μητρόπολιν-Αθηνών, χωρίς καν'νά το εγνωρίζαμεν. Καί τέλος
δηλθ"δ"ν, δτι διά νά διευκολύνουν τήν έ'νωσιν θά παύσουν τάς χειροτονίας καί αλλάς
ακόμη πράξεις, δηλ. καί τάς λειτουργίας (*) ακόμη διά νά μη μειώσουν το κΰ-
ρος της κακοδόξου Εκκλησίας καί αποτύχει ή συνθηκολόγησίς των, διότι οί δν-
θρωποι φαίνεται, δτι ήσαν βέβαιοι δτι θά έπετύγχανον τοΰ α%ο%οϋ των.

Καί το πέμπτον ακόμη Ιγγραφον τοΰ Δημητριάδος τά προχθεσινόν της 17
Αυγούστου 1943 (φρ. ήμ.) , διά τοΰ όποιου καί πάλιν ζητεί χάριν καί τήν άπο-
κατάστασίν του είς τόν %ρόνον του, το δποΐον προεκάλεσε καί το νέον σχίσμα είς
τήν παράταξίν των καί άπεκήρυξαν τόν Δημητριάδος δ Φλωρίνης καί ο! άχολου-
θοΰντες αυτόν κληρικοί, καί τοΰ'Ικοψαν τό μνημόσυνον καί τάς άποοΌγβίζ κ.λ.π....

Διότι ποϋ ήτο τόσον καιρόν δ Φλωρίνης νά διεμαρτύρετο, δταν δ Δημητριά-
δος επί ετη συνεχή ύπέβαλεν έγγραφα είς τό 'Γπουργεΐον; καί τά δποΐα έ'γγρα-
φα ήρχοντο εις φώς υπό τών Όρθοδόξων; Μήπως δεν τόν συνέφερε νά τά γνω-
ρίζη, διότι έν γνώσει του ύπέβαλεν δ Δημητριάδος ταΰτα, διά νά επιτύχουν τόν
σκοπόν των; Ή μήπως, βλέπων δτι ή Κακάδοξος Εκκλησία δεν τους έδέχετο ώς
αυτοί άξιοΰσαν, επεδίωκε νά κατηγορηθή δ Δημητριάδος, διά νά έπωφεληθη δ
Φλωρίνης καί άποκηρύσσων αυτόν νά άναλάβη δ ίδιος τήν άρχηγίαν της μερί-
δος των;

|3δγε σας λοιπόν άνδρες Αρχιερείς, πολύ ωραία τά καταφέρατε καί θαυμά-
σια. "Ηλθατε είς τήν Όρθοδοξίαν, μας έφέρατε ακόμη 4 κακοδόξους, τόν Λιώσην,
Χατζην, Βαρυκόπουλον καί Ζακύνθου, τους έχειροτονήσατε Αρχιερείς διά νά διο·-
κήσετε τήν Όρθοδοξίαν. Χαίρε λοιπόν τών κακοδόξων ή εξάς.

Εδγε σας, άνδρες Αρχιερείς, πολύ ωραία τά κατωρθώσατε, παρελάβατε 800
περίπου Παραρτήματα καί τά διαλύσατε δλα σχεδόν.

Εδγε σας, άνδρες επιστήμονες καί σοφοί, πολύ ωραία τά κατωρθώσατε μέ τήν
πολυμάθειάν σας, δπου έσκανδαλίσατε δλόκληρον τόν ΌρΒόοΌξον Χριστιανικόν κλή-
ρον καί λαό ν μέ τά σαπρά φρονήματα σας, πλην δμως μέ τήν πολυμάθειάν σας
έξευτελίσθητε είς δλόκληρον τήν οίκουμένην δπου υπάρχουν ευσεβείς Χριστιανοί,
επειδή έκυλιδώσατε τόν "Αγιον τοΰ Κυρίου αγώνα.

Εδγε σας άνδρες της αύταπαρνήσεως καί της άκτημοσύνης, πολύ ώραΐα τά
κατωρθώσατε, διά νά ζήτε είς ^ά,ρος τών αφελών Χριστιανών, εύμαρώς ύμεΐς καί
οί πέριξ υμών, καί έβάλατε ακόμη καί κεφαλικόν φόρον εις τους Χριστιανούς, νά
σας πληρώνουν τόσον τόν μήνα κατ' άτο\χον (σαν τό χαράτσι πού έπλήρωναν εις
τους Τούρκους οί Χριστιανοί τόν καιρόν της δουλείας) διά νά διεξαγάγετε επιτυ-
χώς τόν Ιερόν τοΰ Κυρίου αγώνα τόν οποίον άνελάβατε δήθεν.

Εδγε σας λοιπόν καί πάλιν διά τά ώραΐα κατορθώματα σας, καί διά τοΰτο
καί εδώ θά πληρωθητε, αλλά πολύ περισσότερον είς τήν άλλην ζωήν.

(*) Καί πότε έλείΦαυργαΰοαν; ΕΓις τους 4 η 5 μήνας η κιαί άραίότε^ον; Αΰΐό εΐναι ιό
τ<αϋ ΈίΛκτκόπου; Καί οί κακόδοξοι τό αυτό κάμνουσνν.
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Έπείσθη πλέον δ ορθόδοξος κλήρος καί λαός περί της Όρθοδοξίας σας. Μη
νομίζετε δτι Ο άγων της Όρθοδοξίας είναι, καμμία αίθουσα νποζογτις ί'να δταν θέ-
λετε να εΕσέρχεσθε καί δταν θέλετε να έξέρχεσθε; "Οχι δέν είναι τοιούτος, άλλα
ιερός καί "Αγιος καί δέν επιδέχεται οΰτε νοθεία ν καί οΰτε κηλίδαν ακόμη. Λοι-
πόν, άπεκαλύφθητε πλέον ποίοι είσθε, καί έπείσθη πλέον δλος δ Όρθόδοξος Χρι-
στιανικός κόσμος, 8τι δντως εξ εμπάθειας καί φθόνου προς τόν Άρχιεπίσκοπον
Χρυσόστομον, ήλθατε εις την όρθοδοξίαν, έλπίσαντες δτι θα έκερδίζατε τό παιχνί-
δι (διότι δια παιγνίδι έπεράσατε τό ζήτημα) καί θα έξεθρονίζατε τόν Αθηνών,
δια να άνέλθη δ Δημητριάδος, καί θα έτοποθετούσατε τόν Φλωρίνης Πρόεδρον
της Αποστολικής διακονίας, τόν δε Ζακύνθου Χρυσόστομον Αρχιερέα Πειραιώς,
κατά τάς πεπλανημένας σκέψεις σας. Άλλα δ Θεός ύπερηφάνοις αντιτάσσεται, τα-
πεινοϊς δε δίδωσι χάριν...

"Αν είσθε Όρθόδοξοι Αρχιερείς εμπρός λοιπόν εξέλθετε να πολεμήσετε τους
πάμπολλους εχθρούς της Άγιωτάτης Όρθοδοξίας, θυσιάσατε τα εκατομμύρια σας
"Αγιε Δημητριάδος καί την ψυχήν σας ακόμη υπέρ τοΰ Ευαγγελίου, καί Τμεΐς
"Αγιε Φλωρίνης, ταπεινωθείτε καί θυσιασθεΐτε ψυχή τε καί σώματι εις τό έ'ργον
τοΰ Κυρίου, δια να δοξασθήτε όντως ύπ' Αύτοΰ. Εμπρός λοιπόν, αποκηρύξατε εκ
νέου την κακοδοξίαν μεθ' ής καί πάλιν άνεμίχθητε μετά τήν πρώτην σας δμο-
λογίαν....

Εμπρός, λοιπόν, άνδρες γενναίοι, προβήτε εις χειροτονίας νέων Επισκόπων,
συγκροτήσατε νέαν Ίεράν ΣύνοοΌν της Όρθοδοξίας έξ ευλαβέστατων κληρικών τών
εν τω άγώνι εργαζομένων επί ετη μακρά, καί ουχί έξ επιστημόνων κακοδόξων,
ώς έπράξατε καί εις τό παρελθόν (ουχί δτι ή επιστήμη δέν είναι αξία άπαγε τοΰ
τοιούτου αλλά) διότι εΐδοαεν, εις ποίον κατάντημα έφεραν τήν Έκκλησίαν οι ση-
μερινοί επιστήμονες (οΐτινες ϊχουσι μόρφωσιν μέν ευσέβειας, αλλά αρνούνται δμως
τήν δύναμίν της) δπως Ιπράξατζ δλοι σας δσοι ήλθατε εις τόν Ιερόν ημών αγώνα.

Εμπρός λοιπόν ήρωες της πίστεως, πράξατε δλα αυτά νά τά ΐδωμεν, καί
ημείς αμέσως δηλοΰμεν δια της παρούσης εγκυκλίου εις δλον τόν Όρθόδοξον Χρι-
στιανικόν κόσμον, δτι θά σας άσπασθώμεν χείρας καί πόδας καί θά σας δεχθώμεν
πάλιν δι' Άργτι^ούς μας.

Σας προκαλοΰμεν λοιπόν νά πράξετε τό καθήκον σας καί ημείς νά τεθώμεν
αμέσως εις τό πλευρόν σας.

"Αλλως τί θέλετε, τί ζητείτε από ημάς καί τόν Ιερόν τοΰ Κυρίου αγώνα;
Δέν είναι δυνατόν νά σας άνεχθώμεν πλέον, διότι αρκετά κατεστρέψατε τό έργον
τοΰ Θεοΰ. Καί αφήσατε τάς δικαιολογίας, δτι πταίομεν ημείς καί δέν δεχόμεθα τήν
έ'νωσιν κ.λ.π. Πολλάκις συνεζητήσαμεν, ουδέποτε δρθωφρονήσατε, παρά μόνον δι-
κολαβικά πάντοτε καί μέ πονηρίαν έπορεύθητε. Λοιπόν! "Η μετανοήσατε είλικρι-
νώς ή καθίσατε εις τήν ήσυχίαν σας καί αφήσατε τους Όρ^οΖόξο\)ζ, νά ακολουθή-
σουν τήν δδόν, τήν δποίαν άπό ανέκαθεν ήκολούθησαν καί ή δποία είναι της α-
ληθείας.

Αυτά είναι, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί καί τέκνα εν Κυρίω, τά κατορθώ-
ματα τών δύο αυτών ανωτέρω Αρχιερέων, καί καθείς έξ υμών ας λάβη τά μέτρα,
του ν' άκολουθήση τήν άληθινήν τοΰ Κυρίου παράταξιν...».

Αύτη είναι περίπου ή επικρατούσα κατάστασις κατά τό τέλος τοΰ έ-
τους 1943. "Ενα μόνον παρατηρώμεν, ότι τό 1943 δέν είναι σήμερον νε-
κρό ν παρελθόν, αλλά Ζε\ και επαναλαμβάνεται.

Εις τό έπόμενον θά άναφερθΰιμεν εις τό έτος 1944.


