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Η ΚΑΤΑ ΤΟ 1945 ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΙ' ΕΝΩΣΙΝ
% Ή τακτική στήλη των « Εκκληοιολογικών Θεμάτων» διεκόπη άπό τόν
παρελθόντα Αϋγουστον, διότι ό χώρος της στήλης παρεχωρήθη δια νά
παρουσιασθή ή αλληλογραφία της Ιεράς Συνόδου μετά της παρατάσεως
των ΑύΕεντιανών.

Ή παρουσίασις των ενεργειών της Ιεράς Συνόδου διό τήν θερα-
πείαν τοΰ σχίσματος και τήν έν τη Εκκλησία ένωσιν, σκοπόν εϊχεν την
ένημέρωσιν τών αγαπητών αναγνωστών, Ίνα και αΰτοϊ διά της γνώσεως
της αληθείας, της προσευχής και κάθε άλλης θεαρέστου ενεργείας, συμ-
βάλλουν έκαστος εις τό θέμα της ενώσεως, τήν οποίαν ό διάβολος το-
σοϋτον πολεμεϊ, ώστε κατώρθωσε όχι μόνον νά κράτηση εις τήν άμαρτω-
λήν άρνησιν τήν ΑύΕεντιανήν παράταξιν νά παρακαθήση εις Θεολογικόν
Διάλογον, αλλά και νά τήν διαίρεση έκ νέου εις Γεροντιανοϋς και Αύζεν-
τιανούς.

Πιστεύομεν, ότι πλείστοι άπό τους ανθρώπους (κληρικούς, μοναχούς
και λαϊκούς), οι όποιοι ευρίσκονται εις τάς παρατάξεις αύτάς, όσοι μέν
έγνώρισαν τήν άλήθειαν διά τήν ένωσιν θά εύρίσκωνται εις μεγάλον προ-
βληματισμόν, άλλα και όσοι θά γνωρίσουν αυτήν έκ τοΰ ήδη κυκλοφο-
ρούντος ειδικού τόμου, ομοίως θά προβληματισθούν, έάν δέ έχουν πρα-
γματικήν εύλάβειαν και είναι ελεύθεροι ή χάρις τοϋ Θεού θά τους έΕάγη
έκ τοΰ προβληματισμού και θά τους όδηγήση εις τήν χαράν της αληθείας.

Προκειμένου νά συνεχίσωμεν τήν παρουσίασιν τών «Έκκλησιολογι-
κών Θεμάτων» θά ύπενθυμϊσωμεν εις τους αγαπητούς άναγνώστας τό
τεύχος και τήν σελίδα καθώς και τό θέμα εις τό όποιον διεκόψαμεν.

Εις τό τεύχος λοιπόν τοΰ Αυγούστου 1983, σελίδα 265 έως 272, πα-
ρουσιάσαμε τήν άπό 18.5.1945 έπιστολήν τού τότε Ιερομόναχου Ακακίου
Παπά, τήν οποίαν άπέστειλεν προς τόν πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομον
έζ αφορμής της άπό 1.6 1944 αχαρακτήριστου Εγκυκλίου τοϋ πρ. Φλω-
ρίνης.

Εις τό παρόν τεύχος θά γνωρίσωμεν, πάντοτε ώς προκύπτει έκ τών
πηγών, τήν κατά τό 1945 προσπάθειαν δι' ένωσιν και διατί αύτη άπέτυχεν.

Ευθύς ώς προεκαλεσεν τό σχίσμα (*), ό πρώην Φλωρίνης Χρυσόστο-
μος, έπεδίωζεν νά έπιβάλη τά φρονήματα του έπϊ της Εκκλησίας τών
Γ.Ο.Χ. και νά έλέγχη τόν κλήρον, τάς Ιεράς Μονάς και τόν πιστόν λαόν,
διά τούτο έφέρετο συνήθως υπέρ της ενώσεως. '

(1) Ώ ς γνωστόν τό 11)37 ό Δημητριάδος Γερμανός και ό πρώην Φλωρίνης Χρυσόστο-
μος Λροεκάλεβαν σχίσμα «ίς τήν Έκκλησίαν τών Γ.Ο.Χ. Ή αιτία τοΰ σχίσματος είναι
ή γνωστή θεωρία τοΰ περί τοΰ δήθεν «δυνάμει και ουχί ενεργεία» σχίσματος τον Νεοη-
μ,ερολογιτισμοΐ.
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Δυστυχώς όμως, τήν ένωσιν ούτος ήννόει πάντοτε ώς ύποταγήν των
Πάντων εις αυτόν και κυρίως άποδοχήν ύφ' όλων τοΰ πεπλανημένου φρο-
νήματος του, ένω υπό της Εκκλησίας των Γ..ΟΧ. σθεναρώς πάντοτε προ-
εβάλλετο ώς προϋπόθεσις διό τήν ένωσιν ή αποβολή και άπομάκρυνσις
τοϋ πεπλανημένου τούτου φρονήματος, ήτοι νά άποπτύση τήν θεωρίαν του,
ότι δήθεν ή Νεοημερολογιτική Εκκλησία δέν είναι σχισματική, άλλα κα-
νονική «Μητέρα Εκκλησία», ή δέ Εκκλησία των Γ.Ο.Χ. κατά τήν θεω-
ρίαν του «φρουρά», «άλύμαντος πλευρά», «αρτηρία...» κλπ. σοφίσματα.

Διά τόν λόγον αυτόν, ώς εϊδομεν και ή πρώτη προσπάθεια δι' ένω-
σιν, ή όποια έσημειώθη αρχάς τοϋ 1940 άπέτϋχεν. Ή προσπάθεια αυτή
εκτίθεται εις τό τεύχος τοϋ «Κ.Γ .̂Ο.» Ιουλίου - Αυγούστου τοΰ 1982 εις
τάς σελίδας 185 έως 191.

Η ΚΑΤΑ ΤΟ 1945 ΠΡΟΓΠΑΘΕΙΑ Δ Γ ΕΝΩΣ 1Ν

Τό 1937 δημιουργείται, ώς εϊπομεν, τό σχίσμα τοϋ πρώην Φλωρίνης
και Δημητριάδος έκ της γνωστής αιτίας, ήτοι τής αρνήσεως ύπ' αυτών
της Ομολογίας τοϋ 1935 και υΐοθετήσεως τής πλάνης περϊ τοϋ δήθεν
«δυνάμει και ουχί ενεργεία» σχισματικής τής Ν.Ε

Εις τήν Έκκλησίαν των Γ.Ο.Χ. και μετά τό 1937 παραμένουν πιστοί
οϊ Επίσκοποι Κυκλάδων Γερμανός και Βρεσθένης Ματθαίος.

Τό 1944 αποσχίζεται και ό Κυκλάδων Γερμανός, όστις άφοϋ έπί έζ
(6) έτη παρέμεινεν ενεργών μόνος του, κατόπιν., τόν Δεκέμβριον τοϋ
1949 άπερροφήθη ύπό τοϋ σχίσματος τοϋ πρώην Φλωρίνης (όρα σχετι-
κώς Κ.Γ.Ο 57)Σεπτέμβριος 1982, σελ. 238-245, 58-59) Οκτ. - Νοέμβρ.
1982, σελ. 289-298' 60) Δεκ. 1982, σελ. 338-346, 61)Ίαν. 1983, σελ.
27-36 και 62)Φε6ρ. 1983. σελ. 6 2 - 6 6 ) .

Μετά τήν άποτυχίαν τής προσπάθειας δι" ένωσιν κατά τό 1940 και
κυρίως μετά τάς κατά τό 1944 Εγκυκλίους τοϋ πρώην Φλωρίνης και τοϋ
Βρεσθένης Ματθαίου, όστις άπεκάλυψεν και συνέτριψεν διά τής ιστορι-
κής του Εγκυκλίου (όρα Κ.Γ.Ο Ιούνιος και Ιούλιος 1983) τήν προδο-
σία και τήν άήθη συμπεριφοράν τοϋ θεωρουμένου ώς «μεγάλου Ίεράρ-
χου και δεινοϋ θεολόγου» πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου, προεκλήθησαν
άνησυχίαι εις τόν λαόν, όστις έζήτησεν αγάπης και ένωσιν.

Τό αίτημα τής ενώσεως έχρησιμοποίησεν ό Φλωρίνης διά νά ύπα-
γάγη όλους ϋπό τόν ίδικόν του έλεγχον και έπιβάλη κυρίως τήν θεωρίαν
του, ότι ή Νεοημερολογιτική Εκκλησία δέν είναι σχισματική, άλλα «Μη-
τέρα Εκκλησία», οι δέ Γ.Ο.Χ. «φρουρά» κλπ.

Αντιθέτως προς τόν πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομον ό Επίσκοπος
Βρεσθένης Ματθαίος έ£ήτησε τήν ένωσιν και είργάσθη δι' αύτήν,/ίέπί τή
βάσει τής "Ομολογίας - Έκκλησιολογίας ίής' Εκκλησίας των Γ.Ο.Χ. και
διά τής άποκηρύξεως ϋπό τοϋ πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου και τοϋ
Κυκλάδων Γερμανού τών βλάσφημων αυτών κηρυγμάτων.

Εκ τής όλης κινήσεως προς «ένωσιν» κατά τό 1945 ό Φλωρίνης δέν
κατώρθωσε τίποτε πλην νά προσεταιρισθή δύο συνεργάτας τοϋ Επισκόπου
Βρεσθένης, ήτοι τους Αρχ)τας 'Ακάκιον Παπάν και Κοσμάν Καράμπελαν.

Ό «ΚΗΡΥΞ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ- (15.6.1945, αριθ. φύλ. 3. πε-
ρίοδος Β') διασώσει τά σχετικά γεγονότα, τοϋ 1945, ώς ε£ής:
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Τήν 1ην Μαίου 1945 οι κληρικοί 1) Πρωθιερεύς Ευγένιος Τόμπρος,
2) Αρχιμανδρίτης Ακάκιος Παπάς, 3) Αρτέμιος Ξενοφωντεινός και 4)
Αρχιμανδρίτης Κοσμάς Καράμπελας, ώς συνοδική Επιτροπή παρά τώ Έ-
πισκόπω Βρεσθένης συνεδρίασαν εις τήν έν Παιανία (Λιόπεσι) Αττικής
Μονήν τοϋ Ακακίου Παπα και συνέταξαν έγγραφον, όπερ απέστειλαν
προς τόν Έπίσκοπον Βρεσθένης Ματθαίον δια τοϋ οποίου έΗέθετον τήν
κρισιμότητα τοϋ αγώνος έκ της πτώσεως τών Αρχιερέων και είσηγοΰντο,
όπως προβή εις χειροτονίας Επισκόπων.

Ή ιδία Επιτροπή κατόπιν φορτικής επιμονής τοϋ Άρχ)του Κοσμά
Καράμ^ιελα εδέχθη νά έπιόκεφθή και τους έκπεσόντας έκ της Εκκλη-
σίας των Γ.Ο.Χ. τό 1935, Αρχιερείς Πολύκαρπον Λιώσην και Χριστόφο-
ρον Χατ£ήν και τους πείσουν νά επιστρέψουν εις τήν Όρθοδοξίαν.

Ό Πρωθιερεύς π. Ευγένιος Τόμπρος εις τόν προαναφερθέντα «Κή-
ρυκα Γνησίων ΌρθοδόΕων» γράφει:

«Ταυτοχρόνως δέ έπροτάθη παρά τοΰ Πατρός Κοσμά δπως μεταβώμεν εις
τόν Διαυλείας Πολύκαρπον Λιώσην, και προτείνομεν εις αυτόν δπως έπανέλθη ο'τ>-
τος και πάλιν ε'ις τήν Όρθοδαξίαν. Κατ' αρχάς, εγώ δ Πρωθιερεύς Εύγέν.ος Τόμ-
προς και δ Αρχιμανδρίτης Αρτέμιος, άπεκρούσαμεν τήν πρότασιν ταύτην, διότι
έσκέφθημεν δτι άφοϋ έπί τόσα ετη παρέμεινεν έν τ·ζ κακοδοξία και άπεκήρυξαν
τόσον αυτός δσον και δ Χριστόφορος Χατζής τους Παλαιοημερολογίτας καϊ τάς
δοξασίας αυτών, και έδήλωσαν εϊς τήν κακόδοξον Έκκλησίαν δτι έπλανήθησαν, και
δτι ουδόλως έθίγησαν τά δόγματα και αϊ παραδόσεις και οί θείοι και ιεροί κανό-
νες διά της αλλαγής τοΰ εορτολογίου, ώς άνέγραψεν τότε το έπίσημον όργανον της
Εκκλησίας της κακοδόξου. Ή «Εκκλησία» ύπά ήμερομηνίαν 9ης Νοεμβρίου 1935,
ύπογράψαντες μάλιστα και σχετιχόν λίβελλον, έσκέφθημεν δτι 5έν ήτο δυνατόν
ποτέ ούτοι συμφώνως μέ τους θείους και ιεροΐις κανόνας νά επανέλθουν . εις τήν
Όρθοδοξίαν και νά πράξουν δ,τι έπρεπε.

Επειδή δμως επέμεναν τόσον δ Πατήρ Κοσμάς δσον και δ Πατήρ Άκάκιος
κα'ι διά νά μήν έπέλθη διάστασις, μεταξύ ημών, ένεδώσαμεν νά μεταβώμεν προς
συνάντησίν των, δπως και μετέβημεν μόνον εις τόν Πολύκαρπον Λιώσην κατά τήν
ίιην Μαΐου εις τήν έν Ταμπουρίοις οίκίαν του, τόν 6ποϊο^ κα'ι συναντήσαμεν. 'Α-
φοϋ παρεκαλέσαμεν αυτόν νά έπιστρέψη εις τήν Όρθοδοξίαν (άφοϋ βεβαίως τη-
ρΎ}Βοϋν οί νόμοι της Εκκλησίας) μας άπήντησεν δτι θεωρεί Ιπάναγκες δτι πρέ-
πει νά Ινωθοΰν δλοί οί Αρχιερείς, τότε έξεθέσαμεν εις αυτόν δλα τά γεγονότα
τών άλλων Αρχιερέων και αάς παρεκάλεσεν άφοΰ μας ήκουσε νά τοΰ παραθέσω-
μεν δλας τάς εγκυκλίους και λοιπάς δημοσιεύσεις τών Αρχιερέων δπως κατατο-
πισθή περί δλων τών γεγονότων, ατινα έμεσολάβησαν κατά τό διάστημα τής άπο-
μακρύνσεώς του από τόν ιερόν ημών αγώνα, κα'ι τά όποια άνέλαβεν δ π Κοσμάς
νά τοΰ προσαγάγη ειπών συγχρόνως εις ημάς 5τι θά μάς ειδοποιούσε διά τά πε-
ραιτέρω.

Πράγματι, κατά τήν 18ην Μαΐου ελαβον έπιστολήν (δ Πρωθιερεύς Ευγένιος)
τοδ Πατρός Κοσμά, εις ην μοί έγνώριζεν δτι νά περιμένο) εις Κερατέαν (Κωμόπο-
λιν) άπ' δπου θά διήρχοντο δι' αυτοκινήτου δ Λιώσης και Χατζής κα'ι Κοσμάς
διά τήν Μονήν τοϋ 'Αγίου Βρεσθένης νά μέ έπαιρναν και έμέ, δπως μεταβώμεν
προς συνάντησίν τοΰ Αγίου Βρεσθένης. Πράγματι τήν ό)ρισμένην ήμέραν και ώ-
ραν ήλθαν και άνήλθαμεν εις τήν Μονήν, δπου συναντήσαμεν τόν "Αγιον Βρεσθέ-
νης, μετά δίωρον συζήτησιν, άφοϋ έξεθέσαμεν τάς γνώμας ημών (δηλ. δ Επίσκο-
πος Βρεσθένης και δ Πρωτοσύγκελλος αύτοΰ) το πώς πρέπει νά γίν^ ή ενιοσις.
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συμφώνως των θείων και ιερών κανόνων και ηχούσαν τάς γνώμας ημών τι' έζητώ-
μεν τόσον 5ιά τον Φλωρίνης, δσον και δια τον Κυκλάδων, ήννόησαν δέ ποία τύχη
θα ανέμενε και αυτούς (δηλ. δτι θα έζητοΰμεν καϊ δι' αυτούς δ,τι διατάσσουν οί
ιεροί κανόνες) , μας επρόλαβον και μας είπον δτι θ» διαβιβάσουν ταΰτα εις τους
άλλους Αρχιερείς, και θα μας ειδοποιούσαν σχετικώς περί τών απόψεων των».

(«Κ.Γ.Ο.», αριθ. φύλ. 3)15.6.1945)

Ένώ ακόμη ουδέν εϊχε γνωοθή έπϊ τής συναντήσεως και τών ενερ-
γειών τών δύο Αρχιερέων Χριστόφορου Χατ£ή και Πολυκάρπου Λιώση
μετά τοΰ πρ. Φλωρίνης, οί όποιοι εϊχον αναλάβει νά μεσολαβήσουν, τήν 26
Μαίου

«... ήμέραν Παρασκευής και χωρίς εν τω μεταξύ νά σημειωθή καμμία συ-
νάντησις ημών, επειδή ως προείησι^ε^ άνεμέναμεν τήν άπάντησιν των Αρχιερέων
προσΐιλΟον εις τα Γραφεία, ημών Σχοά Φέξη 72 έν Αθήναις προς συνάντησίν μου
(τοΰ Πρωθιερέως Ευγενίου) 1) δ Αρχιμανδρίτης "Ακακίας, 2) δ ,Αρχιμανδρί-

της Κοσμάς, 3) δ Αρχιμανδρίτης Αογγινος (τοΰ Φλωρίνης) και 4) δ Μοναχός
Αντώνιος Μουστάκας (χοΰ Φλωρίνης) και μέ παρεκάλεσαν δπιος μεσολαβήσω ευ-
μενώς προς τον Έπίσκοπόν μου Βρεσθενης κ.κ. Μαχθαΐον υπέρ της ενώσεως χών
Αρχιερέων, και χής συνανχήσεως αύχών έν τόπω και χράνω δρισθησομένω παρ
αυτών, προς συζήτησιν τών ζητημάτων τής ενώσεως. Ύπεσχέθην δέ εις αυτούς
δτι δλα ταΰτα θα τα διαβιβάσω εις τον Έπίσκοπόν μου, και τήν ερχομένην Δευ-
τέραν 29ην Μαίου, θα τους έ'διδον άπάντησιν έπ'ι τών ενεργειών μου.

Πράγματι, κατά τήν 28ην Μαΐου ήμέραν Κυριακήν άνήλθον εις τήν Ίεράν
Μονήν τοΰ Αγίου Τ3ρεσθένης, και τον κατέστησα ίν/]\ι.ερον όλης τής υποθέσεως,
δστις εύχαρίσχως άκουσας ταΰτα ώς και πάντοτε έπιθυμών τήν καχά Χριστόν ενω-
σιν, μέ διέχαξεν καϊ συνεχάξαμεν άπό κοινοΰ εγγραφον προς χόν Φλωρίνης και δι'
α,ύχοΰ προς τους άλλους Αρχιερείς το δποϊον άφοΰ έλαβα μαζί μου άνεχώρησα
δι' Αθήνας, και τό δποΐον κατά τήν έπομένην ημέρας Δευτέραν 29ην Μαΐου απέ-
στειλα προς τον Φλωρίνης, μέ τόν Ίερομόναχον Γρηγόριον Παπαβλάχον, Καυσο-
καλυβίτην Άγιορείτην, δστις μεταβάς εις τά Γραφεία αύτοϋ Χαλκοκονδύλη 7 έπέ-
δωσεν είς τάς χείρας τοΰ ιδίου.

Τό Ιγγραφον δέ τούτο είναι τό έξης:

ΙΙρός

Τον Σεβασμιώτατον π. Φλωρίνης κ. Χρυσόστομον, κει δι' αύχοΰ προς τους Σεβα-
σμιωχάτους 1) Κυκλάδο^ν κ. Γερμανόν, 2) Διαυλείας κ. Πολύκαρπον, και 3)
Μεγαρι'δος κ. Χρισχόφορον.

Εις Αθήνας
Σεβασμιώτατοι,

'!*
Επιτροπή Κληρικών αποτελούμενη, εκ τών Αρχιμανδριτών, 1) Άκακίου, 2)

Λογγίνου, 3) Κοσμά, και 4) Μονάχου Αντωνίου Μουστάκα, έπεσκέφθη τόν IIρω-
τοσύγκελλον ημών, Εύγένιον Τόμπρον κατ' αύτάς, είς τό έν Αθήναις Γραφεΐον
ημών, Στοά Τέξη 72 και έζήτησε παρ' αυτοΰ, δπως μεσολάβηση παρ' ήμΐν 1) δ'.ά
τήν ενωσιν ημών τών πέντε Αρχιερέων, 2) δπως κατ' αύτάς συναντηθώμεν είς
τόπον και χράνον έν Αθήναις, δν άπό κοινοΰ θέλομεν δρίση και διακανονίσιομεν
τά τής ενώσεως, και 3) έγνώρισεν, είς αυτόν δτι τόσον ή Τμετέρα Σεόασμιότης,
δσον και οί λοιποί Αρχιερείς επιθυμείτε τήν "Ενωσιν, δστις και μέ κατέστησεν
ένήμερον τής δλης υποθέσεως.

.
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Έπί πάσι τούτοις, και ίνα τεθή τελεία και παύλα πλέον, περί τάς τοιαύτας
κινήσεις και συζητήσεις, γνωρίζομεν Ύμΐν τα έξης: "Οτι είμαι απολύτως σύμφω-
νος, δια τήν ενωσιν ταύτην, ήτις ασφαλώς θα ένώσΐζ) πρώτον το Χριστεπώνυμον
πλήρωμα, τής έν Ελλάδι Όρθοδόξου Εκκλησίας και άλλαχοΰ, και οεύτερον θα
έπιφέρη τήν πρόοδον και τήν νίκην της Όρΰοδόξον ημών Πίστεως.

Πλην δμως ή έ'νωσις αϋτη ίνα άφ' ενός μεν έπιφέρη καρπούς, άφ' ίτέρον δέ,
είναι εύάρεστος ενώπιον τοΰ Κυρίου των Δυνάμεων, και της Δόξης, δέον να πρα-
γματοποιηθή εν τω πλαισίω πάντοτε τών θείων και ιερών Κανόνων, και έν γένει
της Όρθοδοξίας. Ή ταπεινή δέ γνώμη ημών έπί τοΰ σοβαρωτάτου ζητήματος τού-
του, είτε εάν πραγματοποιηθώ, εϊτε ού, ή ανωτέρω συνάντησίζ είναι ή εξής: 1) Δι'
Τμάς τόν Σεβασμιώτατον π. Φλωρίνης Χρυαόοτο\ιον άπαιτοϋμεν τα έξης: «"Οπως
έξαπολύσητε έγκύκλιον εις ίλόκληρον τόν Έλληνικόν Λαόν, εις ην ν' άναφέρηται
οτι ή Εκκλησία τής Ελλάδος, άφ' ης ημέρας είσήγαγεν το Γρηγοριανόν 'Έιορτο-
λόγιον κατέστη Σχισματική, τό) Μυστήρια της είναι άκυρα, τό \χΰρο της τό έπιτε-
λεσθέν από τοΰ Σχίσματος και έντεΰθεν, δεν Ιχει τήν άγιαστικήν χάριν, και τα
παιδία τά βαπτισθέντα εις τά εκείνων βάπτισμα, ερχόμενα, είς τήν Καθολικήν Έκ-
κλησίαν δέον ν' άναμυρώνωνται.

2) Δια τόν Σεβασμιώτατον Κυκλάδων Γερμανόν τά έξης: "Οπως και ο5τος
εξαπόλυση έγκύκλιον εις τόν Έλληνικόν Λαόν, νά άναφέρι;) τά έξης: 1) Νά άναι-
ρή τά δσα εγραψεν βλάσφημα, αισχρά, και αηδή περί τών συμβόλων τών εκπαλαι
εγκεκριμένων, παρά τής Όρθοδόξου Εκκλησίας, τών συμβολιζόντων τήν Κυρίαν
θεοτόκον, 2) Νά άναιρή δτι τά συγγράματα, τοΰ Αγίου Διονυσίου τοΰ "Αρεοπα-
γίτου είναι νόθα, 3) Νά δενθή τά δσα ή ^ΟρΒόοΌξος Χριστιανική Εκκλησία, δέ-
χεται περί τής άχειροποιήτου Εικόνος τοΰ Κυρίου ημών Ίησοΰ Χρίστου και 4) Νά
άναιρέσττ] τάς έν τή έγκυκλίω του φράσεις οτι ήμεΐς είμεθα είδωλολάτραι, αιρετικοί,
βλάσφημοι καΐ άθεοι.

Διά δέ τους Πολύκαρπον Λιώσην και Χριστόφορον Χατζήν τά εξής: "Οπως
ούτοι άποκηρύξωσι τήν Σχισμ,ατικήν Έκκλησίαν τής Ελλάδος, και δή τόν Άρχιε-
πίσγ,οπον Αθηνών εις τους εί' δν υποτάσσονται μέχρι <3^\\ιζρο^, διά δικαστικού κλη-
τήρος, 2) Ν' άναιρέσωσι δσα ήρνήθησαν, και άνέγραψεν τά έπίσημον Οελτίο^ τής
Εκκλησίας τής Ελλάδος «ΕΚΚΑΗΣΙΑ» τή 9η Νοεμβρίου 1946 αριθ. 45, εγγρά-
φως, προς ημάς τους τρεις Αρχιερείς. Και 3) Νά τεθώσιν είς έξάμηνον άργίαν
παρ' ημών λίαν επιεικώς, μετά τήν δποίαν θέλουσι έπανέλθη εις ένέργειαν. Μετά
ταΰτα δέ νά συνέλθωμεν κα'. ύπογράψωμεν 1) κοινόν Πρακτικόν Πίστεως, δπερ
θά κοινοποιήσωμεν είς όλόκΓ-ηρον τόν Έλληνικόν λαόν. Και 2) Νά έξαπολύσω-
μεν κοινήν έγκύκλιον, είς έλόκληρον τόν Έλληνικόν λαόν, και κλήρον εις ους
θά γνωρίζωμεν τά τής ενώσεως ημών, καλοΰντες αμα αυτούς δπως πειθαρχήσωσιν
είς τά κελεύσματα ημών.

Παρακαλείσθε και αύθις δπως γνωρίσητε ταΰτα είς τους έν λόγω Επισκό-
πους, γνωρίζοντες μετά ταΰτχ και είς ημάς τά αποτελέσματα τών ενεργειών σας,
ατινα εύχόμεθα Γνα ώσιν ευχάριστα.

1" Ό έν Έπισκόποις ελάχιστος

Διάπυρος προς Κύριον εύχέτης

ΒΡΕΣΘΕΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

Ή άπσντησις έπί τής ανωτέρω επιστολής ήτο ή.· οιωπη.
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Ή πτώσις του Άκακίου Παπδ και Κοσμά Καράμπελα

Ένω όμως ό Επίσκοπος Ματθαίος άπέστειΛε τήν 28ην τό ανωτέρω
έγγραφον ό Κοσμάς Καράμπελας και ό Ακάκιος Παπάς τήν ιδίαν Κυρια-
κήν (28ην Μαίου) προσεχώρησαν σιωπηλώς είσ τό σχίσμα τοϋ πρώην Φλω-
ρίνης Χρυσοστόμου και έμνημόνευσαν εις τήν τελεσθεϊσαν ύπ' αυτών λει-
τουργίαν τόν έκπεσόντα πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομον.

Ιδού πάλιν πώς διασώσει τά γεγονότα ό «Κ.Γ.Ο.»:

«Έν χψ μεταξύ δμως κατά τήν Κυριακήν 28ην Μαίου, δηλ. δύο Υ]μέρας μετά
τήν έπίσκεψιν των ανωτέρω κληρικών εις τό Γραφεϊον ημών Στοά Φέξη 72, ένψ
άνέμενσν τήν άπάντησίν των τήν έπομένην Δευτέραν έξαφνα μανθάνομεν δτι τό-
σον δ Πατήρ Άκάκιος δσον και δ Πατήρ Κοσμάς Ιμνημόνευσαν τόν Φλωρίνης
εις τήν Λειτουργίαν της Κυριακής, και έκήρυξαν τήν Ινωσιν. συλλειτουργήσας
μάλιστα δ Πατήρ Άκάκιος μέ Ίερομόναχον χειροτονηθέντα άρτι ύπό τοΰ Φλωρί-
νης, χωρίς ημείς νά γνωρίζοιμεν απολύτως τίποτε. Πληροφορηθείς Ιγώ δμως δλα
ταΰτα έν Λιοπεσίψ τήν αυτήν Δευτέραν καθ' ην κατέβαινον ε!ς Αθήνας, ίνα επι-
δώσω τό Ιγγραφον τοϋ Σεβασμιωτάτου Βρεσθένης είς τόν Φλωρίνης, ήτοι τήν
29ην Μαΐου, απέστειλα Ινα σημείωμα είς τόν Πατέρα Άκάκιον, και τοϋ κατέ-
στησα γνωστά τά δσα Ιμαθον και τόν συνεβούλευσα μάλιστα νά μήν προτρέχη είς
τόσον σοβαρά ζητήματα, άνευ και της γνώμης ημών. Εις άπάντησίν δέ τοΰ ση-
μειώματος μου εκείνου ελαβον τήν έξης άπάντησίν παρά τοΰ Πατρός Άκακίου:

ΑΊδεσιμώτατε και αγαπητέ μοι έν Χριστώ Πατήρ Ευγένιε, Χριστός Ανέστη.

"Ελαβα τό σημείωμα σας και σας απαντώ:

Ό Μουστάκας έλθών ένταΰθα μετ' άλλων Ιερέων της παρατάξεως των μάς
έξηγήθησαν και μάς έπληροφόρησαν δτι και δ Φλο>ρ!νης τά αυτά πρεσβεύει (2) ,
δπως και ημείς, μέ τήν διαφοράν δτι ώς επιστήμων και γνώστης τών κανόνων
και τής αναλύσεως αυτών, γράφει ώς γράφει μεταχειριζόμενος τό δυνάμει καϊ ε-
νεργεία και τήν έκ τών υστέρων καταδίκην διά Συνόδου, προς έπιστροφήν άναγ-
καστικήν τών Νεοημερολογιτών, οΐτινες άνευ Συνάδου είναι αδύνατον νά επιστρέ-
ψουν, διότι οί Κληρικοί των τους πείθουν δτι βαδίζουν καλώς. Μάς ύπεσχέθησαν
δέ δτι θά έκδώση έγκύκλιον σύμφωνα μέ τήν γνώμην μας, θά,' παύση τοϋ λοιπού νά
μεταχειρίζεται τό δυνάμει και ενεργεία, συγχρόνως δέ προσεχώρησαν και οί Λιώ-
σης και Χατζής μεταβάντες επανειλημμένως είς τόν Φλωρίνης, Ιλθόντες και είς
τόν Σεβ. Βρεσθένης. "Ολη αυτή ή κίνησις μέ επεισεν δτι έφθάσαμεν εις τό τέρμα
διά νά λείψη ή διαίρεσις, ήτις τόσα κακά επέφεραν εις τόν αγώνα μας, και ό κό-
σμος μάς Ιφυγεν δλος ένεκα πού τάς περισσοτέρας Εκκλησίας έχουν αυτοί, και
δ Φλωρίνης ώς έχων καλόν παρελθόν εκτιμάται παρά πάνυων και διά τών πολ-
λών επιστημονικών συγγραφών του ελκύει τους καλλίτερους (3) .

Διό αγαπητέ μοι πρόσεξε πολύ και αν είς τό βαρύτερον και σοβαρότερο^ \ιέ-
ρος συναντώμεθα μετά τοϋ Φλωρίνης δπως και συναντώμεθα, διότι δ ίδιος λέγει,
έάν έγώ έθεωροΰσα τήν Έκκλησίαν αυτήν εντάξει και τά μυστήρια της, θά συλ-

(2) Μόνον ώς άνόητον και μωρόν δύναται νά χαρακ-τηρισθη τοϋτο, ίίτοι: «τά αυτά
πρεσβεύει», διότι, οχι δέν πρεσβεύει τά αΐιτά, άλλα και τά άντν&ετα όλως υποστηρίζει.

(3) ΠοΓ> φρόνημα "Ορθοδοξίας η ποίαν σχέσιν έχει ή έπιστολι'ι αύτη προς τήν προ-
ηνουμένην, ή οποία εξετέθη εις τόν «Κ.Γ.Ο.» Αΰγοι»στος 1!<83. Τί κάμνει ό διά&ολος ιης
ματαιοδοξίας και ή «πατερίτσα». Πόσον δύσκολον είναι νά στα&η κανείς άτρωτος μέχρι
τέλους είς τήν πίστιν και τήν άρετήν. Είναι φρικιαστικά τϊι νεα στοιχεία περί τής «χει-
ροτονίας» του είς έπίσκοπον τό 1961...
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λειτουργούσα μετά των Κληρικών της, ή θά ειχον συνάφειαν και σχέσιν, ενώ αυτό
δέν έγινε ποτέ' δέν θα άπεκήρυττον τον Δημητριάδος μεθ" ο5 συνεργαζόμην κα-
λώς επί ΙΟετίαν, δέν έστειλα δέ ποτέ κανέναν να κάμη μυστήριόν τι εις Νεοημερο-
λογίτας, ώστε ποϋ με ευρίσκετε ύπεύθυνον; "Αρα αγαπητέ μοι 9.ς προσέξωμεν πε-
ρισσότερον τά Ιργα και δχι τα λόγια, και ας θυσιάσωμεν εάν απαίτηση ή ανάγκη
τάς τυπικάς διατυπώσεις ίνα κερδίσωμεν το παν, την ούσίαν (4) . Βλέπεις αγαπη-
τέ μοι δσον περνά δ καιρός και ύποδιαιρούμεθα (5) περισσότερον, αντί νά ένωθώ-
μεν δλοι, και κατά τον άπόστολον πασά πόλις και χώρα καθ" έαυτήν μερισθεΐσα
έρημοΰται, και μή δάκνεισθε αλλήλους "να μή άναλλωθεΐτε. Σύ ώς πολύ περισ-
σότερον τοϋ άγ. Βρεσθέντς-κοινωνικός και έχων εύρυτέρας αντιλήψεις και διά-
κρι'σΐν, μή περιορίζεται εις τά τετριμμένα, ώς τον π. ΑύΕέντιον διά τό αν
μυστήρια γενόμενα από Ιερείς του Κυκλάδων θά έπαναλαμβάνωνται κλπ. Αυ-
τά φέρουν μεγάλην εύθύνην και βλάβην. Ενεργήσατε συναντηθείτε και μετά τοϋ
Μουστάκα, διά νά προν.ύ<\>η εν μέγα καλόν δια τόν Ιερόν αγώνα μας.

Ταΰτα εν ολίγοις

Σέ ασπάζομαι έν Κυρίω

ί Αρχιμανδρίτης Άκάκιος

Τη 29.5.1945

Δυστυχώς διά τόν Ακάκιον Παπαν ή πτώσις του έσημειώθη. Από
τήν στιγμήν αυτήν θά πίπτη συνεχώς και τό 1961 θα ήγηθή ώς «Επίσκο-
πος» τοΰ σχίσματος τοϋ πρώην Φλωρίνης. Ό Αρχ)της Κοσμάς Καράμπε-
λας( 6 ) θά προσχώρηση εις τήν σχισματοαίρεσιν τοϋ Νεοημερολογιτισμοϋ,
οι δέ Χριστόφορος Χατϋής και Πολύκαρπος Λιώσης ομοίως θά προσχω-
ρήσουν και αυτοί εις τήν σχισματοαίρεσιν τοϋ Νεοημερολογιτισμοϋ.

Έκ των ανωτέρω δημιουργούνται πολλά ερωτήματα έκ της απαντή-
σεως των οποίων ερμηνεύονται και ι ά ανωτέρω γεγονότα και κυρίως:

α) Τι έσήμαινε τό κίνημα δι' ένωσιν τοϋ 1945.

β) Διατί επέστρεψαν οι δύο Αρχιερείς Χριστόφορος ΧατΖής και Πο-
λύκαρπος Λιώσης.

γ) Πώς και διατί τνώθησαν μετά τοϋ πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου.
Περί αυτών όμως θά ώμιλήσωμεν εις τό έπόμενον τεύχος.

(Συνεχίζεται)

(4) Ιδού ™ΰ κατέληξαν μέ την «οίκονομίαν» τους διά νά κερδίσουν δήθεν τήν ον-
οίαν. Ό διάβολος γνωρίζει "ά πλανά τους άνθρωποι*;, οί οποίοι δέν έχουν βαθείαν πίατιν
και τους διακρίνει ματαιοδοξία.

(5) Ή Εκκλησία των Γ.Ο.Χ. δέν ύποδιηοέΦη, αλλά τό σχίσμα τοϋ προ^ην Φλωρίνης
έγέννησεν ηδη δ σχίσματα, ένω έϊς τήν οΰσίαν κάθε κληρικός έχει τήν ίδικήν του πο,ρά-
ταξιν... Ό Κΰριος νά γίνη ίλεως και νά σώση άπό τήν πλάνην τοΐ>ς άίτλοϋς και εϋλαδεϊς
χριστιανούς, οί όποιοι ως πρόβατα σύρονται δπισθ'εν αΰτων.

(6) "Αν είμεΦα καλώς πληροφορημένοι ό Άρχ)της Κοσμάς Καράμπελας και ό Έπί-
σχοπος Πολύκαρπος Λκόσης ζουν εισέτι. ΕϊίΚ' νά τους δίόση ό Θεός μρτάνοιην.


