
170 Ξ ΓΝιΗΣίΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ

ΟΚΚΛΗΟΙΟΛΟΠΚ/Ι

ΠΡΟΣ ΝΕΑΣ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΝ
*€>πωσδήποτε τό σχίσμα τοΰ πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου (1937),

άπεδυνάμωσε τόν ιερόν τής Έκκλησας αγώνα. "Αν τό 1935, ό άγων της
Εκκλησίας, διό της επιστροφής και ομολογίας τών τριών Αρχιερέων, έλα-

βεν μεγάλας διαστάσεις, διό δέ της χειροτονίας νέων Επισκόπων ή Εκ-
κλησία έξηλθεν τοϋ χειμώνος και ώδευεν κανονικώς, κατόπιν διά της πα-
ραχαράξεως της Ομολογίας και της δημιουργίας τοϋ σχίσματος, ύπό τοϋ
πρώην Φλωρίνης, είσήρχετο πάλιν εις περίοδον δοκιμασίας. Ό Ζα-
κύνθου εϊχεν επιστρέψει αμέσως εις τήν κακοδοζίαν, ό Δημητριάδος
εϊχεν αποθάνει (1943) κακοδοΕών, οι δέ Χριστόφορος Χατζής και Πολύ-
καρπος Λιώσης είχον και αύτοϊ επίσης προσφύγει εις τόν Νεοημερολογιτι-
σμόν(*), τό 1935, ό δέ Κυκλάδων Γερμανός, και λόγω χαρακτήρος, άλλα
καί διά αντικανονικός ενεργείας και ασυνέπειας ήκολούθησεν ιδίαν γραμ-
μήν προς καιρόν, ήρνεϊτο δέ τήν μετά τοϋ Βρεσθένης συνεργασίαν, κατέ-
λη£εν δέ τό έτος 1949 εις τό σχίσμα) τοΰ πρώην Φλωρίνης. Μόνος Επίσκο-
πος τής Εκκλησίας τών Γ.Ο.Χ. κατά τήν περίοδον 1942 — 1948 ύπήρίεν
ώς έκ τούτου ό Βρεσθένης Ματθαίος.

"Ηδη άπό τό 1945 τό πρόβλημα τής ελλείψεως Επισκόπων γίνεται
εμφανές, δοθέντος, ότι καί ό Επίσκοπος Βρεσθένης Ματθαίος ήτο ήδη
υπέργηρος καί ή Εκκλησία έκινδύνευε νά μείνη χωρίς Επισκόπους.

Τό πρόβλημα τής Επισκοπικής Διαδοχής έγείρετο πάλιν μεγάλο.
Ήδη τόν Νοέμβριον τοϋ 1945 γίνεται πρότασις άπό τους κορυφαίους

Κληρικούς προς τόν Έπίσκοπον Βρεσθένης Ματθαίον, όπως στάθμιση τάς
εύθύνας του καί προβή εις χειροτονίας νέων Επισκόπων, οι όποιοι θα
επανδρώσουν τήν Έκκλησίαν καί δέν θά επιτρέψουν νέαν δοκιμασίαν είς
Αυτήν.

Χαρακτηριστικόν είναι τό άπό 28 11 1945 έγγραφον τών: α) " Αρχι-
μανδρίτου Ακακίου Παπά (δέν εϊχεν ακόμη άποσκιρτήσει έκ τής Έκκλη-
σίος), β) "Αρχιμανδρίτου Αρτεμίου Ιενοφωντεινοϋ, γ) Πρωθιερέως Ευγε-
νίου Τόμπρου καί δ) Αρχιμανδρίτου Κοσμά.

Παραθέτομεν τό κείμενον ώς έχει:

«Έν Αθήναις τπ 28)11 του 1945
Προς τόν Σεβασμιώτατον Έπίσκοπον Βρεσθένης

κ.κ. Ματθαίον.
Κερατέαν

Σεβασμιώτατε,
Ή έκρυθμος και οδυνηρά καΤάστασις τοΰ τε "Εθνους η-

μών και τής Διοικούσης Εκκλησίας άφ* ενός καί τίϋν καθ' ή-
(') Έπανήλθον δέ τό 1945 διά νά ενισχύσουν τό σχίσμα τοΰ πρώην Φλωρίνης, αλλά

και πάλιν άττοτυχόντες προσέφυγον οριστικώς τό 1953 εις τόν Νεοημερολογαισμόν.
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μάς εκκλησιαστικών πραγμάτων άφ' έτερου, δεν λανθάνει
την Ύμετέραν προσοχήν καθώς και τό γεγονός τής παντε-
λούς σχεδόν νεκρώσεως του Ίεροΰ ημών αγώνος. Αιτία
πάντων τούτων, βεβαίως, Σεβασμιώτατε, δεν είναι άλλη ώς
και ύμείς γιγνωσκετε εκτός τής αμαρτίας ή ύπό ποικίλος
μορφάς και αιτίας είσδύσασα και εις αυτό τό "Αγιον Θυσία·
στήριον και απειλούσα τό σύμπαν νά συμπνίξη.

"Αλλ* έως πότε, Σεβασμιώτατε, τά καθ* ημάς θά εχωσιν
ούτως; "Εως τίνος θά μένωμεν εις την μετέωρον ταύτην θέ-
σιν; Ημείς μνήμονες τών ιερών ημών καθηκόντων ώς Κλη-
ρικών τής Μιας, Αγίας, Καθολικής και "Αποστολικής Εκκλη-
σίας, προαγόμεθα νά ύπομνήσωμεν εις την Ύμετέραν Σεβα-
σμιότητα τά ανωτέρω και νά παρακαλέσωμεν υμάς δπως θέ-
σητε τέρμα εις την εκκρεμή καϊ όδυνηράν κατάστασιν του
αγώνος ημών.

Ή γνώμη ημών, ή πτωχή βεβαίως, επί του θέματος τού-
του είναι δτι ΕΧΟΜΕΝ ΑΝΑΓΚΗΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
ΕΞ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ αποτελούμενης και αύθεντικως αποφαινο-
μένης έπΐ πάντων τών καθ' ημάς ζητημάτων. Δια την έκλο-
γήν η τήν έξεύρεσιν τών τοιούτων συνεργατών δέν προτι-
θέμεθα νά ύποδείξωμεν διά του παρόντος Ύμΐν. Σεϊς ώς υ-
πεύθυνος ενώπιον τοΰ Θεοϋ καί τής ιστορίας, εκλέξατε
τους τοιούτους και ίνα και τον μισθόν άρτιον έχητε και τήν
εύθύνην έν περιπτώσει αντιθέτω ύπέχητε....

Μετά υίϊκου σεβασμού
Άσπαζόμενοι τήν Άγίαν υμών δεξιάν

Οί ελάχιστοι έν Ίερομονάχοις
Αρχιμανδρίτης ΑΚΑΚΙΟΣ
Άρχιμ. ΑΡΤΕΜΙΟΣ Ξενοφωντεινός
Πρωθ. ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΤΟΜΠΡΟΣ, Πρωτοσύγνελος
Αρχιμανδρίτης ΚΟΣΜΑΣ».

Βεβαίως ό Επίσκοπος Βρεσθένης δέν συνεφώνησεν μέ τήν πρότα-
σιν τών ανωτέρω Κληρικών προσδοκών προηγουμένως κάποιαν ενότητα
έν τη πίστει μετά τών άλλων Αρχιερέων, πράγμα τό όποιον έπεδίωΕεν
καίί προηγουμένως, άλλα καί κατά τόν Ίούνιον τοϋ 1948, ώς θά ϊδωμεν εις
τήν συνέχειαν.

Πάντως διεφημίσθη κατά τήν περίοδον ταύτην, ότι επίκεινται χειρο-
τονίαι Επισκόπων, πράγμα τό όποιον είχεν ώς συνέπειαν πρώτον νά έΕα-
γριωθή ή Νεοημερολογιτική Ιεραρχία καί νά 2η~ή, όπως διωχθούν όΊ Πα-
λαιοημερολογϊται καί δεύτερον απεκαλύφθη τί έπίοτευον οί περί τόν πρ.
Φλωρίνης διά τό θέμα χειροτονίας νέων Επίσκοπων.

Κατά τήν Εφημερίδα «Μάχη» 14.11.1945, ή Νεοημερολογιτική Σύνο-
δος συνήλθεν εκτάκτως καί άπεφάσισεν νά ζητήση τήν έφαρμογήν τής
δικαστικής αποφάσεως τοϋ 1935 περί εκτοπισμού (εξορίας) τών παλαιό^
ημερολογιτών Αρχιερέων.

Τούτο ήτο άρκετόν νά αποκάλυψη ποία ν θέσιν είχεν εις τό θέμα τών
χειροτονιών νέων Επισκόπων ό πρώην Φλωρίνης καί οί μετ αύτοΰ. οί
όποιοι «πτοηθέντες καί έμφοβοι γενόμενοι» προβαίνουν εις τήν κατωτέρω
δήλωσιν:
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«Διαψεύδομεν κατηγορηματικώς την δημοσιευθεΐσαν εϊ-
δησιν δια τοΰ ημερησίου Τύπου, δτι προτιθέμεθα νά προβώ-
μεν εις χειροτονίαν Επισκόπων. Διαβεβαιοΰμεν τάς Έκκλη-
σιαστικάς και Κυβερνητικός Αρχάς δτι ήμεΐς έχοντες πλή-
ρη την συναίσθησιν δτι είμεθα άπλοΐ θεματοφύλακες ενός
θεσμοϋ πανορθοδόξου σημασίας, οϊος τυγχάνει το Πάτριον
Έκκλησιαστικόν Ήμερολόγιον και δχι προεστώτες επανα-
στατικής Εκκλησίας, ουδέποτε και εν ούδεμιά περιπτώσει θα
προβώμεν εις Εκκλησιαστικός πράξεις ώς είναι αί χειροτο-
νίαι Επισκόπων. Επίσης διαφεύδομεν μετά δικαίας άγανα-
κτήσέως δτι συνήλθον εις τά γραφεία των Παλαιοημερολο-
γιτών 60 κληρικοί της Όρθοδόξου παρατάξεως ημών, όπως
προβώσιν εις έκλογάς Επισκόπων. Επίσης δηλοΰμεν δτι η-
μείς ώς Ό ρ γ ά ν ω σ ι ς Θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ ή εις οΰδεμίαν
πολιτικήν η κομματικήν παράταξιν άνήκομεν, αί δε σκέψεις
και ένέργειαι ημών έχουν καθαρώς Έκκλησιαστικόν σκοπόν.

Έν συνεχεία φέρομεν εις γνώσιν των Εκκλησιαστικών
και πολιτικών Άρχων, ώς και τοΰ κοινοΰ, δτι ούδεμίαν σχέ-
σιν και Εκκλησιαστική ν επικοινωνία ν έχει ή Όρθόδοξος και
συντηρητική παράταξις ημών με τους παρασυναγώγους Επι-
σκόπους Γερμανόν Βαρυκόπουλον και Ματθαίον Καρπαθά-
κην, ους δι* αντικανονικός πράξεις εις ας προέβησαν παρά
τήν εγκρισιν ημών, άπεκηρΰξαμεν καΐ συνεπώς ούδεμίαν εύ-
θύνην ύπέχομεν ήμεΐς δια τάς γενόμενος και γενησομένας
τυχόν αντικανονικός πράξεις αυτών».

("Ορο Έφημερϊς «Ελευθερία» 14.11.1945)

Τήν δήλωσιν υπογράφουν ό πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος, ό Μεγα-
ρίδος Χριστόφορος και ό Διαυλείας Πολύκαρπος. Μέ τήν ανωτέρω δήλω-
σίν των λέγουν:

1ον) «Είναι απλοί θεματοφύλακες ενός θεσμοϋ ΠανορθοδόΕου σημα-
σίας, οϊος τυγχάνει τό πάτριον έκκλησιαστικόν ήμερολόγιον, είναι θρη-
σκευτική όργάνωσις». Γυμνή τή κεφαλή άρνησις τής Εκκλησίας των Γ.Ο.Χ.

2ον) «Δέν είναι προεστώτες επαναστατικής Εκκλησίας». Δηλαδή ή Εκ-
κλησία των Γ.Ο.Χ. ήτο επαναστατική, παράνομος και αντικανονική Εκ-
κλησία ! ! !

3ον) Εν ούδεμιά περιπτώσει θά προβοϋν είς χειροτονίας "Επισκό-
πων! ! !

Πράγματι, δέν προέβη ό πρώην Φλωρίνης είς ούδεμίαν απολύτως χει-
ροτονίαν μέχρι τοϋ θανάτου του, ίνα μή θίζη τό κύρος τής Μητρός του
"Εκκλησίας και μή διευρύνη τό χάσμα Νεοημερολογιτισμοϋ - Παλαιοημε-
ρολογιτών.

Ανάλογος ύπήρζεν και ή στάσις τοϋ Κυκλάδων Γερμανού περί των
αρνήσεων τοϋ όποιου βλέπε «ΚήρυΕ Γνησίων ΌρθοδόΕων», Έκκλησιολο-
γικά Θέματα, Φεβρ. 1983, τεύχος 62.

(Συνενίζεται)


