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Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΠΑΝΤΑ
ΕΙΣ ΤΑΣ ΔΙΑΣΤΡΟΦΙΚΑΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΧΘΡΩΝ ΤΗΣ

ΕΙς τά τελευταία άρθρα της σειράς των Έκκλησιολογικών θεμάτων
εξετέθησαν αί κατά τό 1948 γενόμενοι υπό τοϋ Βρεσθένης Ματθαίου
χειροτονίαι Επισκόπων, αί σπασμωδικοί αντιδράσεις κατ' αυτών, τό-
σον τοϋ νεοημερολογιτισμοΰ, όσον καί της σχισματικής παρατάξεως
τοϋ πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου, ώς καί ή προς αυτούς άπάντησις
τοΰ Επισκόπου Βρεσθένης.

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΩΝ ΤΟΥ 1935

Τό γεγονός τών χειροτονιών τοϋ έτους 1948 είναι μείζονος σημασίας
των χειροτονιών τοϋ έτους 1935. Τό έτος 1935 εχομεν τήν έπιστροφήν
έκ τοϋ σχίσματος τριών Αρχιερέων, οι όποιοι ώμολόγησαν τήν Όρθο-
δοξίαν, κατεδίκασον τό Νεοημερολογιτικόν σχίσμα καί κατ' απόλυτον
συνέπειαν προς τήν όμολογίαν προχώρησαν εις τάς χειροτονίας Επι-
σκόπων καί συνεκρότησαν τήν πρώτη ν μετά τό 1924, Κανονικήν καί
Όρθόδοξον Ίεράν Σύνοδον της Εκκλησίας τών Γ.Ο.Χ., ήτοι της Γνη-
σίας καί Άκαινοτομήτου Όρθοδόξου Εκκλησίας τής Ελλάδος.

Τό γεγονός τοϋτο, τών χειροτονιών τοϋ 1935 είναι γεγονός έξαι-
ρέτου σημασίας καί έπέφερεν άποφασιστικόν κτύπημα εις τήν καινοτο-
μίαν καί τήν καινοτομήσασαν Ίεραρχίαν τής Κρατικής Εκκλησίας.

Βεβαίως δέν παρέμεινεν απαθής θεατής ό Νεοημερολογιτισμός, ό
όποιος είς τό πρόσωπον τών Επισκόπων τής Εκκλησίας Γ.Ο.Χ. εΐδεν
τήν συνέχειαν Αυτής καί τό αδύνατον τής συγκαλύφεως τοϋ Νεοημερο-
λογιτικοΰ σχίσματος, καί γενικώτερον τών σχεδίων τοϋ Οικουμενισμού.
Διά τοϋτο έκινήθη διττώς. Ά φ ' ενός μεν έξηγόρασε τάς συνειδήσεις
τών περισσοτέρων νέων Αρχιερέων καί τους ώδήγησεν είς τόν Νεοημε-
ρολογιτισμόν, άλλους δέ άφήκεν νά ενεργούν ώς Ούνία «εντός
τής Εκκλησίας τών Γ.Ο.Χ., μέ σκοπόν τήν πνευματικήν καί διοικητι-
κήν έξάρτησιν τών Γ.Ο.Χ. ύπό τόν Νεοημερολογιτισμόν. Είς τοϋτο θά
συνετέλει καί ή έξάλειψις τής παρουσίας "Ορθοδόξων Αρχιερέων, άφοϋ
είς τό διηνεκές δέν θά προέβαινον είς χειροτονίας επισκόπων.

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΩΝ ΤΟΥ 1948

Τό έτος 1948 είναι μείζονος σημασίας έν σχέσει προς τό Ιστορικόν
έτος 1935, διότι κατ' αυτό διά τής ύπό τοϋ Βρεσθένης Ματθαίου χειρο-
τονίας νέων Επισκόπων, κρημνίζεται τό σχέδιον διαλύσεως καί αφο-
μοιώσεως τών Γ.Ο.Χ. ύπό τοϋ Νεοημερολογιτισμοϋ, λόγω τής ελλείψε-
ως Αρχιερέων.
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Ή νέα Ιερά Σύνοδος ή προκύψασα άπό τάς χειροτονίας τοΟ προ-
μάχου της Όρθοδοξίας Ματθαίου, συντρίβει τά σχέδια τόσον τοΟ πρώ-
ην Φλωρίνης, όσον καί τοΟ Νεοημερολογιτισμοΰ, καί εξάγει τήν Έκκλη-
ίϊίαν έκ τοΰ κινδύνου νά χειμασθή έκ νέου, διά της ελλείψεως Επισκό-
πων, δεδομένου δτι οΰτος ό μοναδικός Επίσκοπος της Εκκλησίας των
Γ.Ο.Χ. ήτο υπέργηρος καί άπεΐχεν από τήν κοίμησίν του μόλις ϊν ίτος
καί ολίγους μήνας. (Έχειροτόνησεν τόν Σεπτέμβριον του 1948 καί έ-
κοιμήθη τόν Μάιο τοΰ 1950, ήτοι έχειροτόνησεν ϊν Ιτος καί 6 μήνας
πρό της κοιμήσεως του).

Οί πάντες άνέμενον νά άποθάνη ό μέγας όμολογητής Ματθαίος διά
νά διαλύσουν τάς Μονάς του, Κέντρα Όρθοδοξίας, καί νά ύφαρπάσουν
τό Ποίμνιον. "Αλλαι βουλαί όμως ανθρώπων καί άλλα ό θεός κελεύει.
ΑΙ χειροτονίαι Επισκόπων καί ή συγκρότησις Μέρας Συνόδου, άπεγοή-
τευσαν τους εχθρούς, διότι ή Εκκλησία των Γ.Ο.Χ. πλέον βαδίζει στα-
θερά τήν πορείαν Της ώς αδιάκοπος συνέχεια τής Εκκλησίας τοΟ Χρι-
στοϋ κατελέγχουσα τήν Καινοτόμον Σχισματοαιρετικήν Κρατικήν Έκ-
κλησίαν.

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΠΝ Γ.Ο.Χ. ΑΠΑΝΤΑ ΕΙΣ ΤΑΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΣ
ΣΥΚΟΦΑΝΤΊΑΣ

Ώς είδομεν έν τοις προηγουμένοις, τόσον ό πρώην Φλωρίνης δσον
καί ό Νεοημερολογιτισμός έσυκοφάντησαν καί καθύβρισαν τάς χειρο-
τονίας των νέων Επισκόπων Προκειμένου νά πλήξουν τήν Εκκλησία
των Γ.Ο.Χ., δλως αυθαιρέτως καί άθεολογήτως, έχαρακτήρισαν ώς «ά-
κυρους» τάς νέας χειροτονίας, πιστεύοντες δτι οϋτω θά έκλόνιζον τους
Γ.Ο.Χ. καί θά ήμπόδιζον τήν έπιστροφήν καί εϊσοδον ευλαβών χριστια-
νών τόσον έκ τής παρατάξεως τοΰ πρ. Φλωρίνης, δσον καί έκ τοΰ Νεοη-
μερολογιτισμοΰ.

Ώς είναι εΰνόητον ή Εκκλησία των Γ.Ο.Χ. εις τόν κακοήθη διασυρ-
μόν καί βλασφημίαν άπήντησεν.

"Ηδη τό 1949 εκδίδεται έπί τοΰ θέματος Κανονική μελέτη ύπό τόν
τίτλον: «Η ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΥΦ' ΕΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ, ΚΑΤΑ
ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗ-
ΣΙΑΣ». Τό κείμενον τοϋτο δίδει συντριπτικήν άπάντησιν εις τάς κακοή-
θεις συκοφαντίας - βλασφημίας, διότι αποδεικνύεται τό άσύστατον της
κατηγορίας καί δτι ή χειροτονία Επισκόπου, ύπό τοΰ Κανονικοΰ Ε-
πισκόπου Ματθαίου, έστω καί μόνου, είναι δογματικώς πλήρης καί τε-
λεία, έξ' έπόψεως δέ Κανονικού Δικαίου, είναι πράξις ουδόλως επιλή-
ψιμος αλλά καί σύμφωνος προς τήν κανονικήν τάξιν καθ* δσον προβλέ-
πεται ή ύφ' ενός Επισκόπου χειροτονία, έν ανάγκη, λόγω διωγμού ή
τοΟ άπαρρησιάστου άλλων Επισκόπων. 'Αλλά άς αρχίσουμε άπό του
παρόντος τήν παράθεσιν αυτής τής μελέτης έκθέτοντες είς τό παρόν
τόν πρόλογον καί τήν είσαγωγήν.

Έν τω προλόγω του ό γράψας τήν μελέτην αείμνηστος πρωθιερεύς
π. Ευγένιος Τόμπρος, έγραφε ν:

"Αδελφοί καί τέκνα ημών έν Κυρϊω,
Επειδή α! ήμέραι τάς οποίας διερχόμεθα είναι λίαν πονηροί καί ό

αντίδικος ημών διάβολος, ώς λέων ώρυόμενος, περιέρχεται ζητών τίνα
καταπίη καί επειδή, κατά τόν Απόστολον Παϋλον ο! άνθρωποι τοΰ 8ου
αιώνος είναι φίλαυτοι, φιλάργυροι, προδόται, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλά-
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σφημοι, γονεϋσιν άπειθεϊς, αχάριστοι, ανόσιοι, άστοργοι, άσπονδοι, διά-
βολοι, ακρατείς, ανήμεροι, προπετείς, τετυφλωμένοι, φιλήδονοι, έχοντες
μόρφωσιν ευσέβειας, τήν δέ δύναμιν αυτής ήρνημένην καί πάλιν, κατά τόν
"Αγιον Μυροβλήτην Νεϊλον, οί κληρικοί τοϋ 8ου αιώνος θά είναι άνάΕιοι
καί θά διακρίνωνται από τους λαϊκούς μόνον κατά τό ένδυμα καί έπε,ιδή
κατά τάς ημέρας ταύτας περιφέρονται πολλοί ψευδοδιδάσκαλοι καί ψευ-
δοποιμένες, λαλοϋντες διεστραμμένα εναντίον τοϋ Σεθασμιωτάτου Αρχι-
επισκόπου ημών κ.κ. Ματθαίου, διασπείροντες ζιζάνια καί έπιΖητοϋντες
οϋτω νά κατασπαράΕωσι τά λογικά πρόβατα της ποίμνης τοϋ Χριστού, ώς
μαρτυρούν ο! "Αγιοι Απόστολοι, «ΚαΙ έΕ υμών αυτών άναστήσονται άν-
δρες, λαλοϋντες διεστραμμένα, τοϋ άποσπάν τους μαθητάς οπίσω αυτών»
(ΠράΕ. Άποστ. 20. 30) οί ψευδοδιδάσκαλοι ούτοι «έΕ ημών μεν έΕήλθον,
άλλ' ούκ ήσαν έΕ ημών, εϊ γάρ ήσαν έΕ ημών μεμενήκασιν αν μεθ" ημών»
κατά τό Εύαγγελικόν ρητόν (Α' Καθ. Ιωάννου ?,19) καί επειδή ούτοι
πάντες πνέουσι φθόνον καί κακϊαν εναντίον τοϋ Σεβασμιωτάτου Αρχιε-
πισκόπου ημών, διότι ούτος προήγαγε τόν Ιερόν της ΌρθοδοΕίας μας α-
γώνα διά της χειροτονίας νέων Επισκόπων καί έλαβεν οϋτω τό φραγγέ-
λιον άνά χείρας καί έΕέβαλε τοϋ περιβόλου της ΌρθοδοΕίας τους έκμε-
ταλλευτάς τοϋ Ίεροϋ της ΌρθοδοΕίας αγώνος, οϊτινες μετέβαλον τόν
Οίκον Κυρίου εις οίκον εμπορίου ων Θεός ή κοιλία καί πορισμός ή προδο-
σία καί ή καπήλευσις τών Ιερών καί Οσίων της άμωρήτου ημών πίστεως
καί επειδή ό Χριστός εστίν ή αύτοαλήθεια καί ό τη άληθεία αντιβαίνων
Αυτώ τώ Χριστώ αντιβαίνει, διά τοϋτο καί ήμεϊς κατά χρέος διακηρύσσυν-
τες καί άποκαθιστώντες τήν άλήθειαν, έκδίδομεν είς ίδιαίτερον τεύχος
τήν άνά χείρας μελέτην, στηριΖομένην έπί αδιασάλευτων πληροφοριών
καί γνωμών σοφωτάτων ανδρών έπί τοϋ θέματος της χειροτονίας Επισκό-
που ύφ' ενός Επισκόπου.

Παρακαλοϋμεν δθεν τους έντυγχάνοντας όπως μετά προσοχής διεΕερ-
χόμενοι ταύτην μεταδώοωσιν αυτήν καί είς τους πλανομένους πρώην α-
δελφούς μας Κληρικούς καί Λαϊκούς ίνα καί ούτοι άνανεύοντες έπιοτρέ-
ιμωσιν είς τήν έΕ ης άπεμακρύνθηοαν άλήθειαν.

ΕΡΡΩΣΘΕ ΕΝ ΚΥΡ ΙΩ
Έν "Αθήναις τη 25 Απριλίου 1949

Ό Πρωτοσύγκελος της Εκκλησίας τών ΓΟΧ "Ελλάδος
τΠρωθιερεύς ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΤΟΜΠΡΟΣ

Η ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΥΦΈΝΟΣ Ε ΠΙ Σ ΚΟΠΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟΝ ΑΙΚΑΙΟΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΑΟΞΟΥ ΕΚΚΑΗΣΙΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΉ

"Επειτα άπό καταχθόνιους ενεργείας τριακοσίων τεσσαράκοντα δύο
ετών, ήτοι άπό τοϋ 1582, οπότε τό πρώτον είοήχθη τό Γρηγοριανόν ήμε-
ρολόγιον έν τη παπική "Εκκλησία κατώρθωσεν. έπί τέλους, ή θεοστυγής
προπαγάνδα της Δύσεως νά συμπαρασύρη είς τόν ολεθρον της αποστα-
σίας καί τήν Διοικούσαν Έκκλησίαν της Ελλάδος, ήτις κατά τό έτος
1924 προσεοέθη οϋτω είς τό άρμα τών αποστατών, ά π ο σ κ ό π ε ί σ α
ά π ό τ η ς Μ ι α ς Α γ ί α ς Κ α θ ο λ ι κ ή ς κ α ί Α π ο σ τ ο -
λ ι κ ή ς Ε κ κ λ η σ ί α ς . Τά πάντα έφαίνοντο τότε έρειπωθέντα, τό
σκότος έκάλυπτε τήν περίλαμπρον Έκκλησίαν της Ελλάδος μας καί σχε-
δόν πάντβο Ικλινον τφν αυχένα ύπό τόν Ζυγόν της κακοδοΕίας.
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Αλλ' όμως εκ τοΰ μέσου των ερειπίων άνεφάνη στΰλος αρραγής,
αστήρ διαυγέστατος, διασχίζων μέ τάς πυροφόρους ακτίνας του τό βαθύ
σκότος τοϋ κ α ι ν ο φ α ν ο ύ ς Σ χ ί σ μ α τ ο ς και στεντωρεία
φωνή ήκούσθη, εξερχόμενη από τά βάθη τής ερήμου τοϋ Άγιωνύμου
"Ορους, άναβοήσασα τό τοϋ Θείου Παύλου" «Στήκετε καί κρατείτε τάς
παραδόσεις ας έδιδάχθητε, είτε διά λόγου, είτε δι' επιστολής ημών» καί
«καν άγγελος έξ ουρανού ευαγγελίζεται ύμϊν παρ' ο παρελάβετε ανάθεμα
έστω». τ Ητο ή φωνή τοϋ έρημίτου καί τότε Άρχιμανδρίτου κ.κ. Ματθαίου
τοϋ Λαυριώτου, όστις ιστάμενος, ώς στύλος ακλόνητος, έν μέσω των ε-
ρειπίων, ύπεβάστασε τό Όρθόδοξον οικοδόμημα καί ώς αστήρ π ο λ ύ-
φ (%τ ο ς κ α θ ω δ ή γ ' ε ι τ ο υ ς π ι σ τ ο ύ ς . Ευσεβείς Κληρικοί
έξ "Αγίου "Ορους καί Λαός Ελληνικός έσπευσαν τότε νά συναθροισθώσι
πέριξ τοϋ έρημίτου καί νά αποδυθούν εις ύπεράνθρωπον αγώνα διά τήν
άναοτήλωσιν των πατρίων.

Κατά τό 1926 ίδρύθη ή «Ελληνική Θρησκευτική Κοινότης τών Γνη-
σίων "Ορθοδόξων Χριστιανών» περιλαβοϋσα εις τους κόλπους της, ό,τι
ευσεβές καί τίμιον είχε νά παράταξη ό Ορθόδοξος Κλήρος καί Λαός.
Επί εννέα δέ συναπτά έτη σκληρός καί επίμονος, διεξήχθη άγων, ώς κα-

ταδίκαι, φυλακίσεις καί έξορίαι Ιερέων, παντοιότροποι βασανισμοί" καί
θανατικοί ακόμη εκτελέσεις έλαβον χώραν εναντίον τών πιστών, προστατ-
τόμεναι άπό νέους Καϊάφας. Αλλ' ή «"Ελληνική Θρησκευτική Κοινότης
τών Γνησίων "Ορθοδόξων Χριστιανών» άκαταδάμαστος συνέχισε τόν αγώ-
να καί κατά τό 1935 χίλια Παραρτήματα τής Κοινότητος καί δύο εκατομ-
μύρια πιστών παρετάσσοντο εις τόν αγώνα...

Τότε έφάνη προς στιγμήν ότι επέστη τό νικηφόρον τέλος. "Ο άγων
τών πιστών έστεφανοϋτο καί τρεις "Αρχιερείς τής Διοικούσης "Εκκλησίας
τής Ελλάδος, πρό τοϋ όγκου τών πιστών άπεστράφησαν τήν κακοδοξίαν
τήν οποίαν εϊχον έγκολπωθή κα! προσήλθον εις τήν «Έλληνικήν Θρησκευ-
τικήν Κοινότητα τών Γνησίων "Ορθοδόξων Χριστιανών» έγένοντο μέλη αυ-
τής καί ενώπιον δεκάδων χιλιάδων Λαού έδωσαν πανηγυρικώς, τήν 13ην
Μαΐου 1935, τήν όμολογίαν τής "Ορθοδόξου πίστεως, προφορικώς καί εγ-
γράφως, άποκηρύξαντες διά λίβελου τήν καινοτόμον Έκκλησίαν τής Ελ-
λάδος, όμολογήσαντες ταύτην Σ χ ι σ μ α τ ι κ ή ν . "Ακολουθεί χειροτο-
νία τεσσάρων νέων "Αρχιερέων, μεταξύ τών όποιων, τή έπιμόνω απαιτήσει
τών πιστών καί άποφάσει τής «Ελληνικής Θρησκευτικής Κοινότητος των
Γνησίων "Ορθοδόξων Χριστιανών» καί ή τοϋ Έρημίτου καί γεραροϋ πρώ-
ταγωνιστοΰ ταύτης, Αρχιμανδρίτου κ.κ. Ματθαίου όστις έχειροτονήθη εις
επίσκοπον Βρεσθένης.

Η ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ

Ό θρίαμβος ούτος τής "Ορθοδοξίας ένέπλησεν ευφροσύνης καί πνευ-
ματικής άγαλλιάσεως τους πιστούς. Όμως ή άγαλλίασις αυτή έπέπρωτο
νά μή διαρκέση. Διότι έκ τών νέων Αρχιερέων τρεϊς λιποψυχήσαντες πρό
τοϋ μεγέθους τοϋ διεξαγόμενου αγώνος, έλιποτάκτησαν αμέσως προς τους
αντιπάλους, έπιστρέψαντες εις τόν Ίδιον έμετόν άπαρνηθέντες διά λίβελων
καί τήν Όρθοδοξίαν καί τόν τίτλον τοϋ Επισκόπου, ώς ό Ζακύνθου Χρυσό-
στομος και οΙ Μεγαρίδος Χριστόφορος καί Διαυλείας Πολύκαρπος. Δύο
παραμείναντες εις τήν Όρθοδοξίαν έπί μίαν διετίαν, τέλος, άπηρνήθησαν
ταύτην, αϊτήσαντες μάλιστα δι" επισήμων εγγράφων νά επανέλθουν εις τους
θρόνους των. 'Αλλά μή επιτυχόντες τοϋτο, λόγω αρνήσεως τής Επισήμου
"Εκκλησίας τής "Ελλάδος νά άποκαταστήση τούτους, παρέμενον μετέωροι,
άναιρέσαντες όμως καί τήν πρώτην όμολογίαν των δι' ης ώμολόγουν
σ χ ι σ μ α τ ι κ ή ν τήν έπι'σημον Έκκλησίαν τής Ελλάδος, άμφιρρέποντες
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δέ και' ταλαντευόμενοι ώνόμαΖον ταύτην ύ π ό δ ι κ ο ν μ έ ν : α λ λ "
έ χ ο υ σ α ν τ ή ν χ ά ρ ι ν τ ο ϋ Π α ν α γ ί ο υ Π ν ε ύ μ α τ ο ς
και' συνεπώς δεχόμενοι τά μυστήρια ταύτης ώς έγκυρα (Βλέπετε Εγκυ-
κλίους Ποιμαντορικήν τοϋ Σεβ. Βρεσθένης κ.κ. Ματθαίου 1.10.47 και' πρ.
Φλωρίνης 1 6.44 καί 18.1.45.

Έκ τούτων ό μέν εϊς (ό Δημητριάδος Γερμανός) όπέθανεν έν τη κα-
κοδοΕία, ό δέ έτερος (ό πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομος), ήνώθη τω 1945 μέ
τους έκπεσόντας καί άρνισηδόΕους Επισκόπους Μεγαρίδος καί Διαυλείας,
απάντων άποτελεσάντων έπαμφοτερίΖουσαν «Σύνοδον».

Αλλά καί έκ των δύο εναπομεινάντων Επισκόπων, ό έτερος (ό Κυ-
κλάδων Γερμανός), κατέπεσεν, ώς απαρνηθείς τήν Άρχιερωσύνην του, έν
τω Κακουργοδικείω Χαλκίδος περιπεσών δέ καί εις πλείστας άλλας κανο-
νικός παραβάσεις αποτελούσας λόγους πίστεως (Έγκ. Σεβ. Βρεσθένης
12.10.43) καί επισύρουσας τήν ποινήν της καθαιρέσεως, τέλος καταδικα-
σθείς υπό τοϋ Κακουργοδικείου έρρίφθη δυστυχώς εις τάς φύλακας, κα-
τηγορηθείς διά πράξεις στρεφόμενος κατά της ασφαλείας του κράτους
καί τοϋ αγώνος αύτοϋ.

Παρά δέ τήν πτώσιν τών ώς άνω Επισκόπων ουδέποτε έπαύσαμεν ε-
νεργοϋντες καί παροτρύνοντες αυτούς νά επανέλθουν έν τη "Ορθοδοξία.
Ιδιαιτέρως δέ προς τόν πρ. Φλωρίνης έπί ένδεκα ολόκληρα έτη από της

αποστασίας του (1937) μέχρι τοϋ 1948, πλεϊσται προσπάθεια! κατεβλήθη-
σαν, τόσον έκ μέρους τοϋ Κλήρου και τοϋ Λαού δσον και έκ μέρους τοϋ
Σεβασμιωτάτου Αγίου Βρεσθένης, διά τήν έπάνοδον αύτοϋ έν τή ευθεία.
Ούτω, δι' απεσταλμένων, δι' επιτροπών καί διά δημοσιευμάτων, προσεκα-
λεΐτο νά αποκήρυξη τήν κρατούσαν Έκκλησίαν της Ελλάδος ώς Σχισμα-
τικήν καί νά όμολογήση ά κ υ ρα τά ύπό τών Κληρικών αυτής τελούμενα
μυστήρια καθ" ό μή έπενεργούσης (δηλαδή δυνάμει καί ενεργεία) της
Θείος χάριτος τοϋ Παναγίου Πνεύματος, λόγω της προσχωρήσεως αυτής
εις τήν καταδικασθείσαν και ουχί ύπόδικον ώς ούτος τήν νσμίΖει, καινοτο-
μίαν τοϋ Γρηγοριανοϋ ημερολογίου ύπό τών πανορθοδόξων συνόδων τών έ-
τών 1583, 1587, 1593, 1848 καί έπανέλθη εις τήν έΕ ης άπεκόπη Έκκλη-
σίαν ίνα άπό κοινού μετά τοϋ Άγιου Βρεσθένης προβώσιν εις χειροτονϊαν
Επισκόπων προς συμπλήρωσιν της Ι ε ρ ά ς Συνόδου, θεραπείαν τών επιτα-
κτικών αναγκών της Ε κ κ λ η σ ί α ς τ ώ ν Γ.Ο.Χ. καί άποτελεσμα-
τικήν άντιμετώπισιν καί λύσιν τοϋ ήμερολογιακοϋ Ζητήματος. Δυστυχώς
όμως ουδέν κατωρθώθη, διότι πασά προσπάθεια προσέκρουσεν εις τόν
άνεκδιήγητον αύτοϋ έγωϊσμόν καί τήν τούτου κακοφροσύνην.

Ευρεθείς οϋτω μόνος του έν τή ΌρθοδοΕία ό γηραιός Επίσκοπος Βρε-
σθένης καί κατόπιν πολυετούς καί επιμόνου απαιτήσεως τών πιστών, προέ-
βη τέλος συνωδά τοις ίεροϊς κανόσιν, εις χειροτονϊαν Επισκόπου μεθ' ου
προέβησαν εις χειροτονϊαν καί τρίτου καί οϋτω καθ' έΕής, συμπληρωθεί-
σης οϋτω της Ι ε ρ ά ς ημών Συνόδου της "Εκκλησίας τών Γνησίων "Ορθοδό-
ξων Χριστιανών της Ελλάδος.

ΤΑ ΠΡΟΚΥΨΑΝΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Έκ τοϋ γεγονότος τούτου δύο Ζητήματα ήγέρθησαν:
Πρώτον, ή Διοικούσα Σύνοδος υπέβαλε προς τήν Κυβέρνησιν της Χώ-

ρας υπόμνημα διά τοϋ όποιου, διαμαρτυρόμενη διά τήν, ώς τήν έχαρακτή-
ριΖε, άντικανονικήν ταύτην ένέργειαν, έΖήτει νά ληφθοϋν μέτρα καί συγ-
κεκριμένως νά διωχθούν οί Παλαιοημερολογϊται Κληρικοί, ιδιαιτέρως δέ
ό Σεβάσμιος ημών "Αρχιεπίσκοπος διότι, διά της ενεργείας του ταύτης,
προκαλεί Ζητήματα εις τήν Έκκλησίαν. Έπικρουρικώς καί όπως πάντοτε,
εις τοιαύτας περιπτώσεις, καταθορυβηθέντες οι έκπεσόντες "Επίσκοποι της
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ϋπό τόν πρώην Φλωρίνης παρατάξεως, ύπέβαλον επίσης υπόμνημα προς
τήν Κυβέρνησιν, διά τοϋ όποιου άπεξεδύοντο πάσης ευθύνης διά τήν χει-
ροτονίαν Επισκόπων, αρνούμενοι πάσαν άνάμιξιν εις τοιαϋτην ΐεροπρα-
ξίαν καί διά τοϋ όποιου έπετίθεντο κατά τοϋ άλλοτε συνεργάτου καί χειρα-
γωγοϋ τούτων, εις τήν ευθείαν όδόν της "Ορθοδόξου Εκκλησιαστικής Πα-
ραδόσεως, έξυβρίΖοντες τόν πιστόν έν τώ άγώνι συνεργάτην, πραγματικόν
Ποιμενάρχην τών Γνησίων "Ορθοδόξων Χριστιανών Σεβασμιώτατον 'Αρχι-
επίσκοπον Βρεσθένης κ.κ. Ματθαίον δι" εκφράσεων χονδροειδών καί ανάρ-
μοστων, ισχυριζόμενοι καί ούτοι τό αύθαίρετον της χειροτονίας και χαρα-
κτηρίΖοντες ταύτην ώς πραξικόπημα καί ώς... ενοχοποιούσαν αδίκως καί
παραλόγως πάντας τους... "Αρχιερείς καί Ιερείς τοϋ Παλαιού Ημερολογίου.

Και ή μέν Διοικούσα Σύνοδος θορυθηθείσα, ώς ήτο έπόμενον, έκ τής
ενεργείας ταύτης τοϋ γεραροϋ Ποιμενάρχου μας καί επιμένουσα εις τήν
έσφαλμένην καί έν πλάνη διαχείρισιν τοϋ τόσον σοβαρού Εκκλησιαστικού
Ζητήματος τής αυθαιρεσίας έπί τοϋ Ημερολογίου, αμυνομένη τόσον υπέρ
τής θέσεως της, όσον καί υπέρ τών συμφερόντων της, κοινωνικών και οι-
κονομικών, εις βάρος τοϋ γνησίου αισθήματος τής πίστεως τών "Ορθοδό-
ξων Χριστιανών, οϋτως ενήργησε. Ποίοι δέ καί όποια ή πολιτεία εις τόν
υπέρ τής "Ορθοδοξίας αγώνα, τών υπό τόν πρώην Φλωρίνης έκπεσόντων
Επισκόπων δεν είναι τοϋ θέματος τούτου νά άναπτύξωμεν.

Τά υπομνήματα ταύτα έδημοσιεύθησαν έν πλάτει εις τόν αθηναϊκό ν
Τύπον, ώστε νά μή παρίσταται ανάγκη νά άναδημοσιευθοϋν εις τήν παροϋ-
σαν εκθεσιν. (Βλέπετε «Βραδυνή» 20.12.48, «Φωνή τής "Ορθοδοξίας» 10.12.
48, «Καιροί» 19.12,48, «Βραδυνή» 20.12.48, «Ακρόπολις» 11.3.49 κτλ.

Δεύτερον Ζήτημα τό οποίον αναφύεται έκ τής φλυαρίας τών Φλωρινι-
κών κατά τοϋ γεγονότος τής χειροτονίας "Επισκόπου ύπό ενός μόνου "Επι-
σκόπου είναι ή ύποχρέωσις ημών νά άντικρούσωμεν τός έξ εμπάθειας καί
φθόνου σπερμολογίας τών έξ ίδιων συμφερόντων αντιφρονούντων προς
ημάς, οίτινες, βλέποντες έξανεμισθείσας τάς ολέθριας προσπάθειας των
καί τάς ματαίας αυτών ελπίδας διά τήν έν μια ήμερα πλήρη έξάρθρωσιν
τής "Εκκλησίας καί τόν διασκορπισμών τών προβάτων, μετά τόν άπορφανι-
σμόν αυτών από τών ποιμένων των καί μή τολμώντες νά θίξουν άπ' ευθείας
τό κύρος τών γενομένων χειροτονιών, τών όποιων τό έγκυρότατον καλώς
γνωρίΖουσι, διασπείρουσιν έντέχνως μεταξύ τών αφελών καί άμοιρων "Εκ-
κλησιαστικής μορφώσεως, ότι ή χειροτονία "Επισκόπου ύφ' ενός "Επισκόπου
δέν είναι κανονική.

Προς διαφωτισμόν όθεν τών αδαών καί δι" εκείνους οίτινες έπιθυ-
μοΰσι νά γνωρίσωσι τά πράγματα, έρχόμεθα νά όποδείξωμεν διά τής πα-
ρούσης μελέτης ότι ή χειροτονία αϋτη είναι νόμιμος καί σύμφωνος μέ τά
ϋπό τής "Ορθοδοξίας κατ" "Ανατολάς τοϋ Χριστού "Εκκλησίας διατεταγμέ-
να, δηλαδή, σύμφωνος προς τά "Αποστολικά παραγγέλματα καί τάς απο-
φάσεις τών "Αγίων Οικουμενικών Συνόδων, ακόμη δέ ότι δέν προσκρούει
προς τό σήμερον ίσχϋον Έικκλησιαστιικόν Δίκαιον. Τούτο είναι τό σοβαρώ-
τερον έκ τών δύο Ζητημάτων.

Καί έπί μέν τών ενεργειών τόσον τής Διοικούσης Συνόδου όσον καί
τών έκπεσόντων "Επισκόπων απαντών ό Σεβασμιώτατος "Αρχιεπίσκοπος
Βρεσθένης, ύπέβαλεν υπόμνημα προς τήν Α.Μ. τόν Βασιλέα τών Ελλήνων,
τόν Πρωθυπουργόν καί τά μέλη τής Κυβερνήσεως, έδημοσίευσε δέ καί
άπάντησιν εις τάς κατ" αυτού κατηγορίας τής Δ. Συνόδου καί τών έπαμ-
φοτεριΖόντων "Επισκόπων εις τόν «Κήρυκα Γνησίων "Ορθοδόξων» έπίση-
μον όργανον τής "Εκκλησίας τών Γ.Ο.Χ. Ελλάδος, είο τό τεύχος 5—6,
Φεβρουαρίου - Μαρτίου 1949. Έρχόμεθα όθεν εις τήν έξέτασιν τοϋ δευτέ-
ρου Ζητήματος τοϋ κα! σπουδαιότερου, ώς εϊπομεν

(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)


