
Εϊδομεν εις το προηγούμενον τεύχος τοϋ «Κ.Γ.Ο.», δτι άφοϋ έδημιουργήθη υπό τοΰ
πρ. Φλωρίνης Χρυσοστόμου το σχίσμα τοΰ 1937, έκ λόγων καθαρώς πίστεως, κατά τα ετη
πού ήκόλούθησαν, ήτοι τό 1938 και 1939, κατεβλήθη τεραστία προσπάθεια να συγκαλυφθίι
ή αιτία τοϋ σχίσματος καιί να παρουσιασθη ώς δήθεν προσωπική παρεξήγησις έκ λόγων
συμφερόντων και άλλων, και δτι τοΰτο έβάρυνε τους Επισκόπους Κυκλάδων Γερμανόν και
Βρεσθένης Ματθαίον. Είδομεν χαρακτηριστικά; ενεργείας τοΰ πρ. Φλωρίνης και κείμενα
σχετικά, τα όποια μαρτυρούν σαφώς τά ανωτέρω. Επίσης, εϊδομεν, οτι »ατεβάλλετο προσ-
πάθεια νά διχάσουν τους δύο "Επισκόπους. Ούτοι δμως, υπεραμυνόμενοι της ένότητος(')
και μέ βαθεΐαν 'Αρχιερατικήν συνείδησιν κα'ι συνέπειαν προς την Όμολογίαν - Έκκλησιο-
λογίαν της Εκκλησίας των Γ.Ο.Χ., οργανώνουν τον αγώνα της Εκκλησίας και αντιμε-
τωπίζουν τό Φλωρινιακόν σχίσμα.

ΒΙς τό παρόν άρθρον θα ί'δωμεν τάς πρώτας προσπάθειας τοΰ πρ. Φλωρίνης περί
δήθεν ενώσεως, μετά των δύο πιστών Αρχιερέων. Δεν πρόκειται δ'μως, ως Φα φανϊί; περί
προσπάθειας ενώσεως, άλλα περί προσπάθειας δια ύ.-τοταγήν των δυο Αρχιερέων, και περί
άμβλύνσεως της "Ορθοδόξου "Ομολογίας - Έκκλησιολογίας των.

ΔΗΘΕΝ ΠΕΡΙ ΕΝί?ΣΕ9Σ

Οι έκπεσόντες Αρχιερείς πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομος καϊ Δημητριά-
δος Γερμανός, μη δυνηθέντες μέ τά θεαματικά συνέδρια και τάς έπιτρο-
πάς, τά ασύστολα ψεύδη και τάς επιθέσεις, νά κλονίσουν τους δύο Όμο-
λογητάς Αρχιερείς, έπεχείσηραν νά ύποτάΕουν αυτούς και φιμώσουν την
όμολογΐαν των, διά μιας δήθεν ενώσεως. Τήν ένωσιν ό πρ. Φλωρίνης και
οϊ περί αυτόν, ώς θά πρόκυψη, ήννόουν ώς φίμωσιν κα'ι ύποταγήν των
δύο Αρχιερέων, και όχι ώς ένωσιν έν τη ΌρθοδόΕω Όμολογία — Έκκλη^
σιολογία τοϋ 1935, ώς άπήτουν οί Επίσκοποι Κυκλάδων και Βρεσθένης.

(*) II αραθέτομεν ενα ακόμη σημαντικόν κείμενον :

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗ.2 ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕΡΑ 'Εν Αθήναις τχ) 8.12.1939 (π.ο.ή.)
ΣΤΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΪΑΣ
ΤΩΝ Γ.Ο.Χ. ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΒΓΚΤΚΛΙΟΣ

Π ρ ο ς
Τό ΐύχεβέστατον πλήρωμα της έν Ελλάδι Εκκλησίας
των Γνησίων "Ορθοδόξων Χριστιανών.

Πανοσιότατοι Ιερομόναχοι, αίδεσιμώτατοι Ιερείς, ευλαβέστατοι Εκκλησιαστικοί
"Επίτροποι, και ευσεβέστατοι "Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Τέκνα ημών έν Κυρίω αγαπητά και
«εριπόθητα. Χάρις "Γμίν και ειρήνη και έλεος άπό Θεοΰ και Πατρός, και Μονογενούς
Αΰτοΰ Τίοΰ, τσϋ Κυρίου Ημών Ίησοϋ Χρίστου και Πνεύματος 'Αγίου, της Άγιας και
"Ομοουσίου και Ζωοποιού αδιαιρέτου Τριάδος είη μεθ' ημών αδελφοί. Αμήν.
Τέκνα έν Κυρΐω αγαπητά και περιπόθητα,

«Πείθεσθε τοις ήγουμέναις υμών και ύπείκετε· αυτοί γάρ άγρυπνοϋσιν υπέρ των ψυ-
χών υμών ώς λόγον άποδώσοντες». , , ,

Επειδή πονηραί αί ήμεροι και ό αντίδικος ημών διάβολος ως ο Πέτρος Απ. λέγει
«αδελφοί νήφετε και γρηγορείτε οΰ γάρ είδατε δτι ό αντίδικος ημών εχθρός διάβολος,
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Εις τάς αρχάς τοΰ 1940, έπραγματοποιήθη συνάντηοις των 4 Αρχιε-
ρέων, (Δημητριάδος, πρ. Φλωρίνης, Κυκλάδων καϊ Βρεσθένης), έπϊ τω
σκοπώ της ενώσεως, ή οποία όμως άπέτυχεν παταγωδώς, διότι δέν επρό-
κειτο περί ειλικρινούς προσπάθειας διά ένωσιν έν τη πίστει, αλλά, ώς προ-
είπομεν, περί προσπάθειας υποταγής τών όμολογητών Αρχιερέων εις τό
φρόνημα τοϋ πρ. Φλωρίνης.

Τά κείμενα τά όποϊα θά παραθέσωμεν, μάς πληροφορούν σχετικώς
διά τήν,,σύναΕιν αυτήν.

Θά παραθέσωμεν τό χρονολογικώς πρώτον έγγραφον, τήν άπό 14.5.
1940 έπιστολήν τοΰ Κυκλάδων Γερμανού προς τους έν Άγίω "Ορει μονα-
χούς, οι όποϊοι έ£ήτουν νά μάθουν, διατί δέν έπήλθεν ή ποθητή ένωσις τών
διισταμένων Αρχιερέων.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Έν Πειραιεϊ τΐ\ 14τ) Μαΐου (π.ή.)( Ϊ940

Τω Όσιωτάτω έν Μοναχοΐς κ. Πολυκαρπω χλπ. Άγιορείτας Ζηλωτάς

Εις "Αγιον "Ορος

Σΰν τω κόσμω χααμοσΰνω προαρήμαΐι Χριστός Ανέστη, σας στέλλω εύχάς
και ευλογίας ύμ:ΐν και πάσι τοις άγίοις Πατρσ.σι και Ζηλωταΐς μοναχοΐς και! άδελ-
φοΐς Χρ. σας γνωρίζω, δτι ελαβον τά τηλεγραφήματα σας δι' ών εΰχεσθέ μοι, επί
-Γη ονομαστική μου έορτί). 'Επί αούτο-ις ευχαριστώ ύμας, απαντάς απείρως; και εΰ-
χομαι ΰμΐν παν Ούράνιον αγαθόν.

ώς λέων ώρυόμενος περιέοχεται ζητών τίνα καταηίχ[ αλλά στήκετε στες>εοί έν τχ\ πίσιει»*
ώς και Λουκάς Εΐι«ιγγελι,<ττής έν Εΰαγγελίφ λέγει· «αρα έλ^ών ό Τίός τοϋ ανθρώπου έπΐ
της γης εΰρήση την κίστιν έπϊ της γης»;

Και επειδή διάφοροι σαιερμολόγοι και επιτήδειοι #έλοντες νά διασύρωσιν τήν ύπό-
ληψιν Ημών προς μεγίστην ζημίαν τοΰ Ίεροϋ της "Ορθοδοξίας αγώνος, και ίκανοποίησιν
τών υστερόβουλων αυτών σκοπών, διαδίδουσι δτι δέν υπάρχει πλήρης δμοφροσύνη μεταξύ
ημών τών Αρχιερέων, και αγάπη, και διότι μερικοί τών απλούστερων Γ. Ο. Χριστιανών
μας μη γνωρίζοντες τά πρόσωπα και τά πράγματα δίδοα»σιν σημασίαν εις τάς ψευδολο-
γίας ταύτας και σκανδαλίζονται,

Δ ι ά τ ο ν τ ο

συνελθόντες σήμερον εις τό έν Αθήναις γραφεΐον τοϋ Ίεροΰ ημών αγώνος έν Άγί<ρ
Πνεύματι άπεφασίσαμεν ομοφώνως διά τήν πρόοδαν τοϋ Ίεροΰ ημών αγώνος τά κάτωθι:

1) "Οπως και πάλιν γνωστοποιηθώ εις απαντάς τους έν "Ελλάδι χριστιανούς μας δτι
χάριτι Χρίστου μεταξύ ημών τών δυο Άρχιερέονν υπάρχει πλήρης όμοφροσύνη και αγάπη.

2) Έξελέξαμεν πρωτοσΐιγγελον τον εύλαβέστατον ΠρωΦιερέα Ε&γένιον Ταμιιρον.
3) Έξελέξαμεν 'Επιτροπήν έκ τριών λαϊκών ποοσώπ<ον, ήτοι τους κ.κ.: α) Παναγιώ-

την Μένη Ψάλτην, β) Κωνστ. Γαμβροΰλιαν καϊ γ) Άνδρέαν Κουράτον, διά τήν κ,αλυ-
τέραν έξυπηρέτησιν τοϋ Ίεροΰ ημών αγώνος.

4) Επίσης τοΰ λοιποΰ παρακαλοϋμεν όπως διά πάσαν ΰπόθΐσιν άφο^ώσαν τον "Ιερόν
ημών αγώνα άπεοθύνεσθε εγγράφως εις τον Π ρωτοσΰγγελον, παρά τοΰ οποίου θά λαιμβά-
νητε και τήν άρμόζουσαν άπάντησιν της "Ιεράς Συνόδου.

5) "Ομοίως παρακαλοϋμεν δπως τοϋ λοιποϋ μή δέχεσ&ε κανέναν απολύτως Ίβρέαν, αν
πρωτίστως οΰτος δέν είναι έφωδιασμένος μέ διαρισμόν ΰπογεγραμμένον παρά τοΰ Πρω-
τοσυγγέλου, φέροντα δέ και τήν σφραγίδα της Εκκλησίας τών Γ.Ο.Χ. της Ελλάδος.

6) Ωσαύτως γνωρίζομεν ΰμίν δτι έκάστην Τρίτην και. Πέμπτην άπο ώ^ας ΙΟ1— 1̂ π.μ.
θά παρευρίσκεται εις το έν Αθήναις Γραφεΐον τοΰ Ίεροϋ αγώνος, και ό 2'εβασμιώτατος
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'ΕπΙ ΊΎ\ ευκαιρία ταύτβ πρέπει να μάθϊτε και τονι λόγον διατί «πέτυχεν ή με-
τά της άλλης παρατάξεως Έ ν ω σ ι ς . Ά φ ο ΰ συνηντήθημεν περί τους 401 Κληρι-
κοί και Λαϊκοί εις την οίκίαν κ. Βασιλ. Κηρύκου έν Ψυχικά).

Λοιπόν μάθετε δ'τι ή ενωσις άπέτυχέν, δ'χι καθώς ψευδόμενοι γράφουν είς
το φύλλον 178 8 Απριλίου ε. έτους! άλλα διότι έ'πεσον εκ της πρώτης των ομο-
λογίας δηλώσαντες ενώπιον δλων των παρευρεθεντων: 1) " Ο τ ι ή ε κ κ λ η -
σ ί α ν χ 6 τον Α θ η ν ώ ν δ $ ν <ε Ι ν α ι Σ χ ι σ μ α τ ι κ ή , 2) |
" Ο τ ι τ1 ά μ υ σ τ ή ρ ι α ν π ' α υ τ ή ς έ'χ ο υ ν ά γ ι) α σ τ ι κ ή ν
δ ΰ V, α μ ι ν , κ α ι 3) δ τ ι δ ε ν π ρ έ π ε ι τ α β ρ έ φ η τ ω ν
κ α ι ν ο τ ό: μ α» ν κ α ι ν ε ω' τ ' ε ρ. ι σ τ ώ ν ν ά ά ν α μ υ ρ ώ ν1 ο ν τ α ι.

Καθώς βλέπετε λοιπόν, ε ί ν α ι ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ο ί λ ό -
γ ο ι ν\ α Ι ζ η τ ή μ α τ α π ί σ ϊ ε ω ς κ α ί ο> ύ χ; Ι ά τι ο μ ι κ ά σ υ μ^
φ έ ρ ο ν τ α ή: π ά θ η κ α θ ώ ς ι|« ε υ δ ώ ς μ α ς δ ι, α 6 ά λ λ 0! υ ν.
Τ Η τ ο λοιπόν περιττόν να έξέλθΐομεν και να πάσχωμεν Κληρικοί και Λαϊκοί διω-
κόμενοι, -έξοριζόμενοι, φυλακιζάμενοι και κινδυνεύοντες νά χάσωμεν χάριν της
Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α ς τήν ζοϊήν μας.

Αυτά νά γνωρίσουν οί Ά γ ί ω "Ορει όίγιοι πατέρες και ζηλωταί, και οΐ της
εναντίας παρατάξεως, οι όποιοι εάν δέχωνται την αρνησιν τών 2| πρώην Δημητριά-
δος και Φλωρίνης, τότε νά όμολογήσωσι και αυτοί, δτι ένοϋνται μετά: των; Π α π ι -
στών και Προτεσταντών, και νά μας αφήσουν ήσυχους.

Διότι είναι έντροπή αυτών δηλ. Άντων. Μουστάκα και τών όμοιων νου, να
κινώσι πάντα λίθ'ον υπερασπιζόμενοι τους άποστατήσαντας εκ της πρώτης των ο-
μολογίας και δια φράσεων ύ 6 ρι ι σ τ ι κ ώ ν κ α ι β ά ν α υ σ ω ν ν ά
θ1 έ λ ω σ ι ν ά έ η ί ι β ά λ ω ι ϊ ι τ ή ν κ α ι κ ο ι δ ο ξ , ί α ν ν ω ν ε ι ς
τ? ή ν λ ο γ ι κ ή ν π ο ί μι ν η( ν τ ο ϋ Χ ρ ί σ τ ο υ .

"Αγιος Κυκλάδων Κος Κος Γερμανός πλην τών εορτών, »οΛ' έκάστην 6έ άπό 9—-1 π.μ.
και 4—7 ·9ά παρευρίσκεται απαραιτήτως ό Πρωτοσΰνγελος η κωλυομένου τούτου, ό ανα-
πληρωτής αύτοϋ και

7) Παρακαλοϋμεν ή παρούσα Εγκύκλιος ν' άναγνωσθϋ έπ' Έκκλησίαις προς γνώσιν
και συμμόρφωσιν πάντων τών ύφ' ήμας Γ.ΟιΧ. τών απανταχού της Ελλάδος και άλλα-
χοΰ ευρισκομένων.
Έπευχόμενοι δε δπως διέλΐητε τ ας Αγίας έορτάς τών Αγίων Χριστουγέννων και Θεοφα-
νείων έν πλήρει άγάπχι, ειρήνη, όμονοία, ευλογία και εϋτι»χία Κυρίου, διατελοΰμεν Πατρικώς.

Ή "Ιερά 2ύνοδος τών Γ.Ο.Χ. της Εκκλησίας της Ελλάδος
Διάπυροι προς Κύριον Ειϋχέται

! Ό Επίσκοπος Κυκλάδων ΓΕΡΜΑΝΟΣ
ΐ Ό "Επίσκοπος Βρεσ»ένης ΜΑΤΘΑΙΟΣ

Άκριδές αντίγραφαν έν ΆΦήναις τχι 18 Δεκεμβρίου 1939 (π.ό.ήμ.)
Ό Γραμμ-ατεύς της Σίχνόδου

Ό Πρωτοσύγγελος
Πρω^ιερεΰς Ευγένιος Τόμπρος

Επίσης, ό Κυκλάδων Γερμανός, είς μίαν έπιστολήν ίου άπό τήν 9)2)1940 εις τίνα
Άγιορείτην Μοναχόν, παρέχει τήν άκόλουθον διαβεδαίωσιν: «... Καϋυσηχάσατε τους
Άγιορείτας Πατέρας και Ζηλωτάς και δηλώσατε αϋτοϊς, άφοΰ διαδιδάσετε εύχάς και
ευλογίας, δτι μετά τοϋ Αγίου ΒρεσΦένης είμεΦα κατά Χριστον ενωμένοι και πάσα εξω-
#εν δυσφημία είναι διαβολική...

Διατελώ μετά πατρικής αγάπης εΰχέτης ίΐρός Θεόν
•}" Ό Κυκλάδων Γερμανός
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Ταΰτα είναι γνωστά πλέον εις πάντα; τους ένταϋθα οι, όποιοι ευρίσκονται έν
καταπλήξει, άγνοοΰντες τι να πράξωσι.

Λοιπόν να είπήτε εις τους έκΐϊ καινοτόμους Παπιστάς, να καλύψωσι πλέον
τά πρόσωπα αυτών εξ αισχύνης και άνανήψωσιν, ίνα μη ενρεθώσι ώς ό κακώς
αποθανών Αθηνών, τυμπανιαΐοι και άδιάλυτοι.

Ταΰτα έν ολίγοις χάριν της αληθείας — μετά πατρικής αγάπης

Εύχέτης προς θεόν τ Ο ΚΤΚΛΑΔΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ Δ. θ . 14.5.40

Πλέον εκφραστική όμως είναι ή εγκύκλιος της 1.6.40, τήν οποίαν υ-
πογράφουν αμφότεροι οι Αρχιερείς Κυκλάδων Γερμανός και Βρεσθενης
Ματθαίος. Ιδού αϋτη:

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΗΣΙΟΝ, ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑιΝΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

(Άπάντησις εις την δήλωσιν της «ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ»,

φύλλον 178 της 8ης Απριλίου 1940).

'Εν Αθήναις τη 1η Ιουνίου 11940

Προς τους Γνησίους "Ορθοδόξους Χριστιανούς.
Τέκνα ημών έν Κυρίω αγαπητά και περιπόθήτα.

Χάρις εις σας και ειρήνη από τοΰ Κυρίου και Θεοϋ και Σωτήρος ημών Χρ*-
στοΰ, συν τω Πατρί και τώ Πνεύματι, 'Αμήν.

Προς άναίρεσιν της άνω δηλώσεως καθιστώμεν εις σας γνωστόν, δ η ή απο-
τυχία της ενώσεως ημών μιετά της παρατάξεως τών Δημητριάδος και πρ1. Φλω-
ρίνης, δέν οφείλεται εις ζητήματα ατομικά καί προσωπικά, καθώς διαδίδεται, άλλ'
εις παράβασιν "Εκκλησιαστικών καί Κανονικών λόγων, και κυρίως εις την άρνητ
σι ν της πρώτης αυτών ομολογίας τοΰ 1935, ήτις έκηρύχθη.

Ιον) κατά την ήμέραν τής εξόδου ενώπιον χιλιάδων λαοΰί έν τχ> πλατείςι Κο-
λωνοΰ,

2ον) εις το διάγγελμα αυτών προς τον Έλληνικόν λαό», (σελ. 5', 6, 7),
3ον) «ίς την Ποιμαντικήν αυτών έγκύκλιον, άναχωρούντων διά τήνι έξορίαν

και δημοσιευθεΐσαν εις τή-ν «Βραδυνήν».
4ο) είς την διαμαρτυρίαν αυτών προς τον Ελληνικών λαόν καί είς δλα τά

δημοσιεύματα και κηρύγματα τά γενόμενα προ τής έξ;ορίας αυτών.
Τήν ά'ρνησιν ήρχισαν ά'μα επέστρεψαν έκ τής εξορίας των, διά τής αιτήσεως

τοϋ Δημητριάδος προς τον τότε 'Τπουργόν τών Εκκλησιαστικών, (γνωστόν τοΰ-
το είς πάντας). "Επειτα διά τών κηρυγμάτων του ό πρ. Φλωρίνης είς Χαλχίδαν,
Αθήνας καί Πειραιεΐ και διά τής πιέσεως τών διαφόρων Ιερέων καί Της απαν-
τήσεως αυτών προς τον Σ«β. Κυκλάδων καί προς τον Όσιώτ. Μάρκον Χανιώτην,
άλλα καί έπ' έκκλησίαις διάφοροις. Όποτε ημείς, εμμένοντες είς τήν πρώτην ημών
όμολογίαν, (χπεκηρύξαμΕν αυτούς ώς περιπεσόντας έν γνώσει είς το αμάρτημα τής
Καινοτομίας καί τοΰ νεωτερισμού, δντας υπευθύνους είς τά περί τούτων αναθέμα-
τα τών επτά Άγιων Οικουμενικών καί Τοπικών Συνόδων.

Επειδή δε πάμπολλα εγράφησαν καί ελέχθησαν, απεφασίσθη ΰπό τετραμε-
λούς επιτροπής, νά συνέλθωμεν εις Ψυχικόν προς έξήγησιν καί ενωσιν, χάριν τοΰ
Ίεροΰ τής "Ορθοδοξίας αγώνος. Δυστυχώς δμως κατά τήν συνάντησιν ταΰτην οΰ-
τε σεβασμός, ούτε λογική καί προς εαυτούς καί το σεβαστόν άκροατήριον έπεκρά-
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τησεν διότι, δμέν Δημητριάδος εκτραπείς εις άίβρεις καθ' ημών άπεχώρησεν βιαίως
δ δε πρ. Φλωρίνης έπί δίωρον προσεπάθησεν να περιπλέξη; το ζήΐτημα της πί-
στεως και δ ώ σοφισμάτων άνήρεσε τήν πρώτην όμολογίαν, ειπών άπροκαλύπτως
και είς επήκοον πάντων των παρευρεθέντων, (ήσαν περί τους 40), δχι η ομολογία
των τω 1Ι9'3ΰ' ήτα ΕΝΤΤΠΩΣΙΑΚΗ, (κρίνατε άναγνώστα), και συν τω χρόνφ
θά διεφώτιζον τον λαόν. Τότε διαμαρτυρόμενοι προέβημεν είς τάς έξης ερωτήσεις:

Ιον) Ή καινοτομήσασα και νεωτερίσασα Εκκλησία, είναι σχισματική η δχι;
'Απήντησεν: "Οχι.

2ον) Τα μυστήρια αυτής έχουν άγιαστικήν χάριν μετά τήν καινοτομίαν; Ά-

πήντησεν: Ναι.

3ον) Πρέπει νά άναμυρώνωνται τα βρέφη; 'Απήντησενι: "Οχι.
Τότε ήναγκάσθημεν νά άποχωρήσωμεν απαντΕς οΐ όρθοψρονοΰντες, πλην ελα-

χίστων εξ αυτών κακοδάξων. Και έρωτώμεν σας τους γνησίους και "Ορθοδόξους
Χριστιανούς. Ήμεΐς είμεθα άντάρται και πεπλανημένοι καθώς ψευδώς γράφουσι
εις τήν δήλωσίν των, ήί εκείνοι;

Έξ,ήλθον τότε ίνα στηρίξωσιν σας, είς τάς Ιεράς Παραδόσεις τής Ίερας
ημών Εκκλησίας, ή δι' ιδιοτελείς σκοπούς και ατομικά των συμφέροντα;

Ποΰ είναι τα 800 παραρτήματα τα όποια παρέλαιβον αμα ετέθησαν επί κε-
φαλής ταϋ Ίιεροϋ "Αγώνος; Τά πλείστα παρέλυσαν και αλλά σκοπίμως διέλυσαν
κατά το δοκοΰν αύτοϊς.

Οί πταΐσται λοιπόν και διαλυταί τής Όρθοδοξίας δεν σιο>πώσι, δεν καλΰ-
πτΟυσι τά πρόσωπα εξ αισχύνης, αλλά δι!ά χυδαίων φράσεων και ύβρεων, ΰβρίζου-
σιν ημάς και είς τήν δήλωσιν αυτών έπιζητοϋσι νά ΰποταχθωμεν είς τήν κακο>-
δοξίαν των, άλλως δέν εχομεν οι ολίγοι Κληρικοί και Λαϊκοί τήν εΰλογίαν των
κλπ. 'Αλλ' ήμεΐς δέν θέλομεν τήν τοιαύτην των εύλογίαν, διότι τήν θεωροΰμεν άλο^
γίαν, και ούτε τήν έπικοιναηάαν αυτών χρειαζόμεθα, ην απιεκόα|χχμεν μετά πάν-
των τών άκολουθοΰντων ήμας Γνησίων Όρθοδόξίον Χριστιανών. Εΐθ'ε δε ό άγα^
ΘΌδότης και μεγαλόδωρος Χριστός ό θεός ήίμών, νά γλυκάνη τάς κακώοεις και
τάς πικρίας τάς καθ' ημών, οΐτινες θά ύπερμαχώμεν της ευσέβειας και τής ορ-
θής πίστεως, νυττόμενοι τω φίλτο(ι) τοΰ κτήσαντος τήν κτήσιν σοφοΰ Δημιουργοΰ,
και θά στηλιτεύωμεν τάς πλάνας και βλασφημίας πάντων τών κακοδόξων.

Ήμεΐς δέ και σεις -να φυλάξωμεν, ώς πιστοί και Όρθόδοξοι Γνήσιοι Χρι-
στιανοί, τους Ιερούς και Αποστολικούς Κανόνας και τάς τών Αγίων Οικουμε-
νικών και Τοπικών Συνόδων αποφάσεις και τήν Μεράν Παράδοσιν, αλώβητα, 6
δέ θεός τής αληθείας και Αρχηγός τής ΌοΟοοόξου ημών πίστεως, νά διαψυλάτ-
τη και στηρίζη πάντας ημάς, εν τω φωτί τής άληθ'είας, τους δέ ύπεναντίους και και-
νοτόμους και νεωτεριστάς, νά διαφώτιση όπως βαδίσιοσι τήν άληθή' και ζίΜηφόρο'ν
δδόν τιής άί.ηιθίείας, τήν φέρουσαν προς τον Χριστόν, ώ ή δόξα και το κράίτας, συν
τοι 'Αγίφ Πνεύματι είς τους αιώνας 'Αμήν·

Δ,ιάπυροι προς Κύριον εύχεται

+ Ό Κυκλάδων. ΓΕΡΜΑΝΟΣ

1- Ό Βρεσθένης ΜΑΤΘΑΙΟΣ

Τό ίδιον τέχνασμα περί δήθεν ενώσεως, επαναλαμβάνεται και τόν Ία-
νουάριον τοΟ 1942, χωρίς βεβαίωο κανένα αποτέλεσμα. Εϊναι χαρακτηρι-
στικόν, οτι ό Βρεσθένηο. δέν παρέστη! εις αυτήν τήν συνάντησιν, διότι οί



Δημητριάδος και πρ. Φλωρίνης, δεν εϊχον διάθεσιν νά ομιλήσουν περί της
έν τη Όμολογία — 'Εκκλησιολογία διαφωνίας των. Επιμένοντες δέ (ο!
Δημητριάδος καϊ πρ. Φλωρίνης) νά προσέλθη ό Βρεσθένης, ούτος άπέστει-
λεν τόν Πρωτοσύγκελον - Πρωβιερέα Εύγένιον Τόμπρον, διά νά διαβίβα-
ση διά μίαν ακόμη φοράν τάς προϋποθέσεις διά τήν συνάντησιν καί ένω»
σιν.

Παραθέτομεν τό σχετικόν έγγραφσν διά τοϋ οποίου έκαλεϊτο ό Βρε-
οθένης.

•"·" Αθήναι 18.1.1942

Προς

τον Θεοφιλέστατον 'Επίσκοπον Βρεσθένης κ. Ματθαίον

Κατά την γενομένην συνέλευση; Παλαιοημερολογιτών της 2'8)1'5 Ιανουα-

ρίου 1942, έν ή καίτοι έκλήθητε παρ' ημών δεν προσήλθατε, παρεκληθημεν υπό

πολλών καί δή τών κ.κ. Σταυριανοΰ καί Μπενη Ψάλτου, νά προθώμεν είς νέαν

πρόσκλησίν σας, δπερ καί πράττομεν προσκαλοΰντες υμάς δπως τήν προσεχή Τε-

τάρτην 2:2 π.ό.ή. καί ώραν ΙΟην π.μ., προσέλθητε έν τοις γραφείοις ημών (Χαλ-

κοκονδύλη 7) καί άνταλλάξωμεν γνώμας περί της τηρητέας πορείας της Εκκλη-

σίας ημών τών Παλαιοημερολογιτών.

Της υμετέρας θεοφιλίας έν Χριστώ αδελφοί

Τ Ό Δημητριάδος Γερμανός

ΐ Ό πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομος

Μετά τήν πρόσκλησίν ταύτην, ό Βρεσθένης έζουσιοδότηοεν τόν Πρω-
τοσύγκελον Εύγένιον Τόμπρον, ίνα παραοτή και διερμήνευση τάς γνω-
στάς θέσεις διά τό θέμα της ενώσεως. Ιδού ή σχετική έζουσιοδότησις.

ΙΕΡΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗ Β Ρ Ε Σ Θ Έ Ν Η Σ

ΠΛΗΡΕΞΟΤΣΙΟΝ

Προς τόν Πρωθ'ίερέα Εύγένιον Τόμπρον, είς Άθίήνας

Δυά τοΰ παρόντος ημών γράμματος, έντελλόμεθα, δπως μεταθήτε προς συ-

νάντησιν τών Αρχιερέων Δημητριάδος κου Γερμανοΰ καί Φλωρίνης κου Χρυοο-

στόμου, καί διερμηνεύσετε τάς γνώμας μου, τι δέον γενέσθαι διά νά έπέλθη ή κα-

τά Χριστόν ενωσις ημών τών 4 Αρχιερέων.

Ό έν Έπισκόποις ταπεινός καί ελάχιστος

Διάπυρος προς Κύριον εύχέτης

ί Ό Βρεσθένης Ματθαίος

Έν Ί . Μον?ί Κ. Θ. Παναγίας μας Πευκοβουνογιατρίσσηςι
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Έκ των κειμένων τα όποϊα εξετέθησαν, προκύπτει ότι κατά τα έτη
1936 - 1940 ό έκπεσών πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος μετά τοϋ Δημη*
τριάδος Γερμανού έγκλημάτισαν κατά της Εκκλησίας ώς ό Χρυσόστομος
Παπαδόπουλος τό 1924. Ένώ τό 1935 ό πρώην Φλωρίνης έθεωρήθη ώς
νέος «Μάρκος Ευγενικός» κατέληΕεν μετ' ολίγους μήνας εις ένα... «Βησ-
σαρίωνα». Τό κατά της Εκκλησίας κακόν αύτοϋ σύγκειται εις τό ότι:

1) Ένώ κατ' αρχήν άπεκήρυΕεν ώς σχισματικήν τήν Νεοημερολογι-
τικήν Έκκλησίαν και εδέχθη ώς Κανονικήν καϊ Όρθόδοξον Έκκλησίαν
τήν Έκκλησίαν των ΓΟΧ, κατόπιν άνεκάλεσεν ταύτην τήν όμολογίαν καΐ
είργάσθη παντϊ σθένει όπως; ή σχισματική Εκκλησία της Ελλάδος παρου-
σιασθή εις; τους ΓΟΧ ώς ή Κανονική «μήτηρ» Εκκλησία.

2) Παραλλήλως έπεχείρησεν συστηματικά τήν παραχάραΗιν της Έκ-
κλησιολογίας της Εκκλησίας των ΓΟΧ, έπιχειρήσας νά μετατρέψη Αυτήν
εις Μίαν χωρίς νόημα διαμαρτύρησιν εις ένα νοσηρόν παλαισημερολογιτι-
σμόν, εις ένα κενόν δεκατριμερισμόν.

3) Έκ τοϋ γεγονότος τούτου προεκάλεσεν τό σχίσμα τοϋ 1937, όπερ
άποτελεϊ τήν άποκορύφωσιν τοϋ εγκλήματος, και τό όποϊον περιέθαλψεν
και ένίσχυσεν μέχρι τοϋ θανάτου του, τό έκληροδότησεν δέ εις τους οπα-
δούς του μαζί μέ τόν νοσηρόν του παλαιοημερολογιτισμόν.

4) Αϊ θεαματικά! περί ενώσεως δήθεν ένέργειαι του, εις ουδέν άπέ-
βλεπον παρά εις τήν φίμωσιν και ύποταγήν των όμολογητών Επισκόπων,
Κυκλάδων και Βρεσθένης, ώς και τήν έζάλειψιν της καθαρός ομολογίας
— Έκκλησιολογίας της Εκκλησίας των Γ.Ο-Χ.

5) Ή σημερινή κακοδαιμονία των διαφόρων ψευδοπαλαιοημερολογι-
τικών φατριών - ομάδων, τύπω ενώσεως προσώπων, και ή παρ' αύταϊς
παντελής έλλειψις Εκκλησιαστικής συνειδήσεως και ή παρουσία παχυλής
Έκκλησιολογικής συγχύσεως έχουν τήν αρχήν ίων εις τάς ενεργείας αύ-
τάς τοϋ πρ. Φλωρίνης Χρυσοστόμου.

(Συνεχίζεται)
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