
ΕΙς το προηγούμενο άβ^οον εΐδομεν, οτ<ι οί Κανονικοί Άοχυερβίς τ>ής Εκκλησίας
των ΓΟΧ, Κυκλάδων Γερμανός καί ΒρβσΦένης Ματθαίος κατέβαλαν κάθε προσκά-
4*ιαν νά συγκρατήσουν τους δύο Άρ^ιε^εΐς Φλωρίνης Χουσόστομον καί Δημητοιάβος
Γβρμανόν, οί όποϊσι ήρνοΰντο την όμαλογίαν - 'Βκκλησιολογίαν τοΰ 1935 »αί Ισκό-
πουν νά οδηγήσουν τους ΓΟΧ ύπό την πνευματικήν και ^οιχητικήν έξάρτησιν της
σχισματικής Νεοημειρολογητικης Εκκλησίας. Δυστυχώς, όμως, ό πρώην Φλωρίνης
και Δημητριάδος, δεσμευμένοι προφανώς, δέν παρητοΰντο τοΰ σχ«οίου τ<ον, διό χχά
άηεκη<?ύχ*ησιαν ώς έκπεοόντιες έκ της Όρ#ο?ό|ου "Εκκλησίας καί αίτιο*, σχίσματος
βίς τδ πλήρωμα της Εκκλησίας.

Όσον »ώ 8ν ήγωνίσθησαν οί άποσχισ*έντες Αρχιερείς νά αλλοιώσουν την άλψ
Φειαν η νά συγκαλύψουν αυτήν λέγοντες δτι δέν είναι, αυτοί οι αίτιοι τοΰ σχισμ«ιτος
καί δτι λόγοι προσωπικοί καί συμφέοοντα προεκάλεβαν το σχίσμα, παρ«μένει λάμ-
πουσα ή άλήβεια δτι αιτία τοΰ σχίσματος τοΰ 1937 ήσαν λόγοι πίστεως, ήτο ή ΛΚ&-
σις τοϋ πρώην Φλωρίνης Χ&υσοστίόμου καί Δημητριάδος Γε<?μανοΰ έκ της Έκκλησιο-
λογίας - "Ομολογίας της Εκκλησίας των ΓΟΧ.

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ

Ή άγανάκτησις τοϋ εύοεβοϋς πληρώματος της Έκκληοίαα των ΓΟΧ,
δια τήν πτώσιν των δύο Αρχιερέων ύπήρζεν μεγίστη, έξεφράσθη δέ καί
διά της λύπης, δια της αποδοκιμασίας και δια άποκηρύΕεων. Παραθέτομεν
μερικά έκ των πολλών κειμένων τοΰ 1937 διά τών οποίων καταγγέλλεται
ή άρνησις της ομολογίας - Έκκλησιολογίσς του 1935 και σαφώς διατυ-
ποΰνται τά αίτια τοϋ σχίσματος.

ΠαραΘέτομεν πρώτον, τήν άποκήρυζιν τοΰ Ιερέως Νικολάου Καμπα-
νοπούλου και τοΰ Ιερομόναχου Καλλίστου(*).

ΑΠΟΚΗΡΥΞΙΣ
Έν Αθήναις ττ| 22 Όκτωβρίου 1937 ό.ή«

Πρός
Τους Σεβ. τέως Δημητριάδος Γερμανόν και τέως Φλωρίνης

Χρυσόστομον.
ΕΙς Ψ υ χ ι κ ό ν

Ό κάτωθι ΰπονεγροιμμένος Ιερεύς Νικόλαος Καμπανόπουλος έφη,μερεύων
προσωρινώς έν Κορωπίφ εις το έχει Παράρΐημα της Ελληνικής Θρησκ. Κοινο-

ί*) Ό Ιερομόναχος Κάλλιστος είναι δ μετέπειτα επίσκοπος της Εκκλησίας τών
ΓΟΧ ό ΚορινΦίας Κάλλιστος, δστις τό 1977 έκπεσών της Εκκλησίας των ΓΟΧ καί αρ-
νηθείς τήν Άποστολικήν του διαδοχήν «ροσεχώρησεν είς τους λβγομένους Αύξβντιανούς,
διό καί καθη<}·έ·θη, ΰπαχΦείς είς τήν τάξιν τών μοναχών. Οδτος ό πρώην επίσκοπος Κάλ-
λιστος τό 1979 παοίσύρ'θη εις τό γνωστόν πραξικόπημα καί εκτοτβ Φεβίριείται προεστός
τών λεγομένων Καλλιστικων.
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τψος τών Γνησίων! Όρβοδόξων Χριστιανών και Ιερομόναχος Κάλλιστος πληρο-
φορηθέντες και πεισθένττες περίίί τών κακοδοξιών υμών δι' &ν δέχ&σθε τα μυστή-
ρια τών νεοημ. κακοδόξων ώς έγκυρα δτι έχουν χάριν άγιαστικήν καΐ φωτιστικήν,
δτι θέλετε τηρεί πνευματικήν έπικαινωνίαν μετ' αυτών, δτι και τό "Αγιον μΰρον
τελεσθέν και άγιασθέν ΰπό κακοδόξου Πατριάρχου ετι έχει δλην αΰτοΰ την άγια-
στικήν χάριν τοΌ αγίου Πνεύματος, δτι δ Σεβ. Δημητριάδος ύπέβαλεν αίτησιν εις
το 'Τπουργεΐον Θρησκευμάτων, ίνα τον επαναφέρει εις την πρώην Εδραν του τόν
Βόλον υποσχόμενος νά τήρηση εις το §ξής τόν Νάμον 51ί87 της αυτοκέφαλου Εκ-
κλησίας της Ελλάδος, δτι ή Εκκλησία Παπαδοπούλου δέν είναι σχισματική άλλα
επίσημος:

Έρωτώμεν, ποίον κϋρος δύνανται να έχουν αί μετέπειτα δηλώσεις υμών είς
τό δτι μένετε εις δσα ώμολογήσατε τό 1935, αί όποΐαι σκοπόν έχουν να μας κλεί-
σουν τα μάτια διά να Ιπιτύχητε του κακοδόξου προγράμματος Σας; Διατί διακη-
ρύττετε δτι δλα ταϋτα είναι συκοφαντίαι καΐ δτι οί Σεπτοί ημών Ίεράρχαι Κυ-
κλάδων Γερμανός και Βρε-σθένης Ματθαίος, ώς και οίί πρωτοπόροι άγιορεΐται Πα-
τέρες υπό άλλων έκινήθησαν ελατηρίων και δεν ταπεινοϋσθΕ να δμολογήσετε το
μέγα ολίσθημα Σας;

"Αγιε πρώην Δημητριάδος μετά την έπάναδον έκ τ % εξορίας τίνα σκοοών
είχεν ή παρ' υμών υποβληθείσα! αίτησις είς τόΙ 'Τπουργεΐον Θρησκευμάτων να σάς
έπαναφέρη άνευ δρων είς τόν θ'ρόνον τοϋ Βόλου υποσχόμενος νά τηρήτε υπα-
κοήν είς την Σχισματικήν Έκκλησίαν Παπαδοπούλου; ΤΗτο άπόκρισις Γνησίου
Όρθοδόξου Ίεράρχου, δταν μία αδελφή Μοναχή σας άνέφερεν δτι ό χειροτονη-
θείς από περιφέρειαν Βόλου \Κωνσταντΐνος είς Ιερέα έπηγε με το νέον και έδώ-
σατε άπάντησιν «ε! καΐ αυτός Θεό λατρεύει». Τίνα σκοπόν έξεπλήροι "Άγιε Φλω-
ρίνης τό κήρυγμα Σας εις τάς τρεις Παρθένους, επιζητών την αμεσον διάλυσιν
της Κοινότητος τών Γνηισίων Όρθοδόξων; Διά νά εγκαταστήσετε τό Συμβούλιον
Κυρήκου και Σία; αυτοί δέν ήσαν πού έστειλαν εγγραφον εις την κακόδοξον 'Βκ-
κλησίαν άναγνωρίζοντες τους λεγόμενους κανονικούς Ιερείς και νά μνημονεύουν
τόν Χρ. Παπαδόπουλο ν, τό οποίον άνεκάλεσεν τό Συμβούλιον Παράσχου; Που"
έστεγάσθητε αφ* ής ημέρας τό 1935 έξήλθετε, είς τήν 'Ελληνικήν Θρησκευτικήν
Κοινότητα τών Γνησίων Όρθοδόξοιν Χριστιανών, άλλ' ώς αχάριστοι Ικινησατε
τήν πτέρναν κατά της Όρθοδόξου Κοινότητος; Διατί ώνομάσατε τον κακόδοξον
Μελέτιον Μεταξάκην άείμνηστον; Τί σκοπόν είχε νά κηρύξητε είς Χαλκίδα δτι
τά βαπτισθέντα ΰπό νεοημ. κακοδόξων ιερέων παιδία προσερχόμενα είς τήν όρθο*
δοξίαν δέν θά άναμυρώνονται; καΐ Ι'λαδεν χώραν μέγας σάλος μεταξύ τών Ό ρ -
θοδόξων; Διά τίνα σκοπόν από δλας τάς Εκκλησίας Αθηνών, Πειραιώς έκηρύ-
ξατε δτι τά μυστήρια τών σχισματικών κακοδόξων είναι έγκυρα ώς μετέχοντα
θείας χάριτος; δτι θέλετε επικοινωνεί πνευματικώς διότι δέν έκηρύχθή ύπό πανορ*-
θοδόξου Σύνόδου Σχισματική ή Εκκλησία Παπαδοπούλου; ένφ τό 19:35 έκηρύ-
ξατε δτι τό νέον έαρτολόγιον κατεδικάσθη ΰπό τριών πανορίθοδόξων Συνόδων
15831, 1587, 1593 επί Ιερεμίου Β ' του Τρανοΰ και επί παρουσία καί^τών λοι-
πών Πατριαρχών της Ανατολής. Διατί "Αγιε Φλωρίνης έκαλέσατε τόν Σ"ε6. "Α-
γιον Κυκλάδων και τοϋ είπατε δτι τοϋ αναγγέλλετε χαράς ευαγγέλια καιί είς έρώ1-
τησίν του τί συμβαίνει; άπεκρίθητε δτι «νά, γίνεται ζύμωσις μεταξύ νεοημερολο^
γιτών νά έπανέλθη δ "Αγιος Δημητριάδος είς τόν θρόνον του, έγώ νά λάθω πλή-
ρρις άποδοχάς, και γιά σας τους δύο δέν ελήφθη ακόμη άπόφασις, και σάς άπε-
κρίθή δτι ίγώ δέν έπιστρέφο) είς τόν ίδιον ε'μετον;»· Διατί τότε προς τόν Όρθύ-
δοξον Ιερόν Κλήρον και τάγματα Μοναχών διεσαλπίσατε... «αποκηρύξατε καί
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σεις τον σχισματικόν άρχιεπίσκοπον και όμόφρονάς του αρχιερείς εάν θέλετε και
σεις νά μή λογίζεσθε σχισματικοί -και την Έκκλησίαν ν' άπαλλάξητε έκ της λώ-
6ηε τοϋ Σχίσματος;» και τώρα κηρύττετε δτι ή Εκκλησία των κακοδόξων δέν εΐ-
να,ι σχισματική αλλ' επίσημος; 'Αφοΰ από το θέρος αναμένατε εύνοϊκήν λύσιν1 τοΰ
ζητήματος μας διατί οί τόσοι περιορισμοί των Σε6. Αρχιερέων μας να μή τελοΰν
ΐά μυστήρια, να μή λειτουργούν εν Αθήναις, και σεις ποίον δικαίωμα τούτων έχε-
τε; Διατί εις την κατατεθεΐσαν προς 'Τμάς πρότασιν τοϋ Σεβ. Αγίου Βρεσθένης
περί των υποθέσεων τούτων ούδεμίαν άπάντησιν έδώσατε άπό 30.6.37; Διατί από
Αΰγουστον έ.ε. έγεμίσατε τάς άστυνομικάς Αρχάς μηνύσεις καί κατηγορίας εναν-
τίον των αγιορειτών Πατέρων καί μοναχών, ίνα απελαθούν εις "Αγιον "Ορος ίνα
μείνητίε Ελεύθεροι από το αγρυπνον ό'μμα των Αγίων Αρχιερέων μας καί αγιο-
ρειτών Πατέρων; Άλλ' δτε έξεδηλώσατε καί έγγράφο>ς τάς κακοδοξίας Σας προς
τον Όσιολαγιώτατον Μάρκον Χανιώτην Μοναχόν, οπότε επόιμενον ήτο νά αποκη-
ρυχθίητε ίιπό των Γνησίων Όρθοδόξων, Ισπεύσατε νά συγκαλύψητε τό γεγονός
δια δηλώσεων σας δτι εμμένετε εις δσα ομολογήσατε τό 19ι35, ένω αί δηλώσεις
αΰται δεν είναι ειλικρινείς διότι καί εις τάς δηλώσεις σας ονομάζετε τήν κακό-
δοξον Ικκλησίαν «Έπίσημον», αλλά καί τεχνηέντοχ δεν θέλετε καθαρά νά όμολο-
γήσητε έκ νέου επιστροψήν προς την Όρθοδοξίαν όμολογοϋντες δτι «ουδέν δέχε-

;σ0ε των τελουμένων μυστηρίων των σχισματικών κακοδόξων νεοημερολογιτών, δτι
δέν μετέχουν άγιαστικής χάριτος τοϋ αγίου Πνεύματος πάντα τα τελούμενα παρ'
αυτών καί αυτό τοΰτο τό "Αγιον Μύρον, δτι ή Εκκλησία της Ελλάδος Παπαδο-
πούλου είναι Σχισματική, δτι τά βαπτισθέντα παιδία ΰπό νεοη,μ. σχισματικών επι-
στρέφοντα εις τήν Όρθοδοξίαν θά τά άναμυρώνετε πρώτον καί έπειτα 6ά τά με-
ταλαμβάνετε, δτι δέν θά έχετε μετ' αυτών ούδεμίαν πνευματικήν έπικοινωνίαν καί
δτι θέλ&τε τηρεί τήν άκρίβειαν της Όρθοδοξίας.

Επειδή

αντί γνήσιας; επιστροφής προς τήν όρθοδοξίαν καί ομολογί-
ας εΙλικρινοΟς, έξεσπάσατε εις ϋβρεις, λάβετε τάς κάτωθι
αποφάσεις των άοΐδίμων Πατριαρχών, εις Ύμας ανήκουν.

ί<Ένκύκλιος Ανθίμου Πατριάρχου Κων) πόλεως 1848:

. Κρατώμεν της ομολογίας ην παρελάβομεν άδολον παρά. τηλικούντων ανδρών, άκοσίφε-
φόμΐνοι κάντια νεωτβρισμόν, ώς ύπανάφευμα τοΰ Διαβόλου. Ό 1 δΕχάμενος νεωτ&ρΊαμόν, κα-
τΐλεγχει έλί.υΐη τήν κεκηρυγμένην Όρ^όδοξον πίστιν. Άλλ' αίίτη Μεπληρωμβνη ηδη έσϊρριά-
γι<κ«ι μή επιδεχόμενη μήτε μείωσιν, μήτε «ΰ|ησιν, μήτε άλλαίοκίΐν ην τίνα σδν, κα,Ι δ
τολμών η Λραξαι, η (ΤομβοιΛεΰσαι, ή διανοη·θήναι αοϋτο ηδη ήρνήθη τήν ίάστιν τοϋ 2ίβι-
στοϋ, ηδη εκουσίως καίθΊΐΛε6λή·9η εϊς τό αΐώνιον ανάθεμα, δια τό βλασφημεΐν είς τό Πνεΰ-
μα τό "Αγιον, <ος τάχα μή άοτίως λάλησαν έν ταϊς Γραφαϊς καί Άγίαις Οίκουμβνικαϊς
2υνόδ«ς. . . "Απαντες οΰν οί νεωτεοίξοντες η αίρέσει, η σγ$σμ,αη, εκουσίως ένεδΰθησαν
κατήραν &ς ίμάτιον (Ψαλμ. 108) καν τ€ Πάπαι, κόίν τε Πατριάρχαι, καν τε Κλη<?ιχοί,
καν τέ λαϊκοί, κδν "Αγγελος ί | ΟΰραΛ·οΰ.

·[" " Α ν θ ι μ ο : ; έλέίρ Θ«οΰ 'Αρχιεπίοκοπο; Κων)πόλεως, Νέας Ρώμης καί Οικουμενικός
Πατριάρχης.

| Ί δ ρ ο θεό ς ελέω Θειου Πάπας καί Πατριάρχης Αλεξανδρείας καί Πάσης της Αιγύπτου.
Ι Μ ε ' Φ ό δ ι ο ς ελέω Θεοί Πατριάρχης Αντιοχείας.
ϊ ' Κ ύ ρ ι λ λ ο ς ελέω Θίοϋ Πατριάρχης
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Του Αγίου Νικηφόρου τοΰ όμολογητοΰ.

«Την Έκκλησίαν τοΰ Θ©αΰ αποτελούν όσονδηΛοτί ολίγοι και &ν μείνουν. ΟΙ δέ άκολοι»-
βοδντβς τάς καινοτομίας, ί?|ω της Εκκλησίας βίναιι».

Τοΰ Αγίου Γερμανού Πατριάρχου Κων) πόλεως.

«Έΐασκήπτομαι πασι τοις έν Κύπρφ Λαϊκοίς, οσαι της Καθολικής "Εκκλησίας, έστέ
τέκνα γνήσια φεύγειν 6'λω ποδΐ άπό των ϋποΛεσόντων Ιερέων έν τη Λατινική υποταγή, και
μηδέ «Ις την Έίκκληοίαν τούτοις συνάγεσΦαι, μηδέ εϋλογίαν έκ τών χειρών αυτών λαμ-
βάνειν την τυχιαΰσαν, κρεΐσσον γαρ έοτίν έν τοίς οϊκοις τω θεφ προσεϋχεσΦαι κατά μό-
νας, η" έπ' εκκλησίας συνάγεσθαι μετά τών Λατινοφρόνων, εΐ δέ ο-δν την αυτήν ύφέξετε
μιετ' αυτών κόλασιν. "Η ουχί τα τών έπί κοσμικών κρίσεων τοϋτο γίνεται σΰνηθιες. "Αν
γάρ τ» ς ονλλαλΐ) άδροφόνΐ;), η ληστή, ή προδότιι, την αυτήν ΰφίστ«τιαι κόλασιν».

Δ ι α τ α ΰ τ α

δεχόμενοι ϋμεΐς τά Μυστήρια τών κακοδόξων ώς έγκυρα τότε δέχεσθε και την
γενομένην εις ύμας καθαίρεσιν και πλέον λογίζεσθε Μοναχοί και ημείς σας άπο^
κηρύττομ,εν ώς αλλότρια φρονοϋντας και πράττοντας και έπιστρέφομεν προς την
'Ε^ληνικήν Θρησκευτικήν Κοινότητα τών Γνησίίον Όρθοδόξων Χριστιανών την
τηρούσαν άπαρασαλεύτους τάς Ιεράς Παραδόσεις υπό την πνευματικήν ήγεσίαν
τών Γνησίων Όρθοδόξων Αρχιερέων μας Κυκλάδων Γερμανοί}1 και Βρεσθένης
Ματθαίου.

Οί Άποκηρΰττοντες

ί Ιερεύς Ν. ΚΑΜΠΑΝΟΠΟΤΛΌΣ

1- Ιερομόναχος ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ

"Επίσης και μεγάλη μερϊς λαϊκών, οϊτινες παραουρθέντες οπίσω τών
πεσόντων Αρχιερέων και διαγνώσαντες οτι έπλανήθησαν, αποκηρύττουν
αυτούς και επιστρέφουν εις την Κοινότητα, ή όποια άπετέλει τήν νομικήν
οΰτως ειπείν ύπόοτασιν της "Εκκλησίας τών ΓΟΧ, της οποίας κανονικοί
Ποιμένες παρέμειναν ό Κυκλάδων Γερμανός και Βρεσθένης Ματθαίος.

Παραθέτομεν τήν άπό 4 Νοεμβρίου 1937 άπακήρυΕιν τών ΓΟΧ "Αθη-
νών καί Πειραιώς:

Προς
Τους Σεβ. τέως Δημητριάδος κ. Γερμανόν καί

πρ. Φλωρίνης κ. Χρυσόστομον.
Ε ι ς Ψ υ χ ι κ ό ν

Οί κάτωθι υποφαινόμενοι Γνήσιοι Όρθόδρξοι Χριστιανοί, κάτοικοι Αθηνών
καί Πειραιώς, ανήκοντες εις τήν 'Ελληνικήν Θρησκευτικήν Κοινότητα τών Γνη-
σίων Όρθοδόξων Χριστιανών μετά τήν προσχώρησιν υμών εις τον υπέρ της Ό ρ -
θοδοξίας αγώνα, περιεβάλαμεν ΰμας με τον προσήκοντα σεβασμόν, ώς μέλη αύ-
τϊ)ς δέ εγκαταλείψαμεν τήν ίεράν Κοινότητα τών Γ.Ο.Χ. καί έτάχθημεν μεθ1* ΰ-
ΐιών, δτι ΰμεΐς ώς πνευματικοί αρχηγοί τοϋ Ιεροΰ αγώνος βαδίζετε συμφώνως τφ
ίερφ σκοπώ τής Κοινότητος ημών, καί σεβασθέντες δέ τάς άρχικας δηλώσεις καί
ομολογίας υμών περιεβάλαμεν ΰμας μέ τελείαν ύπακοήν κ«ί εύπείθειαν, καί ένεκεν
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τούτου εγκαταλείψαμε ν την ίεράν ημών Κοινότητα υπό την σκέπην της οποίας
εΐχομεν διεξαγάγει πολυετείς αγώνας υπέρ των Ιερών Παραδόσεων της πίστεως
ημών και μολονότι ημείς εγκαρδίως έπιθυμούσαμεν την άναιστήλωσιν της Όρθο-
δοξίας Ιπλανήθημεν όπισθεν υμών, οΐτινες δέν έδιστάσατε να φανητε ανάξιοι της
ιεράς υμών αποστολής και 1) Παρά την γνώμην τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου της
Ίερας Κοινότητος αποσύρατε την προσφυγην υμών άπό το Συμβούλιον της Επι-
κρατείας δια την έπιβληθεΐσαν ΰπό της σχισματικής Εκκλησίας παράνομοι εις
υμάς καθαίρεσιν και τον σωματικόν περιορισμόν δεχθέντες οΰτω την έπιβληθ'εΐσαν
ποινην ώς κανονικήν.

2), Παρ' δτι είχατε δι* εγγράφου σας συστήσει εις το Συμβούλιον της Ίε-
ρας Κοινότητος να συγκάλεση τοϋτο γενικήν συνέλευσιν μέ θέμα: Την έγγραφήν
τών διαγραφέντων εκ τών μελών, δλως άνελπίστως ό έξ υμών πρ. Φλωρίνης κ.
Χρυσόστομος προέτεινε αιφνιδίως τήν| διάλυσιν της Κοινότητος ε ν ν % Σ υ ν-
ε λ ε ύ σ ε ι τ η ς 1 8 Ν ο ε μ β ρ ί ο υ π . ο . η .

3); Ό εξ υμών κ. Γερμανός ευθύς μετά την τοιαύτην άπόπειραν διαλύσεως
της Κοινότητος ημών ύπέβαλεν αΐτησιν εις τό 'Τπουργεΐον τών Θρησκευμάτων
την 2)ί12)1935 (άριθ!. πρωτ. Ύπουργ.) περί Ιπαναφορας του εις τον θ'ρόνον Δη-
μητριάδος εν Βόλφ υποσχόμενος υπακοην εις την σχισματικήν 'Ε^κκλησίαν και συμ-
μόρφωσιν αϋτοΰ ώς δ Νόμος 9187 ορίζει.

4) Έκηρύξατε Ιπ' Έκκλησίαις έν Χαλκίδι, Αθήναις, Πειραιεΐ και περιχ,ώ-
ροις, ώς καϊ, έγράψατε προς τόν Όσυολογιώτατον Μοναχόν Μαρκον Χανιώτην τάς
κακοδοξίας σας» δτι ή Εκκλησία τών Αθηνών Παπαδόπουλου κλπ., δέν είναι σχι-
σματική, δτι τα μυστήρια τα νπ* αυτής τελούμενα εΐναΐι έγκυρα μετέχοντα ΘΙείας χά-
ριτος, δτι τό "Αγιον Μϋρον τελεσθέν και άγιασθέν μετέχει της θείας χάριτος τοϋ
Αγίου Πνεύματος, δτι θέλετε επικοινωνεί πνευματικώς μέ την διοικούσαν σχι-
σματικήν Έίικλησίαν, δτι τά βαπτισθένα παιδιά ΰπό σχισματικών Ιερέων δέν θά
αναμυρώνετε επιστρέφοντα εις την Όρθοδοξίαν.

5)ι Ά ν ε γ ν ωρ ί σ α τ ε κ α ι ΰ π ή χ θ η τ ε ε ι ς ξ έ ΐ ν η ν
ό ρ γ ά ν ο> ισ ι ν τ η ν Π α ν ε λ λ ή ν ι ο ν «Κ οί ι ν οϊ VI ί α ν μ η δ ε μ ί α ν
εχ ο υ σ α σ χ| έ σ ι ν π ρ ο ς τ ό ν ύ Λ έ ρ: τ η ς Ό ρ θί ο δ ο ξ ί α ς
ι ε ρ ό ν σ κ 6 π ό ν τ η ς Κ ο ι ν ό τ η τ ο ς ή ! μ ώ ν καϊ

6)ι Επειδή άναιροΰντες τάς προηγουμένας δηλώσεις και ομολογίας υμών τάς
γενομένας τόν Μάϊον τοΰ έτους 1935 εις τό δτι τό νέσνί ήμερολόγιον (έορτολόγΐον)ί
κατεδικάσθη άπό 3 πανορθϋδόξους Συνόδου 1585 - 11587 - 1ΰ9θ έπί Ιερεμίου
Β ' τοΰ Τρανοϋ και λοιπών Πατριαρχών, κηρύττετε δτι δέν κατεδικάσθη και δέον
νά συνέλθΐ) νέα πανορθόδοξος Σύνοδος νά έπικυρώσΐ} την καινοτομίαν ταύτην τοϋ
ημερολογίου (έφημ. "Εθίνοςδ Ιουνίου 1936) και έν γένει ή υμετέρα συμπεριφορά
ώς εκκλησιαστικών αρχηγών ύπήρξεν λίαν ανάρμοστος και ασυμβίβαστος ζημιώ-
σασα τά μέγιστα τόν Ιερόν ημών αγώνα.

Διά τ α ΰ τ α

Διεκόψαμεν πασαν σχέσιν μεθί' υμών ώς έπραξε και ή Ι ε ρ ά Κοινότης και
άποκηρύττομεν υμάς ώς αλλότρια φρονοΰντας και πράττοντας καΐ έπιστρέφομεν
εις την 'ΚΛηνίκήν Θρησκευτικήν Κοινότητα τών Γνησίων Όρθοδόξων Χριστια-
νών την τηρούσαν αλώβητους τάς Ιεράς Παραδόσεις της Αγίας ημώνί Πίστεως.

'Ενί Αθήναις τη 10 Νοεμβρίου Π.Ο.Η. 19371

Οί Άποκηρΰττοντες (έπονται ΰπογραφαΐ)
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Πλεΐσται διαμαρτυρίαι κα'ι καταγγελϊαι έξηλθον και έκ τοϋ Αγίου "Ο-
ρους, όπου άγρυπνοι παρηκολούθουν τόν αγώνα της Εκκλησίας οϊ Ζηλω-
ταί Πατέρες.

Ίδοΰ έΕ Άγιας "Αννης τι έγραφον τήν 14 Ιανουαρίου 1938:

Προς
Τόν Σεβ. πρ. Φλωρίνης κ. Χρυσόστομον.

Α θ ή ν α ς

Σεβασμιιώτατε

'Ότε δε εξελθόντες εις τόν αγώνα, άνακεκαλυμμένω προσώπω έκηρύξατε τα
αγνά και ορθόδοξη φρονήματα σας καΐ προέβητε εις Θ^οπρόιβλητον χειροτονίαν
τών Αγίων Κυκλάδων και Βρεσΰ'ένης, καΐ έν τέλει καταδικασθίέντες παρανόμως
εις έξορίαν, μετέβητε εις τόν "Ολυμπον ίνα, ως άλλος Μωΰσής προς τόν νέον Ί ^
σραήλ, άποστείλητε τάς πλήρεις χάριτος ποιμαντορικάς νουθεσίας, τάς οποίας, φεΰ-
γσντες έν| τή εξορία, έοροντοφωνήσατε δίπόντες, δτι ουδεμίαν έπικοινωνίαν να εχω-
μεν. με τους Σχισματικούς Νεοημερολογίτας και ν' άπέχωμεν πάσης μετ' αυτών
επαφής. Εις τοιούτον δε σημεΐον έφθασε τότε δ ενθουσιασμός τών Χριστιανών, ω-
στε άλλοι να σέ ονομάζουν ως άλλον Μάρκον 'Βφέσου, και άλλοι ώς μέγαν Χρυ-
σόστομον.

"Οθεν, αναλογιζόμενος εγώ, ό παρακολουθών άπαθώς τήν δλην σταδιοδρο-
μίαν σας, καΐ θεωρώντας τόν ούρανον εκείνον; τόν φΓχεινότατον εις ον Ιστάμενοι τό-
τε, Ιλάμπετε; ώς άλλος αυγερινός, και στοχαζόμενος τόν "Αδην τόν ζοφερώτατον ειΐς
δν κάττγνέχθητε νυν, καταλαμβάνομαι ΰπό φρίκης, στοχαζόμενος τήν έν διαστήματι
ολίγου καιροΰ τόστ|ν απότομον ιμεταβολήν και μεταστροφήν από της Όρθοδόξου
εκείνης αγνής πολιτείας σας, και ανατρέχοντας μέ τόν λογισμόν μου εις προγενε-
στέρας έποχάς, βλέπω πολλά τοιαϋτα λυπηρά γεγονότα τα όποια ελαδον χώραν εις
διαφόρους καιρούς παρά διαφόρων προσώπων και ΰπό διαφόρους μορφάς. Και
αρχινώντας από τους Μαθητάς τοΰ Χρίστου, ·6λέπω άφ' ένος τόν Ίούδαν τόν Ί -
σκαριώτην καθήμενον τήν μεγάλην Πέμπτην εις τόν μυστικόν Δεΐπνον μετά τών
άλλων; μαθητών και άκούοντα τήν γλυκυτάτην1 φωνήν τοΰ Διδασκάλου, και άφ' έΐέ-
ρου τόν Δημάν τόν ληστήν έν κακουργήματι και ληστεία πεφορτισμένον' και έν
διαστήματι 24 ωρών θεωρώ έναλλαγήν τών πραγμάτων μεγαλωτάτην, τόν μέν Ί -
σύδαν μετά τοΰ Διαόλου εις τόν "Αδην, τόν δε ληστήν άκούοντα της γλυκύτατης
φωνής «σήμερον μετ' έμοϋ εση έν τφ Παραδείσίι)». 'Αναχωρήσας νοερώς μετά
δακρΰων άπό τό λυπηρότατσν καΐ σπαραξικάρδιον τούτο δράμα, φθάνω εις τους
Αγίους Τεσσαράκοντα Μάρτυρας καΐ θεωρώ γεγονός δπεο δεν δΰναμαι νά διέλτ
θω άδακρυτί, διότι βλέ^ω τόν διανΰσαντα τό Μαρτυρικόν στάδιον καΐ τόν παγε-
τόν ΰπομείναντα της νυκτός" τόν διελθόντα και φθάσαντα εις τό τέρμα, και τόν
στέφανον τοϋ Μαρτυρίου έχοντα υπεράνω της κεφαλής του, νά εξέρχεται μέ κα-
ταισχΰνην και όνειδος έκ της Μαρτυρικής παστάδας δια νά άπόλάΰ<η} τής πρόσ-
καιρου θέομης, ό ματαιόφρων καΐ θρηνούν άξιος, ος δια πυρός λέλυται και προς
πδρ έξεδήμησεν ασίβέστον' τόν δέ φύλακα 'Αγλά'ίον έν μι^, στιγμή νά άρπάζτ^
τόν στίφανονι τοϋ ρηΙ«άσπιδας και δειλοϋ στρατιώτου.

Ακολουθώντας τήν πορείαν μου, έρχομαι προς τήν Ύμετέραν Σε6ασμιώτη-
τα, και Ισταμαι! τρόμίο δέ πολύ συνεχόμενος, αναλογίζομαι τήν πολλών όδυρωών
και θρήνων 'Τμετέραν κατάστασιν και διερωτώμαι τί πρώτον καΐ τι ΰστατον νά



θρηνήσω! Βλέπω εδώ Ίεράρχην άψηφήσαντα έν ταΐς τοΰ βίου του δυσμαϊς και
εΰμάρειαν και πλοΰτον και γήρας και άναπετάσαντα την σημαίαν της Όρ/θοδϋ-
ξίας, καί ύποστάντα έξορίαν αδικον, ετοψον νά θύσηΐ την έαυτοΰ ψυχήν υπέρ
τών προβάτων* γράφοντα και διδάσκοντα" φωνάζοντα, κραυγάζοντα και δλον στό-
μα καί γλώτταν γεγονότα, και πράττοντα και λέγονται: «Τέκνα μου πνευματικά"
κρατείτε τα πάτρια" μη παρασαλεύσητε μίαν τρίχα φεύγετε μακράν άπο τήν τοΰ
Παπαδοπούλου Σχισματικήν Έκκλησίαν, τήν μη έ'χουσαν χάριν». Και εξαίφνης
και παρ* ελπίδα, νά βλέπω τον μέγαν τούτον τιτανικόν, προσκρούοντα εις τήν πα-
γεράν γνώμην των οπαδών τοΰ Παπαδοπούλου και ο·υτω, κλώμενον και δεχόμε-
νον τά ψυχρά νάματα της δυσώδους Νεοημερολογιακής καινοτομίας και ΰφιστά-
μενονϋό θρηνώδες και παρ' ελπίδα λυπηρότατον ναυάγιον και τοσοΰτο<ν πλοΰτον
γνώσεων, ένταφιαζόμενον εις τον δυσώδη ώκεανόν τής τοΰ Παπαδοπούλου Σχι-
σίματοαιρέσεως.

Καθήμενος δ* εγώ ε'ις άκρώρειαν τινά και βλέποντας τόν τοσοΰτο μ χ ή
υπέρ της (ΐληθείας τέως Πνευματικόν μου Πατέρα, βυθιζόμενον ε'ις τοιούτον πέ-
λαγος καινοτομιών, μοί επιβάλλει τό καθήκον μου νά δώσω χείρα βοηθείας εις τόν
πρώην Πνευματικόν μου Πατέρα, τον διατρέχοντα τον εσχατον τών κινδύνων. Και
έν πρώτοις υποδεικνύω τους υφάλους εϊς ους προσέκρουσε τό όλκάδιόν ·σας, Σε-
δασμιώτατε Δέσποτα, και είτα θ'ά υποδείξω τά θηρία απερ έπιτίθ'ενται ίνα ΓΤ-
μάς καταβροχθήσωσιν.

Πρώτος ύφαλος, άγιε Δέσποτα, εις δν προσεκρούσατε είναι ή διά τύπου δια-
κήρυξίς σας δτι δέχεσθε τό Παπικόν Ήμερολόγιον άμα εν Συνέδριον παγκότ
σμιον δεχθη αυτό, η Σύνοδος έν Άγίω Πνεύματι συνερχομένη. Λέγω δέ ύφαλος,
διότι, δσον φαίνεται μικρόν και άσήμαντον, τόσον είναι φοβερόν και όλέθ'οιον.
Πιστεύετε Σεβασμιώτατε, και ομολογείτε δτι Σύνοδος έν Άγίω Πνεύματι συνερ-
χομένη, αθετεί και ανατρέπει ποτέ αποφάσεις άλλων Αγίων Συνόδων έν Άγίω
Πνεύμαπ συνελθουσών; Αποφάσεις, λέγω, εις ζητήματα άπερ διά νά σι;ερεωθω-
σιν, έχύθησαν ποταμοί αιμάτων" καί τάς όποιας αποφάσεις έξέδωκε τό Πανάγιον
Πνεϋμα οιά στόματος τών Άγίοη» Πατέρων" τών Πατέρων εκείνων, τών φερόν-
των έν τώ άγίω σώματι των τά Μαρτυρικά σημεία" ήτοι: τους ακρωτηριασμούς,
τάς εξορίας, τους ρα&δισμοΰς, τήν κάκωσιν, τήν πεΐναν, τήν δίψαν καί τόσα αλλά.

Πιστεύοντες λοιπόν Ύμείς, Σεβασμιώτατε, δτι μία τοιαύτη Σύνοδος συνερ-
χομένη, δύναται ν' άνατρέι|>τ] καί νά δώση άλλοίαν τροπήνί εις τάς αποφάσεις τών
Αγίων Πατέρων τών υπό τοΰ Αγίου Πνεύματος φωτισθέντων, καταγγέλλετε ώς
ελλιπή την Όρθόδοξον πίστιν, παραδεχόμενοι δτι δεν έλάλησεν άρτίως τό Πανά-
γιον Πνεΰμα έν ταίς άγίαις Οίκουμενικαΐς Συνόδοι, καί δτι χρήζουσι της ΙΛΙ τά
κρείττωνα διορθώσεις τά υπό τοΰ Άγιου Πνεύματος λαληθέντα καί άποφασισθέν-
τ α ! ! ! Άλλα τοΰτο είναι φρικτή βλασφημία καί τερατώδης ασέβεια.

Άναλογίσθητι, Σε6ασμια>τατε, δτι πάσα μία Σύνοδος συνερχομένη, ουδέν έ-
θιξε τών της προλα#ούσης Συνόδου, αλλά τό κενόν άνεπλήρου, εως ου, έλθουσης
της εβδόμης, έπληρώθη τά πάντα καί ετέθη ή κλείς" και ει τις πασαν παράδο-
σιν εγγραφον ή αγραφον ά&ετεΐ ανάθεμα. "Ωστε ημείς έτάχθήμεν φύλακες και
φρουροί καί ουχί οικονόμοι καί μεταρρυ&μισταί.

Σύνοδος λοιπόν ή Συνέδριον, Παγκόσμιον, συνερχόμενον καί δεχόμενον τό
Παπικόν ήμερολόγιον, δεν θα είναι έν Άγίω Πνεύματι συνερχομένη, αλλά θα
είναι κατ' ενέργειαν τοΰ Διαβόλου συναγόμενη.
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Ούτος είναι δ πρώτος ΰφαλος εις ον προσέκρουσε το ύμέτερον όλκάδων.
Ό δεύτερος τοιοΰτος έφ' ού προσκροΰσαν, κατεκερματίσθή το Ύμέτερον σκά-

φος, είναι ή έγγραφος άπάντησις ην έδώκατε προς τον Όσιώτατον Μοναχόν κ.
Μάρκον Χανιώτην και δια της οποίας άποφαίνεσθίε δτι τα υπό των Νεοημερολο-
τών έκτελούμενα μυστήρια, εχουσι τήν Άγιαστικήν χάριν, και επομένως, δτι είσΐν
έγκυροι! Έοώ, Σεβασμιώτατε, ύπέστητε τέλειον ναυάγιον" διότι τα μυστήρια, μό-
νον εις την Όρθόδοξον Έκκλησίαν εκτελούνται καίί αγιάζονται ΰπό τοΰ Πανα-
γίου Πνεύματος" εις δε την Έκκλησίαν τών Νεοημερολογιτών την γέμουσαν αίρέ-
σεων και κακοδοξιών, καΐ της οποίας οί Αρχιερείς καΐ ταγοί ε'ισι βεβυθισμένοι
είς Μασσωνίας και Προτεσταντισμούς και αθεΐας και σιμωνίας και νεωτερισμούς"
νψ μη εχουσαν κεφαλήν τον Χριστόν, αλλά τον διάβολον" την μη ούσαν νύμφην
πλέον τοΰ Χρίστου, άλλα μοιχαλίδα τοΰ διαβόλου" την τοιαύτην Έκκλησίαν τών
τε πονηρών και απατεώνων μισεί καΐ αποστρέφεται ό Θεός καθώς λέγει δια στό-
ματος τοΰ Π ροφητάνακτος Δαβίδ" «έμίσησα έκκλησίαν πσνηρευομένων». Επομέ-
νως εις τοιαύτην Έκίιλησίαν μυστήρια δέν αγιάζονται ΰπό τοΰ Παναγίου Πνεύ-
ματος.

ΑύτοΙ εϊσιν οί ύφαλοι, Δέσποτα, έπι τών οποίων προσκροΰσαν το πλοΐον σας,
συνετρίβη. . . . . .

Δια να εννοήσης δε τα γραφόμενά μου, Σειβασμιώτατε, ανάγκη είναι να κα-
ταφύγ^ς είς την κατά Θεόν Σχολήν κατά το «σχολάσατε καΐ γνώτε». 'Αποσύρθήτι
ολίγας ημέρας κα! προσεύχου έμπόνως, ίνα διανοιχθώσιν οί ιΐ«υχικοί Σας όφθαλ-
|ΐοί. και θεωρήσητε τον κρημνόν

Προσέξατε, Σεβασμιο')τατε, προς τους αληθείς Ποιμένας Κυκλάδων καΐ Βρε-
σθένης τους μιμητάς τοϋ πράου και ταπεινού τη καρδία, και οίφετε τους σοφούς
και άστροθεάμονας, διότι αν μη ποιήσητε ώς Σάς γράφομεν, ή Ιστορία θά στι-
γματίστ| με τα μελανώτερα χρώματα το αδοξον τέλος σας. Έγώ, καθώς και πάν-
τες οί έν Χριστφ *Αδελφοί μου πλείστοι Ιερομόναχοι και Μοναχοί, εχομεν απο-
κόψει από καιροΰ το μνημόσυναν τοϋ πρώην Δημητριάδος Γερμανοΰ και πασαν
αναμεταξύ ίσαςι έπαφην καΐ θεωροΰμεν ώς σεσηπότα ιιέλη πάντας τους άκολουθοΰν-
τας ' Τ μ α ς · . . . . . Πόρρω δθεν άφ' υμών διότι ουκ έστέ Ποιμένες, άλλα μισθ'ωτοι
και λύκοι, την δοράν; περιβαλλόμενοι τοΰ προβάτου. Ημείς άκολουθώμεν τους αλη-
θείς μας Ποιμένας Κυκλάδων και Βρεσθένης έφ' δσον και οΰτοι δρθ'οτομοΰσι
τόν λόγον της Αληθείας. Έννόησον, Δέσποτα, πόθεν έκπέπτωκας καΐ μετανόησον,
και ποίησον τα πρώτα σου έ'ργα. Ου γαρ δύναται τό σαπρόν δένδρον καρπούς κα-
λούς ποιεΐν, ουδέ τό καλόν δένδρον καρπούς σαπρούς ποιεΐν.

Ουδέν έτερον

Έν τγί Ί ε ρ ^ Μονή της 'Αγίας "Αννης τη 14η ^Ιανουαρίου 1938

Χαρακτηριστικά αναφέρονται οί λόγοι τοϋ σχίσματο^ τοϋ 1937 και εία
τό έπόμενον κείμενον τό όποιον ύπέγραφον πλεϊστοι Πατέρεο τοϋ "Α-
γίου "Ορους: 5»

Τοις άποοτατήσασιν άφ' ημών Επίσκοποις κ. Γερμανφ Μαυ-
ρομμάτη τέως Δημητριάδος και κ. Χρυσοστόμω Καβουρί-
δη πρώην Φλωρίνης.

Ε ί ς Α θ ή ν α ς

Επειδή μετά την ι-ξοδον και προσχώρησιν υμών είς τον ιερόν αγώνα άπε-
κηρύξατε ώς κατ* ούσίαν Σχισματοαιρετικήν την λεγομένην έπίσημον Έκκλησίαν



της Ελλάδος και ώς αποστερημένων της άγιαστικής χάριτος κλπ.
'Επειδή ήθετήσατε εσχάτως την ώς οίνω "Ορθόδοξον όμολογίαν υμών βάσει

της οποίας έδέχθημεν ύ,μάς ώς ιδίους ποιμένας και «κηρύξατε άναισχΰντως εγ-
γράφως και έπ' Έκκλησίαις πολλάκις δτι ή νεωτεροποώς Εκκλησία τοΰ Παπαδο-
πούλου δεν είναι οΰτε Σχισματική οΰτε αιρετική άλλ' ορθόδοξος ρχουσα §ν τοις
Μυττηρίοις αυτής την 'Αγιαστικήν χάριν κλπ.

Επειδή άπεκηρύξατε εαυτούς από τοΰ Επισκοπικού αξιώματος ώς κηριύξαν-
τες έγκυρα τά Μυστήρια της ώς δίνω Εκκλησίας και συνεπώς ώς εγκυρσν τήν
καθαίρεσιν ΰμ<όν κί̂ π.

Επειδή μετά την άντορθόδοξον όμολογίαν υμών ταύτην έτάχθητε υπέρ της
συμπροισεοχής των διαμαχομένων μερίδων ΐοΰ τε Νέου και Παλαιοΰ Ημερολο-
γίου κλπ.

Επειδή δια της μεταβολής υμών ταύτης κατεπροδώσατεί την πίστιν υμών και
έτάχθητε αναφανδόν υπέρ της νεωτεροποιοΰ Εκκλησίας τοΰ Παπαδοπούλου καΐ
υμών, και 5'.ατά τοϋ ύπέρι πίστεως καΐ ευσέβειας Ίεροϋ ημών αγώνος δν άπδ δε-
κατετραετίας διεξάγομεν καΐ δστις στηρίζεται έπ'ι των θείων Δογμάτοιν καΐ των
εν γένει παραδόσεων ττ|ς Όρθοδόξο-υ ημών Εκκλησίας, εις βάρος της οποίας έδη-
μιουργήσατε και δημιουργείτε καθ;* έκάστην φρικιά σκάνδαλα δια της πονηρίας,
ΰπ&κρίσεως, δόλου και μηχανορραφίας υμών.

Διά ταΟτα

Και δι' δλα δσα περιέχει ή καθ' υμών άποκηρυκτήριος εκθεσις ημών η" ν συ-
νηαμένως ΐμΐν άπσστέλλομεν,

Ά π α κ η ρ | ΰ σ σ ο μ ε ν υ μ ά ς

ώς αλλότριους ποιμένας, ώς λύκους βαρείς περιβεβλημένους τεχνηέντως τήν δαρ&ν
τοϋ πρόβατου προς προβάτων φθοράν, ώς λυμεώνας τοϋ ίεροΰ ημών αγώνος, ώς
επίβουλους της ψυχικής ημών σωτηρίας, ώς εχθρούς τοΰ Θεοϋ και της Εκκλη-
σίας αύτοΰ και ημών.

Ά π ο κ η ρ ύ σ σ ο μ ε ν

δέ σύνι ΰμΐν και απαντάς τους άκολουθοϋντας υμάς ους μεθ' υμών τάσίσομεν είς
ΐσην μοΐραν >μέ τους Νεωτεριστάς, τους πολεμίους των εκκλησιαστικών ημών Λα-
ροώόσεων.

Π ό ρ ρ ω δ & ε ν ά φ' η μ ώ ν ά π α ν τ ε ς .

Έν Άγίω "Ορει ·α| 15τ) Ιανουαρίου 19'38

Ίωάσαφ Πνευματ. Είσόδια Αγίας "Αννης
Χαράλαμπος Ιερομόναχος Τίμιος Σταυρός Αγίας "Αννης
Άρχιμανδρ. Ιωακείμ Νικολαΐδης, Γέν. Θεοτόκου *Αγίας "Αννης
Άνανίας Ίεροδιάκων, Τίμιος Σταυρός Αγίας "Αννης
Νικηφόρος Αρχιμανδρίτης Άγ. 'Εφραίμ, Κατουνάκια
Νεκτάριος Ιερομόναχος, "Αγιος Ευθύμιος παρά τφ Άγίω Νείλω
Καλλίνικος Πνευματ. «Ρουμ.», "Αγ. Ανδρέας Σταυρονικήτα «Καψάλα»
Άκάκιος Ιερομόναχος, Μπουραζέρη, Καρυας



Γεδεών Πνευματικάς παρά τί> Σκήτη της Άγιας "Αννης
Έφραιμ Ιερομόναχος, "Αγ. 'Εφραίμ, Κατουνάκια
Χριστόφορος Ιερομόναχος, Προηγούμενος Καροΰλλια
Κωνστάντιος Ιερομόναχος, Κοίμησις Θεοτόκου, 'Αγ. " Αννης
Χαράλαμπος Ιερομόναχος,, Τίμιος Πρόδρομος πρώην Συμ)της 'Αγ. "Αννης
Κύριλλος Πνευματικός, Τίμιος Σταυρός 'Αγ. "Αννης
Δωρόθεος Ιερομόναχος, Φιλοθ'εϊτιπδν κελ. "Αγιος Νικόλαος

Πλεϊσται άλλα ι διαμαρτυρίαι και αποκηρύξεις κατά των δύο έκπεσόν-
των Αρχιερέων διετυπώθησαν και αϊ όποϊαι έΕέφραΖον τόν πόνον και τήν
θλίψιν διά τό σχίσμα, τό όποιον έδημιαύργει ό πρώην Φλωρίνης Χρυσό-
στομος, αλλά ούτος ούκ ήβουλήθη συνιέναι. Αντιθέτως εϊχεν μετανοήσει,
διότι προέβη εις τάς χειροτονίας επισκόπων, ιδιαιτέρως δέ τοϋ Βρεσθέ-
νης Ματθαίου. Δέν σκέπτεται πλέον άλλο τι παρά, άφ' ενός πώς διά σο-
φισμάτων και δικολαβικών τρόπων θά καλύπτη εαυτόν άπό τάς κακοδο-
ζίας του, και άφ' έτερου, πώς θά διαβάλη εις τους άπλοϋς ανθρώπους
τόν Βρεσθένης και Κυκλάδων, ϊνα απόσπαση όπισθεν αύτοΰ όλους τους
ΓΟΧ και τους προσφέρει «θυσίαν» εις τόν Χρυσόστομον Παπαδόπουλον.
ΤοΟτο δμως όλον έγένετο αφορμή, ώστε ή Έκκλησιαλσγία της Άκαινο-
τομήτου Εκκλησίας της "Ελλάδος (ΓΟΧ) αντί νά σβεσθή κατά τήν έπι-
θυμίαν τών ΟΊκουμενιστών, νά δίακηρυχθη περισσότερον και σαφέοτερον
προς λύπην όλων τών έχθρων της ΌρβοδοΕίας.

•ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ

ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣ9ΜΕΝ

Μέ τό πραζικόπημα τών λεγομένων Καλλιστικών ήσχολήθημεν κατ"
επανάληψιν και θά συνεχίσωμεν, διότι τοϋτο άποτελεϊ διαρκές ειδεχθές
έγκλημα κατά της Εκκλησίας.

Οι άνθρωποι ούτοι, καίτοι τους έΖητήθη κατ' επανάληψιν, δέν έτόλ-
μησαν νά ομιλήσουν έπί τοϋ πραΕικοπήματός των, διότι τοΰτο αποτελεί
σκοτεινήν ύπόθεσιν, τήν οποίαν δέν αντέχουν νά φέρουν εις τό φώς.

"Οσον δμως και άν επιχειρούν νά δημιουργήσουν άλλοθι, αϊ πράξεις
των και οι στόχοι των εϊναι άποκεκαλυμμέναι και θά τάς άποκαλϋψωμεν
περισσότερον και διά τήν άλήθειαν καϊ διά τό ίδικόν των συμφέρον.

Βεβαίως, αυτοί νομίσουν, ότι τους μισοϋμεν, στηλιτεύοντες τό κατά
της Εκκλησίας έγκλημα των, διά τούτα προβαίνουν, όπως οι χιλιασταί,
εις ψιθύρους και εις προπαγάνδας καϊ ρίπτοντες τά δηλητήρια των κατά
της Κανονικής Εκκλησίας τών Γ.Ο.Χ. δηλητηριάζουν και σκοτίσουν τους
άπλοϋς ανθρώπους.

Γράφομεν τοϋτο τό σημείωμα, διότι ένω ή ϋλη τοΰ περιοδικρϋ ήτο
έτοιμος διά τό πιεστήριον εΐδομεν εις τό περιοδικόν των («Φύλακες Όρ-
θοδοΕίας», αριθ. φύλ. 27), ότι έν τη άπογνώσει των έτόλμησαν, όχι νά
απαντήσουν εις όσα τους έχομεν γράψει, αλλά θρασυδείλως νά έκστομίσουν

(Συνέχεια εις την σελ. 2213)
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