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*€ΚΚΛΜ€ΙΟΛ0ΓΜ

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ)ΤΟΥ ΕΠ1ΣΚ0Π0Υ ΒΡΕΣθΕΗΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
(1.10.1947)

Ό πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος καί οί οπαδοί του άφ' ής στιγμής προεκάλε-
σαν το σχίσμα τοϋ 1937 ένεφανίζοντα καί εμφανίζονται μέχρι σήμερον ως δήθενι έπι-
θυμοϋντες τήν ενωσιν. "Οπως όμως διαπιστώνει δ αμερόληπτος αναγνώστης μελετών
τα κείμενα και τάς ενεργείας, δ πρ. Φλωρίνης και οί έπαδοί του την ενωσιν1 ήννόουν,
καί Ιννοοΰν μέχρι σήμερον, χωρίς ομοφωνία καί ενότητα είς τήν πίστιν, αλλά ύπό
τήν προϋπόθεσιν δτι αυτά δλα θά άποσιωποιηθοΰν καί οί πάντες θά δεχθούν τάς κα-
κοδοξίας τοϋ πρ. Φλωρίνης καί θά υποταχθούν ως είς άλλον Πάπαν. Σκοπός της
οδτω κακώς νοούμενης «ενώσεως» ήτο νά έκλειψη ή ορθόδοξος δμολογία καθ' ήν
δ Νεοημερολογιτισμός είναι σχίσμα ή δέ Εκκλησία των Γ.Ο.Χ. ή γνησία καί Όρθό-
δοξος τοϋ Χρίστου Εκκλησία. Οΰτω προσεφέρετο μεγίστη υπηρεσία είς τόν Νεοη-
μερολογιτισμόν δ δποϊος είδε πάντοτε ώς μ ο ν α δ ι κ ό ν Ι μ π ό δ ι ο ν είς
τήν συνέχισιν καί δλοκλήρωσιν τών σατανοκινήτωγ σχεδίων τοΰ Οικουμενισμού
τήν Εκκλησία τών Γ.Ο.Χ.

"Ωστε δπως τότε οΰτω καί σήμερον, οί αξιοθρήνητοι οπαδοί του, φωνασκοϋν-
τες περί ενώσεως ίννοοϋν ενωσιν γεϊζ>ο^ τών Οίκουμ-ΐνιστών, διότι ώς εκείνοι δέν
εννοοΰν τήν έν αγάπη καί άληθεία ενωσιν αλλά απολύτως τήν,είς βάρος της Ά λ η-
θ ε ί α ς ενωσιν τών Οίκουμενιστών. Κρατήσαντες τάς 13 ημέρας απώλεσαν κάθε
κριτήριον Όρθοδοξίας, διό καταπατοΰν Ιερούς,Κανόνας, στερούνται δμολογίας πί-
στεως, αλλά λέγουν όποκριτικώς καί άλλα πράττουν, ίεροσυλοΰν, χωρίζονται σήμε-
ρον οί «ηθικοί» άπό τους «ανήθικους»5 επιτυγχάνουν Ιλεεινάς σκοπιμότητας, καί κα-
τεξευτελίζουν κάθε ιερόν καί θείον, καί αυριον παραθεωροϋν τάς ακατονόμαστους
άνηθικότητας καί «ενώνονται» διά νά συνεχίσουν νά εξαπατούν καί νά κολάζουν εαυ-
τούς καί αλλήλους. .

"Οπως τότε ούτω καί σήμερον Ιχουν ίδιαιτέραν Ικανότητα είς τό νά εξαπα-
τούν τους οπαδούς των δτι δήθεν αγωνίζονται διά τήν Όρθοδοξίαν. τους φανατίζουν
δέ κατά της άληθοΰς Εκκλησίας τών Γ.Ο.Χ. καί τών πιστών καί αξίων υπηρετών
Αυτής, διακηρύσσοντες δτι ή Εκκλησία τών Γ . Ο Χ (οί Ματθαιΐκοί ώς λέγουν) , δέν
επιθυμούν τήν ενωσιν. _ 'α

Έκ της αιτίας λοιπόν αυτής τόν Όκτώβριον τοϋ 1947, (διότι ακριβώς εϊχεν
κορυφωθή ή διαστροφική φήμη δτι δ Επίσκοπος Βρεσθένης δεν θέλει δήθεν τήν ε-
νωσιν κλπ.) , ήναγκά'σθη: δ άοίδιμος νά έκδώση τήν άκόλουθον σαφή ποι^ντορικήν
έγκύκλιον, ή δποία αποκαθιστά τήν άλήθειαν (*) ·

(*) Ή Ι ε ρ ά Σΐΰναδος άπιό τ<ί> 1980 καί έπί τ!ε<Λταρα περίπου ετη . , , . , — .-
δων έπιοτολών - εγγράφων νά ϊλ,θη ιείς έπαψην Λρό; Φεαλογικόν διάλογον μετά της • μεί-
ζονος παρατάσεως τών Φλωριινι.»ών, πλην προβέκρουσεν «Ίς τήν ϋ3μήν κ«,ί( βΛανΰρωπον
έγκληματικην Λωοπηλήν των όίρνηοιν. 'Ουτβ ή αγάπη, οιίτιε ή ταπείνωσις καί ή μακραθυμία
ένίκησαν τό σκληροτράχηλον τών ή-ριτόρων της Αΰξεν,ιιανης παρατάξεως καί τούτο διότι
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ΤΗΣ ΕΚΚΑΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΧΟΥ

Έν Ιερά Μονή Παναγίας Πευκοβουνογιατρίσσης
Κερατέας Αττικής

~ή 1η "Οκτωβρίου ό. ή.
19 4 7

Τέκνα ημών έν Κυρίω, αγαπητό καί πε,ριπόθητα. .
Χάρις ύμϊν καί ειρήνη καί έλεος της Αγίας καί "Ομοουσίου καί Ζωο-

ποιοϊί'καί Αδιαιρέτου Τριάδος, εϊη αδελφοί μεθ' ημών. Αμήν.
"Επειδή κατ" αύτάς μέγας σάλος ήπλώθη μεταξύ τών Γ.Ο.Χ. της Ελ-

λάδος,, έπί τοΰ ζητήματος της ενώσεως ημών τών πέντε* "Αρχιερέων, συ-
κοφαντούμεθα δέ, διότι δήθεν, ουχί λόγοι πίστεως έχώρησαν Ήμας από
τους άλλους "Αρχιερείς, τούτου ένεκα καί χάριν της αληθείας, έκθέτομεν
διά τής παρούσης, όσον οίον τε συντόμως, τους λόγους οϊτινες μας ήνά-
γκασαν, νά διακόψωμεν τήν πνευματικήν έπικοινωνίαν μετά τών άλλων "Αρ-
χιερέων, ίνα μή καί ήμεϊς εύρεθώμεν συνένοχοι έν ώρα κρίσεως.

Καθαρώς λόγοι πίστεως, προσφιλή έν Χριστώ, τέκνα καί αδελφοί, μας
έπέβαλον νά χωρισθώμεν άπό τούτων καί ουχί άλλοι, προσωπικοί ή συμφέ-
ροντος, ώς καθ" ημών κοτηγοροϋσιν.

Άναλυτικώτερον :
Διά μέν τόν θανόντα Δημητριάδος, δέν είναι ανάγκη νά άναγραφώσι,

διότι ό αποθανών δεδικαίωται άπό τής αμαρτίας. "Ομως, τονί£ομεν, δτι ό-
λοι οι λόγοι καί οϊ φόβοι μας δΓ αυτόν έπηλήθευσαν ώς τουλάχιστον απέ-
δειξε καί ή τελευτή του, ήτις συνέβη κακοδόξως, τής κηδείας του τελε-
σθείσης ύπό τής κακοδόξου Μητροπόλεως "Αθηνών καί διά κακοδόΕων
ιερέων.

Ώς προς τόν πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομον, ρι2ικωτέρα είναι ή δια-
φορά.

Κατά τό θέρος τοϋ 1937, εις άπάντησίν του προς τόν όσιώτατον μονα-
χόν Μάρκον Χανιώτην, έγραφεν ότι, ή Εκκλησία τής Ελλάδος δέν είναι
σχισματική, ότι δέν έχει τό δικαίωμα νά τήν κηρύξη τοιαύτην καί, ότι τό
μύρον τό παρά τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου τελεσθέν μετά τήν καινοτο-
μίαν, δηλαδή, μετά τήν έφαρμογήν τοϋ νέου ημερολογίου, έχει τήν άγια-
στικήν χάριν, τά δέ παιδία τών νεοημερολογιτών δέν πρέπει νά μυρώνων-
ται, ακόμη δέ ότι δέν δύναται νά έλθη εις αντίθεσιν μέ τάς άλλας νεοημε-
ρολογιτικάς καί παλαιοημερολογιτικάς Εκκλησίας, αϊ όποϊαι άναγνωρί£ουσι
τήν Έκκλησίαν τής Ελλάδος ώς κανονικήν, έπί πλέον δέ ότι μετά τό Σχϊ-
σμα', κατ" ουδέν έμειώθη η άγιαστική χάρις τοϋ μύρου τοΰ τελεσθέντος πα-
ρά τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου. Τά αυτά περίπου ό ίδιος έγραφε κατά
τήν 17ην "Οκτωβρίου τοΰ 1937, προς τό Διοικητικόν Συμβούλιον τής Κοι-
νότητος τών Γνησίων "Ορθοδόξων Χριστιανών τής Θεσσαλονίκης, ότι δη-

τρομάζοιη' ι/ό φως τ!ο0 θεολογικού διαλόγου. Είναι τά έ'ριγα αυτών Λονηρο δώ καί μισοϋν
ιό φώς καί εκείνους που τό κ^ατοΰν. Κυρίως όμως τόβον ήλλοτρι,ώθησιαν κ,αί έγκατελεί-
φθησα·ν(;) άπό ιτ<ον θεάν, ώστε τήν Φεοφιλή μετάνοιαν ·9εωροΰν ώς ήτταν των καί άφα-
ννΰμόγ τ<αν, ένω ή μ ε-τ1 ά ν ο ι α ιεΐναι ΝΙΚΗ διά τόν μετανοοΰντα, είναι Φρίαμβοις, ό ο-
ΐτοίος φ·&άνιει <χΛο τήν γην εις τον οϋριανόν. Είς τήν ούσίαν ή οίρντιοίς των δ'ιά *εολογυ«όν
διάλογον ιάγάϊϊης «ξναί αρνηρίις καί. Ματαιτάτησϊ,ς τοϋ ιδίου τ. ΰ θελήματος τοϋ Χρισίτοϋ'!
(Ζήτηοίε σίχιετοιώς τό βιβλ,ίον «Διάλογος έν αλητεία καί άγάπ|)», Άθηναι 19801. Διατίθιεται,
εκ τών Γραφείων τοϋ «Κ.Γ.Ο.* Κων)λεως 22, Αθήναι 118 54).
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λαδή θεωρεί καταφρόνησιν των "Ιερών Κανόνων κηρύσσων τήν 'Εκκλη-
σίαν τής Ελλάδος σχισματικήν καί καταδικά2ων είς τόν πνευματικόν θά-
νατον 5 εκατομμύρια "Ελληνας αδελφούς του, οϊτινες, καλή τη πίστει, όκο-
λουθοϋν τό νέον ήμερολόγιον, καί νά έλθη, οϋτως εις αντίθεσιν μέ τάς
άλλας Εκκλησίας

Τήν 15ην Ιανουαρίου 1938 έγραφε προς τόν τότε Ύπουργόν των
Θρησκευμάτων κ. Γεωργακόπουλον υποβάλλων έπί τούτω έγγραφον,

Νά άναγνωρισθώσιν αί χειροτονίαι των έπ σκόπων Χατζή καί Λιώοη
ως έγκυροι καί νά τεθώσιν ούτοι εις τήν διάθεσιν της Εκκλησίας, ό δε
Γερμανός Βαρυκόπουλος καί ό Ματθαίος "Αγιορείτης νά καταστώσιν υπό-
δικοι ενώπιον τής Δ. Συνόδου της επισήμου (κακοδόΕου) "Εκκλησίας δι
όσα έγραψαν καί έδημοσίευσαν έΕ ακρισίας, τόοον εναντίον Αυτής, όσον
καί αυτών.

Συνεχί£ων γράφει :

Νά καταστή υποχρεωτική δι" ημάς καί τήν Ίεραρχίαν όλην ή περί ημε-
ρολογίου άπόφασις τής Προσυνόδου, οιαδήποτε καί αν είναι αϋτη, καί νά
τεθή αμέσως εις έφαρμογήν, δηλαδή, αν άποφασίση, ή Προσύνοδος νά ά-
κολουθήσωμεν τό νέον ήμερολόγιον νά τό άκολουθήσωμεν (βλέπε βιβλίον
«Νομοκανονικαί Ενασχολήσεις» Δημητρίου Πετρακάκου, Βασιλικού Επι-
τρόπου τής κακοδόΕου Συνόδου, σελίς 285).

Εν έτει 1940, ενώπιον Γεσσαράκοντα προσώπων έΕ αμφοτέρων των
παρατάξεων, εις τήν έν Ψυχικω οίκίαν τού κ. Βασιλείου Κηρύκου, ώμολό-
γησεν, ότι ή Εκκλησία τής Ελλάδος, έφ" όσον δέν συνήλθεν Οικουμενική
ή Πανορθόδοξος Σύνοδος, ίνα τήν κηρύΕη σχισματικήν, δέν δυνάμεθα νά
τήν εϊπωμεν σχισματικήν.

Τά μυστήρια της εϊναι έγκυρα.
Τό μύρο της έχει άγιαστικήνί χάριν καί ότι τά παιδία των νεοημερολο-

γιτών δέν πρέπει νά μυρώνωνται. Τό αυτό έτος έφεΰρε τό δ υ ν ά μ ε ι
καί ε ν ε ρ γ ε ί α , δηλαδή, ότι ή "Εκκλησία τών νεοημερολογιτών εϊναι
δυνάμει μόνον σχισματική, ουχί δέ καί ενεργεία

Τήν σοφιστείαν ταύτην, έφεΰρε διότι προσκληθείς ύπό τοϋ τότε "Αστυ-
νομικού Διευθυντού κ. Ι. Βαβούρη, ήκουσε παρά τούτου ότι ή κακόδοΕος
"Εκκλησία ήτο αποφασισμένη καί έπέμενεν, έφαρμό£ουσα τήν άπόφασίν της,
νά στείλη είς έΕορίαν όλους τους Αρχιερείς.

Δειλιάσας τότε ύπανεχώρησε, μέ μόνον σκοπόν όπως ικανοποίηση τήν
κακόδοΕον Έκκλησίαν καί έπηρεάση ταύτην, ίνα άναστείλη τήν περί έΕο-
ρϊας τών "Αρχιερέων άπόφασίν.

Διά τής τοιαύτης όμως συμπεριφοράς ήγνόησε καί ήρνήθη τά μόλις
πρό ολίγου όμολογηθέντα.

Τήν 1ην Ιουνίου 1944 είς τήν Ποιμαντορικήν έγκύκλιόν του προς άπαν
τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα, γράφει :, 'α

«Ταμιοϋχος τής θείας χάριτος είναι ή κακόδοΕος Εκκλησία τής Ελλάδος, ώς
προικισθεΐσα από τήν δλην Έκκλησίαν, καί δχι ώρια)χένος άριθ|ΛΟς Κληρικών καί
λαϊκών αποσπώμενος διά. λόγους διαφωνίας, δι' Ίάσιμόν τι έκ-κλησιαστικόν ζήτημα
(οΊς τό ήμερολόγιον) καί δτι οΐ τοιαύτα πράττοντες είναι Προτεστάνται ή παρα-
συνάγωγοι. "Οτι ημείς άσεβοΰμεν καί εί'μεθα ιερόσυλοι δχι μόνον προς αυτήν τήν
θείαν ύπόστασιν τής Εκκλησίας, αλλά και" προς τήν ιερότητα τών Μυστηρίων, ε-
πειδή άποκαλοΰμεν τήν κακόδοξον Έκκλησίαν σχισματικήν καί μή εχουσαν ού-
δεμίαν χάριν».
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Περαιτέρω γνωματεύει, δτι ήμεΐς οι Γνήσιοι Όρθόδοξοι «δέν άποτελοϋμεν ?διαι-
τέραν και άνεξάρτητον Όδθόδοξον Έικκλησίαν· έν Ελλάδι, διότι ουδεμία Εκκλησία
μας άνεγνώρισεν ώς τοιαυτην, άλλ' είμεθα εντός της ανεγνωρισμένης Αυτοκέφαλου
Ελληνικής Εκκλησίας ώς μία φρουρά, ήτις φρουρεί τόν θεσμόν τοΰ Όρθοδόξου
ίορτοΧο~·{ίου. Καί δτι είναι εσφαλμένη καί αντικανονική ή ιδέα, δτι ήμεΐς είμεθα
Εκκλησία».

Συνεχίζων εκθέτει δτι, κατά ταΰτα: «ήμεΐς οι Γνήσιοι Όρθόδοξοι οσω καί δ,ν
παρουσιαζώμεθα κατά τό φαινόμενον δτι είμεθα Εκκλησία κ.λ.π., άποτελοΰμεν έν
τη Κανονικότητι, ουχί ίδιαιτέραν Έικκλησίαν εκείνης, μεθ' ής διεκόψαμεν, προσω-
ρινώς, διά λόγους) Κανονιχούς τήν Έκκλησιαστικήν επικοινιονίαν, αλλά τήν άνύστα-
κτ$ν φρουράν της Εκκλησίας της Ελλάδος έν ονόματι της οποίας συνεχίζομεν τήν
Εστορίαν αότης καί δστις φρονεί αντιθέτως, είναι παρασυνάγωγος καί Προτεστάντης».

Όμοίως, «δτι ήμεΐς δέν έ'χομεν τό δικαίωμα να μεταδώσωμεν Όρθάδοξον χά-
ριν τήν οποίαν ύστερούμεθα, επειδή δέν άνήκομεν εις τήν Κανονικήν Έκκλησίαν
της Ελλάδος την μόνην ταμιοΰχον της θείας χάριτος, κατά τήν Όρθόδοξον άν-
τίληψιν».

Επίσης, τήν 18ην Ιανουαρίου 1945 είς τήν διασάφησιν της ανωτέρω
εγκυκλίου του, γράφει :

«... Είς περίπτωσιν >.αθ' ην» μία, μερίς Κληρικών καί λαϊκών, διά λόγους εκ-
κλησιαστικούς καί Κανονικούς, διακόπτει τήν έκκλησιαστικήν έπικοινωνίαν μετά
της προϊσταμένης αρχής, άποχωριζομένη διά λόγους θρησκευτικής συνειδήσεως της
Διοικούσης Ιεραρχίας, πηγνύει ϊδιον θυσιαστήριοι δσω καί αν διά της χωριστι-
κής λατρείας καί τών ιδίων ευκτήριων οίκων καί ιδίων λειτουργών φαίνεται δτι
αποτελεί Ίδιαιτέραν Έκκλησίαν εκείνης, εξ ής έχωρίσθη, δέν παύει δμως, Κανο-
νικώς, νά άνήκη αΰτη είς τήν αυτήν τήν μίαν κα.ί άδιαίρετον Έκκλησίαν...
κ.λ.π.» (βλέπε σελ. 8) . Είς δέ τήν σελίδα 11, γράφει επίσης.

Τό σφαλερόν τοΰ διΤσχυρισμοΰ τούτου, (δηλαδή, τό δτι ήμεΐς λέγομεν άκυρα
τα μυστήρια τών νεοημερολογιτών) , Εγκειται εις τήν έσφαλμένην άντίληψιν, δτι οι
παλαιοημερολογΐται έμειναν είς τάς Πατρίους παραδόσεις, διότι ή εκκλησία τών
νεοημερολογιτών άπό τοϋοε έστερήθη της θείας χάριτος ώς λέγουσιν ο! παρασυνά-
γωγοι επίαχοποι. Τοϋτο ίσως νά συμβαίνι;) διά τους άκολουθοΰντας τήν παρασυνα-
γωγήν. Οί έν έπιγνώσει δμως παλαιοημερολογΐται της Όρθοδόξου παρατάξεως ή-
μών, γινώσκουσι καλώς, οτι ή παρακολούθησις τοϋ παλαιού ίορτολογίου δέν είναι
απόρροια τοϋ ίγν,ύρου ή άκυρου τών μυστηρίων τών νεοημερολογιτών... κ.λ.Λ.».

Είς δέ τάς σελίδας 14 καί 15 της αύτης διασαφήσεως του γράφει, ότι,

«Πρέπει ήμεΐς οί Επίσκοποι νά έκφράσωμεν τήν λύπη ν μας δι' δσα έγράψα-
μεν τόσον εναντίον αύτώ*, δσον καί κατά της κακοδόξου Εκκλησίας, καί νά με-
τανοήσωμεν διότι έκηρύξαμεν σχισματικήν τήν κακόδοξον Έκκλησίαν καί άκυρα τά
μυστήρια της. Όμοίως, εις τήν εφημερίδα «Ελευθερία» της 14ης Νοεμβρίου 1945
δημοσιεύει, δτι ουδέποτε θά προβη εις έπαναστατικάς πράξεις, ώς τους δλλους Ε-
πισκόπους, δηλαδή, ουδέποτε θά χειροτόνηση επισκόπους, διότι δέν είναι Εκκλη-
σία, αλλά φρουρά», και ζιαβεβαιοϊ τήν κακόδοΕον Έκκλησίαν και τήν Κυβέρ-
νησιν, ότι κατ" ούδένα λόγον καί έν ούδεμιο περιπτώσει θά προβη είς τοιαύ-
την ένέργειαν. Καί τοϋτο διότι, διεμηνύθη είς αυτούς1 παρά της κακοδόΕου
εκκλησίας διά τοϋ κ. Γεωργίου Μπόγρη, τότε μοιράρχου της Χωροφυλακής
καί ύπασπιστοϋ τοϋ κ. Υπουργοΰ τής "Ασφαλείας κατά τό έτος 1939, δηλα-
δή, νά μή χειροτονήσουν αρχιερείς διότι θά σταλοϋν είς έΗορίαν, τοϋθ' όπερ
καί άποδεχθέντες, διαβεβαίωσαν τήν κακόδοξον Έκκλησίαν διά τοΰ άνωτέ-
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ρω κ, Μπόγρη νΰν άν/ρχου της Χωροφυλακής καί ύποδιοικητοϋ της Ανω-
τέρας Διοικήσεως Στερεδς Ελλάδος, ότι ουδέποτε θά προβούν εις χειρο-
τονίας αρχιερέων καί έν ουδεμία περιπτώσει.

Ωσαύτως, εις τό υπόμνημα του διά τήν μέλλουσαν νά συνέλθη Πανορ-
θόδοΕον Σύνοδον τοϋ έτους 1945 παραθέτει:

Ό θρίαμβος δε ούτος της εκκλησίας έιτετεύχθτ, διά της Πανσθενουργοΰ δυνά-
μεως τοΰ Χριστού, ώς μέσου· καί οργάνου χρησιμεΰσαντος τοΰ Έξοχωτάτου Στρα-
τάρχου Στάλιν καί τών ενδόξων αότοΰ συνεργατών πολιτικών τε καί στρατιωτι-
κών, οΐτινες μετά τοΰ Πρωθιεράρχου καί τών Ιεραρχών της Ρωσσικής Εκκλη-
σίας έξεπόνησαν τό σύμφωνον της Πολιτείας μετά της Εκκλησίας... «Καί αΰτη
ή άλλοίωσις της δεξιάς τοΰ Υψίστου».

Εις τάς σελίδας 21, 22 καί 35 τοϋ υπομνήματος τούτου αποκαλεί τόν
σχισματικόν Άρχιεπίσκοπον Παπαδόπουλον, άοίδιμον κιαί μακάριον, αυτόν
τόν σχίσοντα τήν έκκλησίαν τοϋ Χρίστου καί άναθεματισμένον από τους
Αγίους Πατέρας, προσθέτων εις τάς σελίδας 22 καί 26, ότι είναι όρθόδο^

Εον τέκνον της κακοδόΕου Εκκλησίας και ότι κακώς έφέρθη ή Μήτηρ του
καί ή σκληροκάρδιος μητρυιά του Εκκλησία προς αυτόν καί τους άλλους
αρχιερείς πού τους έκάθηρεν, καί περαιτέρω, ότι καί μετά τήν άπόσχισιν
αύτοΰ έκ της Διαρκούς Συνόδου άφησε τήν θύραν άνοικτήν της συνεννοή-
σεως μετά της κακοδόζου Εκκλησίας καί συνεχίζων ιστορεί ότι οι τρεϊς
Ίεράρχαι τότε Δημητριάδος, Ζακύνθου καί Φλωρίνης, κατήρτισαν Διοικη-
τικόν Συμβούλιον καί όχι Έκκλησίαν παρ' όλον ότι έγραφον καί εις τάς
εγκυκλίους των, τά έγγραφα των, καί εις τήν εφημερίδα των ότι είναι Σύ-
νοδος της "Εκκλησίας, ώς μέχρι σήμερον.

"Ωστε άλλα λέγουν καί άλλα πράττουν.
Εις δέ τήν σελίδα 31 αποκαλεί τήν Ίεράν Σύνοδον, άρχιερατικόν συμ-

βούλιον, καί τόν αποθανόντα κακοδόΕως πρόεδοόν του, Δημητριάδος, άοί-
διμον καί τούτον, ώς αν όλοι οϊ κακόδοξοι νά είναι άοίδιμοι. Καί κατωτέ-
ρω, εις τήν αυτήν σελίδα, παραπονείται προς τήν Μ η τ έ ρ α τ ο υ κ α -
κ ό δ ο ξ ο ν Έ κ κ λ η σ ί α ν , διότι δέν έπρεπε νά τόν τιμωρήση τόσον
σκληρώς, αλλά τουλάχιστον έπρεπε νά τόν υστέρηση της ευλογίας καί της
Μυστηριακής επικοινωνίας της, έκθειά£ων δέ περαιτέρω τόν νϋν Πατριάρ-
χην Αλεξανδρείας Χριστόφορον, τόν κακόδοΐον προσονομάζει. εύκλεή
Πρωθιεράρχην, άποκαλών άλλοθι τήν κακόδοΕον Έκκλησίαν, έπίσημον καί
προϊσταμένην του έκκλησιαστικήν αρχήν, καί εις τήν σελ. 46 αποκαλεί ταύ-
την κανονικήν έκκλησιαστικήν του αρχήν, εναντίον της όποιας ουδέποτε
έπανεστάτησε. Καί τέλος, εις τάς σελ. 50 καί 51 γράφει, ότι τό κίνημα τό
όποιον έκαμε τό 1935 δέν στρέφεται εναντίον της Μητρός του Εκκλησίας
της γαλουχησάσης αυτόν, αλλά εναντίον προσώπων τινών κληρικών "ίαί ότι
δέν δύναται τις νά διϊσχυρισθή ότι τό διάβημα του στρέφεται κατά της έν-
νοιας καί τοϋ κύρους της Μητρός του Έκκλησ ας, αλλά κατά προσώπων,
οϋτε δύναται δέ νά τεθή έν αμφιβάλω τό κϋρος της κακοδόΕου Εκκλησίας.

Εις τήν εφημερίδα του «Φωνή της "Ορθοδοξίας» κατά τήν 29ην "Ιου-
λίου τοϋ 1946, ύπό τόν τίτλον «Μία παρά τήν θέλησίν μας άπάντησις εις
τόν κ. Εύγένιον Τόμπρον» έννοών τόν ήμέτερον Πρωτοσύγγελον, έγραφε:

«"Αν τά μυστήρια τών νεοημερολογιτών είναι άκυρα, τότε τόσον ή χειροτο-
νία του, δσον καί δ γάμος του είναι ανύπαρκτα».
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Υποστηρίζει δηλαδή, ότι είναι έγκυρα τά μυστήρια τών κακοδόΗων
νεοημερολογιτών, διά μίαν ακόμη φοράν. Ένώ ήμεϊς τότε εις τό ύπ' αριθ.
24 φύλλον της εφημερίδος μας «Κήρυξ Γνησίων Ορθοδόξων» άπεδείξαμεν
ότι είναι άκυρα τά μυστήρια τών σχισματικών νεοημερολογιτών παραμε-
νόντων έν τω Σχίσματι, κα καθίστανται έγκυρα διά τοϋ μυστηρίου της με-
τανοίας καί της παραδοχής έκ μέρους τών πιστών, ώρισμένων όρων τους
οποίους απαιτεί ή Ορθόδοξος ημών Εκκλησία, ήτις καί σαφέστατα ομιλεί
πώς πρέπει νά δεχώμεθα καί διορθώνωμεν τους ερχόμενους εις τήν Όρθό-
δοξον ημών Έκκλησίαν σχισματικούς.

Αυτά έγραφε καί έλάλει ό πρώην Φλωρίνης καί αυτά πιστεύει ακόμη.
Π ι σ τ ε ύ ε ι δ η λ α δ ή , ό τ ι ή κ α κ ό δ ο ξ ο ς Ε κ κ λ η σ ί α

& έ ν ε ϊ ν α ι σ χ ι σ μ α τ ι κ ή , τά μυστήρια της δέν είναι άκυρα, τό
μύρόν της έχει τήν χάριν, τά παιδία τών κακοδόΗων δέν πρέπει νά μυ-
ρώνωνται, ότι είναι τομιοϋχος της Θείας χάριτος, ό τ ι ή μ ε Ι ς ο ι
Γ ν ή σ ι ο ι Ο ρ θ ό δ ο ξ ο ι δ έ ν ε ί μ ε θ α Ε κ κ λ η σ ί α α λ λ ά
μ ό ν ο ν φ ρ ο υ ρ ά , ό τ ι ε ί μ ε θ α τ έ κ ν α τ η ς κ α κ ο δ ό ξ ο υ
Ε κ κ λ η σ ί α ς , ότι ή κακόδοξος Εκκλησία είναι Μήτηρ καί Μητρυιά
μας, ότι είναι προϊσταμένη μας Αρχή, καί έν τέλει, ότι είμεθα παρασυνά-
γωγοι, ιερόσυλοι καί Προτεστάνται, μόνον επειδή δέν άναγνωρίζομεν τήν
κακόδοξον Έκκλησίαν ώς έχουσαν χάριν, νόμιμον καί κανονικήν.

Τοιουτοτρόπως, ό πρώην Φλωρίνης μας παρουσιάζει ώς τελείως κακο-
δόξους νεοημερολογίτας λαμβάνοντας τήν χάριν άπο τήν κακόδοξον Έκ-
κλησίαν, άθετών οϋτω τάς Πανορθοδόξους Συνόδους τοϋ Οικουμενικού
Πατριάρχου Ιερεμίου τοΰ Β' τοϋ Τρανού, τοϋ 1583, 1587, 1593 καί τοϋ
Άνθιμου τοϋ 1848, οϊτινες κατεδίκασαν τό νέον ήμερολόγιον, ώς πολλά-
κις καί ό ίδιος διεκήρυξεν καί δή έν τη ομολογία του τοϋ 1935.

Αυτοί λοιπόν είναι οι λόγοι διά τους όποιους έχωρίσθημεν άπό τόν
πρώην Φλωρίνης, λ ό γ ο ι , κ α θ α ρ ώ ς Π ί σ τ ε ω ς κ α ί ο υ χ ί
π ρ ο σ ω π ι κ ο ί ώς μ α ς κ α τ η γ ο ρ ο ύ ν .

Ώ ς προς τους έκπεσοντας επισκόπους Χριστοφόρον Χατζήν και Πο-
λύκαρπον Λιώσην δέν εύρίσκομεν σκόπιμον νά μακρυγορήσωμεν. Τοϋτο
μόνον άρκεϊ νά γνωρίζη πάς τις, ότι έπί μίαν όλόκληρον δεκαετίαν άφ'
ης ημέρας εξέπεσαν ούτοι της πρώτης των ομολογίας παρέμειναν καί ένέ-
μειναν εις τήν κακοδοξίαν, άναγνωρίσαντες τήν κακόδοξον Έκκλησίαν
καί άσπασθέντες τήν άπόφασιν αυτής, δι' ης καθήροντο, ήρνήθησαν δε
εγγράφως καί εμπράκτως τήν Όρθοδοξίαν.

Διότι, εκτός τών άλλων αρνήσεων ας έποιήσαντο ενώπιον τοϋ κα-
κοδόξου εκκλησιαστικού δικαστηρίου προφορικώς καί εγγράφως, έποιή-
σαντο άρνησιν τήν οποίαν έδημοσίευσε τό περιοδικόν «Εκκλησία» όργα-
νον της σχισματικής κακοδόξου Εκκλησίας εις τό φύλλον της 9ης Νοεμ-
βρίου 1935 ύπ' αριθ. 45. Αϋτη έχει ώς έξης:

Ό υποφαινόμενος Χριστόφορος Χατζής δηλώ διά της ενυπόγραφου ταύτης δηλώσεως
μοι>, οτι παρασνρθεΓς καί πλανηθείς εις πράξεις κατακριτέας κοιτά της ενότητας της Έκ-Ι
κλησΐας καί μετανοών ειλικρινής, άποκηρύσσ ωηάν τό φέρον τήν ΰπογραφήν μου εντυπον,
η προφορικά κηρύγματα μου καί τά κοινοποιηθέντα διά δικαστικοί κλητήρος έν τη Ίερφ
Συνόδω σχετικώς προς τε τόν Κανονικόν καί νάμιμον καταρτισμόν της Ίερας Συνό'δοί) της
Ελλάδος καί τήν άραοδιότητα των Συνοδικών δικαστηρίοον.

Ώααύτως αποκηρύσσω τάς περί δ<ορθωμένου ήμερολογίιο'υ δοξασίας τών λεγομένων
ΙΓαλαιοημερολογιτ'ών, πιστεύων, οτι κιαί μετά τήν νιίό της Εκκλησίας γενομένην διόρθω-
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ανν τοϋ ημερολογίου δέν διεσπάσίθη ή ενάτης τής ΌρΦοδαξαυ μιας, Αγίας, Καθολικής καί
Αποστολικής Εκκλησίας,

Δηλώ δέ ανεπιφυλάκτως οτι, ώς και Λρότερον, οΰτω και εφεξής, θα επιτελέσω πλή-
ρως τό καθήκον μου προς την Μηιτέρα Έκκλησίαν καί συμφώνως πάντοτε προς τε τάς απο-
φάσεις και τά κελεύσματα της εν Ελλάδι επισήμου 'ΕκκΛησΐας.

Προσεπιδηλώ δέ οτι, διά της αποδοχής τοΰ δ(ΐορθ(ο.μ=ναυ ημερολογίου ουδόλως έθίγη-
σαν τά δόγματα και ή "Ιερά Παράδοσις της Αγίας ημών Εκκλησίας.

Ώ ς προς δέ τόν χαρακτηρισιμόν Σχίσιμίατος έκ της άποδοιχής τοΰ διορθωμένοι» ημερο-
λογίου δηλώ και αιΜΗς ανεπιφυλάκτως οτι Σΐχΐσμα δεν υφίσταται εν τή Εκκλησία ημών.

Έν Αθήναις τη 18η Ιουλίου 1935

Ό δηλών
ΧΡΙΣΤΌΦΟΡΟΣ ΧΑΤΖΉΣ

Διά τήν άκρίόίίαν των ανώτερο»

Ό Άρχιγραμ,ματεύς τής Ιεράς Συνόδου
Άρχ. ΣΠΤΡΙΔΩΝ ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ

Πανομοιότυπον τής τοιαύτης δήλωσιν, ί>πέγρ'αι|>ε κ-αί ά Πολύκαρπος Λιοισης.

Εις δέ τήν έκδοθεϊσαν μελέτην τοϋ Δικηγόρου Αθηνών, Τίτου Α. Πε-
τροπούλου έπιγραφομένην «Τό έγκυρον της εις Επισκόπους χειροτονίσς
των Θεοφιλέστατων Χριστόφορου Χατϋη και Πολυκάρπου Λιώση. ΣυμΟο-
λή είς τό Κανονικόν Δίκαιον τής Όρθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας»
και εις τήν σελίδα 24, είς υπόμνημα του προς τόν Αρχιεπίσκοπον Αθη-
νών, γράφει ό Χριστόφορος Χατζής:

Υπόμνημα τοϋ Θεοφ. Χριστόφορου Χατζή.
•,Έν ΙΙείραιεΐ τ^ 11η Ίανομαρίιυ 1936

ΙΙρός τόν Μακαριώτατον Άρ^ιεπίσκοπον Αθηνών καί πάσης Ελλάδος
Κύριον Χρυσόστομον, ώς Πρόεδρον της Ίερας Συνόδου

Αθήνας
Επισταμένη καί εμβριθής μελέτη των εκκλησιαστικών Κανόνων με ήγαγεν

είς τά κάτωθι συμπεράσματα.
Παραδέχομαι εξ άλοκίήρου, δτι ή χειροτονία μου οΟσα ϋπερόριος καί άπο-

λελυμένη, καλώς ύπό του Ανωτάτου Εκκλησιαστικού δικαστηρίου έκηρύχθη άκυ-
ρος, έξ οό καί ούΜποτε ήξίωσα οτι είμαι Επίσκοπος Μεγαρίδος...

Καί έζακολουθών αποδεικνύει, ότι τό άκυρον δέν εϊναι καί άνύπαρ-
κτον. Καί τούτο παρά τό δημοσίευμα του είς τήν «Φωνήν τής Ορθοδο-
ξίας» τής 29ης Ιουλίου τοϋ 1946, όπου άποτεινόμενος προς τόν ήμέτε-
ρον Πρωτοσύγγελον, προσεπάθει να άποδείζη ότι τό άκυρον εϊν«ι καί
άνύπαρκτον.

Έν συμπεράσματι, αρνούνται, έπαναρνοϋνται, φάσκουν καί αντιφά-
σκουν, ένω ισχυρίζονται ότι είναι Αρχιερείς Ορθόδοξοι χωρίς ν' αποκη-
ρύξουν τήν κακόδοξον Έκκλησίαν, χωρίς καμμίον όμολογίαν πραγματικήν,
χωρίς κανένα Κανόνα, χωρίς καμμίαν τιμωρίαν συμφώνως τοίς Θείοις
και ϊεροϊς κανόσιν.

"Αν δέ λάβωμεν ύπ' όψιν τους Θείους καί ιερούς κανόνας, καί δή
τόν ΞΒ' (62ον) Άποστολικόν, οι ανωτέρω έκπεσόντες Αρχιερείς, δέν
ημπορούν πλέον νά είναι Αρχιερείς, κατά τόν Κανόνα τούτον, όστις λέ-
γει έπϊ λέξει :
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«Εΐς τις Κληρικός δια ψόβον άνθιρώπινον Ιουδαίοι» η "Ελληνος, η Αιρετικού, άρνηση"
ται, ει μεν το όνομα τοϋ Χρίστου, άποβαλλέο^'ω, εϊ δέ το όνομα τοΐΐ Κληρικοί, καΟαιρείσθω.
Μετανοήσας δε, ώς Λαϊκός δεχθήτώ», και όστις κανών έρμηνευόμενος προστάζει, οτι οποίος
Κληρικός δια φό&ον ανθρωπίνων κολάσεων, Ιουδαίων δηλαδή η Ελλήνων, η Αιρετικών,
ΐγθελιρν άρνηση το ονομ,α τηϋ Χρίστου, ό τοιούτος άφοϋ μετανοήσει, Οχι μόνον άς καθαΐ-
ρεται άπο τον Κλήρον, άλλα άκβμη και ας έκβάλλη,ται άπο την Έκκλησί(χν, κα'ι να στέ-
κηται ρις την τάξιν των μετανοΊΐσίντωιν. Ε°ι ίδέ δια φό6ον άνβρώπινον ή-βελεν άρνηθή το
όνομα τοϋ Κλήρον του, τούτον ειπείν, πώς είναι δ δείνα κληρικός η αναγνώστης δηλαδή
η ψάλτης, ή άλλο τι, ας καΛαίρεται μόνον άπίό το κληρικάτον του. Δίκαιον γαρ είναι να
(Ττερη&ίί εκείνο οποί* ήρνήβη, και δ!έν ήΟεληβε να είπϋ πώς το έχει. Άφ ' οΰ δέ δ τοιοϋ-
τος μετανοηστ), ας οεχηται εις κοινωνιαν την μ;ετα των πιστών ωσάν λαικος, ήτοι, άς
ίΤημπροσρΰχεται μέ τους πιστούς.

Τούτων προηγουμένων, άπαιτοϋσι νά όνομά2ωνται Όρθόδοζοι Άρ-
χιερεϊς και πλανούν τους ΌρθοδόΕους Χριστιανούς μέ τάς δήθεν ομολο-
γίας των, ώς ή εις τό ύιϊ αριθ. 20 φύλλον της εφημερίδος των «Φωνή
της Όρθοδοξίας» δημοσιευομένη. Έν τω πρώτω μέρει ψεύδονται ασυ-
στόλως, λέγοντες, ότι εμμένουν εις την πρώτην των όμολογίαν τοΰ 1935
και μέχρι σήμερον. Διότι ένω ό πρώην Φλωρίνης, εξαπέλυσε πέντε εγκυ-
κλίους αρνητικός και εναντίον της πρώτης ομολογίας μέχρι σήμερον και
σωρείαν επιστολών και εγγράφων, οϊ έτεροι δύο Λιώσης και Χατζής, έ-
μειναν έπί μίαν όλόκληρον δεκαετίαν εις τήν κακοδοξίαν. Εις δέ τό β'
μέρος ταύτης γράφουν ότι οία αν τυχόν έγραψαν ή έδημοσίευσαν, τά
αποκηρύσσουν κλπ.

Τό αν όμως είναι ύποθετικόν και όχι βεθαιωτικόν. Συνεπώς, έδει του-
λάχιστον νά έγραφον, δρα έγράψαμεν και έδημοσιεύσαμεν τά άποκηρύτ-
τομεν, διά νά λογισθή κάπως ομολογία. Διότι, ίνα πραγματικώς ομολογή-
σουν πρέπει νά αναιρέσουν όλα έν προς έν όσα ήρνήθησαν, νά κοινοποι-
ήσουν πρώτον είς τήν κακόδοξον Έκκλησίαν, έπειτα δΥ εγκυκλίου των
εΐς τόν ΌρθόδοΕον Λαόν είτα δέ νά ύποστοΰν και συμφώνως τοις Νό-
μοις και Ίεροϊς Κανόσι την δέουσαν ποινήν.

Διά δέ τόν Επίσκοπο*/ Κυκλάδων Γερμανόν, τί εϊπωμεν και τί λαλή-
σωμεν; Δυστυχώς και αυτός είναι όμοιος μέ τους ανωτέρω. Τά αυτά φρο-
νεί και τάς αύτάς πράξεις υίοθετών πράττει και ίσως και χειροτέρας κα ·̂
θήμερινώς δέ σκανδαλίζονται οι Χριστιανοί έξ αιτίας του, 2ημιουμένου ού-
τω τοϋ Θείου και Ίεροϋ ημών αγώνος.

Πολλάκις τόν παρεκαλέσαμεν, νά παύση τάς παρανόμους αύτοϋ ε-
νεργείας και νά παύση νά άντιγνωμή προς τήν ΌρθοδοΕίαν, άλλ' οΰτος
αντί νά διορθωθή, τουναντίον, έΕετρέπετο είς ύβρεις και συκοφαντίας ε-
ναντίον πάντων εκείνων, οϊτινες τόν συνεβούλευον.

Άφοϋ δέ έπί όλόκληοον έξαετίαν τόν ύπεμένομεν κα:Ί συνεβουλεύο-
μεν, όπως διόρθωση τάς παρανόμους πράξεις του, μή βουληθείς οϋτε καν
νά μας άκούση, και έ6ε6αιώθημεν ότι και αυτός έχει τά αυτά διεστραμμέ-
να φρονήματα μέσα είς την ψυχήν του, ώς οι ανωτέρω, άπεφασίσαμεν νά
καθορίσωμεν τήν θέσιν μας έναντι Αύτοϋ, διότι δέν εϊμεθα προσωπολά-
τραι. Και ας μείνωμεν έστω και μόνοι μας, παρά νά κολάσωμεν μέ αυ-
τούς τους πεπλανημένους "Αρχιερείς τήν άθάνατον ψυχήν μας.
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Διό τοϋτο, άφοΰ πρωτίστ<υς διά πολλών προσώπων και επιστολών τόν
παρεκαλέσαμεν νά άποβάλη (ορισμένα σαπρά φρονήματα του, άτινα άπά-
δουν προς τήν Όρθοδοζίαν και δέν τά άπέδαλεν, αλλά τουναντίον έΕε-
τρέπετο εις ύβρεις προφορικώς τε και γραπτώς εναντίον όλων σχεδόν
των Ορθοδόξων Πατέρων και μάλιστα άπ' άμβωνος, ηναγκάσθημεν διό
νά λήξη άπαΕ διά παντός αυτή ή ελεεινή κατάστασις, νά τού άποστείλω-
μεν κατά τήν 15ην Σεπτεμβρίου 1943 (π. ό. ήμ.) τήν έξης έπιστολήν:

Ό ΒΡΕΣΘΕΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
καί ό σύν έμοί- Ιερός Κλήρος

ΙΙρός
τόν θεοφιλέστατον Έπίσκοπον Κυκλάδων

κ.κ. Γερμανό ν Βαρυκόπουλον
Ασκληπιού 22, Αθήνας

Κατόπιν της κοινοποιήσεως εις τους Άγιορείτας Πατέρας τοϋ από 24)6)43
(π. . ήμ,.) εγγράφου Τμών καί τοΰ από 26) 6) 43 (π. ό. ήμ.) ετέρου τοιούτου προς

τόν Άρχ. κ.κ. Άκάκιον Παππαν, γνωρίζομεν ύμϊν τά έξης: ΈΕετάσαντες επακρι-
βώς τάς ανωτέρω έπιστολάς Τμών καί λαβόντες ύπ' δψιν πολλάς μαρτυρίας αξιόπι-
στων μαρτύρων Κληρικών καί λαϊκών της Ημετέρας παρατάξεως, καθώς καί τήν
εν γένει άπελπιστικήν κατάστασιν τοΰ 'Ιεροΰ ημών αγώνος τήν οημιουργηθεΐσαν ενε-
κα της άστοχου διοικήσεως Τμών, παρακαλοΰμεν βπως, ϊνα τεθ^) τέρμα εις τήν
τοιαύτην κατάστασιν, εντός 9ημέρου χρονικού διαστήματος καθορίσητε τήν στάσιν
Τμών καί συγκεκριμένως επί των κάτωθι:

α) Ν' άναιρέσητε εγγράφως προς Ημάς τά γραφέντα παρ' Τμών έν τή προς
τήν Έξελεγκτικήν Έπιτροπήν επιστολή, βλάσφημα, αισχρά καί αηδή περί των συμ-
βόλων των Ικπαλαι εγκεκριμμένων παρά της Όρθοδόξου Εκκλησίας, τών συμβο-
λιζόντων τήν Κυρίαν Θεοτόν.ον (Κριτική εκθεσις κ.λ.π., σελίς 11 — 12, δρα Νικόδ.
Ά γ . Έρμήν εις τήν Θ' Ώδήν θεοτοκάριον κ.λ.π.) , 'ό'ίοο εις τό δημοσίευμα σας
εκείνο βλασφημείτε καταφώρως δι' αισχρών λέξεων, τήν Κυρίαν θεοτόκον.

β) Περί τών συγγραμμάτων τοϋ. Αγίου Διονυσίου τοϋ Αρεοπαγίτου, α απο-
καλείτε νόθα (Κριτική εκθ. σελις 12) καί ατινα αϊ Οΐκουμενικαί Σύνοζοι καί Το-
πικαί άναγνωρίζουσιν ως γνήσια τοΰ 'Αγίου Ιργα, καί πληθύς δλη Αγίων Πατέ-
ριον καί θεολόγων (Ζ' Οίκουμ. Συνόδου, Κανών β') .

γ) Περί της άχειροποιήτου εικόνος τοϋ Κυρίου ήμίδν 'ϊ. Χρίστου, ην δέν πα-
ραδέχεσθε ως ή Όρθόδοξος Εκκλησία διδάσκει (δρα Νίκοδ. Άγιορείτου Συναξαρι-
στής, 15 Αυγούστου) .

δ) Νά άναιρέσητε επίσης, τό λεχθέν παρ' Τμών.
δτι ουχί λόγοι Πίστεως έχώρισαν Ημάς εκ τών τέως Μητροπολιτών Δημη-

τριάδος καί π. Φλωρίνης (Επιστολή προς 'Αρχ. Άκάκιον, σελ. 4) .
ε) Τό δτι αποκαλείτε ημάς «Είδωλολάτρας» ; ! αιρετικούς, βλασφήμους^καί

άθεους» ; ! (επιστολή ένθα ανωτέρω) κ.λ.π.
στ) Νά μη αποκαλείτε τους "Ιερούς Ναούς τών Όρθοδόξων «βρωμερούς οικί-

σκους» (σελ. 2) .
ζ) Περί τών αναξίων χειροτονιών, ας τελείτε, ισχυριζόμενος (π.χ. δτι δτα\ί

εϊς περιπέση εις θανάσιμον αμάρτημα (άνη'θικότης κ.λ.π.) μετά πάροζον χρόνου
γίνεται ικανός προς χειροτονίαν, ώς έδηλώσατε διά ζώσης φωνής εις τόν Πρωτο-
σύγγελονι πρωθ. Εύγένιον, (χειροτονία Χρήστου Παπαγεωργίου) καί εις τόν Άρχιμ.
Άκάκιον (χειροτονία Νεοφύτου Άρχ/τον).

η) Περί τών εμποδίων, ατινα παρεμβάλλετε εις τόν ιερόν ημών αγώνα, αρνού-
μενοι πολλάκις τήν ύπργραφήν Σας εις πλείστα έγγραφα, άτινα ελευθέρως είχατε
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"ροσυπογράψει (Ίερ. Χρήστ. Γκιόκα, Λουκά Καλαντζή, Έκκλ. Έπιτροπήν Θεσ-
σαλονίκης) κ.ά.

καί θ) Περί των ΰβρε^ν, ας έκστομίζετε άπ' αμβωνος εναντίον των Όρθοδό-
ξων Κληρικών καί λαϊκών προς μέγιστον σκανδαλισμόν τοΰ Χριστεπωνύμου πληρώ-
ματος. Τελείτε μυστήρια νεοημέραλογιτών" δέχεσθε τους Χριστιανούς, οΐτινες προσέρ-
χονται εις την παράταξιν Τμών άνευ ομολογίας, καί χειροθεσίας (όταν ει κληρι-
κός) , μη μεριμνώντες διά τήν εν γένει κατάστασιν τοϋ ιερού Κλήρου κατά τόν νθ'
Καν. των "Αγίων Αποστόλων.

Έπί τούτοις διατελοΰμεν μετά Χριστιανικής αγάπης.
ί Ό ΒΡΕΣΘΕΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

^ΑφοΟ λοιπόν άπεστείλαμεν προς αυτόν τό ανωτέρω έγγραφον καϊ
άνεμέναμεν έπί 15 περίπου ημέρας και δέν έλάβομεν απολύτως ούδεμίαν
άπάντησίν του, καί άψοΰ έπληροφορηθημεν, ότι τήν έπομένην Κυριακήν
άπό της λήψεως τοϋ εγγράφου μας, έκήρυξεν έπ' Εκκλησίας εναντίον
πάντων Ημών συκοφαντικά καί ψευδή, τότε ήναγκάσθημεν καί Τω άπε-
στείλαμεν τό κατωτέρω δεύτερον τοιούτον, οντες πλέον πεπεισμένοι, οτι
δέν υπάρχει ουδεμία έλπίς νά μετανοήση.

Έν Αθήναις τη 29η Σεπτεμβρίου 1943 (π. δ. ήμ.)
Ό Ε 1 Π Σ Κ 0 Π 0 Σ ΒΡΕΣΘΕΝΗΣ

καί δ σύν έμοί Ιερός Κλήρος
Π ρ .ό ς

τόν θεοφιλέστατον Έπίσκοπον Κυκλάδων
κ. Γερμανόν Βαρυκόπουλον

Ασκληπιού 22, Αθήνας
Γνο)ρίζομεν Τμϊν διά τοϋ παρόντος, οτι κατόπιν της άπό 15)9)43 π. δ. ήμ.

κοινοποιήσεως τοϋ εγγράφου Ημών, έν ώ προσκαλεΐσθε, δπως καθορίσητε τήν θέ-
σιν 'Γμών έπί τών έν αύτη διαλαμβανομένων εντός της ταχθείσης προθεσμίας, μή
τυχόντες δέ ουδεμιάς απαντήσεως Σας δηλοΰμεν προς Τ μας, οτι Τμεϊς Αυτός
άπεσ.χίσθητε έκ τοΰ κορμοΰ της ^Ορ(ίο^ό'ςου Εκκλησίας, κατόπιν τών όσων εγγρά-
φως καί προφορικώς διατυπώσατε καί συνεπώς ως γνήσιοι Ποιμένες της Όρθοδόξου
Εκκλησίας Ημών, παύομεν τοΰ λοιποΰ πάσαν πνευματικήν έπικοινωνίαν μεθ' Τ-
μών, ευχόμενοι τοΰ Πανάγαθου θεοΰ καί ΣίύτΫΐρος γ/μών Ίησοϋ Χρίστου, δπως
φωτίση 'ϊ'μάς καί έπιστρέυητε ει; τήν όδόν της Όρθοδοξίας.

ί Ό ΒΡΕΣΘΕΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Δυστυχώς όμως καί μετά τήν άποστολήν τοϋ εγγράφου τούτου, έδέχ-

θημεν παρ' αύτοϋ καί πάλιν, αντί απαντήσεως, σωρείαν ύβρεων καί συκο-
φαντιών άποδειχθέντος, οτι ό άνθρωπος ούτος ούδεμίαν συνεννόησιν έπι-
2ητεϊ, ουδέ έπί τοϋ εδάφους της ΌρθοδοΕίας πλέον ϊσταται.

Πολλά καί διάφορα είναι δυστυχώς τά σαπρά του έργα, αγαπητοί έν
Χριστώ αδελφοί καί τέκνα έν Κυρίω περιπόθητα, καί έπί όλόκληρον έζα-
ετίαν, τόν παρεκαλοϋμεν νά παύση καί δυστυχώς, ουχί μόνον δέν έδι-
ωρθοϋτο αλλά παρενέβαλλε καθημερινώς σοβαρά εμπόδια εις τόν ιερόν
ημών αγώνα, ούτως ώστε δέ ολόκληρος ό ιερός ημών άγων άναρχείται
άπ' άκρου εις άκρον της Ελλάδος καί ακόμη άλλαχοϋ.

Διότι όταν ημείς π.χ. ήθέλομεν, ώς έπεβάλλετο, νά κανονίσωμεν ένα
άνάΕιον κληρικόν, εκείνος τόν ύπερήσπι£ε μυστικώς καί ιδιαιτέρως, καί
τού έγραφεν αντίθετα εκείνων άτινα άπό κοινού άπεφασί^ομεν. Ούτως,
εις τά περισσότερα μέρη της Ελλάδος οι κληρικοί μας ήσαν τελείως ανυ-
πότακτοι καί δέν ύπήκο,ιον' εις κανένα απολύτως.

Επίσης, ένώ συναΓεφασίζομεν, ότι οιοσδήποτε ήθελε παρουσιασθη.
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διά νά χειροτονηθη ιερεύς, τότε μόνον νά χειροτονηται, όταν άποφασίΖε-
ται παρ" όλης της Ιεράς Συνόδου, και κρίνεται άξιος καί παρά τοϋ πνευ-
ματικού του Πατρός, αυτός τόν έχειροτόνει μόνος καί όλως άνεξετά-
στως καί'προχείρως.

Έπληρώθη όθεν, ό ιερός ημών άγων άπό αναξίους κληρικούς (άνη-
θίκους, τυφλούς, αμαθείς, χλιαρούς, καί τελείως ασεβείς, οϋτως ειπείν)
διότι έφ" όσον έδέχθησαν νά χειροτονηθούν τελείως ανάξιοι, βεβαίως δέν
είναι καί ευσεβείς; Ούτω, έχειροτόνησε τόν μοναχόν Άκάκιον τυφλόν και
άπό τους δύο οφθαλμούς, τόν άνάξιον Χρϊστον Παπαγεωργίου. τόν δίγα-
μον Παπαπαντελην, τόν άνήθικον Λογγϊνον, (Ήμέτερον πνευματικόν τέ-
κνον) τόν άνάξιον Ίωάσαφ, τόν άνάξιον Ίωάννην, τόν άνάξιον Άμβρό-
σιον καί μάλιστα τελείως μόνος χωρίς "Ιερέα ή διάκονον καί εις Έκκλη-
σίαν άνεγκαινίαστον, εις Κεχραιάς Κορίνθου, ένα διάκονον εκ Στυλίδος
καταγόμενον, τελείως κακόδοξον, χωρίς νά τόν χειροθετήση τόν έχειρο-
τόνησεν ιερέα, καί σωρείαν άλλων αναξίων καί ανήθικων, ώς τόν Εύθύμιον
Σπετσιώτην καί τόν Γοργόνιον.

"Ομοίως, μυστήρια νεοημερολογιτών, κακοδόξων καθημερινώς τελεί, αδι-
ακρίτως, χωρίς καμμίαν έξέτασιν καί έάν κάποτε έξήταΖεν ενώπιον ημών
τών άλλων, τό έπραττε μόνον καί μόνον υποκριτικούς καί διά νά μή κα-
τηγορηθή.

Όμολογίαν πίστεως δέν επιβάλλει εις τους προς αυτόν προσερχό-
μενους κακοδόξους λαϊκούς καί Κληρικούς, ουδέ καί πιστεύει τοιούτον τι.

"Ωσαύτως ψεύδεται ασυστόλως καί μεθ' όρκου ακόμη, περί παντός
Ζητήματος, όταν κατηγορηθή διά τοϋτο.

Χριστιανούς "Ορθοδόξους παρώτρυνε πολλάκις νά όρκίΖωνται, όταν
τόν ερωτούσαν. Έδέχετο ευχαρίστως τά ξένα πνευματικά τέκνα και δη
τά ιδικά Μου καϊ τά προήγαγεν εις την ίερωσύνην. Έδέχετο καθηρημένους
καί αναξίους κληρικούς όλων τών Παρατάξεων χωρίς καμμίαν έξέτασιν
τους οποίους καί διώριΖεν όπου τω ήρεσεν.

Χριστιανούς Ορθοδόξους έστειλεν εις κα<οδόξους νά διαβασθούν,
χωρίς καν νά σκεφθή ότι μας χωρίσουν σοβαρά Ζητήματα πίστεως, ώς
π.χ. τόν Κωνσταντίνον Κιρκιλήν άπό Μελιγαλα Μεσσηνίας τόν έστειλεν
είς τήν Τηνον, νά διάβαση τήν πάσχουσαν κόρπ του.

Εις τήν Έκκλησίαν έν καιρώ λειτουργίας ουδέποτε εϊρήνευεν, άλλ'
ϋβριΖε τους πάντας Κληρικούς καί λαϊκούς, καί έδερεν ακόμη καί τους
παϊδας καί τήν λοιπήν ύπηρεσίαν του.

Τό Μοναχικόν πολίτευμα ουδέποτε συνεπάθησε, καί κατά βάθος τό
άπεστρέφετο, θεωρών αυτό ώς άρχαϊον τι καϊ άναχρονιστικόν σύστημα.
Αυτήν δηλαδή, τήν δόξαν της "Εκκλησίας, τό καύχημα της "Ορθοδοξίας,
τήν Άγγελικήν καί Χριστομίμητον Ζωήν, εις τήν οποίαν έΖησαν όλρι οι
Πατέρες της "Εκκλησίας, οι Βασίλειοι, οί Γρηγόριοι, οι Χρυσόστομοι, οι
Δαμασκηνοί, οί Στουδϊται, οί Γερμανοί, οϊ Μεθόδιοι, οί Ταράσιοι, οϊτινες
έδιδάχθησαν λόγω καί έργω τάς αρχάς τοϋ Ίεροϋ Ευαγγελίου. Ποϋ διε-
τηρήθη ή Ορθοδοξία ανόθευτος καί μετελαμπαδεύθη είς τάς "Ορθοδό-
ξους γενεάς έν καιρώ διωγμών, αιρέσεων, δουλείας; Μόνον είς τήν Μο-
ναχικήν Ζωήν καί Πολιτείαν. Δέν είναι, έξ ετέρου, έν άπό τά επτά Μυ-
στήρια της "Εκκλησίας μας τό Μυστήριον της Μετανοίας καί Έξομολο-
γήσεως καί Βάπτισμα δέν λαμβάνει ό χειροτονούμενος Μοναχός, ώς δια-
λαμβάνουσιν αϊ εύχαί τοΰ Αγίου Σχήματος;

"Αλλά διά νά μή κοπιάΖωμεν τάς άκοάς σας καί έπεκτεινώμεθα περισ-
σότερον, τοϋτο μόνον Σας λέγομεν. "Οτι ό άνθρωπος αυτός κάθε άλλο
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είναι παρά Άρχιερεύς άξιος, καί δή "Ορθόδοξος.
Και τώρα, τέκνα έν Κυρίω ημών αγαπητά και περιπόθητα. Σδς λέγο-

μεν, ότι έπί έτηι μακρά, δυστυχώς, ουδέν άλλο έπράττομεν, ειμή μόνον νά
παρακαλοϋμεν καί νά διαχρωτίΖωμεν τους ανωτέρω Αρχιερείς, οϊτινες, ώς
ανωτέρω εϊπομεν,; έχοντες τάς πλάνας της κακοδοξίας εις τήν ψυχήν των,
δέν ήτο ποτέ δυνατόν νά όρθοτομήσουν τόν λόγον της αληθείας. Διότι,
όλοι αυτοί, δέν ήλθον δΓ ούδένα άλλον σκοπόν εις τήν Όρθοδοξίαν, ειμή
μόνον καί μόνον, οι μέν έξ εμπάθειας καί φθόνου προς τόν Άρχιεπίσκο-
πον Αθηνών, οϊ δέ έκ φιλοδοξίας.

Διότι, ποϋ εύρίσκοντα τότε όταν Ήμεϊς έξωρι£όμεθα καί κατετριθό-
μεθά*είς δικαστήρια φύλακας καί λοιπά βάσανα; Τότε ήσαν κακόδοξοι
καί δέν άπεκάλυπτον τήν φιλοδοξίαν των έμεναν δέ κρυπτόμενοι εις τήν
κακοδοξίαν. Όταν όμως ήλθεν ό καιρός τών χειροτονιών τών Αρχιε-
ρέων τότε, ήσαν παρόντες. Καί μόνον Ήμεϊς αγαπητοί, παρεμείναμεν πι-
στοί καί αφοσιωμένοι, εις τό καθήκον της Αγίας τοϋ Χρίστου "Ορθοδόξου
"Εκκλησίας, οι ταπεινοί καί ελάχιστοι, μετά τοϋ περί ημάς, Ίεροϋ Κλήρου.

Γνωρίσετε δέ άπ" αρχής τους αγώνας διά τήν Άγίαν ημών Πίστιν,
οίους καί όπόσους κόπους ύπεμείναμεν καί τους συνεχείς διωγμούς, οϋς
υφιστάμεθα καθ" έκάστην. Όθεν, πρέπει εις τάς παρούσας δεινάς στιγ-
μάς νά συσπειρωθώμεν είς έν σώμα, διά νά σωθώμεν και ημείς καί νά δι-
ατηρήσωμεν έν ακμή καί τόν ιερόν τοϋ Κυρίου ημών αγώνα.

Όλα δέ τά ερείπια τά οποία κατέλιπον οϊ ανωτέρω έκπεσόντες Αρ-
χιερείς, νά περισυλλέξωμεν καί νά θέσωμεν πλέον μίαν βάσιν αγωνιζόμε-
νοι τόν Ιερόν ημών αγώνα, μέ πίστιν, αύταπάρνησιν, καί τυφλήν ϋπακοήν
εις τήν Έκκλησίαν, ήτις όρθοφρονεί καί όρθοτομεί τόν λόγον της "Αλη-
θείας ίνα οϋτω ταχέως "δωμεν τήν νίκην της γλυκύτατης μας Ορθοδο-
ξίας.

"Ας άφήσωμεν λοιπόν τά προσωπικά, τάς φιλοδοξίας, τ<Λς εγωι-
σμούς, τάς σεμνοτυφίας <αί ας πειθαρχήσωμεν οι πάντες.

"Ας άναμνησθώμεν τάς μακαριάς έκείνας πρώτας ημέρας τοϋ Ίεροϋ
ημών αγώνος, καθ" ας έλαμπεν ή "Ορθοδοξία διότι ύπήρχεν ή αγάπη, ή
ένότης, ό Ζήλος ό ένθεος, ή πειθαρχία καί ή έργατικότης.

"Ας βιασθώμεν οι πάντες, διά τήν πρόοδον καί τήν νίκην της "Ορθο-
δοξίας μας καί ας σταθώμεν όλοι μας μέ πίστιν καί φόβον Θεού είς τό
έργον τοϋ Κυρίου μας καί ας άναφωνήσωμεν καί πάλιν τό τοϋ "Αρχαγγέ-
λου Μιχαήλ. «Στεώμν καλώς, στώμεν μετά φόβου Θεοϋ καί πίστεως, διά
νά σωθώμεν».

Σεϊς δέ, ευσεβέστατοι Κληρικοί καί λαϊκοί, της Άγιωτάτης μας "Εκ-
κλησίας, γρηγορείτε καί προσεύχεσθε, ίνα μή ύποπέοητε είς πειρασμόν.
Στήκετε καί κρατείτε τάς παραδόσεις τών Πατέρων ημών. Μείνατε πιστοί,
καί ακλόνητοι είς τήν Γνησίαν 'Αγίαν ημών Όρθόδοξον Πίστιν καί όσα
εστίν αληθή, όσο σεμνά, όσα δίκαια, όσα αγνά, όσα προσφιλή, όσα εύφημα,
εϊ τις· αρετή καί ει τις έπαινος, ταϋτα λογί£εσθε, α καί έμάθετε καί παρε-
λάβετε, και ήκούσατε και ϊδετε, έν τη Αγία Όρθοδόξω "Ανατολική και
"Αποστολική ημών "Εκκλησία. Ταϋτα πράσσετε, είς ταϋτα εμμείνατε, καί
ό Θεός της ειρήνης καί της αγάπης καί Πατήρ τοϋ Κυρίου ημών Ίησοϋ
Χρίστου, έσται μετά πάντων ημών, αδελφοί, "Αμήν.

Διάπυρος προς Κύριον Εύχέτης
1" Ό "Επίσκοπος

(Ο ΒΡΕΣΘΕΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ)


