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0 ΒΡΕΣθΕΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΝ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΑΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣΕΟΣ

(Ιούλιος 1948)

Ό γεραρός στυλοβάτης της "Ορθοδοξίας, ό Βρεσθένης Ματθαίος, ένω
εύρίσκετο εις τάς δυσμάς(*) τοϋ βίου του άγωνιοϋσε βαθύτατα διά τήν
μελλοντικήν πορείαν της Εκκλησίας.

Οϊ πρώην Ορθόδοξοι συνεπίσκοποί του είτε έξ όλιγοπιστίας, είτε (τό
χείριστον) έκ Νεοημερολογιτικής σκσπιμότητος, ώς ό πρώην Φλωρίνης
και οϊ έκ τοϋ Νεοημερσλογιτισμοϋ έπιστρέψαντες τό 1945 (άρνηταί της
Ορθοδοξίας και της Άρχιερωσύνης των), πρώην Διαυλείας Πολύκαρπος

και Μεγαρίδος Χριστόφορος Χατζής, έπρόδωσαν τήν Όρθοδοξίαν.
Παρά ταϋτα ώς και παρά τήν δεινήν πολεμικήν αυτών, ό Επίσκοπος

Βρεσθένης Ματθαίος παραμένει απτόητος, μαναδικόν δέ μέλημα του είναι ή
μετά τήν κοίμησίν του πορεία της Εκκλησίας. Τόν άπασχολοΰσε βαθύτατα
τό θέμα της "Αποστολικής Διαδοχής" έπείγετο νά επάνδρωση τήν Έκκλη-
σίαν μέ νέους πιστούς και άξιους "Επισκόπους, διά νά μήν παρακωλυθή
τό έργον Της.

ΕϊναΓ δμως μόνος του! Πανταχόθεν πιέζεται νά άφήση διαδόχους. ΟΙ
συνεπίσκοποί του έχουν ήρνημένην τήν Όμολογίαν και ευρίσκονται έν τω

(*) 1948. Διήνυ© τό 88ο·ν έτος της ηλικίας του.

γική παρωδία διαλόγου διά τήν άνώδυνον (έξ έπόψεως αντιδράσεων)
κατάληξιν εις τήν πλήρη ύποταγήν των ύπό τόν Πάπαν, άφοΰ οι πάν-
τες από τόν οίκουμενικόν των μέχρι τόν πρόεδρον κ. Χαρκιανάκη και λοι-
πούς Οίκουμενιατάς, ήνώθησαν εσωτερικώς μέ τόν Πάπα, 2ητοϋν; δέ επιμό-
νως και τήν έξωτερικήν ενότητα ύπό τήν όρατήν Κεφαλήν τόν ,̂Πάπαν
Ώ ς έκ τούτου αϊ εισηγητικοί εκθέσεις ώς ή ανωτέρω είναι τουλάχιστον
άνευ σημασίας.

Οι συντηρητικοί Θεολογικοί και "Εκκλησιαστικοί κύκλοι αν υπάρχουν
ακόμη, πρέπει νά ζητήσουν νά συνέλθουν οι λεγόμενοι ορθόδοξοι έπί τό
αυτό (άν τό κατορθώσουν μετά άπό τήν άλλοτρίωσιν τήν οποίαν υπέστη-
σαν) νά πίουν όλοι έκ τοΰ ιδίου ύδατος της "Αληθείας, καί άφοϋ όμοφωνή-
σουν νά αναθεωρήσουν διά τήν μέχρι σήμερον πορείαν των. Τότε νά κα-
λέσουν μέ άγάπην, τους αίρετίκούς εις Θεολογικόν Διάλογον έπί των χω-
ρι£όντων αυτούς έκ της "Ορθοδοξίας.

Ό λ α τά άλλα, άς μας συγχωρήσουν, είναι μεθοδεϊαι τοϋ Σατανα
προς παραπλάνησιν και φίμωσιν των αντιδρώντων.
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σχίσματι. Ό Σεμνός και βαθύτατα συνετός και συνεπής Ι ε ρ ά ρ χ η ς ανα-
λαμβάνει μίαν τελευταίαν προσπάθειαν νά επιστρέψουν εις την Όρθόδο*
Εον Ό μ ο λ ο γ ί α ν οί έκπεσόντες Α ρ χ ι ε ρ ε ί ς , θεραπευθή το σχίσμα και άπό
κοινού προβώσιν εις χειοοτονίας νέων "Επισκόπων, καίτοι ό πρώην Φλω-
ρίνης έδήλωσεν προηγουμένως (δρα Κ.Γ.Ο. Ι ο ύ ν ι ο ς 1985)' ό τ ι ο υ δ έ -
π ο τ ε θ ά π ρ ο β η ε ' £ ν έ α ς χ ε ι ρ ο τ ο ν ί α ς Ε π ι σ κ ό -
π ω ν κ α ι μ ε τ ε ν ό ε ι δ ι α τ ά ς π ρ ώ τ α ς τ ο ϋ 1935,
δ ι " ω ν ώ ς έ π ί σ τ ε υ ε ν έ β λ α ψ ε ν τ ή ν Μ η τ έ ρ α τ ο υ
Ν ε ο η μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ι κ ή ν Ε κ κ; λ η σ ί α ν.

»'Άς ϊδωμεν τήν προσπάθειαν τοϋ Βρεσθένης Ματθαίου και πώς άντι-
μετωπίσθη αϋτη παρά τοϋ πρώην Φλωρίνης και των μετ" αύτοϋ συνοδοι-
πορούντων προσωρινώς (**) Χριστόφορου Χατζή και Πολυ.κάρπου Λιώση.

Η ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΒΡΕΣΘΕΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΙΕΡΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΒΡΕΣΘΕΝΗΣ

«Αθήναι 3 Ιουλίου 1948

Προς τον Σεβασμιώτατον πρώην Φλωρίνης κ. Χρυσόστομον

Χαλκοκονδύλη 7, Έ ν τ α 0 0 α
Σεβασμιώτατε,

Επειδή α£ ήμέραι. ας διερχόμεθα είναι λίαν πονηρά! καί οί εχθροί της Όρ-
ΰοδόξον ημών Εκκλησίας άπειροι, διά τοΰτο εχω τήν ταπεινήν γνώμην, δτι οί
Όρθόδοξοι Ποιμένες της Όρθοδόξου Εκκλησίας ημών πρέπει νά είναι ηνωμένοι,
περισσότερον πάσης άλλης εποχής, σ^ερον καΐ προς τούτοις παρακαλοΰμεν Υμάς
δπως μετά τών άλλο)ν συνεργατών Τμών, οΐονς κρίνετε σκόπιμον, προσέλθητε εν-
τός της σήμερον είς το ύφ' ήμας μετόχιον Μεγάλου Αλεξάνδρου 71 Ιν Αθήναις
προς συνεννόησιν και ΑΡΣΙΝ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΠΙΣΤΕΩΣ, ΔΓ ΟΓΣ ΕΧΩΡΙΣΘΗ-
ΜΕΝ».

Ό έν Έπισκόποις ελάχιστος

Ι Βρεσθένης Ματθαίος»

Εις άπάντησιν της ώς άνω επιστολής εστάλη ή κάτωθι άπάντησις:

«Έν Αθήναις τ?) 6η Ιουλίου 1948

Αριθ. Πρωτ. 758)12

Τψ Θεοφιλεστάτω Ίίπισκόπω Άγι'ψ Βρεσθένης Κυρίφ Ματθαίφ,
Έ ν τ α Ο θ α

Θεοφιλέστατε,

Έπιβεβαιοΰντες τήν λτψιν της ύπδ ήμερομηνίαν 3ης ^Ιονίλίσο επιστολής τής
Τμετέρας Θεοφιλίας, προαγόμεθα εις άπάντησιν δηλώσαι αυτή" τά επόμενα:

Έκτιμώντες και ημείς το κρίσιμον τών καιρών καί Ιμφορούμενοι τών αυτών
αισθημάτων προς ενωσιν πάντων τών Όρθοδόξων Επισκόπων διά τήν επιτυχή διε-
ξαγωγήν τοϋ Ίεροΰ τής Όρθοδοξίας Αγώνος, παρακαλοΰμεν Αυτήν, δπως εύαρε-
στηθή νά προσέλθη εις τήν οίκίαν τοΰ χ. Βασιλείου Κηρύκου έν Φυχικώ καί συ-
ναντηθή μεθ ημών τήν αυριον 7ην Ιουλίου ί.ϊ. καί ωραν Ιΐην π.μ. ά ν ε υ ου-
δ ε μ ι ά ς σ υ ζ η τ ή σ ε ω ς ε π ί τ ω ν α ρ κ ο ύ ν τ ω ς ή δ η ά π ο -

(**) Οδται πάλιν το 1953 ·θιά έπκττιρέψονν ιείς τον Νεαημεβολογιτισμόν »αί θά άπα-
λαύοουν τών «έπιοκουιικών των θρόνων».
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σ α φ η ν ι σ θ έ ν , τ ω ν ζ η τ η μ ά τ ω ν , ιδία κατόπιν τών τελευταίων ύφ' ή-
μών γενομένων έν τώ Άθηναϊκώ Τύπω δημοσιευμάτων, θέτοντες τδ παρελθόν είς
λήθην, άνταλλάξωμεν τόν έν Χριστώ αδελφικών άσπασμόν και ηνωμένοι έν Πνεύ-
ματι Άγίω και έν αδελφική συνεργασία συνεχίσωμεν τον Ιερόν ημών Αγώνα προς
έπιβράβευσιν της Όρθοδοξίας δια τής άρσεως τής ημερολογιακής καινοτομίας.

Έπί τούτοις διατελοϋμεν μετ' αδελφικών έν Χριστφ ασπασμών.

Της Υμετέρας θεοφιλίας ταπεινοί έν Χριστώ αδελφοί

Τ Ό πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομος

+ Ό Μεγαρίδος Χριστόφορος

Τ Ό Διαυλείας Πολύκαρπος».

Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΒΡΕΣΘΕΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Εις άπάντησιν ύπό τοϋ Βρεσθένης Ματθαίου εστάλη ή κάτωθι επι-
στολή:

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΙΕΡΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΒΡΕΣΘΕΝΗΣ

«'Εν Ί . Μ. Κας &ζοτόγ.ου Πευκοβουνογιατρίσσης Αττικής τη 7η Ιουλίου 1948
Τώ Σεβασμιωτάτω πρ. Φλωρίνης κ. Χρυσοστόμω,

Χαλκοκονδύλη 7 - Αθήνας

Σεβασμιώτατε,

Είς άπάντησιν της ύπό χθεσινήν ήμερομηνίαν Τμετέρας Επιστολής, γνωρίζο-
μεν Τμΐν τα έξης:

Τό παρελθόν Σάββατον 4ην Ιουλίου, κατήλθομεν είς Αθήνας, μέ άντικειμενι-
κόν σκοπδν της συνάντησιν Υμών τε καί Ημών, ίνα κατά τήν συνάντησίν μας ταύ-
την συζητήσωμεν καί αρωμεν τους λόγους Πίστεως, έάν βεβαίως υπάρχει θέλησις
εκατέρωθεν, οΐτινες προεκάλεσαν τόν διαχωρισμόν ημών κατά τό Ιτος 1937, καί
έπέλθη ή παρά πάντων ποθούμενη κατά Χριστόν ενωσις ημών. Προς τοϋτο δι' επι-
στολής ημών, σταλείσης δι' ενός Ιερομόναχου καί ενός Ιεροδιακόνου ημών, προσ-
εκαλέσαμεν τήν Τμετέραν Σεβασμιότητα, δπως τήν αυτήν ήμέραν 4ην Ιουλίου
1948, προσέλθητε εις τό έν Αθήναις Ιερόν Μετόχιον της Ιεράς ημών Μονής —
Μ. Αλεξάνδρου 71 — προς συνάντησίν ημών, συνοδευόμενος άπό δσους ήθέλατε
κρίνη σκόπιμον συνεργάτας Υμών, συζητήσωμεν τους λόγους δι' ους έχωρίσθημεν
τότε, καί έξεύρωμεν τρόπον άρσεως τών λόγων τούτων διά της κανονικής πάντοτε
ομολογίας.

'Ενφ δέ ήμεΐς άνεμέναμεν οπωσδήποτε να πραγ^ιατοποιηθη ή συνάντησίς μας
αΰτη, παραδόξως λαμβάνομεν Τμετέραν έπιστολήν ύπογεγραμμένην και παρά τών
&λλο)ν συνεργατών Τμών, ύπό ήμερομηνίαν 6 'ϊουλίαυ, εις ην μάς γράφετε δτι,
διά τών τελευταίων Τμών δημοσιευμάτων εις τόν Άθτναϊκόν Τύπον διεσαφηνίσθη-
σαν απαντά τά ζητήματα Πίστεως, νά ρίψωμεν τά παρελθόντα είς τήν λήθην και
συνεργασθώμεν τοΰ λοιποΰ άνευ ουδεμίας απολύτως συζητήσεως.

Κατόπιν τούτων απήντησα είς Τμ&ς δι' ετέρας μου επιστολής, δτι δέν δύνα-
μαι νά παρίδω ζητήματα Πίστεως, ως εκείνα ατινα μάς έχώρισαν και έφ' δσον
δέν δέχεσθε συζήτησιν έπ' αυτών περιττεύει κάθε συζήτησις καί συνάντησίς ημών.

Επειδή δέ τοιαΰται προσπάθειαι δι* επιστολών και συζητήσεων έγένοντο πολ-
λάκις ύπό διαφόρων προσώπων και Επιτροπών, καί δυστυχώς απέβησαν δκαρποι,
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επειδή και έγώ κατήλθον Ιπί τοΰτο καί μόνον έίς Αθήνας έματαιώθη δ* και πάλιν
ή συνάντησίς μας, έκ της Υμετέρας απαντήσεως έξ ής και ήναγκάσθην ν' αναχω-
ρήσω και επειδή ά"ν κατέλθω καί πάλιν εις Αθήνας δέν πρόκειται τίποτε να προσ-
θέσω περισσότερον, άπ' δ,τι σας Ιζήτησα πολλάκις (τα γνωστά τέσσαρα ζητήματα
Πίστεως) , δια ταϋτα πάντα καί διότι καί δι' επιστολών συνεννοοΟνται εισέτι απα-
σαι αϊ 'Εκκλησίαι προς λιίσιν διαφόρων ζητημάτων παρακαλώ την Ύμετέραν Σε-
βασμιότητα δπως μας άπα*»τήσητε Ιπί των έξης:

1) Έάν δέχεσθε δτι ή Εκκλησία τής Ελλάδος δια της παραδοχής τοϋ Παπι-

κοΰ&.Έορτολογίου κατέστη Σχισματική.

2) "Οτι τα Μυστάριά της είναι άκυρα.

3) "Οτι έχασε την Χάριν τοΰ Παναγίου Πνεύματος.

4) "Οτι τα βαπτισθέντα ύπό τών Σχισματικών παιδία πρέπει νά μυρώνονται.
Καί ταϋτα πάντα κοινοποιήσητε δια δικαστικοί) Κλητήρος εις την κακόδοξον

Έκκλησίαν της Ελλάδος, άποστέλλοντες και εις ημάς άντίγραφον Ιπιδοτηρίου καί
έξαπολύσητε Έγκύκλιον έπ' αυτών πρδς τον Έλληνικόν λαόν, τότε αυτομάτως
επέρχεται ή Ένωσις ημών καί δυνάμεθα να κατέλθωμεν προς συνάντησιν καί συν-
εργασίαν μεθ' Τμών καί προς διακανονισμών τών περαιτέρω ζητημάτων.

Επιπροσθέτως γνωστοποιώ Τμΐν δτι έγενόμην κάτοχος απάντων τών Υμετέ-
ρων δημοσιευμάτων εις τάς Άθηναϊκάς Εφημερίδας και δηλώ, δτι τα δημοσιεύ-
ματα ταϋτα καλά μέν είναι δια τον δλον αγώνα μας, δέν άποτελοΰν δμως τελείαν
δμολογίαν έν σχέσει μέ τ ϊ ανωτέρω τέσσαρα ζητήματα προς άποκατάστασιν τών
σκανδαλισθεισών συνειδήσεων τών "Ορθοδόξων Χριστιανών Εσωτερικού καί Έξω-
τερικοϋ.

Πεπεισμένος ών, δτι θέλετε δώσει Ιδιαιτέραν σημασίαν είς την ανωτέρω δμο-
λογίαν, μη λησμονοϋντες δτι «δ Ποιμήν δ καλός τήν ψυχήν αύτοΰ τίθησιν όπερ τών
προβάτων» καί δτι θα ύποβληθήτε εις τήν ανωτέρω έστω θυσίαν χάριν της ένότη-
τος τών Χριστιανών καί της "Ορθοδόξου Εκκλησίας ήτις ένότης, αποτελεί τό με-
γαλύτερον δόγμα Αυτής, αναμένω 'Γμετέραν άπάντησιν.

Ό έν 'Επισκόποις ταπεινός και ελάχιστος

Διάπυρος προς Κύριον Εόχέτης

+ Ό Βρεσθένης Ματθαίος

Δυστυχώς ό πρώην Φλωρίνης δέν ήθέλησεν νά όμιλήση διά το θέμα
της πίστεως, διό δι' άλλην μίαν φοράν έμεινεν χωρίς καρπόν ή προσπά-
θεια δι' ένωσιν.

(Συνεχίζεται)

Ό Κ.Γ.Ο Ζητεϊ ουγγνώμην άπα τό άναγνωστικόν του κοινόν διά

καθυστέρησιν εκδόσεως καί γνωρίσει ότι τοΰτο οφείλεται κυρίως είς

τεχνικούς λόγους, ήτοι άνακαίνισιν τών τυπογραφικών εγκαταστάσεων

όπου τυπώνεται ό «ΚΗΡΥΞ».


