
ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Είδομεν εις τό προηγοΰμενον τ&ΰχος τοϋ «Κ.Γ.Ο.» τήν έπιστροφήν εκ τ η ; ϋχι-
σαατικής Εκκλησίας των τριών Μητροπολιτών, ήτοι, τοϋ Δηιιητριάδος Γιραανοϋ,
τοΰ πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου και τοϋ Ζακύνθου Χρ-υσοστόαοο. Επίσης ηδοιιι-ν
τήν ίιπ' αυτών χειρατονίαν νέων Επισκόπων, ώς και τήν άντίδρασι.ν τοΰ Χρυσο-
στόμου Παπαδοπούλου, όσης άδιστάκτως προέβη εις τήν καΦαίρεσιν αυτών, ή όποια
όμως ουδόλως δύναται νά λογισθη ώς καθαίρεσις διότΙ ή διακοπή της μετ' αύτοϋ
επικοινωνίας τών τριιών Μητροπολιτών και ή νχ' αυτών άποκήρυξις αΰτοΰ, ώς σχι-
σματικού, είχεν ώς ιαΐτίαν πραγματικούς λόγους πίστεως. Τέλος, ίΐδαμεν τά τραγικά
γεγονότα άπό της 2Ώ Μαίου μέχρι της 8ης Ιουνίου, ήαέραν ΓΙ αρασικευήν, καθ' ην
οί τρεις διωχθεντρς Μητροπολίται ώδηγή#ηααν εις τήν έξοβίαν.

ΕΙς τό παρόν τεΰχος ·9ά παραθέσωμεν κατ' αρχήν ώριομένας έπιστολας πόνου,
αϊ όποίοίΐ αντηλλάγησαν πρό »αί κατά τήν έξορία,ν και ·θά ϊκβέσωμεν τόν τρόπον
κοϊβ' δν αντιμετώπισαν τά κατ' αυτών μέτρα τοΰ Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου ,ητοι
τήν καβαίρεσιν, τάς διώξεις και τήν έξορίαν (Κ.Ο. 219)26.0.1935), τήν άπολο
γίαν αυτών διά τήν χειροτονίαν νέων Επισκόπων (Κ.Ο. 225)5.8.1935) κα'ι κατό
πιν Φα πα,ρ>ακολου9ήσωμεν τά μελανά σημεία, ήτοι τήν πτώσιν τ'ινών Επισκόπων δι'
όλιγοπιστίαν.

ΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ

Μετά τάς χειροτονίας αϊ όποϊαι, ώς Ί'δωμεν έλαβον χώραν εις τήν
Ίεράν Μονήν της Παναγίας, οι τρεϊς Μητροπολϊται ένω έτέθηοαν ύπό
αύστηρόν περιορισμόν, παραλλήλως έπιέζοντο νά παραιτηθούν τοϋ έργου
τό όποιον άνέλαβον και επιστρέψουν εις τήν Καινοτόμον Έκκλησίαν. Κα-
τά τάς ημέρας ταύτας ό Βρεσθένης Ματθαίος άπέστειλεν ένθαρρυντικήν
έπιστολήν προς τους τρεις Μητροπολίτας, ο! οποίοι τοΰ απέστειλαν τήν
κάτωθι άπάντησιν:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΤΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ
ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ

ΟΔΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 27

Θεοφιλέστατε "Αγιε Βρεσθένης, άγουίητέ εν Χριστώ αδελφέ και Συλλειτουργέ

της ήιμών Μετριότητο; Χάρις εϊη 'Τμϊν άπό Θεοΰ και ειρήνη.

Τό άιδελφικόν γράμμα της 'Τμετέρας θεοφιλίας άαφιαλώς ληφθέν μετά πολ-
λής προσοχής άνεγνώσθη υφ' ημών. Εις άπάντησιν ήκοντες διαιβεβαιοϋμεν τήν
Ύμετέραν θίτοφιλίαν οτι τό ηθικόν ημών δια τόν αγώνα, δν άνιελάβομεν ΰπέο της
ΌριθΙοδιοίξίας ί-Τνιχι (ϊδιάπτωτον κ<χί άλΰγισΓο\', οποχ τό ίδικόν οας. Ό άγων δίν
είναι 'δυνατόν παρά νά ευοδιοΟη ύχρυϋ ώς κίντοον κα! κνριον έλατιήριυν τοί3 άγ(7(-
νος είναι ή έπικράτησις τής ^Ορθοδοξίας και ή δόξα τοϋ Χρίστου, καθ' οΓ' αί
πϋλαι αδου ου κιατισχύουσι. "Ερρωσθε έν Κυρίορ και ένδυναμοΰαθε εν ττ̂  Χάριτι

— 23 —



του Χρίστου τοΰ τά ασθενή θεραπεύιοΐντος και τα ελλείποντα άναπληροϋντος. Α -
πονέμοντες τους αδελφικούς εν Χριιστώ ασπασμούς ττ| 'Τμιετέρα θεοψιλία και τας
εύχάς και ευλογίας ημών εις; δλας τας Μοναχας διαιτελοϋμιεν μετ' αγάπης.

Ι Ό Δημητριάδος ΓΕΡΜΑΝΟΣ

1- Ό Π ρ. Φλωρίνης ΧΡΤΣΟΣΤΟΜΟΣ

1- Ό Ζακύνθου ΧΡΤΣΟΣΤΟΜΟΣ

'Ασπαζόμενος την άγίαν δεξιάν σας

Ό Πρωτοσύγκίελλος

δυσανάγνωστος

'Αλλά καϊ έκ τοϋ τόπου τής εξορίας των διατηρούν τό άκμαϊον
τοϋτο φρόνημα, ώς προκύπτει έκ των πολλών επιστολών. Παραθέτομεν
τινός έζ αυτών. Ό πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος, έκ της Μονής του
Άγιου Διονυσίου "Ολύμπου, όπου είχεν έξορισθή γράφει προς τόν "Αγιον
Βρεσθένης την κάτωθι έπιστολήν:

«Αγαπητέ εν Χριστώ αδελφέ "Αγιε Βρεσθένης.

Σάς αποστέλλω «πό τον τόπίοιν τής εξορίας μου έ'ναν αδελφικό^ και συγχα-
ρητήρ-ιον άσπασμόν, διότι ήξιώθημιεν ημείς οι αμαρτωλοί να τύχωμεν τής δόξης
τοϋ Κυρίου αγωνιζόμενοι δισ την δόξαν Αύτοΰ καϊ όμολογοΰντες την δρθόδοξον
ήμων πίστιν προς Αυτόν εις ουδέν λογιζόμενοι τας πιέσεις των ισχυρών και τας
κακώσεις, ας υφιστάμεθα ου μόνον αγογγύστως, αλλά και μετά χαράς δια την
Όρθοιδιοίξίαν ήιμων. Τό θάρρος καϊ τό ηθικόν σθένος ημών Ρίναι αδιάπτωτα και
όλονέν αύξάνιει ή πίστις και ό "(Τήλος ημών προς τήιν δόξαν τοϋ Χρίστου.

Τους αδελφικούς εν Χριστώ ασπασμούς προς την 'Τμιετέραν θεοφιλίαν και
τάς εύχάς μοι» προς δλας τας ά^ελφάς και Μοναχας τής Μονής "Τιμών.

Μονή 'Αγίου Διονυσίου Όλύμπου, 16 Ίουινίου 1935.

τ Π ρ. Φλωρνίης ΧΡΤΣΟΣΤΟΜΟΣ

Θά παραθέσωμεν καϊ άλλας δύο έπιστολάς τοϋ Δημητριάδος Γερμα-
νού προς τόν Βρεσθένης Ματθαίον, τάς οποίας άπέοτειλεν έκ τοϋ τόπου
τής εξορίας, την νήσον Άμοργόν.

Αγαπητέ "Αγιε Βρεσθένης,

'Από τής 24 Ιουνίου ε&ρίσκιοιμαι ένταϋθα. 'Ετν Σΰρω διέμεινα μετά τοϋ άρ·
χιμανδρίτου 'Αλεξ. Γρηγοροπούλου δΰο ημέρας. Ό λαός ήρχετο και ντίί&αλίιζ
τιά σέβη του καταρωΜ-ενος τους υπαιτίους της αλλαγής τοϋ ημερολογίου. 'νΑν γίντ]
κοινότης Γνησίων Όρθαδόξων, οίϊδείς Οά μείντ] νέοημεριοιλογίτης, πρώτον διότι
οι χριστιανοί έχουν τή·ν διαίσθησιν οτι έξι-κλινον των παραδόσεων και δεύτερον
εξ αντιδράσεως προς τους λατίνους, οΐτινες άπεθοασύνθησαν. Περί τάς 150 οί-
κογένειαι πηγαίνουν και ίκκλησιάϊονται εις τόν παίαιοηιμερολογίτην ίερομ. Ιωα-
κείμ, όστις έκτισε ναόν και κελλία ποιλλά εις την Ί . Μο^ήν 'Αγ. Βαρβάρας. Ανέ-
λαβαν νά συστήσουν κοινότητα Παλαιοημερολογιτών οι Κουζέπας και Καρακα-
λάς και πιστεύω νά ευδοκίμηση. Ό κ. Γαλανός δστις ήτο πρόεδρος τής Κοινύ-
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τητος εγκατέλειψε τήν Κοινότητα των Γνησίων Όρθοδόξων α ') διότι ήτο άνε-
πιτήδειος και β') διότι δ αδελφός του προσελήφθη ως γραμματεύς της Μητρο-
πόλεως. Ό λαός δεν συχνάζει εις τάς Εκκλησίας μη άνεχόμενιοε τήν κατάοταισιν
ην έδημιούριγησεν δ Φιλάρετος, δστις δεν καλείται πλέον οΰτε εις κηδείας, ούτε
εις αλλάς Ιεροπραξιίας.

Αι Έκκλησίαι άπο απόψεως οικονομικής έχουν χάλια μη δυνάμιεναι να άντα-
ποκριθώσιν εις τάς άνάγκας το>ν. "Αν ή αστυνομία αρ>[] τήν ύποστήριξίν της,
θα φυγηι δ Φιλάρετος καταστάς μισητός.

Έ ν Άμοργώ δ λαός εΐναι υπέρ των παραδόσεων. Σήιμιερον έορτήν των Α-
γίων Αποστόλων, οί χριστιανοί! εργάζονται. "Ολα τα χωρία εΐναι με το παλαιόν.
"Οταν ελθη ή εορτή, επειδή οι ιερείς είναι με το νέον, οί χριστιανοί μεταβαί-
νουν μέ τον ίερέα εις έξωκκλήσια τιμώμενα έπ' ονόματι τοϋ άγύου και λειτουρ-
γοΰν δια ν' ακούσουν το άπολυτίκυαν τοϋ1 αγίου τοϋ1 Ναοϋ και εύψρανθή ή ψυχή
των. Εις τί σηιμεΐον απογ-νώσεως έφεραν τους χριστιανούς οι ασεβείς συγχρονι
σμένοι αρχιερείς!

Εύρίσκομιαι έν τη Μονή Χοζεβιωτίσσης και διορθώνω κελλία προς άνετωτέ-
ραν διαιμονήν αγνιοών πότε θα. διευθετηθούν τα πράγματα συμψώνως προς τού^
νόμους οΐτινες παρεβιάσθησαν καθι' ολοκληρίαν.

"Βχω πεποίθησιν δτι ή αντισυνταγματική αυτή κατάστασις. δεν εΐναι δυνα
τον να παραιμίείνη επί πολύ και δια τοΰτο πρέπει να εχητε ύπσμονήν και ελπίδα
προς τον Θεόν. .. Ή μ ε ϊ ς ω ς Ε κ κ λ η σ ί α α ύ τ ο δ ι ο ί κ η τ ο ;
π ρ ο έ β η μ ε ν ε ι ς τ ά ς χ ε ι ρ ο τ ο ν ί α ς σ α ς κ α ι έ λ π ί ζ ο μ ε ν
δ τ ι α π ο κ α θ ι σ τ ά ι μ έ ν ω ν τ ω ν π ρ α γ μ ά τ ω ν θ' ά ν α λ ά β η τ ε
τ α κ Ι α θ ' ή κ ο ν τ ά Ι σ α ς .

"Αν έ'χητε τί νέον, παρακίαλώ να μας γράφητε.
ΈπΙΐ τοΰτ»ις ευχόμενος όπως δ "Τψιστας φωτίζη καΐ ένισχύ^ Τίμας εις τον

υπέρ της Αγίας Αύτοϋ Εκκλησίας άγωνα, διατελώ μιετ' άιδελφΊκών ασπασμών.

Ι Ό Δημητριάδος ΓΕΡΜΑΝΟΣ

'Αΐμοριγός, 16)29)0)1935

Παραθέτομεν και έτέραν έπιστολήν αύτοϋ

Αγαπητέ "Αγιε Βρεσθένησ!

"Ελαβον την άδελφικήν έπιστολήν σας και ευχαριστώ θερμώς δι' οσα ενι-
σχυτικά της ψυχής προς έξακολούθησιν τοΰ αγώνος μοι γράφετε. Βεβαίως οί
εχθροί τοϋ σταυροϋ τοΰ Χρίστου, εΐναι παλλοί και ισχυροί, το δε ήμέτερον Κρά-
τος διατελεί άκάμη ΰπό τάς τυραννικάς ιδέας της τουρκικής δυναστείας μη δυνά-
μενον νά προσοικειωθ'τ) το νέον πνεϋαα περί ελευθερίας. Δεν ήξεΰρω αν είμεθα
κατά τον πολιτισμόν ανώτεροι των αλβανών καίτοι κατά τήν έξωτεριικήν περιβο-
λήν άνδρες τε και γυναίκες ΰπερβαίνομεν και τους Εύρα/παίοΐ'ς. Νόσους εχοιμεν
και παρανομίας κατεργαζόμεθα. Κανόνας εχομεν και άντικανονικώς πολιτευόμεθα.
Σΰνταγμα εχομεν και το συνταγματικον δίκαιον παραθεωροϋμεν. Τρανόν δείγμα
τών λεγομένων ιμου, εΐναι ή κατάστασις ημών των ιεραρχών, εις ους έπέβαλον
ποινάς δίνευ Νόμων.

ΓΟ Θεός, ό δίκαιος κριτής, θα έπίδη τήν κάκωισιν ημών καΐ άποδώστ] τό
δίκαιίιοιν θριαιιιβευοΰσης της Όρθοδοξίας. Ουδείς περιέμενιεν τον θάνατον τοϋ ά-
μαρτωλβϋ Ποιμένας Αλεξανδρείας Μελετίου, άλλα πάντες περιέμβνον τήν ανοδογ
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αυτοί· ε?ς τόν περίπυστον θρόνον τοΰ άδελφοθέου από τοϋ οποίου θά διέσπειρε
(Ινα πάσαν τήν ΌριΟοδοξίαν ταύς κακοδύξιαυς αύτοΰι νεωτερισμούς, διά των οποίων
θά ?}γε ε?ς άποσύνιθεσιν την 'Εκκλησίαν τοϋ Χρίστου, άλλ' ό θάνατος αύτοϋ έμα-
ταίωσε τά κακόβουλα σχεδία των έχθρων, οΐτινες χάνουν οιύ 'ώνον ερισμα, άλ?ά
και τόν κυριώτερον μοχλόν των άνοσίων καΐΐ καταχθόνιων σκοπών των, καθ' οσιον
δ αποθανών δια της κουφότητος, υπερηφάνειας και υπερφιάλου χαρακτήρος του
έζήτει δόξαν ούχι παρά Θεοΰ, άλλ' εν τη αισχύνη αύτοΰ, τη κακοδοξία. Μεγάλη
ή δόξα Κυρίου κοϋι ανεξιχνίαστα τά κρίματα αύτοΰ. "Απηλλάγη ή Εκκλησία ενός
κακόβουλου έχθοοϋ, αλλά ιιενει εισέτι το εν μέλος τοϋ διαβολικοί) ζεύγους**.

Εύ^ηθώμεν δπως δ "Ύψιστος σώζη την Έκκλησίαν του έν των ποιμαινομέ-
νων * αυτήν λύκων.

"Εστειλα εις τόν "Αγιον Κυκλάδων άντίγραφον της έπιστολίίς τιοιΰ 'Αγίου
Χρυσοστόμου προς τόν έξόριστον Κυριακόν έπίσκοοτον. Ή επιστολή αίίτηι ευρίσκε-
ται κατακεχωρημένη έν τω μηναίω της 27ης Ιανουαρίου. Εΰρίσκοιιαι εν τη Μο-
νή Χοζεβιωτίσσης τής Άμοργοϋ, ης το κλίμα είναι καλόν και διέρχομαι τάς ήμε-
ρας μου παρακαλων τόν "Τψιστκιν νά ενισχύρ τους ορθοδόξους και παρήγορη
τους τεθλιμμένους.

Έπί τούτοις άσπαζόμενος την ύμιετέραν άγάπην φιλήματι αγία) και ευχόμε-
νος όπως δ "Τι[»ιστος εύλογί) το ποίμνιον αυτής, διαθλώ μετ' αγάπης.

Ι Ό Δημητριάδος ΓΕΡΜΑΝΟΣ

Αρχιεπίσκοπος των Παλαιοημερολογιτών

* ΛιιμαινοιιενοΛ1. ** Πρόκειται πεοι τού Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου.

Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤ" ΑΥΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΌΜΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΎΛΟΥ

Ειδομεν τό φρόνημα τουλάχιστον των δύο Μητροπολιτών και πώς
αντιμετώπισαν οΰτοι τήν έΕορίαν και τάς λοιπός διώζεις "Ας Ίδωμεν ό-
μως και τί εϊπον οι τρεϊς Μητροπολϊται εις τήν «'Απολογίαν» των, δημο-
σιευθεϊσαν εις τόν «Κήρυκα των ΌρθοδόΕων», φ. 225)5 8 1936, σχετικώς
μέ τους λόγους διό τους οποίους άπεκήρυΕαν τήν καινοτόμον Ίεραχίαν
διό τήν δήθεν καθαίρεοιν αυτών ύπό τοΰ Χρ Παπαδοπούλου, και διά τάς
χειροτονίας νέων επισκόπων.

ΛΙΑΤΙ ΑΠΕΚΗΡΤΞΑΝ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑΝ

« "Οσον δε άφορα τους Κανονικούς λόγους δι' ους προέβημεν εις τήν άπο>-
κήουξιν τής επισήμου Ελληνικής Εκκλησίας ως σχισματικής ούτοι είναι οί' έξης:

Α ' ) Διότι αυτή διά τής μονομερούς και αντικανονικής ιϊσαγωγης τοϋ Γρη-
γοριανοϋ ημερολογίου έν τη θεία λατρεία ηιθέτησε και κατίεπάτη^ε πάντας τους
Αποστολικούς κανόνας τους σχετικούς μέ τό υπό τής Αης Οικουμενικής Συνό-
δου συνταχθέν και καθιερωθέν πασχάλιον, και τάς Συνοδικάς διατάξεις τάς σχε-
τικά^ προς τήν θείαν λατριείαν (7ος Αποστολικός Κανών 56 Στ. Οίκ. και 55
19 τής έν Γάγγρςι Συνόδου).

Β ' ) Διότι αΰτη παρά τό πνεύμα των θείων και Ιερών κανόνων καΐί τήν αιω-
νόβιον πραξιν τής ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας εισήγαγε τό Γρηγοριανόν



έορτολόγιον εν τή όρθοδόξω θεία λατρεία άνευ της συναινέσειος άπασών των ορ-
θοδόξων Εκκλησιών και διήρ&σεν ιοΰτω την καιθόλου όρθοιδοξίαν και τους ορθο-
δόξους Χριστιανούς εις δύο αντιθέτους ημερολογιακός ιιερίδας.

Γ ' ) Διότι ήθέτησε την έντολήν τοϋ Αποστόλου Παύλου1, λέγοντες «παρα-
καλώ ήμας, ίνα το αυτό λέγητε πάντες καΐ μην είναι εν ήμϊν Σχίσματα, τοϋθ'
όπερ λαμβάνει ίσχύν Κανόνος κατά τον δον Κανόνα της εν Καρ|θαγένν·Τ|| διαγο-
ριεύοντα «περιί ων δε φανερώτατα ή θ«ία Γραφή έθέσπισεν ου δει ψηφίίεσθα1,
άλλα μάλλον επεσθαι».

Δ') Διότι παρέβη τον οριον της Βας Οικουμενικής Συνόδου διαγοαεύονιτος
«ημείς τους προστιθέντας η άφαιροϋντας εκ της καθολικής Εκκλησίας άναθεμα-
τίζομεν και εΐτις πσσαν παράδοσιν έκκλησιαστικήν εγγραψον ή άγραφον αθετεί,
ανάθεμα ("Ορος Ζ' Οίκ. Συνόδου).,

Ε ' ) Διότι το Γρηγοριιιανόν ήμερολόγιον άπεκριοιύσθη και κατειδικάσθη υπό
των Π ανορθόδοξων Συνάδων τών συνελθουσών εν Κων)πόλει εν ετησι 1583, 1587
1593 ΰπό τήν προεδρύαν τοϋ Οίκουμενικοϋ Πατριάρχου Ιερεμίου τοϋ Βου, δστις
έχαρακτήριισε το Γρηγοριανον ήμερολόγιον ώς μίαν καινοιτομίαν της πρεσβυτέρας
Ρώμης, ως παγκόσμιων σκάνδαλον και ώς αΰθαίριετον καταπστησίιν τών Συνοδι
κών διατάξεων και Εκκλησιαστικών πιαραδάσεων «Έκκλ. Ιστορία Μελετίου Α-
θηνών 16ου αιώνος Τόμος Γ' σελίς 402—409), Ιστορία Φιλ. Βαφείδου 1453—
190'8 Τόμος Γ', σελίς 124—125), (Τόμος Αγάπης Δοσιθέοι» Ιεροσολύμων σελ.
538), Κανονικά! διατάξεις Μ. Χαρτοφύλσκος Γεδεών Α' σελις 34) 'Εκ.)τικη
Ιστορία Χρυσοστόμου Παπαδοπ:ούλου περί Ιεροσολύμων σελίς 482). Ειδική
πραγα«ιτεία περί ημερολογίου τοϋ αύτβΰ Χρυσοστόμου Π απιαιδοπούιλου και νυν
'Αρχιεπυσ^όπο-υ Αθηνών, «'ΕκκληισίΜσιτικός Κήρυξ» Άθήνών, Τόμος τοϋ 1918
σελίς ΒΗ 135, 173, 189, 230 (Πραγματείαν τοϋ Αρχιεπισκόπου Αθηνών ρν
τή μεγάλη, Ελληνική Έγκυκλοπαιδεία Μάκρη τόμιοις 3ος σελίς 562).

ΣΤ) Διότι ή μονομερής και αντικανονική εισαγωγή τοϋ Γρηγοριανοϋ ημε-
ρολογίου, διαιιρέσαισα τάς ορθοδόξους Εκκλησίας και τους Χριστιανούς εις π»
λαιιοημερρλογίτας και νεοηιμερολοιγίτας εδημιούργησε και συνεπείας θΐιγούσας ειι-
μέσως και το δόγμια της μιας 'Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας,
ής τήν ένιαίαν ιδιότητα πίαραιβιάζει. Και τίθεται νίίν τό έρώ^ημία ποϋ έγκειται
ή ενιαία ιδιόιτης τοϋ δόγμοτος τούτου, ιγτοί της Μιας, 'Αγ'ας, Καθολικί)ς και
Αποστολικής Εκκλησίας; ΚαΓτά την άκριιβή 6ε6αίως άντίληχΐ'ΐν της ορθοδόξου
Εκκλησίας ή ενότης το-ΰ Δόγματος τούτου δεν έγκειται μόνον εις τή ν κατά Οεω-
ρίαν και γνώσιν ταυτάτη|τκχ της πίστιεως αλλά καΐΐ εις τήν κατά πράξιν και βίω-
σιν ταυτόιτητα, άνας»ρικώς προς τόν! χρόνον και τόν τρόπον της έκδηλώσεοος αυ-
τής. Και τοΰτο, διότι τό Δόγμα δεν είναι μόνον ξηρά γνώσις και θεωρία, αλλά
και 6ίωσις κιαί έκδήλωισις. Και έφ' οσίον ]τό \όγιια τΐοϋτο, τό κατά θεωρίαν »/ί
γνώσιν ε'ν και τό αυτό, 6ιοΰτΐαι κατά πραξιν και εκδηλοϋταΐι εν τη θεί<χ λαΐρεί^
και ταΐς Ιεροτελεστίαις διαοροροχρόνίος καΐ διαφοροτρόπως και ά-ν*»μοιομόρφως
ύπό τών Χριστιανών, δέν δύνανται πλέον οί τελευταίοι ουΐοι νά πΊσίτεύουσι δτι
όμοδογμαΐοϋσι και οτι συνεπώς άνήκουσΊν εις ιιίαν καίΙ τήν αυτήν Έκκλησίαν.

Ζ) (Και τελευταΐον διότι και ή εξ αρίστων νομομαθών και θεολόγων καθη-
γητών τοΰ Έθνικοϋ Πανεπιστημίου ορισθείσα Επιτροπή προς μελέτην τοϋ ήμε-
ρρλογιακίοϋ ζητήματος, ής αέλος άπετέλει και δ Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος,
ώς καθηγητής τότε τοΰ Πανεπιστημίου κιατέληξεν εις τό συμπέρασμα, 8τι δεν

μία επί μέρους ορθόδοξος Εκκλησία νά χωρισθή τών άλλων και νά δε-
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χθή το νέον ήαερολόγιον, χωρίς να λογισθή Σχισματική εκ μέρους των λοιπών
όρθιυδοξων Εκκλησιών. Συνεπεία δέ της γνωμοδοτήσεως ταύτης της 'Επυτροπής
ή επαναστατική τότε Κυβέρνησες έξέιδωκε Βασιλικόν Διάταγμα έπι Γεωργίου τοΰ
Β ' υπό ήμεριομηνίαν 18 Ίσνουαριίιοιυ 1923, ίσχΰον πολιτικώς άχρι της σήμερον,
ώς μη άκυρωθέν ΰπό -νεωτέρου Διατάγματος, δι' οϋ δια μεν το Κράτος άνεγνω-
ρίζετο το νέοτν ήμερολόγιον, δια δέ την 'Εκκλησίαν έπεκυροΰτο το ανέκαθεν κε-
κανονισίμένον Ίουλιανόν ήμερολόγιον δια τάς έοριτάς και ίεριοτελεστείας αυτής.
Δι' όλους τους ανωτέρω λόγους έδικαιούμεθα κανονικώς νά κηούξωμεν την Διοι-
κούσαν 'Εκκλησίαν, ώ ς σ χ ι σ ^ ι ι α τ ι κ ή ν κ α ι ν ά 5 ι α κ ό ψ ω1 μ ε ν
π ό σ α / " έ ι ι κ ο ι ν ω ν ί α ν μ ε τ ' - α ύ τ η ς . . . ».

ΔΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΚΤΡΟΣ Η ΚΑΘΑΙΡΕΊΊιΚΗ Α Π Ο Φ Α Σ Ι Σ

ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Ω Ν

«Όσον αποβλέπει την δίκην και ερήμην καταδίκην ημών εις καθΙαίρεσιν ΰπό
της Διοικούσης νΰν Συνόδιου, εχομεν νά εΐπωμεν τα έξης: Ή καταδίκη αΰιτη δι'
ήμας δεν έχει κΰρος 'Εκκλησιαπίτικόν καΐ κανονικήν ίσχύν διά τους έποιμένους
)όγους:

Α) Διότι ή νΰν Διοικούσα Σύνοδος, διατελούσα υπόδικος συνεπιεία μηΛ"ύ-
σρως τοΰ Αγίου Δημητριάδος κατ' αυτή;:, πραβάσης εις τήν προαγωγήν τοΰ Πρω-
τοσυγκέλλου Ιακώβου ΒοδανάΙτσου εϊς τον βαθμόν τοΰ ΈΙπισνόπου άνευ της ψή
τρου της όλης Ιεραρχίας καθ' α ύπαγορεύουσιν οι θΐεΐοι και Ιεροί, κανονιές κα,ΐ
εναντίον τοΰ Καταστατικιοΰ χάρτου, τοΰ κατίαργήσανιτος χον θεσίμόν τοΰ βοηθοΰ
επισκόπου, ουδέν είχε δικαίωμία νά δικάση, πάλλω μάλλον νά καταδικάσγι ημάς
και δη τον μηνυπτήν της "Αγιιον Δημητριάδος έπ' άθεττισει τοϋ 6ου κανόνος της
δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου.

Β) Διότι ή Διοικοΰσσ Σΰνοδος άπιοκηρυχθεΐσα ύφ' ήίμών ώς σχιοιματι,κήΐ διά
λόγους κανονικούς και άποτελέσασία συνεπεία τής άποκηρΰξιεως τιαΰϊτης πάν Πα
τρισρχικόν δικαίωμα εφ* ήίμών ουδέν έχει δικαίωίμα νά δικάσΐ] και νά καταδι-
κάση, ήμας, μη υπαγόμενους πλέον ΰπο τήν δικαιοδοσίαν αυτής. Λεν δύναται δέ
ή Λιοΐκοΰσα 'Εκ,κλησ&χ νά διυσχυρυσθή οτι αΰτη δεν αν'αγνωρίϊ,ει τήν ΰφ' ημών
γενοιιένην αποκήρυξιν ούτής, ώς σχισααΐτικ-ή"ί:> «φ' οι οι προβαλλόμενοι λόγοι δέν
είναι προσωπικοί αλλά κανονικιοί

Γ) Πάσ</ τυχόν της Διοικούσης Συνόδου ναΟ' ήαών απόφασΊς Οά προσ-
κρού·») και ποιος αυτό το Σύλ*ταγμα, δπερ σέβεται την έλευθερίαν της θρησκευτι-
κής συνειδήσεως και απαγορεύει τήν διά τής βίας θρησκευτικήν ύπαγωγήν ΰπό
τήν δικαιοδοσίαν αυτής

Λ) Διότι ημείς εις ουδέν ύπεπέσαμεν παράπτωμα, άποικηρύί^χνιτες την Διοι-
κούσαν Έκκλησίαν, ουχί διά προσωπικόν τίνα λάγον, άλλα διότι δέν ήθίελήσαμεν
νά παραβιάσωμεν τήν συνείδησιν ήιμών, έπικοινωνιοΰνίτες μ<ετά σχισματικών και
νά έπισύρωμεν οΰτω και ημείς κατά τών κεφαλών ημών τάς αράς και τά άναθέ-
αατα τά εκτιοξιευθέντα ΰπό τών πατέρων της Εκκλησίας κιατά πάντων εκείνων,
οΐτινες μή σεβόμενοι τάς παραδόσεις τών 7 Οικουμενικών Συνόδων, εισάγουσι
ξέλας παραδόσεις και νεωτερισμούς εν τη Όρθοδόξω Εκκλησία.

Ε) Διότι ήμεΐς ου μόνον εις ουδέν παράπτωμα ΰπεπέσοαιεν, αλλά και διά
της ορθοδόξου κιαίί ευθαρσούς στάσεως ημών διεσώσαμεν τήν δριθοιδοξίαν τη;
Ελληνικής Εκκλησίας, διιατηρήσαντες αλώβητους τάς παραδόσεις και τάς Έκ-
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κλησιαστικάς διατάξεις των 7 Οικουμενικών Συνοοων, έϊρ' ών εδράζεται το υγιές
και ακραιφνές της ορθοδοξίας Λνεϋμα.

ΣΤ) Διότι ημείς δια τοϋ σθεναρού και εύτόλιιιου εγχειρήματος ημών άν:>
στηλώσαμεν το καταπεσόν συνεπεία της ημερολογιακής καινοτοαίας Θρησκευτικόν
αίσθημα και όρθΰδοξον φρόνημα τοϋ θρησκεύο\τος Έλληνικοϋ λαοϋ, δστις και μό
νον εϊς το ακοιυσμα, ό'τι ευρέθησαν τρεις ιεράρχαι ΰπερασπισταΐ τοϋ παλαιοϋ και
ορθοδόξου εορτολογίου κατελήφθη ΰπό τοιούτου θρησκευτικού ένθουσιασμοϋ, ώ-
στε άνεκήρυξεν ό'τι είναι έτοιμος να προσφέρε καΐ την ζωήν του όλοκαΰτωιια ε?ς
τον βωμον των εκκλησιαστικών παραδόσεων.

Ζ) Διότι, ήμεϊς, πλην της άνασυνδέσεως της ορθοδοξίας μετά της Ελλη-
νικής Εκκλησίας, ήτις διεσπάσιθή δια της ημερολογιακής καινοτοιμίας, σκοπό-ν έ-
θέσαμε να κάμωμεν και τήν εκκαθάρισιν της Εκκλησίας, από παντός φαύλου και
ανήθικου στοιχείου, εϊσχωρήσαντος εις τάς τάξεις τοΰ Κλήρου, χάρις εις τή*>
άδιαφορίαν της Διοικούσης Συνόδου και τήν έγκληιιατικήν άνοχήν και ΰποστη-
ριξιν της φαυλότητος υπό τιοϋ Προέδρου αυτής.

Η) Και τελευταΐον, διότι ουδέν παράδειγιια ΰπιχρχ&ι καταδίκης ενός ΚληΓ
ρικοΰ καΓι δή ανωτέρου υπό της) 'ΕΙκκλησίας δια μόνον τον λόγον δτι μένει πΐιστός
μέχρι κεραίας εις τάς διδασκίαλίας και παραδόσεις αυτής, τομωρούσης μάλιστα
διά καθίχιρέσεως τους παραβάτας τούτων. Ένταΰθα εφαρμόζεται ή αντιστροφή
των δρων τοΰ κλάσαατος.

ΔΙΑΤΙ Π Ρ Ο Ε Β Η Σ Α Ν ΚΑΝΟΝΙΚΩΣ ΕΙΣ ΧΕΙΡΟΤϊΟΝ1\Σ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ

"Οσον άφορα τάς χειροτοινίας των Επισκόπων εχομεν τήν εξής δικαιολογίαν •
Α) Ήιμεΐς άποκηρύξανιες άπαξ δι' έπισήαου εγγράφου1, 26 Μαΐου 1935, τήν

Διοικούσαν Έκκλησιαν ώς Σχισματικήΐν, και άναλαβόντες τήν πνευματικήν διοί-
κησιν και ποιμαντορίαν των ορθοδόξων Έλλήνω>ν Χριστιανών των άκολουθούν-
το̂ ν το πότριον και όρθόδοξον εορτολόγιον και αναγνωριζομένων υπό της Κυβερ-
νήσεως, ώς ιδιαιτέρας και ανεξαρτήτου Εκκλησίας α π ε τ έ λ ε σ α μ ε ν τ ή ν
Ί ε ρ ά ν Σ ύ ν] ο δ ο ν τ η ς Ό ρ 0 ο δ ό ξ ο υ Ε λ λ η ν ι κ ή ς 'Β γ κ λ η-
σ ί α ς της Ορησκευοιιένης και τελούσης τάς λειτουργίας κατά το παλαιόν ίορτο
λόγιον.

Β) Τήν τ< ι αυτήν άποκήρυξιν της Διοικούσης Εκκλησίας <ίκ Σχισμοιτικης
καΐ τήν Έκκλησιαιστικήν διιακυβέρνησιν και πίοιμαντορίαν τής ΰπο της Κυβερνη
σεως αναγνωρισθείσης θρησκευτικής οργανώσεως των άκο)ιοΐυθούντων το πάτριον
καΐΐ όρθόδοξον ήμερολόγιον επίσης δι' επισήμου εγγράφου ΰπό ήμερομηνίαν 2(ί
Μαΐου 1935, έδηλώσαιιιεν εις το Υπουργείου τής Παιδείας και των Θρησκευ-
μάτων

Γ) Εις τά έγγραφα ταΰτα ούδεμίαν έλά&οιιεν ούτε παρά τής Διο^οΰσης Συν1·
όΐδου ούτε παρά τοΰ Ύπιαυργείου άρνητιπήν άπάνΐησιν, τοϋθ' δπερ εδωκεν εις
ήμας το ένδόσιμον να ΰποθέσϊΐΐμεν είτε τήν σιωπηράν αυτών συγκατάθεσιν, εΐτ^
τήν άΊδιαφοριανι.

Γ) Έχορηγήσαμεν εις τε τήν διοικοϋσαν σύνοδον καΐ τό 'ΤπουργεΧον δεκα̂ -
ήμερον χρονικόν διάστηιμα, καθ* δ δεν προέβημεν εις ούδεμίαν ίεροπρ&ξίαν, εν
έλπίιδι νά μή δυισχεράνωμεν τήν μετ* αυτών συνεννόησιν και κανονικήν διευθέτη-
σιν τής δκχφρρας ημών.
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Ε) Άλλα 8τε εΐδομεν τήν μεν Σύνοδον να προβαίνη εις την εκπτωσιν εκ
των εδρών κιαιί τον οχορισαόν τοποτηρητών εις τάς επαρχίας των ουα εξ ημών,
ήτοΊ τοϋ Αγίου Δημητριάδος και τοΰ "Αγίου Ζακύνθου, τό δε 'Τπιουργιεΐοιν να
έγκρίνη την τοιαύτην εκπτωσιν και τον τοιούτον διορισμόν των τοποτηρητών,
συνεπεράνομεν οτι ή τε Σύνοβιος και το Υπουργείου ανεγνώρισε τήν τοιαύτην
άπόσπασιν ήιμών εκ της Διοικούσης Εκκλησίας.

Οΰτω καταρτισθέντες εις Σύνοδον της ζώσης Εκκλησίας των "Ορθοδόξων
Ελλήνων, των ακολοαίιθ&ύντων το πατρων και όρθόδοξον έορτολόγιον κιαι επιθυ-
μιοΰντες να συμπληρώσωιμεν τα ανωτέρω στελέχη αυτής, προέβημεν συνεπεία σχε-
τικών αιτήσεων των ορθοδόξων Χριστιανών τών ακολουθούνίτων το πάΐριον έορ-
τολόγιον, συνωδά τοίς ίεροΐς κανόσιν εις ψηφισιν καΐ χειροτονίαν τεσσάρων έπι-
σκόπίον, ήΐο-ι τοϋ Άγίοιυ (Κυκλάδων, άνΐαδειχθέντος τοιούτου τοϋ ΆρχίιμιανδριίτΟυ
Ι̂ ρριμιανοΰ Βαρικιοπίοΰλου, τοΰ Αγίου Μεγαρίδος άναδειχθέντος τοιούτου τοΰ Άρ-
χιμο-νδρίτου Χριστόφορου Χατζή στρατιωτικού εφημερίου, τυίτ Αγίου Διαυλείας
άναοειχθέντος τοιοΰτου τοΰ Άρχιμανίδρχίτου Πολυκάρπου, εφημερίου 'Τίταπαντής
εις τά Ταμπούρια τοΰ Πειραιώς και τοΰ Αγίου Βρεσθένης άναδειχθέντος τοιού-
του τοϋ Άριχιμανδρίτου και ΚαθηγουμένΟυ της 'Ιεράς Μοινής Κερατιέας, της άνη-
κοΰσης εις τήν Έκκλησίαν την ακολουθούσαν το πάτριων έο'ρτολόγιιοιν.

ΣΤ) "Απαντες ούτοι οι άναιδιειχθ'έντες κανονικώς εις το 'Επισκοπικόν άξίω»-
μια τυγχάνουοβι Κληρικοί με μόρφωσιν θεολογικήν, με δράισιν πολυετή και άξιο^
ζήλευτον και μέ πολιτείαν σεμνήν και ηθικώς άκατάκριτον, εν αντιθέσει προς τήν
Αιοικοΰσαν Έπίσηιμον Σύνοδον, ήιτις προέβη εσχάτως εις άνάδειξιν δύο επισκό-
πων, ήτοι τοϋ Χρίιστουπόλεως και τοϋ Παροναξίας, τοϋ μεν έκτος της ήθιικής
άνυποληιΐ'ίας, βαρυνοΐΜΐένου καιι δι' αποφάσεως τΐοΰ πλημιμρλειο&ικείιοιυ Ναυπλίου
επί ίεροισυλία, τοΰ δε βαρυνομένου δι' ηθικών εγκληματούν, δι' α υπέβαλε μήνυ-
σιν είς τήιν Σύνοδον δ Αρχιμανδρίτης Πιάν. Αουληγέρης.

Ζ) Είς τάς χειροτονίας προέβημεν δια τήν έκπλήρωισιν τών θρησκευτικών
αναγκών τών Χριστιανών, τών άχίολουθοΰντωιν τό πάτριιον έο'ρτοιλόγιιονί κα! συνωβά
τω δικαιώιιατι, δπερ άντλοΰμεν εκ τών θείων και ίερών κανόνων (Αος Κα-
νών 'Αγ. Αποστόλων) ώ ς κ α ν ο ν ι κ ή σ υ ν ο δ ό ς τ η ς Έ κ κ λ η -
α ί α ; , τ η ς α κ ο λ ο υ θ ο ύ σ η ς τ ο π ά1 τ ρ ι ο ν έ ο ρ τ ο λ ό γ ι ο ν.

"Οσον δε «φορά την απΠψιν της Κυ6ρρνήσεωί, ταχτην θά λάβωμεν ΰπ' δα|>ιν
εν τω μέλλοντι μετά τον διακανονισμόν της θέσι-ως της νέας Εκκλησίας απέναντι
της οτολιτείας.

Ι Ό Δηιιητριάδος 1\ρμανος

1' Ό πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομος

ί Ό Ζακύνθου Χρυσόιστομος

ΟΛΙΓΟΠΙΣΤΙΑΙ - ΔΕΙΛΙΑΙ

Πτωσις τοΰ Ζακύνθου Χρυσοστόμου

Ειδομεν, ότι συμφώνως προς τήν άπόφαοιν τοϋ Χρυσοστόμου Παπα-
δοπούλου, οι τρεϊς Μητροπολϊται πλην της καθαιρέσεως κατεδικάσθησαν
και είς έΕορίαν. Και ό μέν Δημητριάδος Γερμανός, έξωρίσθη είς τήν Μο-
νήν της ΧοΖεβιωτίσσης είς τήν νήσον Άμοργόν, ό δέ πρώην Φλωρίνης
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Χρυσόστομου εις την Μονήν του Άγιου Διονυσίου παρά τον Ολυμπον
Ή εξορία όμως τοϋ Ζακύνθου δεν έπραγματοποιηθη, ως προεβλέπετο, εις
τήν παρά τήν Άκαρνανίαν Μονήν Ρόμβου, διότι ούτος έδηλωσεν μετά-
νοιαν προς τήν σχισματικήν Έκκλησίαν και έ2ητησε νά τοϋ παρασχεθή
συγγνώμη και νά έπανέλθη εις τήν Μητρόπολιν της Ζακύνθου, όπερ και
έπέτυχεν ύπό τοϋ Δευτεροβαθμίου Συνοδικοϋ Δικαστηρίου, τό όποιον τοϋ
έπέβαλεν τήν ποινήν της εξαμήνου αργίας

Τόσον ό πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος, όσον και ό Δημητριάδος
Γερμανός κατεδίκασαν τήν ένέργειαν τοΰ Ζακύνθου

Παραθέτομεν κατωτέρω τό σχετικόν διάγγελμα τοϋ πρώην Φλωρίνης
Χρυσοστόμου, ώς και σχετικόν τηλεγράφημα τοϋ Δημητριάδος Γερμανού

ΔΤΑΓΓΒΛΜΑ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΤΣΕΒΗ ΚΑΙ ΟΡΘΟΛΟΞΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΛΑΟΝ

ΤΟΝ ΠΑΡΑ1Κ0Λ0ΥΘ0ΥΝΤΑ ΤΟ ΠΑ.ΤΡΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ

ΒαΟίι και έτιώδυνον υπήρξε τό τραϋμα, όπερ η«)ΐξεν ιϊς τήν καρδίσν ημών
ή επαίσχυντος αύτοιμόλησις ενός εκ των συναθλητών ναι συναγωνιστών τοϋ ίεροϋ
αγώνος ημών εις τήν Σχισματικήν παράταξιν των νεοημρρολογιτών. Τό δριμΰ ναι
καρδιοβόρον χονηο δίλγος αίσθανόμεθα, οχ ι, διότι «πωλέσαμεν ε\α μαχητήν άντά-
ξιον προς τήν ιερότητα τοΰ αγώνος από τήίν ισχυράν παράταξιν ημών, αλλά διότι
ήπατήθημεν, στηριχθέντες εις τήν ού κατ' επίγνίοσιν -τίστιν και τήν άσταΘΡ ι αν
τοΰ χαρακτήρος αΰτοΰ.

Και ούτος μέν θά άπίοκομίση τον δίκαιον μισθόν της απίστου μετανοίας αύ-
τοϋ, τόσω εκ μέρους της πιστής και ΌρθοδόΗου ημών παρατάξεων ό'σω και εκ
της μερίδας των νεοημερολογιτών. Λιότι άμφότεραι αί παρατάξεις Οά οικτείρω-
σιν αυτόν έπυστρεψαντα έπι τον ίδιον εμετον και ώς ναρπόν της δ\|'ίιιου ιΐρτα,"νοία;
αύτοΰ αποκομίσαντα τήν καταισχύνην καΐ τό όνειδος, όπερ ϊνρξιτήλως ενεκοίό·
φθη επί τοϋ μετώπου του τοΰ 'Αρχιεοατικοΰ

'Αλλ' δ άγων ημών κυρίως, ου ιιόνον δεν απώλεσε μέρος τι εκ της ηθικής
δυνάαεώς του δια της λιποταξίας ενός εκ τών πρώπον ααχητών, άλλα ναι ε/εο-
δυσε διττώς, και διότι απηλλάγη ενός υπόπτου τήν1 πίστιν και ασταθούς τον χα-
ριακτήρα «γωνιστοΰ, και διότι ούτος προσετέθη εις την αντίθετον παράταξιν προς
ήν αρμόζει και εξ ης ώς μικρός τήν γνώσιν καιι Γχσθ?νής τί|ν «ντί>η\|ιν τοΰ ή()ι
κοΰ καθήκοντος του παρεπείσθη καΐ παοεσΰρθη ύφ' ημών.

Δια τήν παράΙταξιν ημών η λιποταξία ενός αναξίου αγωνιστοϋ θά εχη 7(ΐί
τοϋιτίοι τό καλόν οτι άψ' ενός μεν θά σθένώσϊ] και γιγαντώση τό θάρρος κιαι τήν
εΰψυχίαν τών λοιπών μαχητών, τών αγωνιζομένων επι τών αδαμάντινων επάλ-
ξεων της "Ορθοδοξίας και άφ' έτερου δέ θά κατασιτήσγ) τον λαον μας περισσό-
τ'ερον πιστόν καΐ άφωσιωμενον εις δν άπό δωδεκαετίας οΰτος διεξάγει ιερόν α-
γώνα, μή άπίοδειλιών νά θυσιάση και αυτήν τήν ζοοήν του ώς ολοκαύτωμα εις
τον ιερόν και "Αγιον της Όρθοβοξίας 6ο>μόν. Πώς οΰτος δ /αός να μην άπιοιβ?ί
περισσότιερον ένθερμος θιασώτης και χαλΰβδηος τήν έμμονήν εις ενα τοιοΰτον
ΰψηλόν και Ιερόν αγώνα, και νά μην ΰπερηφανευθη, βλέπων ενα Ίεράΐρχην διά
δειλίαν προς μίαν μικράν κακοΐυχίαν λιποτακτοϋντα καθ' δν χρόνον οΰτος επί δω-
δεκαετίαν δλην άγυγγύστως υφίσταται τους σκληρούς διίΰγμους εκ μέρους της
Εκκλησίας καϋ της Πολιτείας ν.αι μένει πιστός άγραυλών και φυλάτπον λ
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νας εις το μέτωπον το πολεμικόν, εν πεποιθήσει πάντοτε προς την νίκην, την
μέλλαυσαν θάττον ή βράδυον να στέψη τϊ | ακαταμάχητο) δυνάμει και χάρι/Π τοϋ
Κυρίου, τον Ιερόν της Όρθοδοξίας αγώνα του. Ναι ίι νίκη θά ή υπέρ ημών,
διότι ημείς εχομεν το δίκαιον, ήμίεΐς τάς παραδόσεις της Εκκλησίας, ημείς τα
ένσημα, της 'Ορθαδαξίας, ημείς τα χρυσόβουλα της Ελληνικής Ιδειοιλογίας, ημείς
τέλος την ακραιφνή όρθάδοξον Έλληνικήν συνείιδησιν. Άνίδρίζου και κραταιού
Όρθόιδοξε Ελληνικέ λαέ πιστέ προς τάς παραδόσεις τής Όρθοδοξίας καΐ τής
μετ' αυτής άναποσπάστως συνδεδεμένης Ελληνικής ιδεολογίας και άτρέμως εχε
δσον άφορα την πορείαν τοΰ αγώνος τοϋ μηδέν ζημιωθέντος εκ τής λιποταξίας
ενός άριθί^ΐιϋ εφ* δσον επί κεφαλής τοΰτουι ΐστανται οΐ λοιποί αρχηγοί, οι έντιμοι
και εΰορκοι στρατιώται τοϋ Χριστιοϋ, οί μη δειλιώντες μηδ' άποριριγοϋντες και
τήν ζωήν αυτών να προσψέρωσι ώς ολοκαύτωμα σεπτόν εις τον ιερόν και άξιον
τής Όρθ'οδοξ,ίας βωμόν.

Μην αμφέβαλε ποσώς ορθόδοξε Ελληνικέ λαέ δια τήν νίκην τοΰ αγώνος
ημών, διότι οΰτος είναι άγων περί πίστεως, ήτις πάντοτε νίκα κατά τήν άψευδή
έπαγγελίαν τοΰ Κυρίου ημών, ου χάρις και το άπειρον έλεος συν τή πατρική ημών
ευχή και ευλογίας εΐη μετά Σοΰ.

'Εκ τοΰ τόπου τής εξορίας

τή 5)18.7.11935

1" Ό πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομος

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ ΤΟΤ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΤ

Έ ξ ΆαοργαΟ τή 17.7.1935

Κατάπληξιν Ινεποίησέ με εκπεσμός Μητροπολίτου Ζακύνθου* παραστάντος
δευτεροβάθμιων δίκην μετανοήσαντος. Μεμορφωιμένος ε'δει σφυρηλαιτήσ·)} χαρα-
κτήρα έμμένειν άνενδότως πατρικάς παραδόσεις τρικυμίας τύχης, ούτος οημο^
σιευων άρθρα κατά Παπικού ημερολογίου εν Σκρίπ ·ήτο πεπεισμένος υπέρ αλη-
θείας προσπαθών πείση Χριστιανούς εαμίνωσι. Διαδίδων δτι εκλεγόμενος Άρχι-
ερεΰς τ^Οήσετσι εΰθέίος επί κεφαλής παλαιοημερολογιτών άνευ παρακλήσεων. Έ
κ ο υ σ ί ω ς ε τ ά χ 0 η σ υ ν ε ρ γ ά τ ε ς η μ ώ ν οι ύ ο ε ν ό ς π α ρ ά
σ υ ρ θ ε ί ς κ α ί τ ο ι Α ρ χ ι ε π ί σ κ ο π ο ς δ ι ά Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ ο υ
τ ι ν ό ς κ α ι δ ι κ η γ ό ρ ω ν π ρ ο σ ε π ί ά θ ί ε ι ά π ο σ π ά σ ρ α υ τ ό ν .
Μ ε τ έ γ ν ω έ ν ε κ α δ Ε ι Π α ς φ ο β η θ ε ί ς ε ξ ο ρ ί α ν α π ώ -
λ ε ι α ν α γ α θ ώ ν £ ω ή ς. Ού(χί Άρχιερατικώς πολιτευθείς άλλ' ώς ποι-
μένες Ισραήλ έγκαταλείψαντες Θεόν πατέρων προσεκύνΐ}σαν τω Βάαλ αφέντες
ζηλωτήν ΊΗλίαν μονώτατον. Κα! ποιαένες Όρθόδοξοι έγένιπντο Άρειανοί είκονο^
μάχοι οι αυτοί ποτέ Φωτιανοί τοτέ Ίγνατιανοί Καρδινάλιοι χάριν ισχυρών γης
προς άπόλαυσιν επιγείων αγαθών παρά συνείδησιν πράττοντες. Σήμερον πολλοί
Αρχιερείς τυγχάνουσι Παλαιοημερολογΐται άλλα ψόβω συνεχόμενοι άπεμπολοΰσιν
ώς οί παλαιοί όσια ιερά χάριν πρόσκαιρων αγαθών λησιιονοΰντες δτι πϋλαι άδου
ου κατισχύσωσιν Εκκλησίας, ήτις θά άποβή νικήτρια.

1" Ό Δημητριάδος Γερμανός
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ΑΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ ΔΙΩϊΕΙΣ

"Οπως διά τους τρεϊς επιστρέφοντας έκ τοΰ σχίσματος Μητροπολί-
τας ούτω και διά τους τεσσάρας ύπ' αυτών χειροτονηθέντας έπεφυλάχθη-
σαν διώξεις. "Ηδη τήν 31 Μαΐου ήμέραν Πέμπτην, τό ορισθέν διά τους
4 χειροτονηθέντας Αρχιερείς Πρωτοβάθμιον Δικαστήριον, οί όποιοι έχει-
ροτονήθησαν κανονικώς ύπό τών Μητροπολιτών Δημητριάδος, πρ. Φλω-
ρίνης και Ζακύνθου εις τήν Ίεράν Μονήν της Παναγίας, κατεδίκασεν αυ-
τούς εις καθαίρεσιν και έΕορίαν.

Τόν μεν Κυκλάδων Γερμανόν έΕώρισαν εις τήν Μονήν Στροφάδων,
τόν Μεγαρίδος Χριστόφορον εις τήν παρά τήν Φρεαττύδα Πειραιώς οί-
κίαν του, τόν Διαυλείας Πολύκαρπον εϊς τό Όρφανοτροφεϊον αύτοϋ «"Α-
γιος Γεώργιος» παρά τά Ταμπούρια Πειραιώς και τόν Βρεσθένης Ματ
θαΐον εις τήν Ίεράν Μονήν Παναγίας Κερατέας Αττικής

Παρατίθεται ή σχετική άπόφασις:

Άπόφασις
Συνοδικού Δικαστηρίου κατά των:
1) Χριστόφορου Χατζή, 2) Γερμανού Βαρικοπουλου, 3) Ματ-

θαίου Καρπαθάκη και 4) Πολυκάρπου Λιώση.

Δ ι ά τ α ϋ ΐ α

Δικάζον ερήμην τών κατηγορουμένων κηρύσσει τους: Χριστόφορον Χατζήν,
Γιερμανόν Βαρυκόπουλον, Ματθαίον Καρπαθάκην και Πολύκαρπον Λιώσην ενό-
χους παρανόμου και αντικανονικής χειροτονίας εις επισκόπους, προσχωρήσεως ει;
τό σχίσμα τό δημιουργηθέν υπό τών τέως Μητροπολιτών Δημητριάδος Γερμανοί],
πρ. Φλωρίνης Χρυσοστόμου καΐι Ζακύνθου Χρυσοστόμου, αντιποιήσεως αρχής διά
συμπήξεως παρασυναγωγής, φατρίας κσ.Ι τυρίας και επιβάλλει αύτοΐς τήν ποι-
νήν τής καθαιρέσεως, άπογυμνοΰν αυτούς παντός ιερατικού αξιώματος, βαιθμοϋ
και τίτλου, τ*ής υπαγωγής αυτών εις τήν τάξιν τών Μοναχών και τοΰ πενταετούς
σωματικού περιορισμού εν Μονή και καταδικάζει αυτούς εις τά έξοδα τής δίκης
και τέλη τής σημάνσεως. Όρίζει δε Μονάς προς εκτισιν τής ποινής.... κλπ.

Ό Κερκύρας Αλέξανδρος, δ Θηβών Συνέσιος, ό "Αρτης Σπυρίδων, δ Γρεβενών
Γερβάσιος, δ Σερρών Κωνσταντίνος, δ Σερβίοαν , ό Δράμας Βα-
σίλειος, δ Τρίκης Πολύκαρπος, δ Γυθείου Προκόπιος, δ Αλεξανδρουπόλεως Ι ω -

ακείμ, δ Έλασσώνος Καλλίνικος.

ΚΑΙ ΑΛΛΑΙ ΔΕΙΛΙΑΙ - ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΠΕΠΤΩΚΟΤΕΣ

Πτωσις τοΰ Μεγαρίδος Χριστόφορου
και Διαυλείας Πολυκάρπου

Εντός μηνός περίπου οί Μητροπολίται Μεγαρίδος Χριστόφορος Χα-
τζής και Διαυλείας Πολύκαρπος Λιώσης ήσκησαν έφεσιν έπί τής προη-
γουμένης αποφάσεως τοϋ Πρωτοβαθμίου διά τους Αρχιερείς Δικαστή-



ρίου και έδήλωσαν μετάνοιαν, αλλά τό Δευτεροβάθμιον δικαοτήριον, τό
όποιον συνεκροτήθη διά τήν ύπόθεσιν αυτήν κατά τάς αρχάς τοΰ μηνός
Ιουλίου (5 Ιουλίου) έξέδωκεν άπόφασιν πάντη αύθαίρετον καϊ άνόητον

Θά παραθέσωμεν τήν οχετικήν δήλωσιν μετανοίας αυτών και έν συ-
νεχεία τήν άπόφασιν τοϋ Δευτεροβαθμίου.

Ή δήλωσις μετανοίας των έχει ώς κάτωθι:

ΛΗΛΏΣΙΣ

Ό υποφαινόμενος Χριστόφορος Χατζής δηλώ διά της ενυπόγραφου ταύτης
δη/ώσεώς μου, δτι παραισυριθείς και πλανηθείς εις πράξεις κατακριτέας κατά της
ένότητος της Εκκλησίας και μετανοών είλικρινώς, αποκηρύσσω πάν τό ψέρον τήν
ύπογραφήν μου εντυπον, η προφορικά κηρύγματα μου καϊ τα κοινοποιηθέντα διά
δικαστικού κλητήρος έν τη Ίερα Συνόδω σχετικώς προς τε τον Κανοινικόν καί
νόμιμον καταρτισμόν της Ιεράς Συνόδου της Ελλάδος καϊ την αρμοδιότητα των
Συνοδικών δικαστηρίων.

Ωσαύτως αποκηρύσσω τάς περί διορθωμένου ημερολογίου δοξασίας των λε-
γομένων Παλαιοημερολογιτών, πιστεύων, δτι καΐί μετά τήν ΰπό της Εκκλησίας
γενομένην διόρθωσιν τοΰ ημερολογίου δεν διιεσπάσθη ή ένότης της Όρ'θοδόξοα)
μιας, Άγιας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας.

Δηλώ δέ ανεπιφυλάκτως δτι, ώς καί πρότερον, ούτω και εφεξής, ΘΙά επιτε-
λέσω πλήρως τό καθήκον μιου προς τήν Μητέρα Έκκλησίαν καί ονμφώνως πάν-
τοτε πρύς τε τάς αποφάσεις καί τά κελεύσματα της έν Ελλάδι επισήμου Εκ-
κλησίας.

Π ροαεπιδηλώ δέ δτι, διά τής αποδοχής τοϋ διορθοψένου ημερολογίου ουδό-
λως έθίγησαν τά δόγματα καί ή Ιερά Παράδοσιις τής Αγίας ημών Εκκλησίας.

Ώ ς προς δέ τον χαρακτηρισμόν Σχίαματος εκ τής αποδοχής τοϋ διορθωμέ-
νου ημερολογίου δηλώ καί αύθις ανεπιφυλάκτως δτι Σχϊσμα δεν υφίσταται έν
τή, Εκκλησία ημών.

Έν Αθήναις τη 18η Ιουλίου 1935

Ό δηλών

ΧΡΙΣΤΌΦΟΡΟΣ ΧΑΤΖΉΣ

Πανομοιότυπων τής τοιαύτης δήλωσιν, υπέγραψε καί ό Πολύκαρπος Λιώσης.

Ή δέ άπόφασις τοϋ Δευτεροβαθμίου Δικαστηρίου έχει ώς κάτωθι:

Άπόφασις
Τοΰ διά τους Αρχιερείς Δευτεροβαθμίου ΣυνοδικοΟ Δικα-

στηρίου κατά των Χριστόφορου Χατζή και Πολυκάρπου
Αιώοη κληρικών τής 'Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

. .Αριθ. Σ.Π. 1988 καί 1992

«Ίδό\ τό Λικαστηριον τά άρθρα 11, 2(! κ«ί 14-2 ώς και τίι 124 καί 139 τοϋ
Γαρί Εκκλησιαστικών Λικαστηρίων Νόμου 5383,

Κ η ρ ύ σ σ ε ι α κ υ ρ ιοι \Γ κ α ί μ ή γ ε ν ο μ έ ν η ν (Καν. Δ. τής
Βας Οικουμενικής Συνόδου) τήν εις επισκόπους χειροτονίαν των έφεσι6αλλό·ντων:
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Χ ρ ι σ τ ο φ ό ρ ο ΐ ι . Χ α τ ζ] ή και Π ο λ υ κ ά ρ π ο υ Λ ι ώ σ η και! μεταρ-
ρύθμιζαν την έφεσιβαιλλαμένην ΰπ' άρυθ. έ. ε. 3 ερήμην άπόορασιν -τοϋ Πρωτο-
βαθμίου δια τους Αρχιερείς Συνοδικοΰ Δικαστηρίου, ώς προς τους έψβσιβάλλον-
τας Χ. Χατζήν και Π . Λιώσην, α ΐ ρ Ε ι την δια της αποφάσεως ταΰτης έπιβλη-
θεΐσαν αύτοΐς ποινήν της καθαιρέσιεως από τοϋ αξιώματος της Ίερωσΰνης, της
υπαγωγής εις την τάξιν των Μοναχών και τοϋ πενταετούς σωματικού περιορι-
σμού εις Μονάς, (ϊποκαθισταμένων ιοιυτω των έφεσι6α>λόντων εις τον τοΰ πρε-
σβυτέρου δαιθμόν και επιεικώς κρίνον και Έκκλησιαστικήν οίκονομίαν χρώαρνυν
επιβάλλει α&τοΐς ενός έτους άργίαν από πάσης ίεροπραξίας άνευ μεν στέρησες
των έφημεριακών αυτών θέσεων, και των εντεύθεν προερχομένων δικαιωμάτων καΐ
καταδικάζει αΐτοΰς εις τά δικαστικά. . . .

Ό Αθηνών Χρυσόστομος, ό Δρυινουπόλεως Βασίλειος, ό Μαρώνειας "Ανθιμος,
δ Αργολίδος Ιερόθεος, δ Παραμυθίας Γεώργιος, δ Πολυανης Κύριλλος,
δ Κορινθίας Δαμασκηνός, δ Λαρίσης Δωρόθεος, δ Χαλκίδος Γρηγόριος, ό
Καρυστίας Παντελεήμων, ό Σΰρου Φιλάρετος, δ Φωκίδος "Ιωακκ'μ, ό Φλω-
ρίνης Βασίλειος, δ Συδηριοικάσιτρου Βασίλειος».

Δέν είναι πάντως ή μοναδική αντικανονική κα'ι βλάσφημος άπόφασις
της σχισματικής "Εκκλησίας, άφοϋ τό μόνον τό όποϊον προέχει δι' αυτήν
είναι νά κτυπήση την Άκαινοτόμητον 'Αγίαν τοΰ Χρίστου Έκκλησίαν
(Γ.Ο.Χ.) και κρατύνη τό σχίσμα της.

Ή άπόφασις αϋτη είναι πάντη αντικανονική διότι όχι μόνον ουδείς
κανών στηρίζει ταύτην, αλλά τουναντίον ό 29ος Κανών της Δ' Οικουμε-
νικής Συνόδου τήν καταδικάζει ώς ίεροσυλίαν: «Έπίσκοπον εις πρεσβυ-
τέρου βαθμόν φέρειν ιεροσυλία εστίν. .». Ή έπίκλησις ύπό τοΰ Δικα-
στηρίου τοϋ 4ου Κανόνος της Β' Οικουμενικής Συνόδου ουδόλως δύνα-
ται νά στηρίΕη τήν άπόφασιν ταύτην, διότι ή χειροτονία τοΰ Χριστόφορου
και Πολυκάρπου δέν έχει ούδεμίαν σχέσιν προς τήν χειροτονίαν τοϋ Μα-
Είμου τοϋ Κυνικού τοϋ οποίου ή χειροτονία έλαβε χώραν «έν οικία χο-
ραύλου (δηλαδή οργανοπαίκτου, αύλητοϋ χορών) τινός», κα'ι διά τοϋτο
ακριβώς θεωρεί ταύτην ό Κανών ώς μή γεγ8νημένην

Άλλα τό χείριστον είναι ότι τό «Δευτεροβάθμιον» τοϋ όποιου προή-
δρευεν ό «σοφός» Παπαδόπουλος, ήγνόησεν παντελώς τήν εις Επισκό-
πους κανονικήν χειροτονίαν των δύο Αρχιερέων, διότι μολονότι συνεκροτη-
θη ώς «Δευτεροβάθμιον δι' "Αρχιερείς Συνοδικόν Δικαστήριον», ουδόλως ο-
μως συνεζήτησεν τό θέμα της εις Επισκόπους χειροτονίας, ουδέ έϋήτη-
σεν νά απολογηθούν διά τήν χειροτονίαν των οι έφεσιβαλόντες "Αρχιερείς
Χριστόφορος και Πολύκαρπος.

Δέν πρέπει λοιπόν νά γίνεται λόγος περί εκκλησιαστικοί δικαστη-
ρίου, άλλα περί παρωδίας δικαστηρίου.

Χαρακτηριστική έν προκειμένω, ήτο και ή έπ' αύτοϋ τοϋ θέματος γνω-
μάτευσις τοϋ μεγάλου Κανονολόγου Κ. Μ. Ράλλη, ο οποίος έπί τοϋ εοω-
τήματος «επιτρέπεται υποβιβασμός "Επισκόπου εις πρεσβύτερον» μεταξύ
'ίλλων είπεν:



«ΓΝΩΜΑΤΕΤΣΙΣ

Έ ξ αφορμής της κατ' Ίοΰνιον 1&35 εις Επισκόπους χειροτονίας τεσσάρων
Αρχιμανδριτών ύπιό των Μητροπολιτών Φλωρίνης, Δημητριάδος και Ζακύνθου
ερωτάται «Επιτρέπεται υποβιβασμός Επισκόπου εις Πρεσβΰτίερον;».

ΑΪ1ΑΝΤΗΣΙΣ

Φώτιος ό Μητροπολίτης Τύρου κατηγόρησε τοϋ Επισκόπου Βηρυττοϋ Εύ-
σταίθίου <3ς άποισπάσαντιοις από της Εκκλησίας των Τυριών ιάς Έπισκοπάς Βύ-
6λον, Βότρυν, Τρίπολιν, Όρθοσιάδα, Αρκάς καΐ Άντάριδον και τους ύπ' αύ-
το\ χειροτονηΟέντας Επισκόπους ύπεβίβασεν εις τάξιν Πρεσβυτέρων.

Ή εν Χαλκηδόνι Δ' Οικουμενική Σύνοδος κατά την δ ' συνεδρίασιν αυτής
έλυσε το ζήτημα τοϋτο οριστικώς, άποφηναμένη υπέρ τής αποδόσεως των άφαι-
ρεθεισών Επισκοπών τη τών Τυρίων Εκκλησία, έρωτησάντων δε τών αυτοκρα
τορικών επιτρόπων τί έδει νά γίνηται ώς προς τους ΰπο'βιβασθ'έντας επισκόπους,
άπεκρίνσντο οί τής Συνόδου Πατέρες δτι οΰτοι, επειδή κανονικώς ειχον χειροτο-
νηθή υπό τοΰ εαυτών μητροπολίτου Φωτίου, δικαιούνται νά άναλάβωσι τάς εαυ-
τών έπισκιοπάς και νά εχωσι την προτέραν τιμήν, προσέθηκιχν δέ οί τοϋ επισκό-
που Ρώμης απεσταλμένοι, δτι είναι ίερηισυλία ό ΰπιοβιβαισμός έπυσκόπου εις βαθμόν
πρεσβυτέρου, διότι, αν μεν εκ δικαίας αιτίας ούτος έστερήθη τής επισκοπής, ουδέ
τοϋ βαΟιμοϋ τΰϋ πρεσβυτέ-ρου θά ήτο άξιος, αν δ' άνευ εύλογου αιτίας ύπεβιβά-
σΟη είς τον ύποδεέστερον βαθΙμόν, αναλαμβάνει τό έπισκοπικόν αΰτοΰ αξίωμα.

Ταΰτα έπεδιοικίμαισεν ομόφωνους, ή είρημένη Σύνοιδος.

Έν Αθήναις τή, 30 Απριλίου 1936

Κ. Μ. ΡΑΛΛΗΣ»

Αλλά και ό Καθηγητής Π. Μπρατσιώτηο είς μαρτυρικήν του κατάθε
σιν αναιρεί τήν άπόφασιν και εκφράσει ώς έΕή^ τήν κατάπληΕίν του δΓ
αυτήν :

«Μαρτυρική κατάθεσις του κ. Μπρατσιώτου ευρισκομένη εις
τους φακέλλους τής Συνόδου τής κρατούσης Εκκλησίας.

«. . . . Όφείλω όμως επίσης νά ομολογήσω, οτι ή άπόφασις τοΐ Δικαστηρίου
εκείνου περί τών κατηγορουμένου θεοφιλέστατων Χατζή και Λιώση με §ξένισ.;ν
έπίΐ τοΰοΰτον, ώστε προς ατιγ\χγ\ν εσκέφθην νά δηιμοσιοιγραψήσο} εναντίον της, αλ-
λά συνεκρα τή'θην, τοϋτο μεν εκ σεβασμοί προς τό ανώτατον Συνοδικόν Δικαοη;-
ριον, τοΰτο δ' εκ τής επιθυμίας, όπως μή παράσχω πράγματα είς τήν χειμαζο
μένην τότε μητέρα Έκκλησίαν ».

Πλέον όμως χαρακτηριστικός είναι ό Καρυοτίας και Σκύρου Παντε-
λεήμων, ό όποιος ήτο μέλος εκείνου τοΰ Δευτεροβαθμίου διά τους Άρ-
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χιερείς Δικαστηρίου, τό οποίον έΕέδωκεν την έν λόγω άπόφασιν Πάρα
θέτομεν όλόκληρον τό κείμενον τοϋ εγγράφου λόγω της σημασίας του:

(Πρωτ. 761 Έν Κΰμη τή 31τ] Ιουλίου 1942
Α ρ ι θ . • •

(Δυεκπ. 452

Ό Μητροπολίτης Καρυστίας και Σκύρου
Π ρ ο ς

Την, Άγίαν και Ίεράν Συνοδον της Εκκλησίας της Ελλάδος
Αθήνας

Είναι, γνωστόν χτ\ Άγια Συνόιδω, αη προ οκτώ ετών τρεις Μητροπολΐται της
Εκκλησίας της Ελλάδος, δ Δημητριάδος Γερμανός και ό Ζακύνθου Χρπχτόστο
μος, έν ενεργεία, και δ πρώηνι Φλωρίνης Χρυσόστομος, έτόλμησαν κατά της κα
θεστηκυΐας Εκκλησίας την γνωστήν ταραχήν υπό την δικαιολογίαν της επανα-
φοράς τοϋ Παλαιοϋ ήμερολογύου. Ούτοι προέβησαν και εις αντικανονικός και
παρανόμους χειροτονίας Αρχιερέων τεσσάρων Αρχιμανδριτών, των Χριστόφορου
Χατζή, Πολυκάρπου Λιώση, Γερμανού Βαρυκοποΰλου καΐ Ματθαίου Καρπαιθάκη
Τότε αμέσως ή Εκκλησία τής Ελλάδος καΐαρτίσασα Δικαιστήρια καθήρεσιε πάν-
τας τιοα>ς χειροτονήσαντας και τους χειροτονηθέντας και επέβαλε την τάξιν. 'Εκ
των χειροτονησάντων ό Μητροπολίτης Ζακίνθου ήσκησεν εφεσιν, έδήλωσε μετά
νοιαν και ή ποινή του έμεΐριάσθή εις ποινήν εξαμήνου αργίας. 'Επίσης οι δυο
πρώτοι εκ τών χειροτονηιθέντων, οί Χριστόφοριοις Χατζής και Πολύκαρπος Λιώ
σης ήσκησαν εφεσιν, έδήλωσαν ιμετάνοιαν καΐ ήρθη μεν ή ποινή της καθαιρώ
σεως, έπείβλήιθη δε αύτοϊς ή ποινή του υποβιβασμού εκ της τάξεως τών Επισκό-
πων εις τήν τάξιν τών Πρεσβυτέρων. Οί υπόλοιποι τέσσαρες οΰτε ήσκηισαν εφε-
σιν, οίίτε μετάνοιαν έδήλωσαν, ούτε ανεγνώρισαν τήν ΚανΒνυκήν Έκκλησίαν, άΗ'
έν τούτοις ανενόχλητοι έξακολουθΰΰν να δρουν ώς ίδιαιτέρια Εκκλησία με πλή
ρωμα τους άκολουθ'οϋντας τό Παλαιόν Ήμερολόγιον. Μετά παρέλευσιν εξ μηνών
άπο της εκδόσεως της αποφάσεως ό Σεβ. Μητροπηιλίτης Ζακύνθου κ. Χρυσόστο
μος άνέλαιβε πάλιν πλήρη τά καθήκοντα, του έν τη Ίερα Μητροπόλει Ζακύνθου,
οί δε έτεροι δύο, δ Χριστόφορος Χατζής καιι δ Πολύκαρπος Λιώσης, υπετάγησαν
εις τήν απάφαισιν τοϋ Δικαστηρίου, μηδέποτε έκτοτε λειτίοιυργήσαντες, ώς Άρχιε
ρεΐο μέν, διότι σέβονται τήν άπόφασιν τοϋ Δικαστηρίου, ώς Πρεσβύτεροι δέ, διότι
φοβούνται τον Θιεόν και δεν είναι δυνατόν νά υπαγάγουν τάς συνειδήσεις το)ν
εις τον τρομερόν χαρακτηρισμόν τοϋ υποβιβασμού εκ τοΰ βαθμοϋ τοϋ 'Είτισκόπιου
είς τον τοϋ Πρεσβυτέρου, δν δ ΚΘ' Κανών της Δ' Οικουμενικής συνόδου απο-
δίδει εις τοιαύτην πράξιν. Πάντως εκυψαν εύλαβώς και πευθηνίως τόν αυχένα
και υπεΐάγησαν είς τήν άπόφασιν καταδικάσαντες αύτοι εαυτούς εις διαρκή άρ-
γίαν. Δυστυχώς ήμην και εγώ είς τών δικαστών, οί οποϋοιι έπέβαλον τήν ίερόσυ-
λον ποινήν. 'ΕΙκλήθήμεν ολίγας ημέρας προ ϊης εκδικάσεως τής έφέσι*,ς' εγώ δί-
ήλθον *ίς Άιθήνας μόλις τήν παραμονήν τής δίκης. Δέν είχον καιρόν νά μελί:
τήσω τά κατά τήν προιετοιμαζομένην άπόφασιν. Ό αείμνηστος Αρχιεπίσκοπος
Χρυσόστομος, δσιτις μοί άνεκοίνο^σεν αυτήν, είς τήν πρώτην άναστάτωσυν τής συν-
ειδήσεως μου έπι τ·φ άκιοιύσιματι τούτω παρέταξε διαφόρους κανονικάς δήιθιεν δια
τάξεις, δια νά με πείση, δτι υπάρχει προηγούμενον τοιούτον έν τη ιστορία τής
Εκκλησίας, άνέλαβεν απέναντι μου και τήν έπιστημονικήν εύθύνην τοϋ ζηιτήιμα
τος τούτου. Τοίίτο κυρίως ιιέ επευσε, διότι έσέβετο τήν έπιστημονικήν του γνώ-
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μην δ αείμνηστος Αρχιεπίσκοπος. Και έγενόμην σύμψηφος και εγώ, άφοΰ συν
τοις άλλοις και λόγοι σκοπιμότητος άπήτουν τότε μίαν τίοιιαύτην τινά λύσιν. 'Εν
τούτοις ή συνείδησίς μου συνετάραττε την ψυχικής μου γαλήνην και έπεδόθήν ΕΙΓ
σχετικάς μελετάς. Δεν έκοπίασα πολύ δια νά πεισθώ δτι ή'μην εις ιερόσυλος. Ό
ΚΒ' Κανών της Δ' Οικουμενικής Συνόβου ρητώς ορίζει δτι «Έπίσκοπον εις
Πρεσβυτέρου βαθμόν φέρειν ίεριοίσυλία εστίν». Αμέσως μετά τήν ίκδοσιν της ίε-
ροσύλου ταύτης αποφάσεως έκλήθήν ώζ συνοδικός κατά τήν περίοδον 1935- 1936
καΐ διεμαρτυρήθην επανειλημμένως καιί ισχυρώς δια την άπόφαισιν ταύτην και
ίκέτευσα τήν Ίεράν Σύνοδον νά έπανορίθιώση το κακόν διά νά ήρεμήση, καΐ ή
συνιείδησίςΜμου. Τά πρακτικά της περιόδου εκείνης γέ,μουν τών τοιΐούτωιν διαμαρ-
τυριών και Ικεσιών μου. Δυστυχώς ουδέν κατώρθωσα. Και ή συνείδησίς μου εξα-
κολουθεί νά με συνταιράσση. ΑΙ περιστάσεις είναι δειναί. Πολλαπλά και δυσβά-
στακτα βάρη έπετέθησαν είς τους ώμους τών Λειτουρίγών της Έκκληισίας και δη
τών Αρχιερέων. Ουδείς κάμνων το καθήκον του είναι δυνατόν νά γνωρίζη, ποία
ήμερα θά εξημέρωση δι' αυτόν. 'Τπο τήν πίεσιν τών βαριυτάτων αυτών καθη-
κόντων, πάντων υμών εγώ είμαι ό δυστυχέστερος όλων. Ή συνείδησίς μου μέ
συνταράσσει. «Έπίσκοπον εις Πρεσβυτέρου βαθμόν φέρειν ιεροσυλία εστίν» α-
κούω διαρκώς τήν φωνήν της συνειδήσεως μου νά συνταράσση τήν σκέψιν μου,
ακόμη και τον ΰπνον μου. 'ΕπΙ είκοσι συναπτά ετη άρχιερατεύω. Ό Θεός γνω-
ρίζει εάν κατά το διάστημα τιοιύτσ «ε̂ δωκα ΰπνον τοις όφθίαλμοΐς μου και τοις βλε-
φάροις μου νυσταγμόν και άνάπαι,σιν τοις κροτάφοις μου» και τοΰτο διά νά ε'χω
μικρόν δικαίωμα νά ζητώ το έλεος του Θεοϋ. Και νά καταντήσω εις ειδεχθής Ιε-
ρόσυλος; "Ολοι λοιπόν οί κόποι, οί μόχθοι, αί στερήσεις, αί θυσίαι εΐκιοισιν ετών
αρχιερατικής ζωής πηγαίνουν εις μάτην; Δεν είναι δυνατόν νά εΰρω ήσυχίαν οΰδε
στιγμήν. "Οσον βαρύτερα προβάλλονται τά καθήκοντα ιιου, τό'σον αυξάνεται και
ή άναστάτωσίς μου. Είμαι είς ιερόσυλος. Μία ολόκληρος Οικουμενική Σύνοδος
μέ καταδικάζει.

Σεβασμιώταΐοι αδελφοί, οί αποτελούντες τήν Άγίαν και Ίεράν Σύνοδον της
Εκκλησίας της Ελλάδος, συγκ,ρίνατε τήν κανονικήν εύθύνην τοϋ Σεβ. Μηιτροπο-
λίτου Ζακύνθου κ. Χρυσοστόμου προς τήν κανονικήν εύθύνην τών δύο της Εκ-
κλησίας Λειτουργών τών Χριστόφορου Χατζή και τοΰ Πολυκάρπου Λιώση. Α-
σφαλώς τοϋ πρώτου είναι απείρως ανωτέρα. 'Εν τούτοις ούτος, διότι έδήλωσε με-
τάνοιαν έτυχε τοσαύτης επιεικείας εκ αέρους της Εκκλησίας. Δεν δύναμαι νά
εξηγήσω διατί ήμεΐς νά φθάσωμεν [χέχρις ίεριοισυλίας διά νά τιμωρήσωμεν τους
δύο τούτους Λειτουργούς της Έκκληισίας; Το πάν γύρω ημών σαλεύεται. Ή δι;-
στηνος Πατρίς ημών στενάζει. Τί αναμένει ήμδς από ημέρας ί:ίς ήμέραν, είναι
άδηλον. "Ας δώσωιμεν δλοι τάς χείρας συγχωροΰντες άλλήλοις τά παραπτϋώιματσ
ημών και εν αδελφική συνεργασία άντικρύζοντες τάς δεινάς περιστάσεις. Ή καλή
διάθεσις θά εΰρη τον τρόπον νά όμαλύνη, τήν κατάστασιν. Προ παντός τους δύο
τούτους χειροτονηθιέντας 'ΐϊπισκόπιοιυς, οίίς ήμεΐς ίεροσυλήσαντες ΰπεβιβάισαμεν είς
τήν τάξιν τών Πρεσβυτέρων βαρυτάτας εύθύναί ενώπιον τοΰ θεού συγκομίσαν-
τες ήιιΐν αύτοΐς, τους δύο τούτους εΰρετε τρόπον νά τακτοπαιήσητε. Ικετεύω 'Τ-
μάς δι' δλων τών1 δυνάμεων ρου, λυπηθήτε τήν συνείδησιν ενός άδελφοιϋ, όστις
(ΐλί'κκληρον τήν ζωήν του ήνάλωσεν εις τον βωμόν τοΰ καθήκοντος του προς τήν
Έκκλι,σίαν. Μή μέ άφήσητε ΰπό τό βάρος μιας Ιεροσυλίας. Δεν είμαι άξιος μιας
τοιαύτης δυστυχίας. Θέλω νά σώσω τήν ψυχήν μου. Ώ ς ιερόσυλος δεν είναι δυ-
νατόν νά τύχω τοϋ ελέους τού Θεού. "Ας άπο'διηΐθί} ή Αρχιερατική τιμή είς τους
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δύο τούτους κα! ας περιορισθούν οΰτοι εις την ϊιδικήν μου Μητρρπολιν. Με με-
γάλην μου Ικανοποίησιν θιά δεχθώ μίαν ταια-ύτην άπόφασιν ημών. Γΐοινυκλινήα
ικετεύω 'Τμας να μοί χαρίσητε την γαλήνην της συνειδήσεως μου. Στενάζω ΰπό
το βάρος μιας τροΐμεράς ιεροσυλίας, δια την οποίαν χύνωι διαρκώς τα θερμότερα
των δακρύων ζητών δια της αποφάσεως της Αγίας και Ίερας Συνόδου το δικαί-
ωμα Τνα επιρρίψω έμαυτόν εις τα ελέη, τοϋ θεοϋ.

Ό εν Χριστφ ελάχιστος 'Αιδελφός

ΐ Ό Καρυστίας και Σκύρου ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ ΕΚ ΤΗΣ ΕΞΟΡΙΑΣ

Εϊδομεν ότι μετά την δειλίαν τοϋ Ζακύνθου και έτεροι δύο χειροτο-
νηθέντες "Αρχιερείς, ό Μεγαρίδος Χριστόφορος και ό Διαυλείας Πολύκαρ-
πος έδειλίασαν, επέστρεψαν εις τήν Καινοτομίαν και ήρνήθησαν τήν 'Αρ-
χιερωούνην των.

Οι έτεροι δύο Αρχιερείς οι ευρισκόμενοι έν τη εξορία, ήτοι ό Δημη-
τριάδος Γερμανός και ό πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος, επέστρεψαν μετό
έξάμηνον έκ της εξορίας και συνειργάσθησαν περίπου έπϊ δύο έτη μετά
των δύο άλλων Αρχιερέων, ήτοι τοΰ Κυκλάδων Γερμανού και τοϋ Βρε-
σθένης Ματθαίου.

Τά προβλήματα τά όποια συνήντα ή Ιερά Σύνοδος των Αρχιερέων
της Άκαινοτομήτου "Αγίας τοΰ Χριστού Εκκλησίας ήσαν και Διοικητικά -
"Οργανωτικά Αυτής αλλά κυρίως Έκκλησιολογικά.

Δυσχέρειας προεκάλεσεν και ή αστάθεια τήν οποίαν έπέδειξεν μετά
τήν έπιοτροφήν έκ της εξορίας και ό Δημητριάδος Γερμανός. Ούτος, ένω
τόν "Ιούλιο τοϋ 1935 έκαυτηρίασεν τήν δειλίαν τοϋ Ζακύνθου Χρυσοστό
μου, μετ' ολίγους μήνας, ήτοι τόν Δεκέμβριον τοΰ ιδίου έτους ύπέβαλεν
τήν κάτωθι αϊτησιν προς τό Ύπουργεϊον των Θρησκευμάτων:

Αριθ. πρωτ. 15921 Αθήναι τη 2 Δεκεμβρίου 1935
ΑΊΤΗΣΙΣ

Τοϋ Μητροπολίτου Δημητριάδος ΓΕΡΜΑΝΟΥ
Π ρ ο ς

Τόν κ. έπϊ των Θρησκευμάτων και τής Παιδείας Ύπουργόν.

Λέν αγνοεί ή Υμετέρα έξοχότης, δτι δι' αποφάσεως τοϋ Συνοδικοΰ δια τοΰ;
Άρ-χιερεΐς Δικαστηρίου κατεδικάσθην εις καθαίρεσιν μετ' επαναφοράς μου εις
τήν τάξιν ιών Μονα,χών και τό δη χείριστον εις σα,ματικόν περιορισμόν. 'Βπειδί]
διατελώ ΰπο τήν άντίληψιν δτι επισήμως θα ήδύνατο ν' άμφισιβητηθ'ή από κανο-
νικής και άπο Νβίμικής άπόι1?εως κατόπιν μάλιστα τοϋ Νόμου 3383 ά'ριθρ. 33ον
τό κϋρος τής κατ' έμοϋ αποφάσεως. Παρακαλώ τήν 'Τμετέραν Έξοχόιτητα, ΐν>»
έν τη διακρινούση αυτήν ευθυκρισία εΰαρεστηθ'τί και με άπαλλάξη δι' ών αΰτ>|
γινώσκει τρόπων1 καιΐ μέσων έκ των α-νω ποινών και με έπαα>αγάγη εις τήν Ίεράν
Μητρόπολιν Δημητριάδος δι' ην κανονικώς έχειροτονήιθην καθ' δσον άπό τής ή-



μέρας της χειροτονίας μου (10 Αύγ. 19017) μ έ χ ρ ι σ ή μ ε ρ ο ν έφύλαξα, τάς
επισήμως εν ττ| χειροτονία, μοίυι δοθίείσας ομολογίας μου, δτι θα τηρήσωι ακέραια,
αυτόβουλα και α π α ρ α χ ά ρ α κ τ α τ α δ ό γ μ α τ α , τους Ιερούς κανόνας
και τάς Ιεράς παραδόσεις της ΌρθΙοιδάξου Εκκλησίας, ώς αναγνωρίζει το Σύν-
ταγμα και ό 51871 καταστατικός Νόμος προς ον θ^λω συμμορφωθή ώς προς τάς
σΐχέσεις μου μετά της διοικούσης Ιεράς Συνόδου.

"Εχων δι' ελπίδος δτι ή 'Τμετέρα Έξοχότης &' άποδώση το δίκαιον διατελώ
μετά τοΰ προσήκοντος Σεβασιμοΰ.

^ Ό Δημητριάδος ΓΕΡΜΑΝΟΙΣ

Της ανωτέρω αιτήσεως λαθοΟσα γνώσιν ή Κοινότης των Γ.Ο Χ έξ-
έδωκεν τήν κτωτέρω άνακοίνωσιν:

Π Ρ Ο Σ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:

Αγαπητοί έν Χριστώ αδελφοί,

Φέροιμεν εις γνώσιν υμών δτι ή ίερά ημών Κοινότης ή διακόψασα πάσαν
σχέσιν μετά της επισήμου εκκλησίας της Ελλάδος διότι αΰτη έκαινοτόμησεν, και
ή δ ι α γ ρ ά ψ α σ α τ ά μ έ λ η τ ο ΰ Δ ι ο ι κ η ΐ ι κ ο ϋ Σ υ μ β ο υ -
λ ί ο υ α ύ τ ή ΐ ς τ α έ π ι χ ε ι ρ ή σ α ν τ α ν ά ε π α ν α σ υ ν δ έ σ ο υ ν
α υ τ ή ν ά ' λ λ ο ' ΐ ε μ ε τ ά τ η ς δ ή ο ι κ ο ύ σ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς 51 ύ
τ η ς γ ν ω σ τ ή ς π ρ ο ς τ ο ν Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ η ς Α θ η ν ώ ν α ι -
τ ή σ ε ω ς τω ν. Ευρέθη εις τήν σκληράν ανάγκην νά διακοψη και διέκοι|)ε τάς
σχέσεις αυτής και μετά τοϋ Αγίου Δημητριάδος κ. Γερμανού και τών όμοφρό-
νων του, διότι ούτος τήν 2.12.1935 εγγράφως προς τον "Γπουργόν τών θρη-
σκευμάτων απευθυνθείς ήτήσατο τον πρώην θρόνον του, δηλών, δτι «θέλει σνμ-
μορφωθή ώς προς τάς σχέσεις του προς τήν Δυοιικοΰσαν 'Ιεράν Σύνοιδον», έπι-
λαθΙόμενος δτι ούτος μετ' άλλων Αρχιερέων ειχεν επισήμως κηρύξει -τήν 'Εκ,κλη
σίαν ταύτην σχισμαΐιχήν.

Ή Ι ε ρ ά ημών Κοινότης στοιχούσα ταΐς τών Άγίοαν Πατέρων και Αγίων
Οικουμενικών Συνόδων άποφάσεσι και διατεταγμένο ι ς θέλει συνεχίσει τον υπέρ
της Αγίας ημών! Όρθής πίστεως ά'γιον και Ιερόν αγώνα πεποιθυΐα επί τον Κύριον.

ΤΟ ΑΙΟΙΚΗΤ1ΚΟΝ ΣΤΜΒΟΤΛΙΟΝ

(ΚΟ 245/13.4.1936)

(Συνεχίζεται)
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