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ΠΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΠΑΣΜΟΔΙΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ
Ό πρώην Φλωρίνης αλλά καί ό Νεοημερολογιτισμός ά-

νεμε νο ν νά άποθάνη ό άοίδιμος της Εκκλησίας Ιεράρχης
Ματθαίος διά νά διαλύσουν, ώς έφαντάζοντο τήν Έκκλησίαν
των Γ.Ο.Χ. Πλην αλλά ι αί βουλαί τών ανθρώπων καί άλλα έ-
κέλευσεν είς τόν πιοτόν δοϋλόν του ό Δεσπότης Χριστός.

Αί νεαι χειροτονία! Επισκόπων διά τήν Έκκλησίαν των
Γ.Ο.Χ. έκεραυνοβόλησαν κυριολεκτικώς, τόσον τόν πρώην
Φλωρίνης, δσον καί τους Νεοημερολογίτας, οί όποιοι εξηπα-
τήθησαν είς τάς ανθρωπίνους προβλέψεις των.

Καί ό μεν Νεοημερολογιτισμός κατόπιν τούτου θά έν-
τείνη τους μεσσαιωνικούς διωγμούς του, ό δε πρώην Φλωρί-
νης καί οί περί αυτόν θά έπιδοθοΰν εις σπασμωδικός ενερ-
γείας απελπισίας, επιμένοντες εις τάς απατηλός προσδοκίας
των, δτι δήθεν θά δυνηθούν νά πλήξουν τόν Βρεσθένης καί
τό έργον του διά δηλώσεων - αφορισμών καί λοιπών ασυνε-
πών καί γελοίων εϊς τήν κυριολεξίαν ενεργειών σκοπιμότη-
τος. Ιδού αύται:

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΠΡΏΗΝ ΦΛΩΡΊΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΑΥΤΟΝ

Ευθύς ώς έπληροφορηθη ό πρ. Φλωρίνης τό γενονός, ότι ό έπ, Βρεσθένης
προέβη είς χειροτονίας Επισκόπων διά νά συνεχισθη τό έργον της "Εκκλη-
σίας των Γ.Ο.Χ., προβαίνει είς τήν κατωτέρω ύποκριτικήν 'Εγκύκλιόν του,
διά της όποιας έπίστευεν (μάλλον δχι ό Ίδιος, αλλά οΐ ασύνετοι συνεργά-
ται του, οι όποιοι τόν ώδήγησαν είς τάς πλέον αντιφατικός καί ασυνεπείς
γελοίας ενεργείας) δτι θά κατορθώσρ. νά προσβάλλη τήν χειροτονίαν, ώς
γενομένην ύφ' ενός, ένώ δήθεν ύπήρχον καί άλλοι "Ορθόδοξοι "Αρχιερείς
τους όποιους δέν έκάλεσεν ό Βρεσθένης Ματθαίος διά νά συμπράξουν.

Προς 7θϋτο τήν 29ην "Οκτωβρίου εξαπέλυσε είς περιωρισμένον κόκλον
τήν κατωτέρω Έγκύκλιον διά νά προκαλέση σύγχυσιν.

Άριθ Έγκ. 123 Έν "Αθήναις τ^ 29ΐ3 Όκτωβρίου 1948
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ
ΟΡΘΟΔΌΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Π Ρ Ο Σ
ΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΛΑΒΕΣΤΑΤΟΥΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΟΥΣ ΚΑΤ ΕΥΣΕΒΕΙΣ Γ. \Χ.

Ευλαβέστατοι Ιερείς, εντιμότατοι Επίτροποι χ«1 λοιπόν Όρθόδοξον Χρίστε-
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πώνυμον πλήρωμα των καθι' ημάς Εκκλησιών χάρις εϊη όιμΐν και ειρήνη παρά
Θεοΰ, παρ' ημών δ' ευχή και ευλογία.

Στοιχοΰντες τφ "Αποστολικφ «προσέχετε έαυτοΐς και παντί τφ ποιμνίω έν ώ
όμας τό Πνεύμα τδ "Αγιον Ιθετοι Επισκόπους ποιμαίνειν την Έκκλησίαν τοΰ Χρι-
στοΰ» άγρυπνοΰμεν καί φύλακας φυλάσσαμεν περί την ποίμνην τοΟ ορθοδόξου χρι-
στεπωνύμου πληρώματος, ού την σωτηρίαν τών ψυχών είς ήμας ένεπίστευσεν ή
πρόνοια τοΰ θεοΟ, όστις θέλει τους πάντας να σώση καί είς έπίγνωσιν αληθείας να
καθοδήγηση.

Και πάντοτε μέν, άλλά,πρό πάντων κατά τους κρίσιμους τούτους καιρούς, οδς
κρίμ^σιν οΐς οΐδε Κύριος διατρέχόμεν ώς Έθνος καΐ ώς Εκκλησία δ μισόκαλος
και άνθρωποκτόνος δαίμων στήνει πανταχοΰ παγίδας, ίνα παγίδευση τδν πιστών
καί ρίψη αότον εις τους χάνδακας της απιστίας καί της κακοδοξίας. ' Πλείστα ι
8σαι αιρέσεις καί κα-κοδοξίαι έμφιλοχωροΰσι μεταξύ τών πιστών καί τά μίσθαρνα
δργανα τών αίρετικων καί κακοδάξων εισέρχονται ε'Ις τάς οίκογενεί-ας αυτών καΐ
προ'3παθ!οΰν δια της πεπλανημένης διδασκαλίας καί τών κακοδόξων εντύπων φυλ-
λαδίων, α τι να διανέμοοσι δωρεάν, να αποπλανήσω» τους ορθοδόξους χριστιανούς
και να ρίψωσιν αυτούς εις τήν πλάνην και τήν κακοδοξίαν.

Χιλιασταί, Ούνΐται, Προτεστάνται, Ευαγγελικοί, Θεοσεβισταί, Τέκτονες και
α'λλων διαφόρων α&ρέσεΐύν και σχισμάτων πράκτορες και προπαγανδι-σταί ένεδρεύ-
ουσιν εξω τών οίκιών τών ορθοδόξων χριστιανών καί καραδοκοΰσιν, δπως είς πρώ-
τήν εύκαιρίαν είσπηδήσωσι.ν είς αύτάς και ρίψωσί τά προσηλυτιστικά δίκτυα αύ-
πον, Ιπ' έλπίδι νά σαγηνεύσωσι τάς αφελείς καί εύπίστους ψυχάς προβάλλοντες
είς αύτάς. δμοϋ μετά τοΰ δηλητηρίου τί).ς κακοδοξίας και διάφορα υλικά δελεά-
σματα πρ6ς περισσοτέραν &γραν αυτών.

Προσέχετε λοιπόν άπά τών τοιούτων ψευδοδιδασκάλων, οί'τινες Ινψ είναι λύ-
ΜΙ βαρείς παρουσιάζονται 1ν σχήματι προβάτου, ίνα έ'ξαπατήσωσιν ύμας καί συ-
λαγωγήσωσι τάς ψυχάς υμών χύνοντες είς αύτάς τό δηλητήρχον της αίρέσεως καί
της κακοδοξίας. Οι το ι οΟ το Ε κατά τδν βεΐον Παΰλον δέν έξυπηρετοΰσι τδν Χριστόν
άλλα τό εαυτών συμφέρον διότι προσπαθοΰσι διά της χριστολογίας καί ευλογίας
αυτών να έξαπατήσωσι τάς καρδίας των άκακων και εύπίστων χριστιανών.

Και ώσεί μη ήρκουν αί τόσαι αιρέσεις και κακοδοξίαι τών ξενικών προπαγαν-
δών καί αί καινοτομίαι της Κρατούσης Αυτοκέφαλου Ελληνικής Εκκλησίας, α?-
τινες &έτουσιν είς κίνδυνον τάς ψυχάς ημών, έπ' εσχάτων τούτων τών ήμερων έξ-
ήλθον ώς μή ώφειλον καί }% τών κόλπων της ημετέρας. Εκκλησίας τών Γνησίων
Όρθο'δόξων, ψευδοδί'δάσκαλοι, οίτινες διασπείρουσι ζιζάνια μεταξύ τοΟ ορθοδόξου
ποιμνίου ημών διαβάλλοντες ημάς ώς άποστάτας δήθεν 'τής προτέρας ημών ομολο-
γίας καί προδίδοντας τήν Όρθοδοξίαν (*). Ήμεΐς ύπήρξαμεν στυλοβάται της 'Ορ'-
θοδοξίας 6υσιάσαντες είς τό/ ίερόν ταύτης βωμόν Ιν παρελθόν τριακονταπενταετοΰς
εντίμου και εύόρκου υπηρεσίας υπέρ τοϋ "Εθνους και της "Εκκλησίας μή δειλιά-
σαντες χάριν της ,Ο'ρθοδοξίας νά ιάντιμετωπίσωμεν ευθαρσώς και τά δεινά της
εξορίας. 'Άλλ' οί κατηγοροϋντες ήμας άμοεροι θεολογικής μορφώσεως και Κανονι-
κής συγκροτήσεως ούκ οί'δκσι τι λέγουσιν κατά τδν Άπόστολον, ούδέ! περί τίνων
διαβεβαιοΰνται. Παραδείγματος χάριν ούτοι άγνοοϋντες τό Κανονικόν Έκκλησια-
στικόν Δίκαιον και συγχέοντες τά άσύγχυτα διατείνονται δτι ήμεΐς δέν Ικηρύξα-
μεν τήν καινοτομήσασαν Έκκλησίαν Σχισματικήν, ουδέ τους καινοτόμους Άρχιε-

(*) Εξοργιστικά ό'σα λέγει διότι είναι μία τρομακτική άντίφασις «ρός οσα έχει Λεΐ
παί έχει γράψει άπό τό 1937, οτε 6ιά πρώτην φοράν ήρνήθη τήν Έκκληβιολογίαν της Εκ-
κλησίας τών Γ.Ο.Χ. Άλλα κώ ΐώρα ποΐι τά γράφει τίποτε απολύτως δέν πιστεύει, καί
ουδεμία κατηγορία κατά τοί» Βρεσθένης είναι, αληθής. Όποια πτώσις! Άλλα θά ϊδωμεν
εις τήν οννέχειαν καί τήν άπά·»τησιν τοΰ ΒρεοΦένης.



ΚΗΡΥΞ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ 359

ρεΐς Σχισματικούς, ένφ ήμεΐς εμπράκτως βύθύς έξ άοχής διεκηρύξαιμεν τό τοιού-
τον διακόψαντες πασαν έκκλησιαστικήν έπικοινωνίαν μετά των καινοτόμων Αρχιε-
ρέων και της εκκλησίας αυτών. Τούτο βεβαίως δέν &ά Ιπράττομεν, άν δέν έβεω-
ροΰμεν αυτούς Σχισματικούς ώς άποσχίσαντας εαυτούς έκ τού καθόλου •κορμού της
"Ορθοδοξίας δια της ημερολογιακής καινοτομίας. Τά ϊδια διατείνονται καΙ δσον
άφορφ τ6 κύρος τών Μυστηρίων καΙ τήν άγιαστικήν χάριν αυτών καΙ τών λοι-
πών εκκλησιαστικών τελετών συγκλώθοντες τα άσύγκλωστα χαΐ προσαρμόζοντας
τά απροσάρμοστα.

Ήμεΐς έρωτώμεν τους τά τοιαύτα λέγοντας: Πώς είναι δυνατον' άφοΟ θ<εω̂
ρούμεν τήν κρατούσαν Έκκλησίαν τής Ελλάδος. Σχισματικήν καΙ διεκόψαμεν επι-
σήμως πάσαν μετ' αυτής έπιχοινωνίαν διά τ6ν λόγον τοΟτον καΙ μόνον, πώς «ίναι
δυνατόν να φρονίώμεν περί των ύπ& τών Λειτουργών αυτής τελουμένων Μυστη-
ρίων, άλλως άπ6 τα ύπο τών Ιερών Κανόνων καθωρισμένα 1ν σχέσει πρδς τας
ίεροπραξίας τών οδτω άποσχισ&έντων έκ τής %αθ' ίδλου Όρθοδάξου Έχκλησίας;

Γνωρίζομεν β&εν εις αυτούς καΙ τους ύπ* αυτών πλανωιμένους δτι ήμεΐς προσω-
πικώς θεωροΰμεν ·καί πιστεύομεν τήν κρατοΟσαν Έκκλησίαν τής Ελλάδος σχισμα-
τικήν καΙ τά Μυστήρια τά ύπο τών Κληρικών αυτής τελούμενα άμοιρα τής θείας
χάριτος (*), άφοΰ τούτους προσχωρήσαντας >εΐς τ6 σχίσμα ;κρίνομεν ιμέσα ήκιστα
κατάλληλα προς μετάδοσιν τής θείας χάριτος, 1ν συνεχεία δέ νιολ ώς εΊκδς πάντα
έξ αυτών προσερχόμενον εις ήιμάς ύπ&χρεοΟμεν δπως έκπληροΐ απαντά τά ύπδ τών
Ιερών Κανόνων προβλεπόμενα, προκειμένου περί επανόδου είς τήν Όρθοδοξίαν
τών οΰτω άποσχισθέντων.

Γεγονδς τυγχάνει &τι ήμεΐς άκολου;θο0μεν ακριβέστατα τά ύπδ τών Ιερών
Κανόνων διατασσόμενα καΙ τά ύπδ τοΰ Κανονικοί} Δικαίου - διδασκόμενα, ένφ οί
κατήγοροι καΙ συκοφάνται ημών συχνάκις εμφανίζονται παραβάται των Ιερών Κα-
νόνων.

θ ά Ιγινε ασφαλώς τοις πασι γνωστόν δτι πρό Ημερών δ Σεβ)τος Βρ©σ&ένης
Ματθαίος παρά τους Ιερούς Κανόνας καΐ μετ' αχαρακτήριστου ασεβείας προς τά
ύπό τής αΐωνοβίου πράξεως τής Όρθοδόξου Εκκλησίας καθιερωθέντα προέβη μό̂ ·
νος είς χειροτονίαν Επισκόπων, γεγονός δπερ κατέστησε τούτον καΙ τους ύπ' αυ-
τού χειροτονηθέντας ενόχους Ιναντι τοΰ Θεού, καΙ τή; Εκκλησίας ώς καΙ πάντας
τους παρ' αυτών δεχόμενους ευλογίας.

Διό ΥΜ\ έχ ποιμαντορικοΰ καβήχοντος 'συνιστώμεν είς τους 'όπαδούς τής 6ρ^ο-
δόξου παρατάξεως ημών δπως άποφεύγωσι καΐ μηδεμίαν προσοχήν δίδωσιν είς
τάς φληναφΐας καΙ μωράς συζητήισεις τοΰ παρασυναγώγου Επισκόπου Βρεσβένης
δι' ών προσπαθεί οδτας ύπό τό' πρόσχημα δ-ή'θεν τής ακήρατου "Ορθοδοξίας νά πα-
γιδεύση τους πιστούς καΐ νά έγχύσηο είς τάς ψυχάς αυτών τό δηλητήριον της πλά-
νης παρασύρων αυτούς ©Ις τόν χρημνόν τής ψυχικής άπωλείας. 'Επίσης «Ις τους

(*) Ό 1 δυστυχής δ,τι τοΰ «πλασάρανε» οί οκατειναί εγκέφαλοι τοϋ πεςιβάλλοντόζ του
τό ΰπέγςαψε, δια τοϋτο και ή Εγκύκλιος αδτη μνημεϊον μέχοι αίσχβότητος ασυνέπειας
έξηλ'&εν ώς Ιδικόν του κείμενοι δια να πλήξουν τήν Έκκλησίαν οί κακοδαίμονες ίϊεοημε-
ρολογϊται 'σΰμδουλοί του. Έπίστευον οί ανόητοι δτι μέ μίον ΰποκριτικήν καΙ γελοίαν Έ γ -
κΰκλιΟΛ', θά επληττον τάς έπισκοπικάς χειροτονίας τοΰ άοιδϊαου Βρεσθένης Ματθαίου.

Ιδού τί σχετικώς γράφει και ό οπαδός τοϋ πρ. Φλωςίνης Μοναχός Μαύρος, διά τήν
έπ«ίσχυντον ταΰτην Έγκΰκλιον: «ΚαΙ έν πρώτοις θιά ΐτήν Έγκΰκλιον τοΰ 194» είναι γνω-
στόν τοις πάσι δτι άφορμήν εκδόσεως της έδωκε τό γεγονό; των αντικανονικών χειροτονιών
τοΰ Βρεσθένης. 'Εβι' «νκαιρΐα τοϋ γεγονότος ίιοΰτου... κυκλοφορεί τήν ανωτέρα» Έγκΰ-
κλιον, χιρησυμοπΌΊών ώ ς « σ ω ί τ ή β ι ο ν » δ ό λ ω μ α κ α Ι τ ό κ ή ρ υ γ μ α
τ ή ς ά π ω λ ε ί α ς τ ή ς χ ά ρ ι τ ο ς , δ ν €| υ ο μ ωί ς ο υ δ ε μ ι ά ς σ υ ν ε -
π ε ί α ς ά Κ έ ν ο ν ΐ ι α ύ τ ο ν . . . Δυσιτυχώς δριως ουδένα καοπδν επέφερε κα«
ή ενέργεια του αυτή διά πολλούς 6ε6αίως λόγους...».
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καλ^ τη πίστει καί έξ αγαθοί τοϋ συνειδότος άκολουβοΟντας τόν παρασυνάγωγον
Έπίσκοπον έκ ποιμαντορ'.κή'ς προνοίας, άν θέλωσι οδτοι τήν ψυχικήν αυτών σω-
τησίαν συνισΐ&μεν όπως άποκηρύξωσιν αυτόν %αΙ τάς άντικανονικάς καΐ ξενόφω-
νους διδασκαλίας, τάς άντικειμένας εις τό υγιές καί ακραιφνές πνεΟιμα τϊχ Όρ-
θοδοξίας.

Άπό τοιούτων παρομοίων ψευδοδιδασκάλων βέλων δ θεηγόρος "Απόστολος
Παύλος να προφυλάξω τάν μαθητήν του Τίμόθεον συνιστφ είς αύτον τά έξί)ς: «ΤΩ
Τιμόθεε τήν παρακαταθήχην φύλαξον έκτρεπόμενος τ&ς βέβηλους κενοφωνίας καΐ
αντιθέσεις της ψευδωνύμου γνώσεως, ήν τίνες έπαγγελόμενοι περί τήν πίστιν ήστό-
χη^αν» καΐ άλλαχοΰ «πονηροί δέ άνθρωποι καΐ γόητες προκόψωσιν ΙπΙ τ& χείρον
πλάνώντες καΐ πλανώμενοι. Σύ δέ μ̂.ένε 4ν οίς Ιμαδες %αΙ έπιστώ;θης βΙΙδώς παρά
τίνος Ιμαθες» (Τιμ. Γ. 15 -13).

Τάς πατρικάς ημών ταύτας ύποθήκας %αΙ παραινέσεις άπευΐθύνοντες &% ποι-
μχντορικοΰ καθήκοντος προς τά πνευματικά τέκνα τ^ς ορθοδόξου παρατάξεως 'ήμών
καΐ προς τους καλ^ τ§ πίστει ά-κολουβοΟντας τήν παρασυναγωγήν, δι' ελπίδος ί-
χομεν δτι αδται θά εΰρωσι τήν δέουσαν άπήχησιν είς τάς ψυχάς τών οπαδών ημών
καί πρό πάντων εις τάς καρδίας των ανηκόντων είς τήν παράταξιν τών παρασυνα-
γωγών, τοσούτω μάλλον δσφ ή πεπλανημένη αϋτη παράταξις ΙγκυμΛνεϊ τήν ψυχι-
κήν άπώλειαν τών άκολο^θούντων αυτήν. 'ΕπΙ τη χρηστή ταύττ;) έλπίδι έπικαλού^
μεθά επί πάντας ημάς τόν άνωθεν φωτισμδν τοΟ Κυρίου ημών 'ΙηοοΟ» Χριστον., οΰ
ή χάρις καΐ τό άπειρον Ιλεος συν τ§ πατρική ημών εύχ^ καί εύλογί^ βϊη μετά
πάντων υμών.

Ή Ιερά Σύν,όδϋς
Ό Πράεδρος Τά «μέλη

Ό Μεγαρίδος ΧΡΙΣΦΟΦΟΡΟΣ
ί ' Ο Π ρ. Φλωρίνης ΧΡΓΣΘΣΤΟΜΟΣ Ό Διαυλείας ΙΙΟΛΓΚΑΡΠΟΣ

ΚΑΙ Η ΕΠΑΙΣΧΥΝΤΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ - ΔΗΛΩΣΙΣ
ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟΥ

Πιεζόμενος από τήν κακοδοξίαν ό πρώην Φλωρίνης προβαίνει καί είς
τήν κατωτέρω όλως έπαίσχυντον δήλωσιν, διότι ό πανικός έκ της χειρο-
τονίας τών νέων Επισκόπων συνεχίζεται, ή δέ Εγκύκλιος ούδεμίαν άπή-
χησιν εϊχεν, ει μή μόνον άρνητικήν άπό πάσης απόψεως.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΓΝΟΔΟΓ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ

ΕΛΛΑΔΟΣ (ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΩΝ)

Μετά βαθύτατης θλίψεως έπληιροφορήθη'μεν καί ήμεϊς το Ικλησιαστικον πρα-
ξικόπημα είς δ προέβη δ Επίσκοπος Βρεσθένης, χειροτονήσας επισκόπους άντικα-
ν&νικώς άνευ ουδεμιάς Ιτο-λησιαστικης ανάγκης, αλλά μ,όνον προς Ικμετάλλευοιν
καί έξυπηρέτησιν. τών προσωπικών χαΐ ατομικών οώτοΟ συμφερόντων.

Τήν τοιαύτην πραξι-κεπηματικήν καί ϊξωφρενικήν πράιξιν άποκηιρύττοντες ,μέ
δλην τήν δύναμιν τής ψυχής μας κα! ιμετά βδελυγμίας δηλοΟμεν βτι ήμεΐς ούδε-
μίαν εύθύνην ύπέχομεν διά τήν τοιαύτην άντικανονικήν πο&ξιν γνωστοΟ ίντος
δτι δ έν λόγφ επίσκοπος είς ούδεμίαν έκκλησι-αστικήν επικοίνωνίαν Έρχεται μεθ'
ημών άποκηρυχθιείς, ώς άποσυνάγωγος, λόγφ τών πολλών καΐ αλλεπαλλήλων αύ-
τοΰ αντικανονικών πράξεων είς &ς εξωθείται ύπδ τοΰ περιβάλλοντος του.

Ήμεϊς ειδικώς είς Κύπρον ή" Όρθόδοξος παράταξις ημών ουδαμώς εκπροσω-
πείται ούτε κληρικών, οΰτε υπό λαϊκών.
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Πάντα ταύτα θλίβουν ήμ#ς <βα·θύτατα δι' δ καί εύχόμ,εθα δπως αί ρμ
Εκκλησιαστικά! ΆρχαΙ άρβώσιν είς τί> ΰψος τών περιστάσεων χαΐ θεραπεύσωσιν
τήν χαίνούσαν πληγήν τοΰ ημερολογιακού ζητήματος.

Ή Ίερα Σύνοθος τών Γ.Ο.Χ. Ελλάδα;

Ό Πρόεδρος Τά Μέλη
Τ Ό Μεγαρίδος ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

ί Ό Πρ. Φλωρίνης ΧΡΓΣΟΣΤΟΜΟΣ τ Ό Διαυλείας ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ

Στιγματί2ομεν τάς τολμηρός θέσεις τοϋ πρώην Φλωρίνης και τών συ-
νεργατών του (οι οποίοι δέν ήργησαν νά επιστρέψουν κάί πάλιν είς τόν
Νεοημερολογιτισμόν), αϊ όποϊαι αποκαλύπτουν τόν πανικόν, αλλά καί τό
μίσος κατά τοϋ όσιου καί υπερμάχου της "Ορθοδοξίας Άνδρος.

Εις τήν κατάπτυστον ταύτην δήλωσιν δηλώνουν:
1) "Οτι χειροτονίαι νέων "Επισκόπων δήθεν είναι Πραξικόπημα, ά ν-

τ ι κ α ν ο ν ι κ ή κ α ί ά ν ε υ ο υ δ ε μ ι ά ς ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ή ς
ά ν ά , γ κ η ς ε ν έ ρ γ ε ι α ! !

Δυστυχώς δι' αυτούς απεδείχθη, δτι οϋτε πραξικοπηματική καί οϋτε αν-
τικανονική ενέργεια ήτο, διότι αδήριτος εκκλησιαστική ανάγκη - επιταγή,
ήτο ή χειροτονία Επισκόπων" Λέγουν ταύτα, διότι ήθελον νά μείνη ή Εκ-
κλησία άνευ Επισκόπων διά νά διαλυθούν οι Γ.Ο.Χ. Οΰτε "Ορθόδοξοι Αρ-
χιερείς ύπήρχον, αλλά καί οι κακοδοξοϋντες ήσαν δεσμευμένοι νά μήν χει-
ροτονήσουν, ό π ω ς κ α ί δ έ ν έ χ ε ι ρ ο τ ό ν η ί σ α ν , αλλά άνέλα-
6ον νά σπιλώσουν τόν χειροτονήσαντα καί τάς χειροτονίας, αί όποϊαι απο-
λύτως ήσαν ενέργεια τοϋ "Αγίου Πνεύματος.

2) Αποκηρύσσουν (μέ άναιδεστάτας εκφράσεις) τήν Πράξιν της χει-
ροτονίας καί δηλοϋν ότι δέν έχουν καμμίαν εύθύνην, δ ι ό τ ι . . . δήθεν τόν
άπεκήρυξαν.

"Αποκαλύπτουν μόνον τήν κακοδοξίαν των, τήν άμηχανίαν των καί τό
μίσος. Δέν έχρειά^ετο νά αποκηρύξουν κάτι τό οποίον, δέν έπραξαν καί
επομένως δέν έχουν ασφαλώς καμμίαν εύθύνην, μάλιστα επιμελώς καί συ-
νειδητά άπέφευγον καί δέν έπραξαν.

Είναι δέ τελείως φαιδρόν, ότι άπεκήρυξαν τόν Βρεσθένης Ματθαίον.
Τό αληθές είναι, ότ ιο ί ί δ ι ο ι ά π ε κ η ρ ύ χ θ η σ α ν ύ π ό τ η ς
" Ε κ κ λ η σ ί α ς τ ώ ν Γ. Ο. Χ. ήτοι της "Αληθούς "Εκκλησίας, διά τάς
κακοδοξίας των καί τό1 σχίσμα των.

3) Αυτοί δέν είχον εκπροσώπους είς Κύπρον καί αυτό ήτο ευλογία
διά τήν μαρτυρικήν νήσον, ή "Εκκλησία όμως τών Γ.Ο.Χ. έκπροσωπείτο καί
εκπροσωπείται έκτοτε και έπρεπε και πρέπει νά έχη "Επισκόπους.

Παρομοίαν άνακοίνωσιν έξέδωκεν καί ή Π.Θ.Ε.Ο.Κ. οργάνωσις^τοϋ
πρώην Φλωρίνης αποτελούμενη κυρίως έκ νεοημερολογιτών ϋποκρινομέ-
νων τους παλαιοημερολογίτας, διά νά προωθούν τάς θέσεις τοϋ πρ. Φλω-
ρίνης. "Ιδού και ή άπάντησις της "Εκκλησίας τών Γ.Ο.Χ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΝ Γ.Ο,Χ.
Ενεφανίσθησαν είς τους «Καιρούς» της 19ης Δεκεμβρίου λήγοντος Ιτους καΐ

είς τήν «Βραδυνήν» της 20ής Ιδίου ώς καί είς ίκτακτον ίκδοσιν τής «Φωνής της
ΌρΒοδοξίας» παράδοξα βσον καί ψοφοειδή δημοσιεύματα υπογραφόμενα το μέν
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πρώτον παρά τίνος Άλ. Κόντου καί Σ. Ραυτοπούλου, τά δέ δεύτερα παρά τοΟ
πρ. Φλωρίνης καί των Μεγαρίδος Χριστόφορου καί Διαυλβίας Πολυκάρπου, διά-
των οποίων διαφαίνεται διάχυτος <δ φόβος και δ τρόμος, δστις κατέλαβεν αυτούς
διά τήν χειροτονίαν των νέων Επισκόπων των Γνησίων Όρ'θοδό'ξ,ων Χριστιανών,
Εσπευσαν δέ να νίψωσι δημοσία τάς χείρας αυτών καί νά διαστείλωσιν άφ* ήιμών
τάς εύΊθύνας, άποδοκιμάζοντες, άνευ ούβενός άποχρώντος λόγου τήν ένέργειαν ταύ-
την χαρακτηρίζοντες ώς πραξικόπημα καί έξωφρενισμόν.

Προ της αχαρακτήριστου δθεν καί προδοτικής τοϋ Ίεροϋ ημών αγώνος ενερ-
γείας ταύτης των ώς ανο προσιΐνκων ευρισκόμεθα ·είς τήν δδυνηράν ανάγκην, νά
δώσωμεν δημοσία μίαν άπάντησιν έν πλήρει έπιγνώσει της Ποιμαντικής ημών απο-
στολής καί νά δηλώσωμεν τά εξής:

1. Εις ουδέν πραξικόπημα προέβημεν ώς κακοβούλως χαρακτηρίζεται ή χει-
ροτονία των νέων Επισκόπων, άλλ' έπράξαμεν ιμόνον τό καθήκον μας, ώς 'Αρχιε-
ρεύς της χειμαζόμενης Μητρός ημών Όρθοδόξου Εκκλησίας, τό οποίον ύπηγόρευ-
σαν εις ήμας οί Θείοι καί 'ΙεροΙ κανόνες καΐ αϊ πολλαπλαΐ άνάγκαι τοϋ Ίεροΰ ή-
μών αγώνος. Εις τήν άποφασιν δέ ταύτην ήχθημεν κατόπιν τών Ιπιμόνων παρα-
κλήσεων τοΰ" περί ήμας Ίεροϋ Κλήρου καΐ τοΰ Γνησίου Όρθοδόξου Χρισΐιανικοϋ
κόσμου, Εσωτερικού καΐ Εξωτερικού, οίτινες διά πλείστων αιτήσεων, αναφορών
καί αυτοπρόσωπων παραστάσεων Ιπί μακράν χρονικήν περίοδον άνεφέροντο ήμΐν
καί ε'ις ας ύπήκουσα αποκλειστικώς καί μόνον ϊνα μή στερήσω τήν Έκκλησίαν τοϋ
Χρίστου των κανονικών αυτής ποιμένων καί κατακριθώ ύπό Θεοΰ καί ανθρώπων
ώς δ πούρος ζοϋλος δ ,άχοκρύψας τό τάλαντον.

2. Θλΐψις βαθύτατη κατέλαβεν ημάς διότι άνθρωποι όνομάζοντες εαυτούς Αρ-
χιερείς πεφώνται δημοσί* καί ενυπογράφως νά προσάψουν ήμΐν την μομφήν δτι
έκμεταλλευόμεθα τήν άφοσίωσιν τοΰ Γνησίου ΌρΟο^όξοχ) ποιμνίου ημών ένφ είναι
γνωστόν άνά τό Πανελλήνιον, μάλιστα δέ είς τάς Αθήνας καί τον Πειραιά δπου
άπό τοΰ 1909 άγωνιζόμεθχ τόν τίμιον αγώνα προς άναστήλωσιν της Όρθοδοξίας
ετι δέ καί εις αυτούς τους ίδιους, 8τι ήμεΐς, ύποτασσόμενοι εις τήν άσκητικήν πε-
νιχράν λιτότητα ούΜποτε Ιδέχθημεν μισθόν ή άμοιβήν τινά αλλά καί αυτούς τους
δίσκους τών Εκκλησιών κατηργήσαμεν.

3. Παρ' δλον δτι δέν αρμόζει εις ημάς, έν τούτοις θά Ιπρεπε νά λεχθή δτι οί
υπογράφοντες τά ώς ανω δημοσιεύματα είναι οί είσελθόντες είς τόν Ιερόν ημών
αγώνα κινούμενοι έκ προσωπικών αίτιων εναντίον τοΰ Αρχιεπισκόπου Αθηνών,
κατά τό 1935 πλανούν δέ καί εκμεταλλεύονται τόν άπλοϊκόν καί αφελή κλήρον
καί λαόν τών Γνησίων "Ορθοδόξων Χριστιανών, ί'να διάγωσιν έν ευμάρεια, μή εν-
διαφερόμενοι διά τήν πρόοοον τοΰ Ίεροΰ ημών αγώνος. Ά π ' αρχής δέ κατατρίβον-
ται εις μισθούς, εισπράξεις, δίσκους, διατιμήσεις κηροΰ κ.τ.λ.

4. Περί παντός ζητήματος αναγομένου είς τό άξίωμά μας και ουχί είς τήν
αρμοδιότητα της καθ' ημάς Ιεράς Συνόδου, παρ' ούδενός ώθούμεθα άλλ* §χομεν
δλην τήν πνευματικήν δύναμιν ί'να άποφασίσωμεν μόνοι, τοΰ δέ περιβάλλοντος ή-
μών τήν αξιοπρεπή σεμνότητα, τό ήθος καί τάς άρετάς ουδείς ποτέ ήιμφεσβήτησε,
διότι είναι πάντα αποδεδειγμένα.

5. Εις τήν μεγαλόνησον Κύπρον βεβαίως οδτοι ούδεμίαν άνάμιξιν Ιχουσιν,
διότι ούτε £να Χριστιανόν δέν εκπροσωπούν, οί δέ Κύπριοι Χριστιανοί αντελήφθη-
σαν εγκαίρως τί φρονοΰσι καί τί πιστεύουσιν οδτοι, ώστε νά μή προσφέρωσι καρ-
δίαν εμπιστοσύνης.

6. Είναι ψευδές δταν λέγεται παρά τών ανωτέρω προσώικαν δτι μάς άπεκή-
ρυξαν διότι είναι τοις πάσι γνωστόν καί δνΤνήσιος Όρθόδοξος Χριστιανικός κόσμος
καλώς γνωρίζει, δτι ήμεΐς άπεκηρύξαμεν αυτούς, (άποδεικτικόν ύπ' αριθ. 2334
οικαστικοΰ κλητήρος Δ. Στράγκα) τήν 18ην Σεπτεμβρίου 1937, διότι καταπρο-
δώσαντες τόν Ιερόν ημών αγώνα Ιπανήλθον έπί τόν ίδιον Ιμετον, προσέτι δέ διά
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τά άντιορθόδσξα καί νόθα φρονήματα των. Διότι ένφ %ατά τδ Ιτος 1935, δτε β'Ισ-
ήλθον εις τον 'Ιερόν αγώνα έκήρυξαν την Έκκλησίαν της Ελλάδος Σχισματικήν
συμφώνως ταΐς άποφάσεσι τών Πανορθοδόξων Συνόδων των Ιτών 1583. 1587, 1593, /
αί'τινες κατεδίκασαν το Γρηγοριανδν Ήμερολόγιον,, κατά τδ Ιτος 1937 άνήρεσαν
την πρώτην των δμολογίαν γραπτώς καΐ προφορικώς καΐ διεκήρυξαν δτι ή Διοι-
κούσα Εκκλησία της Ελλάδος δέν είναι Σχισματική και δτι τά μυστήρια της Ε-
χουν πλήρη την χάριν,· αί δέ πράξεις της δλον τδ κϋρος καΐ τήν κανονικότητα. Αύ-
τοκαθηρέθησαν επομένως, διότι είναι γνωστόν, δτι ή Εκκλησία αδτη καθήρεσε
τούτους.

7. Έκπλησσόμεθα άλλα και θλιβόμεθα δταν τά έν λόγω πρόσωπα αύτοτιτλο-
φοροϋνται Ιερά Σύνοδος τών Γνησίων Όρθοδόξων Χριστιανών της Ελλάδος, καθ'
ην στιγμήν οδτοι καθαιρεθέντες ήρνήθησαν καί τήν Άρχιερωσύνην των καΐ τδν
αγώνα της Όρθοδοξίας, έπί δέκα δέ Ιτη παρέμειναν είς τήν κακοδοξίαν παραδε-
χθέντες τήν καθαίρεσίν των ώς εμφαίνεται έκ τών κατωτέρω επισήμων εγγράφων
προς τόν Άρχιεπίσκοπον Αθηνών καΐ τήν Σύνοδον ΐής διοικούσης Εκκλησίας ε-
χόντων οΰτω:

Δ ή λ ω σ ι ς. — Ό υποφαινόμενος Χριστόφορος Χατζής δηλώ διά της ενυπό-
γραφου δηλώσεως μου, δτι παρασυρθείς και πλανηθείς «ίς πράξεις κατακριτέας κα-
τά της ένότητος της Εκκλησίας και μετανοών είλικρινώς, αποκηρύσσω πάν τδ φέ-
ρον τήν ύπογραφήν μου εντυπον, ή προφορικά κηρύγματα μου και τά κοινοποιη-
θέντα διά δικαστικού κλητήρος έν τ^ Ιεράς Συνόδω σχετικώς προς τε τδν κανονι-
σμδν καί νόμιμον καταρτισμών της Ιεράς Συνόδου της Ελλάδος και τήν αρμοδιό-
τητα τών Συνοδικών δικαστηρίων.

Ωσαύτως αποκηρύσσω τάς περί διορθωμένου ημερολογίου δοξασίας τών λεγο-
μένων Παλαιοημερολογιτών, πιστεύων δτι και μετά τήν ύπό της Εκκλησίας γε-
νομένην διόρθωσιν τοΰ ημερολογίου δέν διεσπάσθη ή ένότης της Όρθοδόξου, Μιας,
"Αγίας, Καθολικής καΐ Αποστολικής Εκκλησίας. Δηλώ δέ ανεπιφυλάκτως δτι ώς
καί πρότερον, οΰτω1 καί έφ®ξής ©ά επιτελέσω πλήρως τδ καθήκον φοο προς τήν
Μητέρα Έκκλησίαν καί συμφώνως πάντοτε προς τε τάς αποφάσεις χαΐ τά κελεύ-
σματα τής έν Ελλάδι επισήμου Εκκλησίας. Προσεπιδηλώ δε δτι διά τής αποδο-
χής τοΰ διορθωμένου ημερολογίου ουδόλως ϊθίγησαν τά δόγματα καί ή Ιερά Πα-
ράδοσις τής Αγίας ημών Εκκλησίας. Ώ ς προς τδν χαρακτηρισμδν Σχίσματος έκ
τής αποδοχής τοΰ διορθωμένου ημερολογίου δηλώ και αδθις ανεπιφυλάκτως δτι
Σχίσμα δέν υφίσταται εν τή Εκκλησία ημών.

Έν .Αθήναις τή 18η Ιουλίου 1935

Ό Δηλών
ΧΡΙΣΤΌΦΟΡΟΣ ΧΑΤΖΉΣ

Πανομοιότυπον τής τοιαύτης δήλωσιν υπέγραψε ν καΐ δ Πολύκαρπος Αιώσης.

Διά τήν άκρίβειαν τών ανωτέρω

Ό Άρχιγραμματεύς τής Ιεράς Συνόδου

ΣΠΓΡΙΔΩΝ ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ

Είς δέ τήν έκδοθ'έΐσαν 'μελέτην τοΟ Δικηγόροι Ά&ηνών, Τίτου Λ. Πετρο-
πούλου έπιγραφομένην «Τδ εγκυρον τής είς Έπίσκ^πον χειροτονίας τών θεοφιλέ-
στατων Χριστόφορου Χατζή καΐ Πολυκάρπου Λιώση, Συμβολή είς τδ Κανονικδν-
Δίκαιον τής Όρθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας» κα Ιείς τήν σελίδα 24, είς ύπό-
μνημά του πρδς τδν Άρχιεπίσκοπον Αθηνών, γράφει δ Χριστόφορος Χατζής:

Υπόμνημα τοΰ θεοφ. Χριστόφορου Χατζή. Έ ν Πειραιεΐ τή 11η Ιανουαρίου
1938. Πρδς τδν Μακαριώτατσν Άρχιεπίσκοπον Αθηνών και πάσης Ελλάδος Κύ-
ριον Χρυσόστομον, ώς Πρόεδρον τής Ί . Συνόδου, Αθήνας.
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Επισταμένη καί εμβριθής μελέτη τών Εκκλησιαστικών κανόνων με ήγαγεν
εις τά κάτωθι συμπεράσματα. Παραδέχομαι έξ ολοκλήρου, δτι ή χειροτονία μου οδσα
όπερόριος καί άπολελυμένη, καλώς ύπό τοΰ Ανωτάτου Εκκλησιαστικού δικαστηρίου
έκηρύχθη άκυρος, έξ οδ και ουδέποτε ήξίωσα δτι είμαι Επίσκοπος Μεγαρίδος. . .

8. Ήμεΐς εΕς οόδεμίαν ουδέποτε ένεγράφημεν Όργάνωσιν, είναι δέ τουλάχιστον
παιδαριώδες τό άναγραφέν είς τους «Καιρούς» ύπό της Πανελληνίου Θρησκευτικής
καί Εθνικής Όρθοδόξου Κοινωνίας, δτι διεγράφημεν τοΰ Καταλόγου τών Αρχιε-
ρέων των, διότι ούτε ποτέ ένεγράφημεν εις αυτήν ούτε αΰτη υπήρχε κ&ν τότε, δταν
ημείς άπεκηρύξαμεν τους ώς άνω Αρχιερείς καί ήτις "Οργάνωσις, ουδέν δλλο εκ-
προσωπεί εντός τοΰ Ίεροϋ της" Όρθοδοξίας αγώνος, εκτός 30 - 50 επιπόλαιων Χρι-
στιανών, παρ' δλον δτι έπιξιώκουσι νά έμφανίζωνται ώς πολυάριθμος Όργάνωσις,
μέ τόν σκοπόν. νά εξαπατούν τους πολιτικούς δτι δήθεν Ι-Άπροσωποϋν τόν Όρθόδο-
ξον Χριστιανικόν κόσμον δπως ακριβώς οί ποιμένες αυτών. Διότι γνωστόν τυγχάνει,
δτι ήμεΐς έκπροσωποΰμεν τό 90ο) ο τών Γνησίων Όρθοδόξων Χριστιανών Έσωτερι-
κοΰ καί Εξωτερικού καί μόνον τά 10ο) ο εκπροσωπούν δλαι αί αλλαι παρατάξεις.

9. Είναι προσέτι γνωστότατα τά φρονήματα τών τε Αρχιερέων καί τών άκο-
λουθούντων αυτούς κληρικών καί λαϊκών, δταν μάλιστα ή συνείδησις αυτών ανέχε-
ται τό υπό τοΰ πρ. Φλωρίνης, γραφέντα εις τό κατά τό έτος 1947 εκδοθέν παρ' αύ-
τοΰ βιβλίον ύπό τόν τίτλον «Υπόμνημα προς τήν μέλλουσαν νά συνέλθη Πανορθόδο-
ξον Σύνοδον» είς καιρόν δτε τό έπάρατον καί &θεον Κ.Κ.Ε. αιματοκύλισε τήν Ελ-
λάδα. Γράφει λοιπόν είς τήν σελίδα 7 «. . . Ό θρίαμβος τής Εκκλησίας τοΰ Χρίστου
επετεύχθη διά τής πανσθενουργοΰ δυνάμεως τοΰ Χρίστου, ώς μέσου καί Όα^ά^ΟΜ
χρησιμεύσαντος τοΰ Έξοχωτάτου Στρατάρχου Στάλιν καί τών ενδόξων συνεργατών
αύτοΰ πολιτικών τε καί Στρατιωτικών. Καί αΰτη ή άλλοίωσις τής δεξιάς τοΰ Ύψι-
στου», έξυμνών οΰτω τους άρχιδολοφόνους τής 'Ανθρωπότητος. Είς διάστημα δέ δ-
λοκλ-ήρου 14ετίας, δσον ισχυρίζονται δτι ευρίσκονται είς τόν Ιερόν αγώνα οδτε έν
άρθρίδιον ή βιβλιαράκι έγραψαν ή έστω ώμίλησαν έν Έκκλησίαις κατά τοΰ άθεου
κομμουνισμού, ένω ήμεΐς, διαβλέψαντες τόν κίνδυνον άπ' αρχής τοΰ Ίεροϋ ημών α-
γώνος, έγράψαμεν καί γράφομεν καί δ\).ολογοϋ\χεν καί κηρύττομεν κατά τοΰ προ-
δοτικοΰ καί απάτριδος κομμουνισμού καί

10. Ήμεΐς έφ' δλων τούτων δέν μνησικακοΰμεν ουδέ διαμαρτυρόμεθα. Μόνον
θά ήθέλομεν νά άκούσωμεν παρά τών καθ' ημών επιτιθεμένων δήθεν Γνησίων Όρ-
θοδόξων Αρχιερέων νά δηλώσουν σαφώς καί κατηγορηματικώς, καί προκαλοΰμεν
χούχους προς τοΰτο, τά έξης.

α) Κατέστη Σχισματική ή Εκκλησία τής .Ελλάδος διά τής παρ' αυτής εισα-
γωγής τοΰ τετράκις καταδικασθέντος άπό τών Π ανορθόδοξων Συνόδων Παπικοΰ -ίι-
μερολο-γίον, δ υ ν ά μ ε ι κ α ί ε ν ε ρ γ ε ί ς , ή ο ΰ ;

β) "Εχουσι τήν χάριν καί δλην τήν εγκυρότητα τά μυστήρια της, ή ου;
Έχουν κανονικότητα α£ αποφάσεις της, ή ου;
Δέν θά ήτο εντός τών ύπ' αυτών παραδεδεγμένων καί δέν θά ήσαν συνεπείς

προς τάς πνευματικάς κατευθύνσεις των ο! ώς ανω Αρχιερείς τών Γνησίων Όρθο-
δόξων ύπογράψαντες τά καθ' ημών δημοσιεύματα έάν άπήντων σταθερώς καί άνεν-
δοιάστως έπί τών τόσον απλών αλλά τόσον βαθύτατα θρησκευτικών τούτων ζητημά-
των, τά δποΐα μάλιστα, ειρήσθω έν παρόδφ, άπομακρύνουσιν ημάς άπόί τήν πεπλα-
νημένην τούτων άντίληψιν;

Έκ τής απαντήσεως ταύτης αυτομάτως θά) προχύψη ή λύσις τοΰ ζητήματος καί
θά άποδειχθή τί είναι Όρθοδοξία καί τίνες οί Γνήσιοι Όρθόδοξοι.

"Ομως τήν κρίσιν άφήνομεν είς τους προσφιλείς ευσεβείς καί "Ορθοδόξους Χρι-
τιανούς.

Ό Αρχιεπίσκοπος τής Εκκλησίας τών Γ.Ο.Χ. τής "Ελλάδος

ΐ Ο ΒΡΕΣΘΕΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ


