
Μς το προηγοΰμενον τεΰχος τοϋ «Κ.Γ.Ο.» π>αρ€θε0«ιμ*ν κιείμβνα, έκ των άΛοίων προ-
κύπτουν εμφανώς οι λόγοι δια νους οποίους ό Επίσκοπος Κυκλάδων Γερμια-νός άπεκόπη
κιαΐ ,^πεμακιρύνθη τον Επισκόπου Βρ>εο<6ΐέ·νης ΜαιτΦαιίου. Το άπό 12.-5.1943 Ι"γγραφον των
ένδεκα κληρικών, το οΛαϊον «πηϋθυναιν εις αμφότερους τους ΈίΛσχόπους, (παρά τό γεγονός
οτι δεν είναι ενα αψαγον κείμενον) όμως οαφώς μαρτυρεί τα σοβαρά αίτια, τά οποία
ώδήγησαν εις άποσ%ισιν τον Κυκλάδων. Ή εξ αιτίας τοΰ εγγράφου τούτοι» εκδοθείσα εγκύ-
κλιος τοΰ Επισκόπου Βφεσβιένης ΜαηΐθΌ3ίιοιυ (25.5.1943) άπιοΜαλύΛτίει τάς κατ' αύτοΟ κατη-
γορίας ώς αδίκους, αΛοοια·θΐιστ§ 6έ τόν τεχνικώς έγερΦέντα ΰόηυ&ον νπ6 τοΰ^ Κυκλάδων
»αί τίνων άλλων, πατά νοΰ Βριεβθένης Μα-θταίου. Ταύτα έπι6ε6αιοΰνται κ«1 έκ της άπο
31.8.1943 επιστολής, ην έίειθέσαμεν.

Εις τίό «αιρόν άρθρον *ά ϊδωμεν την από 14.10.1943 Έγκϋκλιον τοϋ Κυκλάδων Γερ-
μανοϋ και την από 12.10.1943 'Βγκϋκλιιον ΐοΰ ΒριείΛένης ΜατΦαίαυ.

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ
ΌΙ Κυκλάδων Γερμανός εϊχεν δημιουργήσει μεγάλον Θόρυβον εις

τόν χώρον της Έκκλησίαα των Γνησίων Όρθσδόξων Χριστιανών (ΓΟΧ).
Και έκ λόγων πίστεως, ώς εϊδορεν, κοϊ έκ τοΟ ιδιόμορφου! χορακτήρος του,
είχεν αναταράζει τους πιστούς. Χαραικτηριστική είναι ή από 125.1942 επι-
στολή τήν οποίαν έξεθέσαμιε εϊς τό προηγούμενο τεύχος. "Οφειλε, κατό-
πιν των τόσων και δή σοβαρών κατηγοριών, νά απάντηση, δημοσίως δια
νά ειρήνευση τους πόντος και έργασθη διό τήν ενότητας τήν οποίαν είχεν
διασπάσει από τοϋ 1942 (δρα Κ.ΓΟ. Σεπτέμβριος 1982, σελ. 244 και 245)·
Δυστυχώς δέν έπραΕεν τίποτε άπό δ,τι έπρεπε, καιϊ άπό δ,τι έπραξεν ό
Βρεσθένης Ματθίαϊος, άπαντήσας δημοσίως προς τους κατηγόρους του,
διά της οποίας και αυτούς είρήνευσεν κα'ι τήν άλήθειαν άπεκατέοτησεν.
Ό Κυκλάδων αρκείται μόνον εις ιδιωτικός έπιστολάς, καϊ μόλις τόν Ό -
κτώβριον τοΰ 1943, θά έκδώση τήν ύπ' αριθ. 33)14-10.43 έγκύκλιον, άλλα
και δι' αυτής σύδεμίαν όπάντησιν δίδει, και σύδεμίαν των σοβαρών κατη-
γοριών αναιρεί ή ανακαλεί. ΆντιθΙέτως, προσπαθεί νά μην θι'Εη ούδεναι άπό
τά θέρατά του, άλλα μόνον νά δηιμιουργήση τήν έντύπωσιν ότι κατώτεροι
άνθρωποι, υπόδικοι και εχθροί του τόν συκοφαντοΰν. Περί νέου, περί παΓ
λαιοΰ, περί ομολογίας πίστεως, αταξιών, ψευδών κατηγοριών κλπ. ούδένα
λόγον ποιεί. Ιδού αϋτη:

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Αριθ. Πρωτ. 33 Έν Αθήναις τ^ 14.10.1943 (π.ό.ή.)

ΕΓΚΓΚΛΙΟΣ

Προς τους ΑΕδεσιμωτάτους Ιερείς, εντιμότατους Επιτρόπους

και ευλαβέστατους Γνησίους Όρθοδόξους Χριστιανούς.

Τέκνα έν Κυρίψ αγαπητά,

Μετά πο/λης θλίψεως έπληροφορήθημεν, δτι εσχάτως ολιγάριθμοι τινές κλη-

ρικοί, καί τίνα δργανα τούτων διασπείρουσιν, ασυστόλως ψευδόμενοι, διαφόρους συ-
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κοφαντίας, παρουσιάζοντες με ώς δήθεν μή όρθοφρονοϋντα και έπιζητοΰντες να κλο-
νίσο)σι τήν έπί τον αμεμπτον, νόμιμον και Όρθόδοξον Έπίσκοπον έμπιστοσύνην ύ-
μών πάντων, τοΰ Χριστεπωνύμου πληρώματος, ίνα δια τών ψευδών —άπερ κατά
Βασίλειον τόν Μέγαν «έσχατος δρος της πονηρίας εστί» — προσελκύσωσι προς εαυ-
τούς και δια τήν ίκανοποίησιν τών ιδιοτελών σκοπών των, πάντα, δστις θα έξη-
πατάτο καί θα έπίστευεν δτι οδτοι — οί έν τη πραγματικότητι καταπατοΰντες πάν-
τα θείον καΐ άνθρώπινον νόμον — είναι δήθεν οί μόνοι Όρθόδοξοι και άσφαλτοι
ποιμένες.

Έκ τών ανδρών τούτων, δ μέν τυγχάνει ήδη καταδεοικασμένος παρ' υμών,
και συμφώνως προς τους θείους Κανόνας, εϊς έκκλησιαστικήν ποινήν, κατ' άλλων
δέ εκκρεμεί ή πρόκειται συντομώτατα να διαταχθη προανάκρισις, ώς κατηγορου-
μένων δια πολλαπλές παραβάσεις τών Ιερών Κανόνων, συνεπαγομένας ποινάς βα-
ρύτατους.

"Οθεν ούδεμίαν πρέπει να δίδητε πίστιν εις τους λόγους και διαβολάς άς δια-
σπείρουσιν ούτοι, κινούμενοι έκ μίσους, πάθους καί πόθου έκδικήσεως, άλλ' δσά-
κις τυχόν ήθελε γεννηθη εις σας αμφιβολία τις ή απορία ή δισταγμός, μετά %<χρ-
ρονς να άπευθύνησθε άπ' ευθείας προς έμέ, προφορικώς ή εγγράφως, βέβαιοι δν-
τες, δτι θα τύχητε απαντήσεως ίκανοποιούσης κατά πάντα υμάς, καί τελείως συμ-
φώνου πρδς τους θείους Κανόνας. Διότι πάντοτε παρεκαλοϋμεν ύμας, τοϋτο να ε-
χητε ύπ' δψιν :

"Οτι δηλαδή ήμεΐς άείποτε — καί επί πολλάς δεκάδας ετών — όρθοτομοΰ-
μεν τόν λόγον της αληθείας της τοΰ Κυρίου καί Θεοΰ ημών, καί ρητώς καί πάλιν
μετά χαράς τονίζομεν καί δμολογοΰμεν, δτι άποδεχόμεθα μέν πάν δ,τι ή Αγία
Γραφή καί οί θείοι Κανόνες τών "Αγίων Αποστόλων καί τών Ζ' Αγίων Οικουμε-
νικών Συνόδων καί τών Τοπικών τοιούτων καί ή Ιερά Παράδοσις παραδέχονται,
άπορρίπτομεν δέ καί άποδοκιμάζομεν καί άναθεματίζομεν, πάν δ,τι οδτοι. καταδι-
κάζουσι και άπορρίπτουσιν. Ούδεμίαν δέ πώποτε μήτε διεννοήθημεν κάν προσβο-
λήν κατά της θεοσδότου Όρθοδόξου Πίστεως ημών, της Όποιας τουναντίον, (μαρ-
τυροΰσι δ' άναντιλέκτως αϊ έξορίαι ημών κατά τήν γεροντικήν ημών ήλικίαν εις
τόπους άξενους, καί α.1 υπέρ της Όρθοδοξίας φυλακίσεις καί δίκαι), άείποτε υπερ-
αμύνθημεν μεθ' δσης δυνάμεως εΐχομεν, Ιπί κινδύνω πολλάκις της ζωής ημών, ην
ευχαρίστως προσηγάγομεν καί προσάγομεν θυσίαν άδήμαντον τώ Κυρίω καί
θεώ ημών.

Συνεπώς προς ταϋτα έπαναλαμβάνομεν, δτι συνιστώμεν καί παρακινοϋμεν υ-
μάς, δπως — Ιχοντες έν τω νφ τά προηγουμένως λεχθέντα — περιφρονήτε ώς συ-
κοφάντας καί μηδεμίαν άκοήν δίδητε είς τους αξιοθρήνητους τήν ψυ/ήν διαδοσίας
τούτους, άλλ' Ιχοντες σταθερώς προ οφθαλμών τοϋ Αποστόλου τών εθνών Αγίου
Παύλου τους προφητικούς λόγους, (προς Ρωμαίους επιστολή Ι Σ Τ ' 17), κατά
τους οποίους : "η

«Παρακαλώ δέ υμάς αδελφοί, σκοπεΐν τους τάς διχοστασίας καί τά σκάνδαλα

παρά τήν διδαχήν ην ύμείς Ιμάθετε ποιοΰντας, καί έκκλίνατε άπ' αυτών. Οί γάρ

τοιούτοι τω Κυρίω ημών Ίησοϋ Χριστώ ού δουλεύουσιν, αλλά τη Ιαυτών κοιλία,

καί δια τής Χριστολογίας καί ευλογίας έξαπατώσι τάς καρδίας τών άκακων».

Έκκλίνατε μέν άπό τών τήν άνομίαν έπιτελούντων ανδρών τούτων, τών θε-
λόντων νά συμπαρασύρωσιν εις δλεθρον και ψυχάς αθώων, καί μακράν τούτων τη-



ρεΐτε εαυτούς, ένθυμούμενοι, δτι κατά τον Προφητάνακτα «τον καταλαλοϋντα λά-

θρα τψ πλησίον αύτοΰ, τοϋτον Ιξεδίωκον». Συσπειρωθήτε δέ περί τον νόμιμον και

άπαρασαλεύτως τήν Όρθόδοξον Πίστιν τηροϋντα Έπίσκοπον υμών, ώς καί τό όρ-

%ζοξον πρεσβυτέριον αύτοΰ, καί άφοσιωθήτε μετά πίστεως καί σταθερότητος εις

τήν έπιτέλεσιν τών Χριστιανικών καθηκόντων καί έργων υμών, αδιαφορούντες προς

πάν εξω αυτών κείμενον.

Έστέ δέ βέβαιοι, δτι ούτω δρώντες καί υμάς αυτούς ωφελείτε, άκολουθοΟντες

εις τάς έπιταγάς τών Θείων Κανόνων, καί τον Αγώνα προάγετε δια της έξασφα-

λιζομ,ένης συνοχής καί ένότητος, καί άποδιώξεως πάσης &ψορ\ι·ης παρεξηγήσεων

καί παρανοήσεων, καί δή νέον Βάρρος καί ήθικήν τόνωσιν παρέχοντες τω Έπι-

σκόπφ υμών, δστις συναγωνιζόμενος μεθ' υμών τον αγώνα τον καλόν καί δίκαιον,

έχει δι' ελπίδος, δτι δεν θα άργήση νά ελθη ή ημέρα, καθ' ή'ν τή" προστασία καί

Ιπινεύσει καί βοηθεία τοϋ Κυρίου ημών Ίησοΰ Χρίστου, θέλει καί πάλιν θριαμ-

βεύσει ή Όρθοδοξία, προς δίκαιον Ιπαινον καί έγκαύχησιν πάντων ημών τών ά-

γωνισθέντων έν Κυρίψ Ίησοΰ Χριστφ, τοΰ Όποιου ή Χάρις καί τό άπειρον £"λεος

συν τη πατρική ημών ευχή καί ευλογία, εί'η μετά πάντων υμών. ΑΜΗΝ.

τ Ο ΚΓΚΛΑΔΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ

Βλέπει τις, ότι δέν κάμνει οϋτε άπλήν άναφοράν εις τάς άποδιδομένας
αύτω συγκίεκριμέναο βαρείαο. κατηγορίας. ^Αντιθέτως επιχειρεί νά διαούρη
όσους δικαίως τοϋ Ζητούν νά διορθώσπ και περιφρουρήαη μέ τήν ενότη-
τα τόν αγώνα τής Εκκλησίας.

01 ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΤΟΥ ΒΡΕΣΟΕΝΗΣ ΜΑΤΟΑΙΟΥ (12.10.1943)

Έπί έξαετίαν καϊ πλέον ύπομιείνος ό Βρεσθένης τήν συμπεριφοράν
τοϋ Κυκλάδων καί ιδιαιτέρως, τήν άκατοστασίαν του έν τή πίστει, πρό τής
κρισίμου πλέον καταστάσεως, επιχειρεί δι' άλλην μίαν φοράν νά αυγκρα*
τήση τόν Κυκλάδων, διό τοΰ αποστέλλει τήν άπό 15.9-1943 έπιοτολήν, εις
τήν οποίαν μή άπαντήσας ό Κυκλάδων τοϋ αποστέλλει τήν τελευταίαν έ-
πιοτολήν, 25.9.1943.

Αϊ έπιστολαϊ αύται περιελήφθησαν εις τήν άπό 12.10.43 Έγκύκιον τοΰ
Βρεσθένης Ματθαίου, τήν όποιον παραθέτομεν εις τήν συνέχειαν, ώς άπη-
χούσης πλήρως τήν κατάοτασιν, εις τήν οποίαν περιήλθεν ό 'Ιερός τής Εκ-
κλησίας άγων καί έΕ αιτίας τοϋ πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου και Δημη-
τριάδος Γερμανού, άλλα καί έΕ αιτίας τοϋ Κυκλάδων Γερμανού·

Παραθέτομεν ταύτη ν:
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ΕΚΚΛΗΣΙΑ Αθήναι
ΤΩΝ Γ.Ο.Χ. 12 "Οκτωβρίου 1943

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Π. Ο. ήμ.

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΓΚΛΙΟΣ

Π Ρ Ο Σ
ΑΠΑΝΤΑΣ ΤΟΓΣ ΕΓΣΕΒΕΙΣ Γ.Ο.Χ. ΚΛΗΡΙΚΟΓΣ & ΛΑΤΚΟΓΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΧΟΓ

Στώμεν καλώς, στώμεν μετά φόβου Θεού-
Τέκνα έν Κυρίω αγαπητά κιαΐ περιπόθητα.

Χάρις ύμϊν και ειρήνη και έλεος άπό Θεού και Πατρός και μονογενούς
Αύτοΰ Υιού, τοϋ Κυρίου ημών Ίησοϋ Χρίστου και Πνεύματος Αγίου, της Ά-
γιας και Όμοουσίου και Ζωοποιού και Αδιαιρέτου Τριάδος, εϊη μεθ' ημών
αδελφοί. Αμήν.

Στώμεν καλώς, στώμεν μετά φόβου Θεοϋ.
Τέκνα ημών έν Κυρίω αγαπητά και περιπόθητα.
Επειδή αϊ ήμεροι ας διερχόμεθα είναι λίον πονηροί (*)

Διά δέ τον Έπίσκοπον Κυκλάδων Γερμανόν, τί νά εϊπωμεν καϊ τί Λαλή-
σωμεν δι" αυτόν; Δυστυχώς και αυτός είναι όμοιος μέ τους ανωτέρω, τά
αυτά φρονήματα έχει και τάς αύτάς σαπράς πράξεις και Ίσως κοί χειρο-
τέρας ακόμη, καϊ καθημερινώς σκανδαλίζονται οϊ χριστιανοί έζ αίτίαΐ: του
καϊ Ζημιώνεται οϋτω ό Θείος και Ιερός ημών άγων.

Πολλάκις τόν παρεκαλέσαμεν, νά παύση τάς παρανόμους αύτάς πρά-
Εεις του και νά παύση νά φρονή αντίθετα προς την ΌρθοδοΕίαν μας, άλλ'
αυτός, όντί νά διορθωθη, τουναντίον έ€ετρέπετο εις ύβρεις και συκοφαν-
τίας εναντίον πάντων, οϊτινες τόν συνεβούλευον.

'Αφοϋ δέ έπΐ όλόκληρον έΕαετίαν τόν ύπεμέναμεν και τόν συνεβου-
λεύαμεν, όπως διόρθωση τάς παρανόμους πράΕεις του, και ουδέποτε η-
θέλησε ούτε νά μας άκούσπ καν, και έβεβαιώθήμεν ότι καί αυτός έχει τά
αυτά διεστραμμένα φρονήματα μέσα εις την ψυχήν του, ώς και οι άλλοι
οι ανωτέρω, άιπεφασίσαμεν νά καθαρίσωμεν την θέσιν μας καϊ μέ αυτόν,
διότι δέν είμεθα προσωπολάτραι και άς μείνωμεν έιστω και πέντε ή 10
καθαροί ΌρθόδοΕοι Ποιμένες, παρά νά κολάσωμεν μέ αυτούς τους πε-
πλανημένους Αρχιερείς την άθάνατον ψυχήν μας.

Διά τούτο άφοϋ πρωτίστως διά πολλών προσώπων και επιστολών τόν
παρεκαλέσαμεν νά διόρθωση ώρισμένα σαπρά.φρονήματα του, ατινα' άπά-
δουν Προς τήν ΌρθίοδοΕίαν και ούχϊ μόνον δέν τά διώρθώσεν, αλλά του-
ναντίον έξετρέπετο εις ύβρεις προφορικώς τε και γραπτώς εις τους άγιο-
ρείτας Πατέρα^ και εις τά κοινόν άπ' άμβωνος, ήναγκάσθημεν διά νά
λήΕη άπαΕ διά παντός αυτή ή ελεεινή κατάστασις, νά τοϋ άποοτείλωμεν
κατά τήν 15ην Σεπτεμβρίου 1943 (π.ό.ήμ.) τήν έξης έπιστολήν:

(*) "Ακολουθεί ιό πρώτον μέρος, το όίτοκχν αναφέρεται εΙς τους έκπιεσόντας Δηιιητριάδος
Γίρμηνον και προίην Φλωρίνης Χρυσόστομον.
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Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΒΡΕΣΘΕΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

ΚΑΙ Ο Σ Ϊ Ν ΕΜΟΙ ΙΕΡΟΣ ΚΛΗΡΟΣ

Π ρ ο ς
Τόν Θεοφιλέστατον Έπίσκοπον Κυκλάδων
κ,κ. Γερμανόν Βαρυκόπουλον
Ασκληπιού 22, Αθήνας

Κατόπιν της κοινοποιήσεως εις τους άγιορείτας Πατέρας τοΰ άπό 24 6.1943
(π.ό.ήμ.) έγγραφου υμών καί τοΰ από 26.6.1943 (π.ο.ήμ.) ετέρου τοιούτου προς

τον 'Αρχ. κ.κ. Άκάκιον Παππάν. Γνωρίζομεν ύμΐν τα έξης : Έξέτάσαντες έπα-
κρ'.βώς τάς άνυηέρω έπιστολάς υμών καί λαβόντες ύπ' δψιν πολλάς μαρτυρίας ά-
ξιοπίστων μαρτύρων κληρικών καί λαϊκών της ημετέρας παρατάξεως, καθώς και
την εν γένει άπελπιστικήν κατάστασιν τοϋ 'Ιεροΰ ημών αγώνος την δημιουργη-
θεΐσαν ένεκα της άστοχου διοικήσεως Υμών. Παρακαλοϋμεν δπως, ίνα τεθ^ τέρ-
μα εις την τοιαύτην κατάστασιν, εντός 9ημέρου χρονικού διαστήματος καθορίσητε
την στάσιν υμών καί συγκεκριμένως έπί τών κάτωθι :

α') Ν' άναιρέσητε εγγράφως προς ημάς τά γραφέντα παρ' υμών έν τ^ προς
την Εξελεγκτική ν επιτροπή ν επιστολή βλάσφημα, αίαχρά καί άήθη περί τών συμ-
βόλων τών εκπαλαι εγκεκριμένων παρά της "Ο^ο^ό'φΜ Εκκλησίας, τών συμβαλι-
ζόντων τήν Κυρίαν Θεοτόκων (Κριτική Ικθεσις κ.λ.π. σελίς 11—12, δρα Νικόδ.
Άγ. Έρμην. εις τήν θ ' ώδήν, θεοτοκάριον, κ.λ.π.)5

β) Περί τών συγγραμμάτων τοΰ Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου, & αποκα-
λείτε νόθα (Κριτική Ικθεσις σελίς 12) καί άτινα αί Οίκουμενικαί Σύνοδοι καί το-
πικαί άναγνωρίζουσιν ώς γνήσια τοϋ Αγίου ϊργα' καθώς καί πληθύς δλη Αγίων
Πατέρων καί θεολόγων (Ζ' Οικουμενικής Συνόδου κανών β ' ) .

γ ' ) Περί της άχειροποιήτου εικόνος τοΰ Κυρίου ημών Ί . Χριστού, ή'ν δέν
παραδέχεσθε ώς ή Όρθόδοξος Εκκλησία διδάσκει (δρα Νικοδ. Άγιορείτου Συνα-
ξαριστής 15 Αυγούστου).

δ') "Οτι ουχί λόγοι πίστεως έχώρισαν υμάς έκ τών τέως Μητροπολιτών Δη-
μητριάδος καί πρ. Φλωρίνης (Επιστολή προς 'Αρχιμ. Άκάκιον, σελ. 4 ) .

ε') Διότι αποκαλείτε ημάς «είδωλολάτρας» (;), «αιρετικούς, βλάσφημους καί
άθεους» (;) (επιστολή 2νθα ανωτέρω) κ.λ.π.

στ') Αποκαλείτε τους Ιερούς Ναούς τών Όρθοδόξων «βρωμερούς οικίσκους»
(σελίς 2 ) .

ζ ') Περί τών αναξίων χειροτονιών, ας τελείτε, ισχυριζόμενος (π.χ. δτι δταν
εις περιπέση εις θανάσιμον αμάρτημα (άνηθικότητος κ.λ.π.) μετά πάροδον χρόνου
γίνεται ικανός προς χειροτονίαν, ώς Ιδηλώσατε διά ζώσης φωνής είς τδν Πρωτο-
σύγγελον πρωθ. Εύγένιον (χειροτονία ϋρ^ατοί) Παπαγεωργίου) καί είς τον 'Αρ-
χιμανδρίτην 'Ακάκλιον (χειροτονία Νεοφύτου 'Αρχ) του).

η') Περί τών εμποδίων, άτινα παρεμβάλλετε είς τον ιερόν ημών αγώνα, αρ-
νούμενοι πολλάκις τήν ύπογραφήν σας είς πλείστα Ιγγραφα, άτινα ελευθέρως εί-
χατε προσυπογράψει (Ίερ. Χρήστ. Γκιόκα, Λουκά Καλαντζή, Έκκλ. έπιτροπήν
Θεσσαλονίκης) κ.ά.

θ') Περί τών ύβρεων, ας έκστομίζετε άπ' αμβωνος εναντίον τών όρθοδόξων
κληρικών καί λαϊκών προς μέγιστον σκανδαλισμόν τοΰ Χριστεπωνύμου πληρώμα-
τος, (Μαριάμ, 'Αρχ. Κοσμάς κ.λ.π. Πατέρας). Τελείτε μυστήρια νεοημερολογιτών'
δέχεσθε τους Χριστιανούς, οΐτινες προσέρχονται είς τήν παράταξιν άνευ δμολογίας
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καΐ εγγράφων (δταν ή κληρικός), μή μεριμνώντες δια την εν γένει κατάστασιν
τοϋ ΊεροΟ Κλήρου κατά τον νθ' καν. τών Αγίων Αποστόλων.

ΈπΙ τούτοις διατελοΰμεν μετά Χριστιανικής αγάπης.

ί Ό Επίσκοπος Βρεσθένης ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ϊ Άρχιμ. Άκάκιος
Ι » Αρτέμιος
+ » Κοσμάς
1" Πρωθιερεύς Ευγένιος

Άφοϋ λοιπόν άπεστείλαιμεν προς αυτόν τό ανωτέρω εγγραιφον καί
άνεμένομεν έπϊ 15 περίπου ημέρας καί δέν έλάβαμεν απολύτως ούδεμίαν
άπάντησίν του. Καϊ άφοΰ έπληραφορήθημεν, ότι την έπσμένην Κυριακήν
άπό της λήψεως του εγγράφου μας έκήρυζεν έπ' Εκκλησίας εναντίον
πάντων ημών συκοφαντικά καί ψευδή, τότε ήναγκάαθημεν καί τοϋ άπε-
στείλαμεν τό κατωτέρω δετύερον τοιαϋταν, όντες πλέον πεπεισμένοι, οτι
δέν υπάρχει έλπίς ουδεμία να μετανοήση.

Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΒΡΕΣΘΕΝΗΣ
ΚΑΙ Ο ΣΓΝ ΕΜΟΙ ΙΕΡΟΣ ΚΛΗΡΟΣ

Π ρ ο ς
Τον θεοφιλέστατον Έπίσκοπον Κυκλάδων
κ.κ. Γερμανόν Βαρυκόπουλον
Ασκληπιού 22, Αθήνας.

Γνωρίζομεν υμΐν διά τοΰ παρόντος ημών, δτι κατόπιν της 7πδ 15.9.1943
π. ό. ήμ. κοινοποιήσεως τοΰ εγγράφου ημών, εν ώ προσκαλεΐσθε, δποις καθορίσητε
τήν θέσιν υμών επί τών έν αύτη διαλαμβανομένων εντός της ταχθείσης προθεσμίας
καΐ μη τυχόντες ουδεμίας απαντήσεως σας.

Δ η λ ο ϋ μ ε ν

Προς ύμας, δτι Ύμεΐς Αυτός άπεσχίσθητε εκ τοϋ κορμοΰ της Όρθοδόξου Εκκλη-
σίας, κατόπιν τών δσων εγγράφως καί προφορικώς διετυπώσατε και συνεπώς ώς
γνήσιοι Ποιμένες της Όρΰοδόξον Εκκλησίας ημείς παύομεν τοΰ λοιποΰ πασαν πνευ-
ματικήν Ιπικοινωνίαν μεθ' υμών, ευχόμενοι τοϋ Πανάγαθου Θεοϋ καί Σωτήρος η-
μών Ίησοΰ Χριστού, δπως φωτίση ύμας καί έπιστρέψητε εις τήν Όρθοδοξίαν.

1- Ό Επίσκοπος Βρεσθένης ΜΑΤΘΑΙΟΣ
1" Ό Πρωτοσύγγελος Πρωθιερεύς Ευγένιος
ΐ Αρχιμανδρίτης Άκάκιος
ί » Αρτέμιος Ξενοφωντεινός
+ » Κοσμ&ς

Δυστυχώς, όμως, καί μετά τήν άπιοστολήν τοϋ εγγράφου τούτου έδέ-
χθημεν παρ' αύτοϋ καί πάλιν αντί απαντήσεως σωρείαν ύβρεων και συ-
κοφαντιών, άποδειχβέντος οϋτω ότι ό άνθρωπος ούτος ούδεμίαΐν συνεν-
νόησιν έπι2ηττεΐ, ουδέ καί έπί τοϋ εδάφους της ΌρΘαδοίίας πλέον ϊσταται.

Πολλά καί διάφορα είναι δυστυχώς τά σαπρά του έργα. αγαπητοί έν
Χριστώ αδελφοί καί τέκνα έν Κυρίω περιπόθηται, καί έπί όλόκληρον έΕα-
ετίαν, τόν παρεκαλούσαμεν νά παύση, αλλά δυστυχώς ουχί μόνον δέν ή-
θέλησεν, άλλα συνεχώς παρενέβαλλε καθημερινώς σοβαρά εμπόδια εις
τόν ιερόν ημών αγώνα, και έξ αιτίας του ολόκληρος ό ιερός ημών άγων
άναρχεϊται άπ' άκρου εις άκρον της Ελλάδος καϊ άλλαχοϋ ακόμη.
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Διότι όταν ημείς π.χ. ήθέλαμεν, ως έπρεπε, νά κανσνίσωμεν ένα ά-
νάΕιον κληρικόν, εκείνος τόν ύπερήσπιζε μυστικά κοί ιδιαιτέρων, και τοϋ
έγραφε τά αντίθετα άπ' εκείνα, άτινα άπεφασίζαμεν άπα κοινοϋ. Και οϋ-
τακ: εις τά περισσότερα μέρη της Ελλάδος οι κληρικοί μας είναι τελείως
ανυπότακτοι και δέν άκούουν κανένα απολύτως.

Επίσης, ένω άπεφασίζαιμεν άπό κοινού, ότι οιοσδήποτε ήθελε παρσυ-
σιασθή, δια νά χειροτανηθή ιερεύς, τότε μόνον νά χειροτονήται, όταν α-
ποφασίζεται παρ' όλης της Ιεράς Συνόδου, και κρίνεται ά€κχ: και παρά
τοϋ πνευματικοϋ του Πατρός, αυτός τον έχειροτονοϋσε μόνος του και ό-
λως άνεΕετάστως και έπιπαλαίως.

Και οϋτως έγέμισε όλον τόν ιερόν αγώνα άπό αναξίους κληρικούς
(ανήθικους - τυφλούς - αμαθείς - χλιαρούς και τελείως ασεβείς οϋτως
είπεϊν), διότι έφ' όσον έδέχθησαν νά χειροτονηθούν τελείως άνάΕιοι, βε-
βαίως δέν είναι και ευσεβείς.

Όμοίως, μυστήρια νεαημερολογιτών κακσδόΕων καθημερινώς τελεί
αδιακρίτως χωρίς καμμίαν έΕέτασιν, και έάν καμμίαν φοράν έΕήταίζεν ε-
νώπιον ημών τών άλλων, τά έπραττε μόνον και μόνον ϋποκριτικώς και
διά νά μή κατηγορηθη.

Όμολογίαν πίστεως δέν επιβάλλει εις τους προς αυτόν προοερχο-
μένσυ^ κακοδόζους λαϊκούς και κληρικούς, ουδέ και πιστεύει τοιούτον τι.

Ωσαύτως, ψεύδεται άσυστόλακ; κοϊ μεθ' όρκου ακόμη, περί παντός
ζητήματος, όταν κατηγορηβη εις αυτό.

Χριστιανούς ΌρθοδόΕους πορώτρυνε πολλάκις νά παίρνουν όρκους,
όταν τόν ερωτούσαν.

Χριστιανούς ΌρθοδόΕους εστειλεν εις κακαδόΕους νά διαβαισθοΰν,
χωρίς καν νά σκεφβη ότι μας χωρίζουν ϋητήμαται σοβαρά πίστεως* (π.χ.
τόν Κωνσταντϊνον Κιρκιλήν άπό Μελιγαλά Μεσσηνίας τόν εστειλεν εις την
Τήνον, νά διάβαση την πάσχουσαν κόρην του και ουχί εις Κερατέαν εις
Ίεράν Μονήν τοϋ Σεβασμιτωτάτου Άγιου Βρεσθένης, όπου αυτός ό ίδιος
Κιρκιλής τοϋ έπρότεινε ερωτών άμα και συμβουλευόμενος τό ψυχωφελέ-
στερον).

Εις τήν Έκκλησίαν έν καιρώ λειτουργίας ουδέποτε είρήνεύσεν, άλλ'
ύβριζε τους πάντας κληρικούς και λαϊκούς, και έκτυποΰσε ακόμη και τους
παίδας και λοιπήν ύπηρεσίαν του.

Τό Μοναχικόν πολίτευμα ουδέποτε έσυμπάθησε, και κατά βάθος τό
άπεστρέφετο, θεωρών αυτό ως άρχαϊον τι καϊ άναχρονιστικόν σύστημα!.
Δηλαδή, Αυτήν τήν δόΕαν της Εκκλησίας, τό καύχημα της ΌρθοδοΕίας,
τήν Άγγελικήν και Χριστομίμητον ζωήν, εις τήν οποίαν έζησαν όλοι οι
Πατέρες της Εκκλησίας. Οι Βασίλειοι, οι Γρηγόριοι, οϊ Χρυσόστομοι, οϊ
Δαμασκηνοί, οι Στουδίται, οι Γερμανοί, οι Μεθόδιοι, οι Ταράσιοι πού έδι-
δάχθηααν λόγω και έργω τάς αρχάς τοϋ Ίεροϋ Ευαγγελίου: Πού διετή:
ρήθη ή ΌρθόδοΕία ανόθευτος και μετελομπαδεύθη εις τάς ΌρθοδόΕους
γενεάς έν καιρώ διγμών, αιρέσεων, δουλείας; έί μή μόνον εις τήν Μθνα>·
χικήν ζωήν και Πολιτείον; Δέν είναι έΕ έτερου ένα άπό τά επτά Μυστή-
ρια της Εκκλησίας μας τό Μυστήριον της Μετανοίας και ΈΕομολογήσεώς
και Β'. Βάπτισμα δέν λαμβάνει ό χειροτονούμενοΐ; Μοναχός, ώς διαλαμ-
βάνουσα α: εύχαΐ τοΰ άγιου Σχήματος;
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'Αλλά διά νά μήν κουράΖωμεν τάς άκοάς σας καϊ έπεκτεινώμεθα πε-
ρισσότερον, όπου ώα γνωρίσετε και ή ακρίβεια τοΰ χάρτου άφ' ενός και
τά εκτυπωτικά άφ' ετέρου, δέν μας επιτρέπουν, τοϋτοι μόνον σας λέγο-
μεν, ότι ό άνθρωπος αυτός κάθε άλλο είναι παρά Άρχιερεύς άξιος και
δή "Ορθόδοξος.

Και αν θέλετε περισσότερα τρωτά νά μάθετε ιδικά του, σας γνωρί-
Ζομεν ότι ϋπάρχουσι παρ' ήμΐν και παρά τω Πανσσιολαγιωτάτω Αρχιμαν-
δρίτη Πατρί 'Ακακίω, αρκετά έντυπα ιδιαίτερα περιγράφοντα τά περισσό-
τερα σαπρά του έργα, άτινα τόν άποδεικνύουσι σαφέστατα ποίος είναι.
Δέν τά κατεχωρήσαμεν δέ ένταιϋθα, Ίνα μή σδς μολύνωμεν τάς άκοάς.

Και τώρα, τέκνα έν Κυρίω αγαπητά και περιπόθητα, τοϋτο μόνον τό
τελευταϊον σος λέγαμεν, ότι επί 8 έτη συνεχή δυστυχώς, ουδέν άλλο έ-
πράττομεν ουσιαστικώς, ειμή μόνον νά παρακολουθώμεν και νά έκκαθα-
ρι'Ζωμεν τους ανωτέρω Αρχιερείς, οϊτινες ώς και ανωτέρω εϊπωμεν, ώς
έχοντες τάς πλάνας της κακοδοΕίας εις τήν ψυχήν των, δέν ήτο ποτέ
δυνατόν νά όρθοτόμήσουν τον λόγον της αληθείας. Διότι όλοι αυτοί δέν
ήλθον ΟΠΌ κανένα άλλα σκοπόν εις τήν Όρθοδοζίαν, ειμή μόνον και μό-
νον ο! μεν έΕ εμπάθειας καϊ φθόνου προς τόν Άρχιεπίσκοπον Αθηνών,
Οϊ δέ εκ φιλοδοξίας διά νά πάρουν τήν πατερίτσαν. Διότι ποϋ ήσαν τόσα
χρόνια, όταν ήμεϊς έΕώριΖόμεθο και κατετριΒόμεθα εις δικαστήρια, φύλακας
και λοιπά βάσαναι(*). Τότε ήσαν κακόδοΕοι και δέν τους εμύρι&ν ή πα-
τερίτσα, αλλά έμύριίεν ή πυρϊτις, και δι' αυτό έμειναν εις τήν κακοδοΕίαν.
"Οταν όμως έμύρισεν ή δόΕα καί ή πατερίτσο, τότε παρόντες ήσαν καϊ
αυτοί. Και μόνον αγαπητοί, άπεμιείνομεν πιστοί εις τό καθήκον της Αγίας
τοΟ Χρίστου Όρθοδόζου Μητρός ημών Εκκλησίας ήμεϊς οϊ ταπεινοί και
ελάχιστοι μετά τοϋ περί ήμας Ίεροϋ1 Κλήρου.

ΓνωρίΖετε δέ άπ' αρχής τους αγώνας διά τήν Άγίαν ημών Πίστιν,
οίους και όπόσους κόπου ύπεμείναμεν και τους συνεχείς διωγμούς, οϋς
υφιστάμεθα καθ' έκάστην. "Οθεν πρέπει εις τάς παρούσας δεινός στιγμάς
νά συσπειρωθώμεν είς έν σώμα, διά νά σωθώμεν και ήμεϊς, και νά περι-
σώσωμεν καί τόν Ιερόν τοϋ Κυρίου μας αγώνα.

Και όλα τά ερείπια τά όποια άφησαν οι ανωτέρω έκπεσόντες Άρχιε-
ρεϊς νά τά ηερισυλλέΕωμεν και νά θέσωμεν πλέον μίαν βάσιν εις τόν ιερόν
ημών αγώνα με πίστιν, αύταπάρνησιν, καϊ ύπακοήν τυφλή εις τήν Εκκλη-
σία, ήτις όρθοφρονεϊ και όρθοτομεϊ τόν λόγον της Αληθείας, ίνα οϋτω
ταχέως ϊδωμεν τήν νίκην τής γλυκύτατης μας ΌρθοδοΕίας.

: "Ας άφήσωμεν λοιπόν τά προσωπικά, τάς φιλοδοΈίας, τους εγωισμούς,
τάς σεμνοτυφίας και ας πειθαρχήσωμεν οι πάντες.

"Ας άναμνησθώμεν λοιπόν τάς Μακαριάς έκείνας πρώτος ημέρας τοϋ
ίεροϋ ημών αγώνος, καθ' ας έλαμπεν η • ΌρθοδοΕία, διότι ύπήρχεν ή ά-
γάπή» ή ένότης, ό Ζήλος ό ένθεος, ή πειθαρχία και ή έργατικότης

(*) Τήν^δΟήν "Οκτωβρίου 1924, ήτοι 9 μήνας μετά τήν Καινοτομίαν, ό Γερμανός Βα-
0-\ηώΛονλας, ώς Ά^χυμανδρίτης της Ν«οιημ»ρολογ™ι,κης Έ'κκληοίιας, έγγράψετιαι ει; τόν κα*
τόλαγον τών έκλογΐμαχν Λρός Άρχυε^ατιεΐαν π^ιοταθεΐς ύπό τοϋ Ναυπακτίας Άμβροβίου (Θ.
ί2τράνκα, Ιστορία Έΐκκληβΐας Ελλάδος έκ πηγίόν άψευδών, Τόμος Β ' , σελ. 1358). Πιαρέ-
'μεινέ δέ είς τήν Ηοίκό6οξίαν επί μίαν ιτερίΛόυ δεκαετοίαν,
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"Ας βιασθώμεν οι πάντες διά τήν πρόοδον και νϊκην της "Ορθοδο-

ξίας μας, καιΐ ας σταθώμιεν όλοι μας μέ πίοτιν και φόβον Θεσϋ εις τό έρ-

γον τσϋ Κυρίου μας, και ας άναφωνήσωμεν κοί πάλιν τό τοϋ Αρχαγγέλου

Γαβριήλ:

Στώμεν καλώς, στώμεν μετά φόβου Θεού και πίστεως, διά νά σω-

θώμεν.

Σεϊς^δέ, ευσεβέστατοι κληρικοί και λαϊκοί της Άγιωτάτης μας Εκ-

κλησίας, γρηγορείτε και προσεύχοσθε, ίνα μή υποπέσατε εις πειρασμόν.

Στήτε και κρατείτε τάς Παραδόσεις των Πατέρων ημών. Μείνετε πιστοί

κοί ακλόνητοι εις τήν γνησίαιν Άγίαν ημών Όρθόδσξον πίοτιν και όσα

εστίν άληθη, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα αγνά, όσα προσφιλή, όσα εϋφη-

μο εϊ τις αρετή κσί εϊ τις έπαινος, ταϋτα λογίζεσθΐ;, ά και έμώθατε και

παρελάβατε, και ήκούσατε και εΐδετε, έν τη Αγία ΌρθοδόΕω Ανατολική

και Αποστολική ημών Εκκλησία, ταϋτα πράσσετε, εις ταϋτα εμμείνατε,

και ό Θεός τής ειρήνης και τής αγάπης και Πατήρ τοϋ Κυρίου ημών Ίη-

σοϋ Χρίστου έσται μετά πάντων ημών. Αδελφοί Αμήν.

Διάπυροι προς Κΰριον Εύχεται.

ί Ό Επίσκοπος Βρεοθένης ΜΑΤΘΑΙΟΣ

ί Ό Πρωτσσύγγελος Πρωθιερεύς ΕΥΓΕΝΙΟΣ

τ Ό Αρχιμανδρίτης ΑΚΑΚΙΟΣ

ί Ό Αρχιμανδρίτης ΑΡΤΕΜΙΟΣ

! Ό Αρχιμανδρίτης ΚΟΣΜΑΣ

ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ

Αγαπητοί άναγνΟσται,

Σδς παρακαλουμεν θερμώς όταν αλλάζετε διεύθυν-
σιν νά μας γνωρίζετε εγκαίρως την νέα σας διευθυνσι
αναφερόντες καΐ την πρρηγουμένην.

Ειδοποιείτε αμέσως όταν δεν λαμβάνετε τον «Κή-
ρυκα».

Άπευθυνεσθε εις τά τηλέφωνα: 34 53.920 η 34 52.144.

Ευχαριστούμε
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