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Ζ) Α Π Ο Τ Ι Μ Η Σ Ι Σ Τ Η Σ Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Σ
ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ
ΥΠΟ ΤΟΥ ΒΡΕΣΘΕΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΤΟ 1948
Ἡ σηµασία τῶν Χειροτονιῶν τοῦ 1948 δέν θά ἀξιολογηθῇ ἐκ τῆς ἀρνητικῆς ὑποθέσεως, τί θά συνέβαινε ἐάν ὁ Βρεσθένης Ματθαῖος δέν εἶχε χειροτονήσει ἐπισκόπους, ἀλλά ἐκ τοῦ θετικοῦ περιεχοµένου τῆς Πίστεως ἡ
ὁποία τάς ὑπαγόρευσεν καί τῆς Ὁµολογιακῆς Πράξεως ἡ ὁποία τάς ἀπῄτησεν. Θά ἀξιολογηθῇ ἐκ τῶν ἔσω, ἤτοι:
1) Ἐκ τοῦ ὅτι ἡ Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ συνεχίζει τό ἀπολυτρωτικόν της
ἔργον καί µεριµνᾶ διά τήν συνέχισιν τῆς Ἀποστολικῆς Πίστεως καί τῆς
Ἀποστολικῆς ∆ιαδοχῆς ἀνεξαρτήτως τῶν κατά καιρούς περιστάσεων.
2) Ἐκ τοῦ ὅτι ἡ Ἀποστολική ∆ιαδοχή εἶναι ἀναγκαία ἐπιταγή τῆς Ἀποστολικῆς Πίστεως καί εἶναι ἐκ τῶν ὧν οὐκ ἄνευ διά τήν ὀντότητα τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας καί διά τήν πιστοποίησιν τῆς Ἀποστολικῆς προελεύσεώς της, δηλαδή, ὁ ∆ιάδοχος τῶν Ἀποστόλων Βρεσθένης Ματθαῖος ἄφησε διαδόχους εἰς
τήν Ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν διότι ὄντως διεκράτει τήν Ἀποστολικήν Πίστιν.
3) Ἐκ τοῦ ὅτι ἡ Ἐκκλησιολογική Συνείδησις καί ἡ Ὀρθόδοξος Πίστις, τήν
ὁποίαν ἐβίωνεν ὁ Βρεσθένης, ὅταν οἱ ἄλλοι Ἐπίσκοποι τήν εἶχον ἀπωλέσει,
καταπατήσει καί ἀρνηθῆ, κατέστησαν τήν πρᾶξιν τῆς χειροτονίας Ἐπισκόπων τό 1948 ἀναγκαίαν, Ἐκκλησιαστικῶς ἐπιβεβληµένην καί ὑποχρεωτικήν.
4) Ἐκ τοῦ ὅτι αἱ συνθῆκαι καί περιστάσεις τῆς ἐποχῆς ἐκείνης ἀνάγουν τήν
πρᾶξιν τῆς χειροτονίας εἰς µοναδικήν ἔκφρασιν τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως καί
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιολογίας τοῦ Βρεσθένης, ὅστις δέν ἐδειλίασε νά χειροτονήσῃ
ἐπειδή ἦτο εἷς, ἀλλά παρ᾽ ὅτι ἦτο εἷς ἐχειροτόνησε καί ὡµολόγησεν ὅτι εἶναι Ὀρθόδοξος Ἐπίσκοπος, ὅτε «πάντες ἐξέκλινον, ἅµα ἠχρειώθησαν» (Ψαλµ. ΙΓ´ 3).
5) Ἐκ τοῦ ὅτι ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ δέν ὑποχρεοῦται νά λογοδοτήσῃ
διά τάς πράξεις της εἰς τούς ἐκτός Ἐκκλησίας, ἀλλά τούς ἀγνοεῖ ὅπως αὐτοί
ἀγνοοῦν τήν Ἐκκλησίαν.
6) Ἐκ τοῦ ὅτι ἀποτελεῖ ἔκφρασιν τῆς συνειδήσεως ὅτι αὐτός ἦτο ὁ Ὀρθόδοξος Ἀρχιερεύς τῆς Ἐκκλησίας καί ἐνήργει ἅπαντα τά Ἐκκλησιαστικά
καθήκοντα τοῦ Ἀρχιερέως ἀκωλύτως ἐν ἐλευθέρῳ συνειδότι.
7) Ἐκ τοῦ ὅτι ἡ πρᾶξις τῶν χειροτονιῶν τοῦ 1948 κατῄσχυνε τούς Οὐνίτας
τοῦ Νέου Ἡµερολογίου, τούς ψευδορθοδόξους ∆εκατριµερίτας Φλωρινικούς.
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Αἱ Χειροτονίαι τοῦ 1948 δέν εἶναι δυνατόν νά κριθοῦν ἀπό τούς προδότας καί ἀρνητάς τῆς Ὀρθοδόξου Ὁµολογίας, οὔτε ἀπό τούς ΟΥΝΙΤΑΣ τοῦ
Νεοηµερολογιτισµοῦ, οὔτε ἀπό τούς µικροψύχως ἐνδώσαντας εἰς τάς κοσµικάς πιέσεις τῆς ἑκάστοτε ἐξουσίας. Ὁ Ὀρθόδοξος Ἀρχιερεύς ἐνεργεῖ ὅλα
τά Ἀρχιερατικά του καθήκοντα ἁρµοδίως καί δεόντως, ἀγνοῶν τούς παλιµβούλους Σχισµατικούς καί Αἱρετικούς, εἰ δέ ἄλλως πληµµελεῖ.
Ὁ µόνος ὑπάρχων Ὀρθόδοξος Ἀρχιερεύς τό 1948, ὁ Βρεσθένης Ματθαῖος,
δέν ἔχει νά λογοδοτήσῃ εἰς οὐδένα διότι, ὅπως ἀπεδείχθη ἱστορικῶς, δέν
ὑπῆρχεν ἄλλος Ὀρθόδοξος Ἐπίσκοπος τήν ἐποχήν ἐκείνην πρός τόν ὁποῖον
νά ἦτο ὑπόλογος.
Μᾶλλον θά εἶχε νά λογοδοτήσῃ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καί τῆς Ἱστορίας ἐάν
δέν προέβαινε εἰς χειροτονίας ἐπισκόπων. Χειροτονῶν ἐπισκόπους, ἐπεβεβαίωσεν ὅτι ἦτο ὁ µόνος Ὀρθόδοξος Ἀρχιερεύς. Χειροτονῶν ἐπισκόπους,
µετέδωκεν ὅπερ εἶχεν. Οὐκ ἔδωκεν ἐκ τοῦ ὑστερήµατος, ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ πληρώµατος τῆς Ἀρχιερωσύνης του. Οὐκ ἔσπειρεν ἀνόµως, ἀλλά νοµίµως ἔτεκεν ὅπερ ἡ Ὀρθόδοξος Πίστις ἐκυοφόρησεν.
Ἐπί πλέον, τό σηµαντικότερον εἶναι ὅτι αἱ Χειροτονίαι τοῦ 1948 δέν θά
κριθοῦν ὑπό τῆς Ἱστορίας, ἀλλά θά κρίνουν τήν Ἱστορίαν.
Θά κρίνουν τήν Ἱστορίαν διότι αὕτη δέν ᾔρθη εἰς τό ὕψος τῶν Ἐκκλησιαστικῶν ἀπαιτήσεων, δέν παρήγαγεν διά τό ἐπισκοπικόν ἀξίωµα ἄλλους
ἄνδρας µέ ὑγιές Ἐκκλησιαστικόν καί Ὀρθόδοξον φρόνηµα ὥστε τό 1948
νά ὑπάρχουν καί ἄλλοι Ὀρθόδοξοι Ἀρχιερεῖς, πλέον τοῦ ἑνός, εἰς τήν Μίαν,
Ἁγίαν, Καθολικήν, καί Ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ. Ἡ Ἱστορία ἀπεδείχθη ἐλλιπής ὡς πρός τήν Ἐκκλησίαν καί δέν δικαιοῦται νά
ἀξιώσῃ ποτέ νά κρίνῃ τάς Ἐκκλησιαστικάς πράξεις τῶν Χειροτονιῶν ἐπισκόπων ὑπό τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου.
Ὁ Βρεσθένης Ματθαῖος κρίνει τήν ἀδράνειαν τῆς Ἱστορίας καί τήν ἀναπηρίαν τῶν Ἱστορικῶν περιστάσεων τῆς ἐποχῆς του, καί τάς κρίνει διά τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Πράξεως τῶν Χειροτονιῶν Ἐπισκόπων εἰς τάς ὁποίας προέβη.
Ἡ Ἐκκλησία δέν δεσµεύεται ὑπό τῆς Ἱστορίας, ἀλλά δίδει λόγον ὑπάρξεως εἰς τήν Ἱστορίαν. Ἐάν ὁ Βρεσθένης Ματθαῖος εἶχεν ἀποφύγει τάς
χειροτονίας µέ τό δειλόν σκεπτικόν ὅτι ἦτο µόνος, θά εἶχε ὑποτάξει τό
µεῖζον εἰς τό ἔλασσον, τήν ἰσχύν τῆς Ἀρχιερωσύνης εἰς τήν δῆθεν ἀδυναµίαν
τοῦ ἀριθµοῦ, καί τήν Χάριν εἰς τήν κτίσιν. Καί τότε θά ἦτο ἔνοχος ἐνώπιον
τῆς Ἐκκλησίας. Ἀλλά καί τότε ὅµως, κατά τήν Παντοδυναµίαν Του ὁ Θεός,
θά ἤγειρεν ἐκ τῶν λίθων τέκνα τοῦ Ἀβραάµ, τέκνα τῆς Πίστεως, διότι ἡ
Ἐκκλησία Του µένει εἰς τόν αἰῶνα, κατά τόν λόγον τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ
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Χριστοῦ, « καί πύλαι Ἅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς » (Ματθ. ΙΣΤ´18).
Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ δέν εἶναι
ἡ Ἐκκλησία τῶν Νεοηµερολογιτῶν,
οὔτε τῶν κοινωνούντων αὐτοῖς Παλαιοηµερολογιτῶν, οὔτε τῶν πάσης
φύσεως Οἰκουµενιστῶν καί Οὐνιτῶν
τοῦ Νεοηµερολογιτισµοῦ.
Ἡ Μία, Ἁγία, Καθολική, καί Ἀποστολική Ἐκκλησία τοῦ ΘΕΟΥ εἶναι ἡ
Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία εἰς τήν ὁποίαν
ἀνῆκεν ὁ Ματθαῖος Καρπαθάκης πρό
τοῦ 1924 καί µετά τό 1924, αὐτή ἡ
ὁποία τό 1935 τόν ἀνέδειξεν εἰς Ἐπίσκοπον Βρεσθένης, αὐτή εἰς τήν ὁποίαν
ἀντιπελαργῶν ἐκεῖνος ἐχειροτόνησεν
Ἐπισκόπους τό 1948 καί ἄφησε ∆ιαδόχους τῶν Ἀποστόλων διά τήν συνέὉ Ἀρχιερεύς τοῦ Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου, ὁ
χισιν τῆς Ἀποστολικῆς Πίστεως.
Λειτουργός
τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὁ φύλαξ
∆ιά τοῦτο, ὁ τίτλος «Ματθαιϊκός» τῆς Ἀποστολικῆς
Διαδοχῆς καί τηρητής
δέν ἀποτελεῖ δι᾽ ἡµᾶς ὑποτιµητικήν τῆς Ἀποστολικῆς Πίστεως, ὁ ἐν ταῖς
ἐσχάταις ἡμέραις Ὁμολογητής τῶν
προσωνυµίαν ἀλλά τιµητικήν διάκριὈρθοδόξων Παραδόσεων τῆς Ἐκκλησιν καί ἀναγνώρισιν χρέους πρός τόν
σίας, ὁ ποιμήν τῶν προβάτων τοῦ
Βρεσθένης Ματθαῖον, τοῦ ὁποίου ἡ Κ.Η.Ι. Χριστοῦ, ὁ Βρεσθένης καί μετέὈρθόδοξος Πίστις τόν κατέστησεν πειτα Ἀθηνῶν ΜΑΤΘΑΙΟΣ Καρπαθάκης
ἐν ὥρᾳ Θείας Λειτουργίας.
γνήσιον τέκνον τοῦ πατρός τῆς Πίστεως, τοῦ Ἀβραάµ, καί γνήσιον πατέρα ἡµῶν εἰς τήν Ὀρθόδοξον Πίστιν πρός
τόν Ἀληθινόν Θεόν. Αὐτός ἡµᾶς ἐγέννησεν διά τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως καί τῆς
Χειροτονίας Ἐπισκόπων, ἤτοι Οἰκονόµων τῶν Μυστηρίων τῆς Θείας Χάριτος.
Ο ΒΡΕΣΘΕΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ, διά τῆς Πίστεως καί τῶν Χειροτονιῶν
του, ἐφ᾽ ὧν ἑδραιώθη ἡ Ἀποστολική Πίστις καί ἡ Ἀποστολική ∆ιαδοχή,
προσετέθη εἰς τά Βιβλικά πρόσωπα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ ΘΕΟΥ
καί συνεκατεριθµήθη µετά τῶν Πατριαρχῶν, Ἀβραάµ, Ἰσαάκ καί Ἰακώβ.
Αἱ Χειροτονίαι τοῦ 1948 συνιστοῦν Συνείδησιν Ὀρθοδοξίας, Ἐπίγνωσιν
Ἐκκλησιολογίας καί µέτρον Ἐκκλησιαστικῆς εὐθύνης ἐν ᾧ ἀντιµετρῶνται
καί αἱ ἐπιλογαί τῶν συγχρόνων τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου Ἐκκλησιαστικῶν
ἀνδρῶν καί αἱ µετέπειτα Ἐκκλησιαστικαί ἐξελίξεις.
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Οἱ ∆εκατριµερῖται Φλωρινικοί, οἱ ἄλλοι ΟΥΝΙΤΑΙ ΤΟΥ ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΣΜΟΥ, δέν ἐδέχθησαν ἀλλά κατέκριναν τάς ὑφ᾽ ἑνός χειροτονίας τοῦ
1948. ∆ι᾽ ὅ καί ἡ Ἐκκλησία τούς ἀπέρριψε καί τούς κατέκρινε καί ἔµειναν
ἄνευ οὐδενός ἐπισκόπου. Οὔτε ὁ πρώην Φλωρίνης Χρυσόστοµος οὔτε οἱ ὁµόφρονές του τρεῖς ἐπίσκοποι ἐχειροτόνησαν ἐπίσκοπον. Οἱ ἀντιεκκλησιαστικοί αὐτοί ἄνδρες δέν ἄφησαν διαδόχους οὔτε πρό τοῦ 1948, ὅταν ἦσαν
τρεῖς ἐπίσκοποι, οὔτε µετά τό 1948, ὅταν ἦσαν τέσσαρες. Ἐβλασφήµησαν
κατά τῆς Ἐκκλησίας καί ἐβλασφήµησαν ἐπίσης κατά τοῦ Παναγίου καί Τελεταρχικοῦ Πνεύµατος τοῦ ἐπικυρώσαντος τάς χειροτονίας τοῦ 1948, δι᾽ ὅ
καί ∆ΕΝ ἔλαβον εὐλογίαν νά ἀφήσουν οὔτε γνησίους οὔτε νόθους διαδόχους,
ἀλλ᾽ ἐξεµέτρησαν τόν βίον των ἐκκλησιαστικῶς ἄκληροι. Ἀπέθανον καί ἐτάφησαν ἀδιάδοχοι. ∆έν ἐτίµησαν τήν Μητέρα των Ἐκκλησίαν οὔτε τόν Πατέρα των Θεόν, δι᾽ ὅ καί δέν τοῖς ἐγένετο εὖ οὔτε ἐπί τῆς γῆς οὔτε ἐν οὐρανοῖς.
Παρεχώρησεν δέ ὁ Θεός καί, µετά τόν θάνατον τοῦ πρώην Φλωρίνης, οἱ
ὀπαδοί του διέπραξαν πᾶσαν Ἐκκλησιαστικήν Ἀσχηµοσύνην, παντός
εἴδους Προδοσίαν κατά τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας , καί πάσης
φύσεως Ἀντικανονικότητας, αἱ ὁποῖαι προανεφέρθησαν ἐκτενῶς καί ᾧδε
ἀνακεφαλαιώνονται ἐν συντοµίᾳ:
Πρῶτον: Ἀπό τήν 9ην ∆εκεµβρίου 1960, ὁπότε ἐγένετο ἐν Ἀµερικῇ ἡ
χειροτονία τοῦ πρώτου Ἐπισκόπου των, Ἀκακίου Παππᾶ, καί διά πενῆντα
(50) ἔτη ἕως σήµερον δέν ἔχουν δηµοσιεύσει ἐπισήµως πῶς, ποῦ, πότε καί
ὑπό ποίου ἐγένετο αὕτη. Εἶναι δεσµευµένοι καί ὑποχρεωµένοι ὑπό τῶν
Ἱερῶν Κανόνων καί τῆς Κοινῆς Λογικῆς νά δηµοσιεύσουν οἱ ἴδιοι ἐπισήµως
καί Συνοδικῶς ὅλον τό Ἱστορικόν τῆς Χειροτονίας τοῦ πρώτου Ἐπισκόπου
των, τοῦ Ἀκακίου Παππᾶ. Πότε, ποῦ, πῶς καί ὑπό ποίου ἤ ποίων ἐγένετο;
∆εύτερον: ∆έν ὑπάρχει καί δέν ἐξεδόθη ποτέ ἐπίσηµον ἔγγραφον - Χειροτονητήριον - εἰς τό ὁποῖον νά ἐµφαίνεται ἡ προέλευσις τῆς χειροτονίας
τοῦ Ἀκακίου Παππᾶ καί τό ἐάν αὕτη πληροῖ τούς ὅρους τῆς Ἀποστολικῆς
Πίστεως καί τῆς Ἀποστολικῆς ∆ιαδοχῆς. Καί ὅπως µέχρι σήµερον, ἐπί 50
ἔτη, δέν ἔχει δηµοσιευθῆ, δέν πρόκειται νά δηµοσιευθῇ ποτέ εἰς τό µέλλον
διότι δέν ὑπάρχει.
Τρίτον: Τό σηµείωµα ἤ «Βεβαίωσις » ἡ ὁποία ἐκυκλοφόρησεν ἀνεπισήµως καί δέν ἀποτελεῖ Χειροτονητήριον ἤ ἐπίσηµον ἔγγραφον, φέρει
ΜΙΑΝ ΜΟΝΟΝ ὑπογραφήν, αὐτήν τοῦ Σικάγου Σεραφείµ Ἰβάνωφ. ∆ηλαδή,
ὁ Ἀκάκιος ἐχειροτονήθη ΥΦ᾽ ΕΝΟΣ, καθ᾽ ἥν στιγµήν ὁ Σεραφείµ ἀνῆκε εἰς
Σύνοδον καί εἶχε συνεπισκόπους, καί ἡ ὑφ᾽ ἑνός χειροτονία εἰς αὐτήν τήν
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περίπτωσιν εἶναι Ἀντισυνοδική, Πραξικοπηµατική, Παράνοµος, Ἀντικανονική καί Καταδικαστέα.
Τέταρτον: Ὅπως ἀναφέρει ἡ «Βεβαίωσις », ἡ χειροτονία τοῦ Ἀκακίου
ἐγένετο κρυφίως καί ἄνευ τῆς γνώµης τῆς Συνόδου εἰς τήν ὁποίαν ἀνῆκεν
ὁ Σεραφείµ. Ἦτο δηλαδή λαθραία, ἐν γνώσει ἀντικανονική καί ἐσκεµµένως παράνοµος.
Πέµπτον: Ἡ Σύνοδος εἰς τήν ὁποίαν ἀνῆκεν ὁ Σεραφείµ εἶχε κατ᾽ ἐπανάληψιν ἀπαγορεύσει τήν χειροτονίαν τοῦ Ἀκακίου Παππᾶ, ὅπως ἐµφαίνεται εἰς
τά ἤδη προαναφερθέντα ἐπίσηµα ἔγγραφα, καί αὐτό τό ἐγνώριζε καί ὁ Σεραφείµ καί ὁ Ἀκάκιος καί ὁ ἕτερος λαβών µέρος Νεοηµερολογίτης Θεόφιλος.
῞Εκτον: Ὁ χειροτονήσας καί ὑπογράφων τήν Βεβαίωσιν Σεραφείµ εἶχε
πλήρη ἐκκλησιαστικήν ἐπικοινωνίαν µετά τῆς Νεοηµερολογιτικῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀµερικῆς καί τοῦ Νεοηµερολογιτικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως εἰς ὅ ὑπήγετο ἡ Σύνοδός του, καί ὁ Ἀκάκιος εἶχε πλήρη γνῶσιν
αὐτοῦ. Ἐγνώριζεν ὅτι ἐχειροτονεῖτο ὑπό ΜΗ ΟΡΘΟ∆ΟΞΩΝ. Ἔλαβε ΚΑΚΟ∆ΟΞΟΝ Νεοηµερολογιτικήν χειροτονίαν καί διαδοχήν ὁ Ἀκάκιος.
῞Εβδοµον: Ὁ ἕτερος ὅστις λέγεται ὅτι ἔλαβε µέρος εἰς τήν χειροτονίαν
τοῦ Ἀκακίου ἀλλά δέν ὑπέγραψε τήν «Βεβαίωσιν » ἦτο ὁ Νεοηµερολογίτης Ἐπίσκοπος Γαλλίας, ὁ Ρουµάνος Θεόφιλος Ἰωνέσκου, ὁ ὁποῖος ἐν τῇ
Ἐπισκοπικῇ του διαβεβαιώσει τό 1971 ἠρνήθη δηµοσίως οἱανδήποτε ἀνάµειξιν εἰς τήν χειροτονίαν τοῦ Ἀκακίου καί οἱανδήποτε γνῶσιν περί τοῦ
θέµατος αὐτοῦ. Οὗτος µέχρι τοῦ θανάτου του δέν ὑπέγραψε ποτέ ὅτι ἔλαβε
µέρος εἰς τήν χειροτονίαν τοῦ Ἀκακίου.
῎Ογδοον: Ὁ ἴδιος νεοηµερολογίτης Ἐπίσκοπος Θεόφιλος, κατηγορηθείς ὑπό
τῆς Συνόδου του ὅτι ἐν ταῖς λειτουργίαις µνηµονεύει τόν Αἱρετικόν Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως Ἀθηναγόρα καί τόν Αἱρεσιάρχην Πάπα,
ὡµολόγησε τοῦτο καί δέν τό ἠρνήθη ποτέ ὅσον ἔζη.
῎Εννατον: Ὁ περιπετειωδῶς καί µυθιστορηµατικῶς ὑπερορίως χειροτονηθείς Ἀκάκιος, ἐλθών ὡς ἐπίσκοπος εἰς τήν Ἑλλάδα καί µή θέλων νά
χειροτονήσῃ µόνος του, συνέπραξεν µετά τοῦ Ρώσου Ἐπισκόπου Χιλῆς
Λεοντίου Φιλίπποβιτς, ὁ ὁποῖος τακτικῶς συµµετεῖχεν εἰς συµπροσευχάς
µετά Νεοηµερολογιτῶν καί εἰς θρησκευτικάς τελετάς µετά Παπικῶν τῆς
Ἀµερικῆς. Ὁ Λεόντιος, γνωρίζων ὅτι ἡ Σύνοδός του εἶχεν ἀπαγορεύσει τήν
χειροτονίαν τοῦ Ἀκακίου, ἦλθεν ὑπερορίως µυστικῶς, ἄνευ ἐντολῆς ἤ
ἐγκρίσεως ἤ γνώσεως τῆς Συνόδου του, καί συνέπραξε µέ τόν Ἀκάκιον εἰς
χειροτονίας νέων ἐπισκόπων.
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∆έκατον: Οἱ ἐν Ἑλλάδι χειροτονηθέντες, ὑπό τοῦ Ἀκακίου καί τοῦ µετ᾽
αὐτοῦ παρανόµως συµπράξαντος Λατινόφροος Λεοντίου Φιλίπποβιτς δέν
ἔλαβον ποτέ χειροτονητήριον καί µέχρι σήµερον εἶναι αὐθαίρετος ἡ Ἐπισκοπική των ἰδιότης.
῾Ενδέκατον: Ὁ Σικάγου Σεραφείµ, ὡς ἀναφέρει προµνηµονευθέν ἐπίσηµον
Ἐγγραφον τῆς Συνόδου του, ἐρωτηθείς ὑπ᾽ αὐτῆς κατ᾽ ἐπανάληψιν ἐδήλωσεν
ὅτι δέν ἐχειροτόνησε τόν Ἀκάκιον, δηλαδή ἐψεύσθη ἐνώπιον τῆς Συνόδου του
καί ἔθεσεν ἐν ἀµφιβόλῳ τήν Ἐπισκοπικήν ἰδιότητα τοῦ Ἀκακίου.
∆ωδέκατον: Ἡ Σύνοδος τῶν Ρώσσων τοῦ Ἀναστασίου εἰς τήν Ἀµερικήν,
εἰς τήν ὁποίαν ἀνῆκεν ὁ Χιλῆς Λεόντιος, διεβεβαίωσεν διά τοῦ ὑπ᾽ ἀριθ.
3/50/845 τῆς 5/7/1962 ἐγγράφου της ὅτι κανείς Ἐπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας
της δέν ἐχειροτόνησε τόν Ἀκάκιον Παππᾶν καί κανείς ἰδικός της Ἐπίσκοπος δέν µετέβη εἰς τήν Ἑλλάδα ἐπισήµως ἤ ἀνεπισήµως τό 1961 ἤ τό 1962
καί ὡς ἐκ τούτου δέν ἦτο δυνατόν νά λάβῃ µέρος εἰς οἱανδήποτε χειροτονίαν Ἐπισκόπου τελεσθεῖσαν εἰς Ἑλλάδα παρά τοῦ Ἀκακίου Παππᾶ. Οἱ
Ἐπίσκοποι τοῦ Ἀκακίου εἶναι ἀγνώστου, ὑπόπτου καί αὐθαιρέτου προελεύσεως.
∆έκατον τρίτον: Ὅπως ἐδηµοσίευσεν ἡ ἐφηµερίς «Ὀρθόδοξος Τύπος »
καί οὐδέποτε διεψεύσθη ὑπό τῶν θιγοµένων, ὁ Ἀκάκιος Παππᾶς, πρίν χειροτονηθῇ ὑπέγραψεν φρικτόν ὅρκον «νά πάρῃ τήν ψυχήν του ὁ ∆ιάβολος
καί νά ἔχῃ τήν κατάραν τῆς Ἁγίας Τριάδος ἐάν ἀποκαλύψῃ τι ἀπό τά γεγονότα τῆς χειροτονίας του».
Ὅσον ἀφορᾶ εἰς τάς ἀνωτέρω πληροφορίας καί φήµας αἱ ὁποῖαι κυκλοφοροῦν ἐπί 50 ἔτη, ἡ φεροµένη ὡς Σύνοδος τῶν Φλωρινικῶν ἤ Σεραφειµικῶν οὐδέποτε διέψευσεν αὐτάς ἤ ἔδωσεν τά ἀληθῆ κατ᾽ αὐτούς ἱστορικά
στοιχεῖα τῆς ἀποκτήσεως Ἐπισκόπου τό 1960.
Οὐδέποτε ἐκυκλοφόρησαν ἔστω καί µίαν φωτογραφίαν ἀπό τήν χειροτονίαν τοῦ Ἀκακίου ἐν Ἀµερικῇ τό 1960 ἤ ἀπό τάς χειροτονίας τάς ὁποίας
ἐτέλεσεν ἐν Ἑλλάδι τό 1962 ὁ Ἀκάκιος µετά τοῦ Λεοντίου.
Εἶναι ∆ΙΑΒΟΗΤΟΣ λοιπόν ἡ περίεργος χειροτονία τοῦ Ἀκακίου Παππᾶ,
διότι ἐπλήρωσε πᾶσαν Παρανοµίαν καί ἐγένετο κατά Παράβασιν ὅλων τῶν
σχετικῶν Ἱερῶν Κανόνων. Ἐγένετο: Ὑπερορίως, Κρυφίως, Ἄνευ Γνώµης
καί Ἐγκρίσεως τῆς Συνόδου τοῦ χειροτονοῦντος, µετά ἀπό ρητήν Ἀπαγόρευσιν καί Ἄρνησιν τῆς Συνόδου τοῦ χειροτονήσαντος νά χειροτονηθῇ ὁ Ἀκάκιος,
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ἄνευ Χειροτονητηρίου, µετά µιᾶς ἁπλῆς Βεβαιώσεως ὑπό Ἑνός ὑπογράψαντος, ὑπό κοινωνούντων µετά τῶν Νεοηµερολογιτῶν καί Παπικῶν, τῇ συµµετοχῇ Νεοηµερολογίτου Ἐπισκόπου, χωρίς µέχρι σήµερον νά δηµοσιεύσουν
ἔστω καί αὐτήν τήν Βεβαίωσιν ἡ ὁποία οὕτως ἤ ἀλλοιῶς δέν ἀποτελεῖ Χειροτονητήριον τοῦ Ἀκακίου Παππᾶ. ∆ιά τοιαύτης σκολιᾶς καί ἀνόµου ὁδοῦ, διά
ὑπογραφῆς φρικτῶν ὅρκων µυστικότητος, ἀπέκτησαν τόν πρῶτον Ἐπίσκοπόν των οἱ κατήγοροι τῶν Χειροτονιῶν τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου ∆εκατριµερῖται Φλωρινικοί, οἱ Οὐνῖται τοῦ Νεοηµερολογιτισµοῦ, οἱ ὁποῖοι τολµοῦν νά
αὐτοαποκαλοῦνται Ὀρθόδοξοι καί νά ἰσχυρίζῳνται ὅτι ἔχουν Ἱερωσύνην.
Ἐν συνεχείᾳ, ὑπό παροµοίων παραβάσεων, ἤτοι ὑπερορίως, κρυφίως,
ἄνευ γνώσεως καί ἐγκρίσεως τῆς Συνόδου, τῇ συµµετοχῇ οὐχί ἁπλῶς κακοδόξου ἀλλά καί Λατινόφρονος, βαρύνονται οἱ Φλωρινο-Σεραφειµικοί
καί διά τάς ἐν Ἑλλάδι χειροτονίας τάς γενοµένας ὑπό τοῦ Ἀκακίου καί τοῦ
Λεοντίου τό 1962. Καί διά µέν τήν χειροτονίαν τοῦ Ἀκακίου Παππᾶ ἐκυκλοφόρησε µία Βεβαίωσις, ἔστω καί ἀνεπισήµως, ἔστω καί µετά τόν θάνατόν του, διά δέ τούς χειροτονηθέντας ὑπό τοῦ Ἀκακίου καί τοῦ Λεοντίου,
ὄχι µόνον Χειροτονητήριον δέν ἔχει κυκλοφορήσει, ἀλλά οὔτε κἄν µία
ἁπλῆ ἀνεπίσηµος Βεβαίωσις.
Οὕτω καταισχύνει ὁ Θεός τούς ὀνειδιστάς τῶν Μυστηρίων τοῦ Παναγίου Πνεύµατος. Τήν ἀκεραίαν ὑφ᾽ ἑνός Χειροτονίαν Ἐπισκόπων τοῦ
Ὀρθοδόξου Ἀρχιερέως Βρεσθένης Ματθαίου δέν τήν ἐδέχθησαν. Τήν ὑπό
οὐδενός καί ἐν πάσῃ κακοδοξίᾳ καί παρανοµίᾳ καί ἀντικανονικότητι χειροτονίαν τοῦ Ἀκακίου Παππᾶ τήν ἐδέχθησαν, καθώς καί τάς ὁµοίας τῶν
διαδόχων του, ὡς ὄντες καί αὐτοί ὅµοιοι κατά πάντα καί γνήσια τέκνα
αὐτῶν εἰς παρανοµίας καί κακοδοξίας. Καθότι «῞Οµοιος ὁµοίῳ ἀεί πελάζει», αἱ παρανοµίαι τῶν πατέρων των «ἦλθαν εἰς τά µέτρα τους».

ΟΙ ΦΛΩΡΙΝΟΣΕΡΑΦΕΙΜΙΚΟΙ ΑΥΤΟΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ ΑΝΙΕΡΟΙ
Κατά καιρούς, οἱ Φλωρινοσεραφειµικοί, διά καθαρῶς διπλωµατικούς
καί µόνον λόγους, ἐπικαλοῦνται τήν ὑπ᾽ ἀρ. 13/26-5-1950 Ὁµολογίαν
καθώς καί ἐκείνην τῆς 14ης Μαΐου τοῦ 1935 ἤ ἀκόµη καί τήν 1191/26-51974, αἱ ὁποῖαι διακηρύσσουν ὅτι ἡ Νεοηµερολογιτική Ἐκκλησία εἶναι
Σχισµατική, ὅτι δέν ἔχει Θείαν Χάριν, καί ὅτι τά Μυστήριά της στεροῦνται Ἁγιασµοῦ καί εἶναι Ἄκυρα.

KEO 35 READY.qxp:Layout 1

12/10/09

12:14 PM

- 268-KHPY• EKK§H™IA™ OP£O¢O•øN

Page 268

Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος – ἀρ. τεύχ.

35, ᾽08

Ο ΑΚΑΚΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ
ΚΑΚΟΔΟΞΟΙ, ΠΡΟΔΟΤΑΙ, ΟΥΝΙΤΑΙ ΚΑΙ ΛΑΤΙΝΟΦΡΟΝΕΣ
Δημοσίευμα τοῦ
Ἀρχιμ.
Καλλιοπίου Γιαννακουλοπούλου εἰς
τό περιοδικόν του
«Ὀρθόδοξος Παρατηρητής»,
Ἰούλιος Αὔγουστος
1962, σελ.
4-5. Εἰς
αὐτό ἐξομοιώνει
τόν Ἀκάκιον
Παππᾶν
μέ τούς
Ἀφορισμένους
καί
Ἄλυωτους τῆς
Λαύρας
τοῦ Ἁγίου
Ὄρους καί
μέ τούς
Λατινόφρονας
τοῦ Πατριάρχου
Βέκκου,
οἱ ὁποῖοι
ἔκαψαν
τούς 26
Ὁσιομάρτυρας τῆς Μονῆς Ζωγράφου τήν 10ην Ὀκτωβρίου 1282. Ὁ Ἀκάκιος ἐξομοιώνεται
μέ τούς Λατινόφρονας διότι ἔλαβε Παπικήν “εὐλογίαν” διά τήν χειροτονίαν
αὐτοῦ, μέσῳ τοῦ Νεοημερολογίτου, μνημονευτοῦ τοῦ Πάπα, Γαλλίας Θεοφίλου.
Ἐπίσης καί οἱ ἐξ αὐτοῦ χειροτονηθέντες Ἐπίσκοποι ἔλαβον Παπικήν
“εὐλογίαν” μέσῳ τοῦ, συνευχομένου μετά Καρδιναλίων, Χιλῆς Λεοντίου.
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Ἡ ἐπίκλησις αὐτή ὅµως ἔχει τρεῖς ἀναγκαστικάς συνεπείας:
1) Ὅτι ἀπορρίπτεται τό «∆υνάµει καί ὄχι Ἐνεργείᾳ» τοῦ πρώην Φλωρίνης, ὡς βλάσφηµον φρόνηµα, ἄσχετον ἐπιχείρηµα καί δικολαβικόν σόφισµα. Ὡστόσον οἱ ἴδιοι συνεχίζουν ἀκόµη νά τό ἐπικαλοῦνται.
2) Ὅτι ἡ χειροτονία τοῦ Ἀκακίου τό 1960 εἶναι Ἄκυρος καί καθιστᾶ τόν
Ἀκάκιον Σχισµατικόν καί Ἀνίερον, ἐξ αἰτίας τῆς συµµετοχῆς εἰς αὐτήν τοῦ
Νεοηµερολογίτου Θεοφίλου, ἀλλά καί τῆς δεδηλωµένης, τότε, κοινωνίας
τῶν Ρώσσων τῆς ∆ιασπορᾶς µετά τῶν Νεοηµερολογιτικῶν Ἐκκλησιῶν.
3) Ὅτι οἱ διάδοχοι τοῦ Ἀκακίου εἶναι καί αὐτοί Σχισµατικοί, Ἄνευ Ἱερωσύνης, παντελῶς Ἀνίεροι, ὡς ἀπό Σχισµατικοῦ καί Ἀνιέρου προερχόµενοι.
Τί θά δεχθοῦν λοιπόν οἱ Φλωρινοσεραφειµικοί; Τάς Ὁµολογίας τοῦ 1935,
τοῦ 1950 καί τοῦ 1974, ἤ τό «∆υνάµει καί ὄχι Ἐνεργείᾳ»; Τό ὅτι ἡ Νεοηµερολογιτική Ἐκκλησία εἶναι Σχισµατική, ἤ ὅτι εἶναι µόνον ∆υνάµει καί ὄχι
Ἐνεργείᾳ Σχισµατική; «Ἐµπρός γκρεµός καί πίσω βράχος».
Ἐάν δεχθοῦν τάς Ὁµολογίας αὐτάς, τότε πρέπει νά ἀρνηθοῦν τό σοφιστικόν «∆υνάµει καί ὄχι Ἐνεργείᾳ», νά ἀπορρίψουν ἀσυζητητεί τήν χειροτονίαν τοῦ Ἀκακίου ὡς ἀπό Σχισµατικῶν προερχοµένην, καί νά ἀντιληφθοῦν
ὅτι οἱ διάδοχοι τοῦ Ἀκακίου οὔτε χειροτονίαν ἔλαβον οὔτε Ἱερωσύνην ἔχουν.
Ἐάν δεχθοῦν τό «∆υνάµει καί ὄχι Ἐνεργείᾳ» διά τήν Νεοηµερολογιτικήν
Ἐκκλησίαν, τότε πρέπει νά ἀπορρίψουν τάς ἐν λόγῳ Ὁµολογίας, νά παύσουν
νά ἰσχυρίζωνται ὅτι εἶναι Σύνοδος καί Ἐκκλησία Γ.Ο.Χ., διότι εἶναι καθῃρηµένοι ὑπό ΜΗ ἐν Ἐνεργείᾳ Σχισµατικῆς ἀλλά ὑπό Κανονικῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας, καί νά σπεύσουν πάραυτα ἐν µετανοίᾳ νά ἐνταχθοῦν εἰς αὐτήν.
Ὅµως καί εἰς τήν µίαν περίπτωσιν καί εἰς τήν ἄλλην, ἡ χειροτονία τοῦ
Ἀκακίου δέν σώζεται, οὔτε καί ἡ Ἱερωσύνη τῶν ὑπ᾽ αὐτοῦ χειροτονηθέντων.
Οὕτω ὅ,τι καί ἐάν ἐπικαλεσθοῦν, οἱ Φλωρινοσεραφειµικοί κρίνονται
Σχισµατικοί καί αὐτοκηρύσσονται ΑΝΙΕΡΟΙ. Οὔτε Θείαν Χάριν ἔχουν
οὔτε Ἱερωσύνην καί συνεπῶς εἶναι ΕΚΤΟΣ Ἐκκλησίας.
∆οξάζοµεν τόν ἐν Τριάδι Ἕνα Θεόν, διότι ἱκάνωσεν ἐν πνεύµατι Ὀρθοδόξου Πίστεως τόν Βρεσθένης Ματθαῖον νά χειροτονήσῃ κανονικούς ἐπισκόπους τό 1948 καί οὕτω νά διατηρήσῃ ἀδιάκοπον τήν Ἀποστολικήν ∆ιαδοχήν
καί Ἀκεραίαν, Ἀνόθευτον καί Ἀκαινοτόµητον τήν Ἀποστολικήν Πίστιν.
Εἰς δέ τόν Βρεσθένης Ματθαῖον Α´, τόν κατόπιν Ἀρχιεπίσκοπον τῶν Γ.Ο.Χ.
Ἑλλάδος, καθώς καί εἰς τούς συνεργήσαντας αὐτῷ διά τάς Χειροτονίας τοῦ
1948 καί παραµείναντας καί τελειωθέντας ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Πίστει, εὐγνωµόνως καί ἀξίως ἐκ βαθέων βοῶµεν, ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ ΑΥΤΩΝ.

