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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Τά σηµαντικά γεγονότα τά ὁποῖα καθορίζουν τήν ἐξέλιξιν τῆς Ἱστορίας καί
ἀφήνουν ἀνάγλυφον τό ἀποτύπωµά των εἰς τήν πορείαν τῆς ἀνθρωπότητος
εἶναι ἀνέντιµον καί ἀναξιοπρεπές νά θάπτωνται εἰς τήν λήθην τοῦ χρόνου. Ἐπιβάλλεται, ἀπ᾽ ἐναντίας, νά στήνεται µία Στήλη εἰς ἀνάµνησιν αὐτῶν διά λόγους
αὐτογνωσίας, ἀξιοπρεπείας καί συνειδήσεως, ἀλλά καί διά τήν διδαχήν τῶν
ἐπερχοµένων γενεῶν. Πολλῷ µᾶλλον χρήζει ἀναµνηστικῆς Στήλης ἤ Μνηµείου
τιµῆς κάθε ἀποφασιστικόν Ἐκκλησιαστικόν γεγονός ψυχοσωτηρίου καί ἀπολυτρωτικῆς σηµασίας διά τόν ἄνθρωπον. Τοιοῦτο τυγχάνει καί τό γεγονός τῆς
Χειροτονίας Ἐπισκόπων τό 1948 ὑπό τοῦ Ἀοιδήµου καί Ἀειµνήστου Ἐπισκόπου
Βρεσθένης Ματθαίου Καρπαθάκη, τοῦ µετέπειτα Ἀρχιεπισκόπου τῶν Γ.Ο.Χ.
Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος.
Τό γεγονός τῆς Χειροτονίας Ἐπισκόπων ὑπό µόνου τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου
τό 1948 ἀποτελεῖ ἀποφασιστικήν ἐξέλιξιν εἰς τήν Ἱστορίαν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. ῞Οταν ὁ Οἰκουµενισµός κατώρθωνε σχεδόν ὁλικόν ἔµφραγµα εἰς τήν δυνατότητα τῆς Ἐκκλησίας νά συνεχίσῃ τήν Ἀποστολικήν της ∆ιαδοχήν, ὅταν αἱ
Πύλαι τοῦ Ἅδου κατώρθωνον σχεδόν καίριον πλῆγµα κατά τῆς Ἀποστολικῆς
Πίστεως τῆς Ἐκκλησίας, ὅταν οἱ µισθωτοί ποιµένες δέν διέκρινον πλέον µεταξύ
τῆς Σωτηρίου Νοµῆς τοῦ Κυρίου καί τῶν Αἱρέσεων τοῦ Παπισµοῦ καί τοῦ Προτεσταντισµοῦ, ὅταν οἱ περισσότεροι Κληρικοί ἀπετάσσοντο τόν κλῆρον τοῦ Θεοῦ
καί συνετάσσοντο µετά τῶν ἐναντιουµένων εἰς τάς Θεοπνεύστους Ἀποφάσεις,
εἰς τά Ἱερά Κελεύσµατα καί εἰς τά Αἰώνια Θεσπίσµατα τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, ὅταν τά Πατριαρχεῖα καί αἱ Αὐτοκέφαλοι
Ἐκκλησίαι, ἀντί νά φροντίζουν διά τήν ἕνωσιν τῶν ἀνθρώπων µέ τόν Θεόν, ἐχώριζον τόν λαόν ἀπό τόν Θεόν, τόν ἐξέβαλλον µαζικῶς ἀπό τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ
καί τόν εἰσήγαγον εἰς ἕν ὁµοίωµα τῆς Ἐκκλησίας, εἰς ἕν Εἴδωλον Ἐκκλησίας,
δηµιουργηθέν µέ τήν ὀφθαλµαπάτην τῆς διορθώσεως τοῦ Ἡµερολογίου, ὅταν
οἱ ∆εκατριµερῖται Φλωρινικοί, προσεποιοῦντο µέν τόν Ὀρθόδοξον Ἐπίσκοπον,
ἀνεγνώριζον δέ τήν Παπονεοηµερολογιτικήν Ἐκκλησίαν ὡς Κανονικήν Ἐκκλησίαν µέ ἔγκυρα Μυστήρια, ὅταν αὐτοί οἱ ΟΥΝΙΤΑΙ τοῦ Νεοηµερολογιτισµοῦ καί
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κρυπτονεοηµερολογῖται ἠρνοῦντο νά ἐνεργήσουν ὡς Ὀρθόδοξοι Ἀρχιερεῖς καί
νά χειροτονήσουν Ὀρθοδόξους Ἐπισκόπους τοῦ ποιµαίνειν τήν Ἐκκλησίαν τοῦ
Θεοῦ, τότε µόνος εὑρισκόµενος ὀρθοτοµῶν τόν λόγον τῆς Ἀληθείας, ὁ Ἐπίσκοπος Βρεσθένης Ματθαῖος, δέν ἀδιαφόρησε καί δέν ἄφησε ὀρφανόν τό ποίµνιον
τῆς Ἐκκλησίας, δέν κατέλειπε τόν κόσµον τοῦτον χωρίς νά µεριµνήσῃ διά τήν
ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΝ ΠΙΣΤΙΝ καί τήν ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΝ ∆ΙΑ∆ΟΧΗΝ τῆς τοῦ Θεοῦ
Ἐκκλησίας, ἀλλ᾽ ἐκ τῶν ἐνόντων, µόνος ὤν, προέβη εἰς Χειροτονίας τεσσάρων
Ἐπισκόπων τό 1948.
Αἱ Χειροτονίαι τοῦ 1948 ὑπό τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου ἐµαταίωσαν τό ὀλέθριον κατά τῆς Ἐκκλησίας σχέδιον τοῦ ἐχθροῦ ἅµα καί ἀνθρωποκτόνου. ∆ιά
τοῦτο εἶναι ἀνάγκη νά στηθῇ Στήλη καί νά ὑψωθῇ Μνηµεῖον τιµῆς πρός τόν
Ὁµολογητήν τῆς Ὀρθοδοξίας Βρεσθένης Ματθαῖον Καρπαθάκην, ὁ ὁποῖος διά
τῶν Χειροτονιῶν Ἐπισκόπων τό 1948 ἀνεδείχθη καί Πατήρ πάντων ἡµῶν. ∆ιά
τῶν χειροτονιῶν αὐτῶν πάντας ἡµᾶς ἐγέννησεν εἰς τήν Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικήν,
καί Ἀποστολικήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν Χριστοῦ τοῦ ΘΕΟΥ, ἐκ τῆς ὁποίας
ἀπεκόπησαν καί διά τήν ὁποίαν ἀπέθανον πνευµατικῶς πάντες οἱ ἀκολουθοῦντες
τό Νέον, Παπικόν Ἡµερολόγιον καί οἱ κοινωνοῦντες αὐτοῖς.
Ἡ ὀφειλοµένη τιµή πρός τόν Βρεσθένης Ματθαῖον δέν θά ἀποδοθῇ διά ἐπαινετικῶν λόγων ἤ ὡραίων περί αὐτοῦ σχολίων. Θά τόν τιµήσουν ἀνταξίως καί
ἐπαρκῶς τά Ἐκκλησιαστικά δεδοµένα, ἡ ἁπλῆ παράθεσις τῶν ἱστορικῶν γεγονότων καί τῶν περιστάσεων ἐντός τῶν ὁποίων ἔζησεν ὡς Ἐπίσκοπος καί ∆ιάδοχος τῶν Ἀποστόλων, ὁµολογῶν τήν Ὀρθόδοξον Ἀποστολικήν Πίστιν καί χειροτονῶν Ἐπισκόπους διά τήν συνέχισιν τῆς Ἀποστολικῆς ∆ιαδοχῆς, ὅταν οἱ
ἄλλοι ἀπεσκίρτων τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ.
Αἱ χειροτονίαι τοῦ 1948 εἶναι ἀποτέλεσµα µιᾶς σειρᾶς Ἱστορικῶν Ἐκκλησιαστικῶν γεγονότων τά ὁποῖα ὡδήγησαν τόν Βρεσθένης Ματθαῖον νά προβῇ
µόνος του εἰς τήν µεγίστην αὐτήν Ἐκκλησιαστικήν πρᾶξιν τῆς Ἀποστολικῆς ∆ιαδοχῆς. ∆ι᾽ αὐτό, ἡ ἐπί τῇ ἑξηκοστῇ Ἐπετείῳ τῶν χειροτονιῶν ἀνάµνησις δέν
θά περιορισθῇ µόνον εἰς τό ἔτος 1948, ὅτε αὐταί ἐγένοντο, ἀλλά θά συνδεθῇ
µέ τά εὐρύτερα Ἐκκλησιαστικά Ἱστορικά δεδοµένα εἰς τήν Ἑλλαδικήν Αὐτοκέφαλον Ἐκκλησίαν καί εἰς τήν Ὀρθοδοξίαν γενικώτερον, διά νά ἔχῃ ὁ ἀναγνώστης πληρεστέραν εἰκόνα τῶν ὅσων διεδραµατίσθησαν τήν ἐποχήν ἐκείνην
καί διά νά ἀναπτύξῃ εὐρυτέραν κατανόησιν τῶν Ἐκκλησιαστικῶν ἀρχῶν καί
ἐπιταγῶν τάς ὁποίας ὀλίγοι ἐσεβάσθησαν ἐνῶ πολλοί κατεπάτησαν.
Πρός τοῦτο θά γίνῃ ἀναφορά εἰς τό Ἱστορικόν τοῦ Νέου Ἡµερολογίου:
Πῶς τό ἀντιµετώπισεν ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἐξ ἀρχῆς, ἐκ τῆς ἐµφανίσεώς του,
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καί κατά τούς ἑποµένους αἰῶνας µέχρι τῆς
ἀντιεκκλησιαστικῆς
ἐπιβολῆς του. Πῶς παρανόµως εἰσήχθη καί
πῶς ἀντέδρασεν τό
Ὀρθόδοξον πλήρωµα,
ὁ πιστός καί φύλαξ
λαός. Πῶς εὑρέθησαν
Ὀρθόδοξοι Ἐπίσκοποι µετά τήν Ἀλλαγήν
τοῦ Ἡµερολογίου καί
ποία ἡ στάσις αὐτῶν
ἔναντι τῆς Σχισµατικῆς
Νεοηµερολογιτικῆς
Ἐκκλησίας. Ποία ἡ
πορεία των εἰς τήν συνέχειαν καί πῶς πάλιν
ἠρνήθησαν τήν Ὀρθοδοξίαν. Τί ἐξηνάγκασε
καί ὑπεχρέωσε τόν
Ἐπίσκοπον Βρεσθένης
Ματθαῖον νά προβῇ
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Γ.Ο.Χ. Ἀθηνῶν καί πάσης
µόνος εἰς Χειροτονίας
Ἑλλάδος Ματθαῖος Α´ (Καρπαθάκης)
Ἐπισκόπων. Πῶς ἀπεδείχθη ὅτι ἦτο ὁ µόνος ἐναποµείνας Ὀρθόδοξος καί ὁ µόνος µή Νεοηµερολογίτης Ἐπίσκοπος ὅστις δικαιωµατικῶς καί ἐν πλήρει ἐξουσίᾳ ἐχειροτόνησεν
Ἐπισκόπους, καί πῶς αἱ µετέπειτα ἐξελίξεις ἐδικαίωσαν πλήρως τάς Χειροτονίας τοῦ 1948.
Ἡ ἐκτεταµένη αὐτή ἀναφορά εἶναι ἀπαραίτητος διά νά φανερωθῇ ἡ Ἐκκλησιαστική σηµασία τῶν Χειροτονιῶν Ἐπισκόπων ὑπό τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου
τό 1948, διά νά ἀναδειχθῇ ἡ Ἐκκλησιολογική ἐπιτακτικότης τῆς τελέσεώς των,
καί νά ἀναφανῇ τό ∆ΟΓΜΑΤΙΚΩΣ καί ΚΑΝΟΝΙΚΩΣ κατοχυρωµένον ∆ΙΚΑΙΟΝ
αὐτῶν, ἔτσι ὥστε νά καταρρεύσῃ οἱαδήποτε πολεµική καί κατηγορία ἤθελε ποτέ
ἐγερθῇ ἐναντίον τῆς ἐγκυρότητος, ἀκεραιότητος, πληρότητος καί κανονικότητος αὐτῶν.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τόν Σεπτέμβριον τοῦ 2008 συμπληρώνονται 60 ἔτη ἀπό τό ὁρόσημον
τῶν Χειροτονιῶν τοῦ Ἀειμνήστου πατρός ἡμῶν Ματθαίου (Καρπαθάκη),
Ἐπισκόπου Βρεσθένης, αἱ ὁποῖαι ἔγιναν τό ἔτος 1948 καί διά τῶν ὁποίων
ἀνεδείχθησαν τέσσαρες Γνήσιοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί Ἐπίσκοποι πρός
ἀδιάκοπον συνέχισιν τῆς ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ καί πρός ἀκεραίαν
διαφύλαξιν τῆς ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς,
καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας Χριστοῦ τοῦ ΘΕΟΥ ἡμῶν.
Ἡ Ἐκκλησιαστική καί Ἐκκλησιολογική σημασία τῶν Χειροτονιῶν τοῦ
1948 εἶναι μεγίστη, διότι αὗται ἐτελέσθησαν ὅταν ἡ λαίλαψ τοῦ Οἰκουμενιστικοῦ Νεοημερολογιτισμοῦ εἶχε σαρώσει ὅλα τά Πατριαρχεῖα καί τάς κατά
τόπους Αὐτοκεφάλους Ἐκκλησίας, καί εἶχε στήσει παντοῦ κίβδηλα ὁμοιώματα
τῆς Ἐκκλησίας, εἰκονικάς ἀπομιμήσεις τοῦ Οἴκου τοῦ Θεοῦ, ἐκ τῶν ὁποίων
ἀπουσιάζει ὁ Θεός καί εἰς τά ὁποῖα δέν ἐνεργεῖ ἡ Θεία Χάρις. Ἀκόμη καί ὅσαι
Ἐκκλησίαι παρέμειναν εἰς τό Παλαιόν Ἡμερολόγιον καί διετήρησαν πλήρη
Ἐκκλησιαστικήν καί Πνευματικήν ἐπικοινωνίαν μετά τῶν Νεοημερολογιτῶν,
ἐνεσωματώθησαν οὕτω εἰς τόν Οἰκουμενισμόν καί ἀπώλεσαν τή Θείαν Χάριν, βάσει τοῦ Ἱεροῦ Κανόνος, ὁ κοινωνῶν ἀκοινωνήτω ἀκοινώνητος ἔσται
(Ι´ καί ΜΕ´ Ἀποστολικοί Κανόνες, Β´ Κανών τῆς ἐν Ἀντιοχείᾳ Συνόδου).
Τό Νέον Ἡμερολόγιον δέν εἶναι οὔτε νέα ἐπινόησις οὔτε Ἐκκλησιαστικῶς
ἀδιάφορος μεταρρύθμισις. Ἀποτελεῖ παλαιάν Παπικήν ἀθέτησιν τῆς Ἱερᾶς
Παραδόσεως καί δαιμονικήν διασάλευσιν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς τάξεως.
Χρονολογεῖται δέ ἀπό τό 1582. Ὡς πρός τήν Παπικήν αὐτήν διατάραξιν τῆς
Ἡμερολογιακῆς τάξεως καί τῶν Κινητῶν καί τῶν Ἀκινήτων Ἑορτῶν, ἡ
Ἐκκλησία ἔλαβε θέσιν εὐθύς ἐξ ἀρχῆς. Διά Πανορθοδόξων Συνόδων καί διά
Τοπικῶν Συνόδων ΚΑΤΕΔΙΚΑΣΕ κατ᾽ ἐπανάληψιν ἀπό τό 1583 ἕως τό 1904
τό Νέον Παπικόν Μηνολόγιον καί Πασχάλιον καί τό παρέδωσε ΟΡΙΣΤΙΚΩΣ,
ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΩΣ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΩΣ εἰς τό αἰώνιον ΑΝΑΘΕΜΑ .
Ἡ ἑξηκοστή (60ή) ἐπέτειος καί μόνη ἀρκεῖ ὡς ἀφορμή διά τήν ἀνάμνησιν τῶν χειροτονιῶν τοῦ 1948. Ἐπί πλέον ὅμως ἀφορμή δίδεται, ἀφ᾽ ἑνός,
ἐκ τῆς συντηρήσεως τῆς ἀδίκου κριτικῆς τήν ὁποίαν ἤγειρον κατ᾽ αὐτῶν τῶν
χειροτονιῶν οἱ ΠΡΟΔΟΤΑΙ τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως καί τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος
τῶν Γ.Ο.Χ. Δεκατριμερῖται Φλωρινικοί, ἡ ΟΥΝΙΑ τοῦ Νεοημερολογιτισμοῦ, καί ἀφ᾽ ἑτέρου, ἐκ τῆς ἐγέρσεως ἀντορθοδόξως μαινομένων ἀνδρῶν,
μεταξύ τῶν διαδόχων τοῦ Ἁγίου Πατρός Ματθαίου, οἱ ὁποῖοι καί πρωτο-
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φανεῖς Αἱρέσεις ἔστησαν κατά τῆς Ἀληθοῦς Ὀρθοδόξου Πίστεως καί ἀδίστακτα Σχίσματα προεκάλεσαν εἰς βάρος τῆς Ἀμωμήτου Νύμφης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, ἀποδεικνυόμενοι οὕτω ψευδεπίγραφοι Ματθαιϊκοί, νοθογενεῖς υἱοί, καί ἐπίορκοι διάδοχοι τῆς ἐκείνου Ἀποστολικότητος.
Ἐξ εὐγνωμοσύνης κινούμενοι διά τάς Χειροτονίας τοῦ 1948, καί εἰς ἀνατροπήν τῶν ἐπικρίσεων κατά τῶν Χειροτονιῶν αὐτῶν, ἀλλά καί εἰς ἀνάδειξιν τῆς Ἀληθείας ὅτι αἱ Χειροτονίαι τοῦ 1948 ἀποτελοῦν Συνείδησιν Ὀρθοδοξίας, Ἐπίγνωσιν Ἐκκλησιολογίας καί μέτρον Ἐκκλησιαστικῆς εὐθύνης τοῦ
Ὁμολογητοῦ τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Πίστεως ἐπισκόπου Βρεσθένης καί μετέπειτα Ἀρχιεπισκόπου Γ.Ο.Χ. Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος Ματθαίου Α´,
κατατίθενται εἰς τήν συνέχειαν ὀκτώ σύντομα κεφάλαια ἐπισκοπήσεως τοῦ
ὅλου ἐν προκειμένῳ θέματος τῶν χειροτονιῶν τοῦ 1948, αὐτοῦ τοῦ μοναδικῆς σημασίας Σταθμοῦ εἰς τήν Ἐκκλησιαστικήν Ἱστορίαν :
Α) Αἱ Θεόπνευστοι Καταδικαστικαί Ἀποφάσεις τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς
καί Ἀποστολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας κατά τοῦ Νέου Παπικοῦ Ἡμερολογίου.
Β) Ἡ Ἀντιεκκλησιαστική, Παράνομος καί Ἀντικανονική Εἰσαγωγή τοῦ
Νέου Παπικοῦ Ἡμερολογίου κατά τό 1924.
Γ) Ἀνασκόπησις τῶν ἐν σχέσει πρός τό Νέον Ἡμερολόγιον Ἐκκλησιαστικῶν Γεγονότων μεταξύ 1924 καί 1948.
Δ) Τό Ἱστορικόν τῶν Χειροτονιῶν Ἐπισκόπων ὑπό τοῦ Βρεσθένης
Ματθαίου κατά τό 1948.
Ε) Αἱ Παλινωδίαι τῶν Ψευδορθοδόξων Παλαιοημερολογιτῶν, πρώην
Φλωρίνης Χρυσοστόμου καί τῶν σύν αὐτῷ.
ΣΤ) Αἱ κύριαι Ἐπικρίσεις τῶν Χειροτονιῶν Ἐπισκόπων ὑπό τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου τό 1948 καί ἡ Ὀφειλομένη Ἀπάντησις.
Ζ) Ἀποτίμησις τῆς Ἐκκλησιολογικῆς σημασίας τῶν Χειροτονιῶν Ἐπισκόπων ὑπό τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου τό 1948.
Η) Αἱ Χειροτονίαι τοῦ 1948 ὡς Συνείδησις Ὀρθοδοξίας καί ὡς μέτρον
Ἐκκλησιαστικῆς εὐθύνης ἐν ᾧ ἀντιμετρῶνται αἱ μετέπειτα ἐξελίξεις εἰς τήν
Ἐκκλησίαν τῶν ἀπό Ματθαίου προερχομένων Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος.
Δηλώνομεν ἐκ τῶν προτέρω ὅτι:

Δέν ὑποστηρίζομεν τάς χειροτονίας τοῦ 1948 ἐπειδή εἴμεθα Ματθαιϊκοί Γ.Ο.Χ., ἀλλά εἴμεθα Ματθαιϊκοί Γ.Ο.Χ. ἐπειδή μᾶς στηρίζουν εἰς
τήν Γνησίαν Ὀρθόδοξον Πίστιν τοῦ Χριστοῦ αἱ Χειροτονίαι τοῦ 1948.
Οὐκ ἔστι χρεία φιλονικίας πρός ὑπερίσχυσιν γνώμης. Ἀρκεῖ ἡμῖν ἡ φιλαλήθεια καί ἡ ἐπίγνωσις ὅτι ἀνήκομεν εἰς τήν ΓΝΗΣΙΑΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ, ἥτις ἐστίν ἡ ΜΙΑ, ΑΓΙΑ, ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ἡ μόνη παρέχουσα Ζωήν αἰώνιον.
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Α) Α Ι Θ Ε Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Ι Κ Α Τ Α Δ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Α Ι
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ, ΑΓΙΑΣ, ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Κ Α Τ Α Τ Ο Υ Ν Ε ΟΥ Π ΑΠ ΙΚ Ο Υ ΗΜ Ε Ρ ΟΛ Ο Γ ΙΟ Υ

Ἄνευ οὐδενός Ἐκκλησιαστικοῦ λόγου καί οὐδεµιᾶς Ἐκκλησιαστικῆς αἰτίας,
κατά τό πρῶτον τέταρτον τοῦ 20οῦ αἰῶνος, προέκυψεν Ἡµερολογιακόν Πρόβληµα καί Σχίσµα εἰς τό Σῶµα τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς, καί Ἀποστολικῆς
Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ.
Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, ἤδη ἀπό τόν 16ον αἰῶνα, διά τῶν Οἰκουµενικοῦ
κύρους Πανορθοδόξων Συνόδων τοῦ 1583, τοῦ 1587 καί τοῦ 1593, εἶχε ΚΑΤΑ∆ΙΚΑΣΕΙ τήν ἀπό τό 1582 ὑπό τοῦ Πάπα Γρηγορίου ΙΓ´ καινοτοµίαν τῆς
Ἀλλαγῆς τοῦ Ἡµερολογίου καί εἶχε παραδόσει εἰς τό ΑΝΑΘΕΜΑ τήν τροποποίησιν τόσον τοῦ Πασχαλίου ὅσον καί τοῦ Μηνολογίου.
Παρά ταῦτα, µετά ἀπό 350 ἔτη, τήν δεκαετίαν τοῦ 1920 εὑρέθησαν ἀχρεῖοι
τινές τολµητίαι καί ἀντιχριστῖται (κατά παλαιότερον χαρακτηρισµόν τοῦ
Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχου Ἱερεµίου Β´ τοῦ Τρανοῦ), δόλια ὄργανα τῆς Ἑβραιοµασσωνίας καί τοῦ Σατανᾶ, οἱ ὁποῖοι ἀνόµως καί ἐκνόµως, παρανόµως καί
ἀθέσµως, Ἀντικανονικῶς καί Πραξιοπηµατικῶς, εἰσήγαγον τόν δαίµονα τοῦ
Πάπα καί αὐτοµάτως, ὄχι βαθµηδόν ἤ σταδιακῶς, ἀλλ᾽ ὡς ἀστραπή, ἐξῆλθον
τοῦ Σώµατος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ. Κατεπάτησαν τάς Θεοπνεύστους Ἀποφάσεις τῆς Ἐκκλησίας καί οὕτω ἀπεσχίσθησαν ἐξ αὐτῆς. Ἐφήρµοσαν τό Ἀναθεµατισµένον Νέον Παπικόν Ἡµερολόγιον καί οὕτω προεκάλεσαν Μέγα καί
Ἀθεράπευτον Σχίσµα, τό ὁποῖον ἐξελίχθη εἰς ΑΙΡΕΣΙΝ.
Ἡ Ἀπόφασις τῆς Πανορθοδόξου Συνόδου τοῦ 1583 προβλέπει ρητῶς καί κατηγορηµατικῶς ὅτι:
«Ὅποιος δέν ἀκολουθᾶ τά ἔθηµα (sic) τῆς Ἐκκλησίας, καθώς αἱ Ἑπτά Ἅγιαι
Οἰκουµενικαί Σύνοδοι ἐθέσπισαν καί τό Ἅγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς
ἐνοµοθέτησαν νά ἀκολουθῶµεν, καί θέλει νά ἀκολουθᾶ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον, καί Νέον Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόµων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται
εἰς αὐτά ὅλα, καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγµατα
καί ἔθηµα (sic) τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχη τό ΑΝΑΘΕΜΑ, καί ΕΞΩ τῆς τοῦ Χριστοῦ
Ἐκκλησίας καί τῆς τῶν πιστῶν ὁµηγύρεως ἄς εἶναι .
Ἐσεῖς δέ οἱ εὐσεβεῖς καί Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, µένετε ἐν οἷς ἐµάθετε καί ἐγεννήθητε καί ἀνετράφητε καί ὅταν τό καλέσῃ ὁ καιρός καί ἡ χρεία, καί αὐτό τό αἷµα
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σας νά χύνετε διά νά φυλάξετε τήν πατροπαράδοτον Πίστιν καί Ὁµολογίαν σας, καί
φυλάγεσθε ἀπό τῶν τοιούτων, καί προσέχετε. Ἵνα καί ὁ Κύριος ἡµῶν Ἰησοῦς Χριστός σᾶς βοηθᾶ ἅµα καί ἡ εὐχή τῆς ἡµῶν µετριότητος εἴη µετά πάντων ὑµῶν. Ἀµήν.»
ΣΙΓΙΛΛΙΟΝ ΤΟΥ 1583

ΣΙΓΙΛΛΙΟΝ ΤΟΥ 1593

ΤΑ ΔΥΟ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΣΙΓΙΛΛΙΑ τῶν Πανορθοδόξων Συνόδων
τοῦ 1583 (ἀριστερά) καί τοῦ 1593 (δεξιά), διά τῶν ὁποίων ἡ Ἀλλαγή
τοῦ Ἡμερολογίου ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΖΕΤΑΙ εἰς αἰῶνας αἰώνων. Χειρόγραφα αὐτῶν τῶν δύο Σιγιλλίων εὑρίσκονται εἰς τήν Βιβλιοθήκην
τῆς ἐν τῷ Ἁγίῳ Ὄρει Μονῆς τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος, μέ αὔξ.
ἀριθμ. βιβλ. 772 καί εἰς τό ἐν τῇ Σκήτῃ τῶν Καυσοκαλυβίων Κελλίον «Ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος», ἀρ. κώδ. 285. Ἐπίσης τά αὐτά ὑπάρχουν εἰς τήν Μονήν Σινᾶ καί εἰς τό Πατριαρχεῖον τῆς Ρουμανίας.

Ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ, ἡ Εὐλογία καί αἱ Εὐχαί τῆς Ἐκκλησίας συνοδεύουν
ὅσους διαφυλάσσουν τά Ἱερά θεσπίσµατα περί τοῦ Ἡµερολογίου, τηροῦν τήν
πατροπαράδοτον Πίστιν καί Ὁµολογίαν, καί ἀσπάζονται ὅσα αἱ Ἑπτά Ἅγιαι
Οἰκουµενικαί Σύνοδοι καθώρισαν.
Ἀπ᾽ ἐναντίας, ὅσοι καταπατοῦν τάς Ἐντολάς τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ καί
ἀκολουθοῦν τό Νέον Παπικόν Ἡµερολόγιον, ἕλκουν ἐπί τῶν κεφαλῶν αὐτῶν
τό Φρικτόν ΑΝΑΘΕΜΑ, ἐξορίζονται τῆς τοῦ Θεοῦ Βασιλείας, χωρίζονται ἀπό
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τήν Ἁγίαν Τριάδα, ἀποκόπτονται τοῦ Σώµατος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ,
καί ἐν τέλει στεροῦνται τῆς Θείας Χάριτος, τῆς µακαρίου Σωτηρίας καί τῆς
Αἰωνίου Ζωῆς.

Αὐτή εἶναι ἡ φρικτή Ἀπόφασις τοῦ 1583 κατά
τῆς Λατινικῆς Ἡµερολογιακῆς Καινοτοµίας.

Ἡ αὐτή φρικτή Ἀπόφασις τοῦ 1583 ἐκυρώθη κατ᾽
ἐπανάληψιν Συνοδικῶς καί Πανορθοδόξως, τό 1587,
τό 1593, τό 1722, τό 1756, τό 1836, τό 1848, τό 1895,
καί τό 1904 . Συνιστᾶ λοιπόν Οἰκουµενικῶς ἀποδεκτόν Ἐκκλησιαστικόν Κανόνα, Ὅριον Αἰώνιον καί
Ἀ µ ετ ά θ ε τ ο ν . ∆ έν ἀ π ο τ ε λ ε ῖ ἁ π λ ῶ ς σ υ λ λ εκ τ ι κ ῆ ς
ἀξίας ἀρχαιοπρεπές κειµήλιον, ὡς παλαιᾶς κοπῆς
νόµισµα. Οὔτε, ἀπ᾽ ἐναντίας, ἀποτελεῖ παρωχηµένην
µυωπικήν προκατάληψιν. Τό περί Ἡµερολογίου
Ἐκκλησιαστικόν Θεόπνευστον θέσπισµα δέν ἀπο- Ἱερεμίας Β´ ὁ Τρανός
Πατριάρχης Κωντελεῖ Ἱστορικόν καθίζηµα. Ἀποτελεῖ Πνεύµατος
σταντινουπόλεως
Ἁγίου Νοµοθέτηµα.
(εἰκών ἐκ τοιχογραφίας
Ἡ αὐτή φρικτή Ἀπόφασις κατά τῆς ἀλλαγῆς τοῦ εἰς Μονήν Ἁγίου Ὄρους)
ἡµερολογίου ὑπεγράφη ὑπό τοιούτου ἀναστήµατος Ἐκκλησιαστικῶν ἀνδρῶν
ὡς ἦτο ὁ Κωνσταντινουπόλεως Ἱερεµίας Β´ ὁ Τρανός (1572 - 1595), ὁ Ἀλεξανδρείας Σίλβεστρος (1566-1590), ὁ Ἱεροσολύµων Σωφρόνιος ∆´ (15791608), καί ἀργότερον ὁ ἄλλος Ἀλεξανδρείας καί ἐπί διετίαν Ἐπιτηρητής τοῦ Θρόνου τῆς Κωνσταντινουπόλεως,
Μελέτιος ὁ Πηγᾶς (1590-1601).
Αἱ Ἀποφάσεις αὐταί τῶν Πανορθοδόξων Συνόδων
εἶναι ΟΡΙΣΤΙΚΑΙ, ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΟΙ, ΤΕΛΕΣΙ∆ΙΚΟΙ ΚΑΙ
ΚΑΤΑ∆ΙΚΑΣΤΙΚΑΙ ∆Ι᾽ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΒΑΤΑΣ. ∆έν
δύναται οὐδεµία ἄλλη µελλοντική Σύνοδος νά τροποποιήσῃ ἤ ἀλλοιώσῃ αὐτάς. Καί οἱ παραβαίνοντες αὐτάς
δέν εἶναι ὑπόδικοι εἰς µελλοντικήν Σύνοδον · εἶναι ἤδη
Προδεδικασµένοι καί Καταδεδικασµένοι.
Πρέπει νά γνωρίζῃ κάθε Ὀρθόδοξος Χριστιανός ὅτι
συµφώνως πρός τό ΚΑΝΟΝΙΚΟΝ καί ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ
Μελέτιος Πηγᾶς ∆ΙΚΑΙΟΝ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, κάθε
Πατρ/χης Ἀλεξανδρείας 1590-1601 Ἀπόφασις Οἰκουµενικῆς ἤ Πανορθοδόξου Συνόδου εἶναι
(εἰκών Μονῆς Ἀγκα- ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΟΣ . ∆ι’ αὐτό, ὡς ἐκδοθεῖσα τῇ ἐπινεύσει καί
ράθου Κρήτης ὅπου
εἶχε μονάσει)
καθοδηγήσει τοῦ Παναγίου Πνεύµατος, εἶναι Αἰώνιος
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καί Ἀµετάθετος, δέν ἐπιδέχεται οὐδεµιᾶς
Ἀναιρέσεως ἤ Ἀλλοιώσεως, καί ἀποτελεῖ
Πηγήν Κανονικοῦ ∆ικαίου.
ΠΗΓΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ διά τήν
Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, τήν Μίαν, Ἁγίαν,
Καθολικήν καί Ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν,
εἶναι: 1) Ἡ Ἁγία Γραφή, Παλαιά καί Καινή
∆ιαθήκη, 2) Ἡ Ἱερά Παράδοσις, Γραπτή
καί Προφορική, 3) Οἱ Ἀποστολικοί Κανόνες,
4) Οἱ Κανόνες τῶν Οἰκουµενικῶν Συνόδων
καθώς καί ὅσοι Κανόνες Τοπικῶν Συνόδων ἤ Ἁγίων Πατέρων ἔχουν ἀναγνωρισθῆ
ἀπό Οἰκουµενικάς Συνόδους, καί 5) Αἱ
Ἀποφάσεις τῶν Πανορθοδόξων Συνόδων.

Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος – ἀρ. τεύχ.

35, ᾽08

Ἱερεμίας Β´ ὁ Τρανός
Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως εἰς τρεῖς περιόδους: 15721579, 1580- 1584, 1587-1595.
Ἐπί τῆς Πατριαρχείας του Κατεδικάσθη καί Ἀναθεματίσθη ἡ
Ἀλλαγή τοῦ Ἡμερολογίου διά
ΤΡΙΩΝ Πανορθοδόξων Συνόδων
(φορητή εἰκών, ἔργον τοῦ 1983)

Ἡ Ὑπογραφή τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως
Ἱερεμίου Β´ τοῦ Τρανοῦ ἐπί τῆς Ἀποφάσεως τῆς Πανορθοδόξου Συνόδου
τοῦ 1593, εἰς τήν ὁποίαν περιέχεται
καί ἡ τρίτη ΚΑΤΑΔΙΚΗ τοῦ Νέου Παπικοῦ Γρηγοριανοῦ Ἡμερολογίου
(Ἐδημοσιεύθη εἰς τήν ἐφημερίδα «Καθημερινή» 14 Σεπτεμβρίου 1997).

∆έν δύναται οὐδεµία ἄλλη Πανορθόδοξος ἤ Οἰκουµενική Σύνοδος εἰς τό µέλλον νά τροποποιήσῃ,
ἀ λ λά ξ ῃ ἤ ἀ λ λο ι ώ σ ῃ µ ί α ν π ρ ο ηγουµένην, πόσον µᾶλλον νά ἀντισ τ ρέ ψ ῃ ἤ ἀ κυ ρ ώ σ ῃ ἤ ἀ θ ετ ή σ ῃ
αὐτήν, διότι ἐν τοιαύτη περιπτώσει
θά ἀντιφέρετο εἰς αὐτό τοῦτο τό
Πανάγιον Πνεῦµα τό λαλῆσαν διά
τῆς ἐν λόγῳ Συνόδου.
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Ἡ ἰσχύς τῶν Πανορθοδόξων καί
Οἰκουµενικῶν Ἐκκλησιαστικῶν νοµοθετηµάτων δέν εἶναι παροδική.
∆έν νοµοθετεῖ ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τοῦ ΘΕΟΥ ὅπως αἱ κοσµικαί πολιτεῖαι, κατά τρόπον ὅστις νά ἐπιδέχεται µελλοντικήν ἀναθεώρησιν
καί ἀνατροπήν. ∆έν θά εἶχε νόηµα
νά νοµοθετῇ διά κάτι τό ὁποῖον δέν
θά ἔχῃ συνεχῆ ἰσχύν καί θά δύναται
µία ἑποµένη Σύνοδος νά τό ἀλλάξῃ.
Νοµοθετεῖ ἐν Πνεύµατι Ἁγίῳ καί
δέν ἔχει νόηµα οὔτε θέσιν ἡ τρεπ τ ό τ η ς ε ἰ ς τ ά ς Ἀ π ο φ ά σ ει ς τ η ς .
Οὐδέν ἀλλοιωτόν ἤ προσωρινόν ἤ
ἀνίσχυρον εἰς τούς Θεοπνεύστους
Νόµους τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ.
Πᾶσα Ἀπόφασις Οἰκουµενικῆς
ἤ Πανορθοδόξου Συνόδου εἶναι
Ὁριστική, Ἀµετάκλητος, ΤελεσίΜελετίου Πηγᾶ, τοῦ κατόπιν
δικος καί ∆εσµευτική διά τούς Πι- Ἐπιστολή
Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας, πρός τόν
στούς. Τά µέλη τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Γέροντά του Ἀλεξανδρείας Σίλβεστρον
ΘΕΟΥ εἶναι ὑποχρεωµένα νά ὑπα- κατά τοῦ Νεωτερισμοῦ τοῦ Νέου Παπικούουν καί πειθαρχοῦν εἰς αὐτήν. κοῦ Καλενδαρίου, 10 Ἀπριλίου 158´7
Εἰς ἐναντίαν περίπτωσιν, οἱ ἀπειθοῦντες καί µή πειθαρχοῦτες ὑπόκεινται εἰς
τάς Ἀράς καί τά Ἐπιτίµια τῆς
Συνόδου ἡ ὁποία τήν ἐξέδωκεν. Ὑπόκεινται ἐπίσης καί εἰς
τά ἐπιβληθέντα ΑΝΑΘΕΜΑΤΑ
τῆς Καθόλου Ἐκκλησίας, τῆς
Μιᾶς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ἡ
ὁποία ἔχει ἐγκολπωθῆ πᾶσαν
τοιαύτην Ἀπόφασιν εἰς τήν γενικήν Νοµοθεσίαν αὐτῆς καί
ἔχει θεσπίσει τούς ὑπάρχονἩ Ὑπογραφή τοῦ Μελετίου Πηγᾶ,
Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας, εἰς Ἐπιστολήν του τας Κανόνας διά τήν ἑνότητα
πρός τούς Ὀρθοδόξους τῆς Βενετίας τό 1596 τῶν Πιστῶν µετά τοῦ ΘΕΟΥ.
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Οἱ ἐναντιούµενοι εἰς τάς περί τῆς Πίστεως Ἀποφάσεις τῆς Ἐκκλησίας δέν
εἶναι ὑπόδικοι διά νά κριθοῦν εἰς τό Μέλλον ὑπό ἄλλης Συνόδου. Ἤδη κέκρινται καί εἶναι ἤδη κατάδικοι ὡς ΠΡΟ∆Ε∆ΙΚΑΣΜΕΝΟΙ.
Ὁ ἀποκεφαλισθείς δέν ἐκπνέει ὅταν καί ἐάν ὑπάρξῃ µελλοντική ἰατρική
γνωµάτευσις ὅτι ἀπέθανεν. Εἶναι ἤδη νεκρός ἅµα τῇ σφαγῇ του καί δέν χρειάζεται γνωµάτευσις διά νά χωρισθῇ ἀπό τό σῶµα ἡ ψυχή του. ∆έν εἶναι δυνάµει νεκρός ἕως ὅτου ἐκδοθῇ γνωµάτευσις, ἀλλ᾽ εἶναι πράγµατι νεκρός καί
πρίν ἀπό τήν ἔκδοσίν της.
Ὁ παραβαίνων Θεοπνεύστους Ἀποφάσεις Πανορθοδόξων Συνόδων ἀποθνήσκει Πνευµατικῶς καί Ἐκκλησιαστικῶς ἅµα τῇ παραβάσει.. Παράβασις
τῶν Πανορθοδόξων Ἀποφάσεων δέν σηµαίνει ὑποδικία. Σηµαίνει ἔξωσις ἀπό
τήν Ἐκκλησίαν, χωρισµός ἀπό τόν Θεόν καί ἀπώλεια Ζωῆς Αἰωνίου.
Ὁ Ἅγιος Ἀµφιλόχιος Ἰκονίου προειδοποιεῖ κάθε Χριστιανόν ὅτι ὁ ὑποπίπτων
εἰς τό Ἐκκλησιαστικόν ΑΝΑΘΕΜΑ ὑφίσταται τήν ἄµεσον ἀπώλειαν τῆς Θείας
Ὡς γάρ βαπτισθείς εἰς Χριστόν Χριστόν ἐνεδύσω, οὕτως ἀποδηµήσας
Χάριτος: «Ὡ
ἀπό τῆς Ἐκκλησίας Χριστόν ἐξεδύσω» (Κατά Ἀποτακτικῶν ἤ Γεµελλιτῶν 7).

Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ εἰς τήν Κωνσταντινούπολιν, τήν πάλαι ποτέ Πόλιν
τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἡ Μεγάλη Ἐκκλησία ὅπου ἐγένοντο Σύνοδοι τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας καί ἐλαμβάνοντο Ἀποφάσεις Οἰκουμενικοῦ κύρους, δι᾽ ὁλόκληρον τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν καί διά πάντας τούς αἰῶνας.
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Β) Η Α Ν Τ Ι Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Α Σ Τ Ι Κ Η , Π Α Ρ Α Ν Ο Μ Ο Σ
Α ΝΤ Ι Κ ΑΝΟ ΝΙ Κ Η ΚΑΙ ΠΡ ΑΞ Ι Κ ΟΠΗ ΜΑ Τ Ι ΚΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΠΙΚΟΥ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 1924
Ἡ φρικτή Ἀπόφασις τῆς ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ κατά τῆς Ἀλλαγῆς τοῦ Ἡµερολογίου κατεπατήθη κακοβούλως ὑπό
πονηρῶν ἐπιβούλων τῆς Σωτηρίας τοῦ
ἀνθρώπου, ἠγνοήθη ὑπό σκοτεινῶν
χαρακτήρων, ὑπεσκάφθη ὑπό ἀνδρεικέλων, τυφλῶν ἐντολοδόχων καί µελῶν
τῆς Ἑβραιοσιωνιστικῆς Μασσωνίας,
ὅπως ἦσαν ὁ προσκυνητής τοῦ Προτεσταντισµοῦ Προύσσης ∆ωρόθεος, καί
ὁ τρίς καθαιρεθείς καί καθῃρηµένος ὤν
ἀναρριχηθείς εἰς τόν Θρόνον Κωνσταντινουπόλεως Μελέτιος Μεταξάκης,
καθώς καί ὁ δι᾽ ἀριστίνδην Συνόδου,

ἀντικανονικῶς, ὑπό πραξικοπηµατικῆς
Κυβερνήσεως ἐπιβληθείς ἐπί τοῦ Θρόνου τῶν Ἀθηνῶν, Μητροπολίτης Χρυσόστοµος Παπαδόπουλος.
Οὕτω τόν Ἰανουάριον τοῦ 1920, ἐπί
Προύσσης ∆ωροθέου, τοποτηρητοῦ τοῦ
Οἰκουµενικοῦ Θρόνου, ἐξηγγέλθη δηµοσίως ἡ Ἀλλαγή τοῦ Ἡµερολογίου ὡς
προοπτική Ἑνώσεως µετά τῶν ∆υτικῶν.
Ἐξεδόθη τότε ἡ ∆ιαβόητος Αἱρετική
καί Οἰκουµενιστική Ἐγκύκλιος ὑπό τοῦ
Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, µέ
τίτλον, «Πρός τάς Ἁπανταχοῦ Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ », διά τῆς ὁποίας αἱ

Προύσσης Δωρόθεος Μελέτιος Μεταξάκης

Χρυσόστομος
Παπαδόπουλος

Οἱ Ἐντολοδόχοι τῆς Ἑβραιοσιωνιστικῆς Μασσωνίας καί ἐχθροί
τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Οἱ Πρωτεργάται καί Ἀρχηγοί τοῦ
Οἰκουμενισμοῦ καί τῆς Εἰσαγωγῆς τοῦ Νέου Παπικοῦ Ἡμερολογίου.
Οἱ Πρωταίτιοι τοῦ ἐπαράτου Σχίσματος τοῦ 1924.
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Μελέτιος Μεταξάκης, ὁ ἐν τῇ Στοᾷ «Ἁρμονία» τῆς Κωνσταντινουπόλεως
μυηθείς εἰς τήν Μασσωνίαν τήν 15/3/1909. Φυγάς ὤν ἐκ τῶν Ἁγίων Τόπων
ἐχρημάτισεν Μητροπολίτης Κιτίου, μετέπειτα Ἀθηνῶν καί ἀργότερον Ἀμερικῆς, ὅπου καί καθηρέθη. Ὕστερον δέ καί ἐνῶ ἦτο καθηρημένος ἐγένετο
Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ἀπό ὅπου καί ἐξεδιώχθη διά τάς Ἀντιεκκλησιαστικάς ἐνεργείας του καί ὑπέβαλε τήν παραίτησίν του εὑρισκόμενος
εἰς τήν Θεσσαλονίκην. Ἐν συνεχείᾳ, τῇ βοηθείᾳ πάλιν τῶν Μασσώνων ἐγένετο Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας. Ἐκ πάντων ἐξεδιώχθη καί τρίς καθηρέθη.
Ὅμως οὐδόλως ὤκνησεν εἰς προσπάθειαν ἵνα ἐπιβληθῆ καί Πατριάρχης
Ἱεροσολύμων, ἀλλ’ εὗρεν αὐτόν ὁ αἰφνίδιος θάνατος καί εὑρέθη νεκρός
ὑπό τήν κλίνην του. Ἀριστερά μετά τοῦ Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου καί
ἄλλου τινός ἱερέως εἰς Η.Π.Α., φέροντες ἅπαντες λαϊκήν περιβολήν.
Κέντρον ὁ ἴδιος πάλι μέ λαϊκήν περιβολήν. Δεξιά ὁ αὐτός ὡς Πατριάρχης
Ἀλεξανδρείας μέ τόν Ἀγγλικανόν Ἀρχιεπίσκοπον τῆς Καντερβουργίας Cosmo
Gordon Lang τήν 8 Ἰουλίου 1930, εἰς τήν Σύνοδον τῶν Ἀγγλικανῶν ἐν Lambeth.
Ὁ Ἐπίσκοπος Μελέτιος
Μεταξάκης καί ὁ Ἀρχιμανδρίτης Χρυσόστομος
Παπαδόπουλος, κατά
τήν διαμονήν των εἰς τήν
Ἀμερικήν καί Ἀγγλίαν
περιεφέροντο μέ λαϊκήν
ἐνδυμασίαν κατά τά
πρότυπα τῶν Προτεσταντῶν. Φωτογραφία
ληφθεῖσα τό 1918 εἰς
τήν OXFORD STREET
τοῦ Λονδίνου ἐν Ἀγγλίᾳ
(περιοδικόν «Ἑσπερία»,
ἔτος Γ´, ἀριθ. 152, 6 Δεκεμβρίου 1918, ἀνατυπωθεῖσα εἰς φύλλον «Δευτέρα Παρουσία», Ἀθῆναι, 1 Ἰανουαρίου 1931).
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Ἀντίχριστοι Αἱρέσεις τοῦ Παπισµοῦ καί
τοῦ Προτεσταντισµοῦ ἀναγνωρίζονται
καί ἀναφέρονται ὡς «Ἐκκλησίαι Χριστοῦ», «µή πλέον ξέναι καί ἀλλότριαι
ἀλλά συγγενεῖς καί οἰκεῖαι ἐν Χριστῷ»,
«συγκληρονόµοι καί σύσσωµοι τῆς ἐπαγγελίας τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ Χριστῷ».
Ἡ Αἱρετική Ἐγκύκλιος τοῦ 1920
περιλαµβάνει ἕνδεκα ἄρθρα, ἐξ ὧν τό
πρῶτον καθορίζει «τήν παραδοχήν ἑνιαίου ἡµερολογίου πρός ταυτόχρονον
ἑορτασµόν τῶν µεγάλων Χριστιανικῶν
ἑορτῶν ὑπό πασῶν τῶν Ἐκκλησιῶν »,
ἤτοι τήν ἐφαρµογήν τοῦ Καταδικασµένου Παπικοῦ, Νέου Ἡµερολογίου.
∆ιά τήν Ἱστορίαν θά πρέπει νά ἀναφερθῇ ὅτι, ὁ Προύσσης ∆ωρόθεος, µετά
τήν ὑπογραφήν τῆς Ἐγκυκλίου αὐτῆς,
µετέβη εἰς τήν Ἀγγλίαν, ὅπου ἔγινε δεκτός µέ τιµάς Ἀρχηγοῦ Κράτους, ὑπό
Ὑπουργῶν καί Λόρδων καί ὑπ᾽ αὐτοῦ
ἀκόµη τοῦ Βασιλέως τῆς Ἀγγλίας Γεωργίου Ε´. Τοῦ ἡτοιµάσθη µάλιστα καί
εἰδική τελετή Βραβεύσεως, µέ τήν ἀπονοµήν τοῦ τίτλου τοῦ Τιµητικοῦ Ἀντιπροέδρου τῆς Παγκοσµίου Συνελεύσεως
διά τήν Φιλίαν τοῦ Κόσµου µέσῳ τῶν
Ἐκκλησιῶν. Τό συγκλονιστικόν ὅµως
συνέβη τήν 6ην Μαρτίου 1921 εἰς τήν
ἕδραν τῶν Ἀγγλικανῶν, εἰς τήν οἰκίαν
τοῦ Ἀγγλικανοῦ Ἀρχιεπισκόπου τῆς Καντερβουργίας Randall Thomas Davidson,
ὅπου ἐνῶ ὁ ∆ωρόθεος τοῦ προσέφερεν
ἐπισκοπικόν ἐγκόλπιον µέ τήν εἰκόνα
τῆς Παναγίας, ἀπέθανεν ἐξαίφνης ἔµπροσθέν του ἀπό καρδιακήν προσβολήν.
Ὁ Προύσσης ∆ωρόθεος, ὁ µεταθέσας
ὅρια αἰώνια, ἐξέψυξεν εἰς τάς ἀγκάλας
τοῦ Ἀρχιεπισκόπου τῶν Προτεσταντῶν
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Τό Ἐξώφυλλον τῆς Αἱρετικῆς καί
Οἰκουμενιστικῆς Ἐγκυκλίου ὑπό τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τό 1920

Ἀγγλικανῶν. Ἠκολούθησε τά πρός ∆υσµάς ἴχνη τοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Ἰωσήφ, ὅστις εἰς τήν Φλωρεντίαν τῆς Ἰταλίας τό 1439 ὑπέγραψε
τόν ἐπαίσχυντον Ὅρον Ἑνώσεως µετά
τῶν Παπικῶν καί ἔλαβε ἐκεῖ παρά Θεοῦ
τήν ἔνδικον µισθαποδοσίαν, ἀποθανών
µέ φρικτόν τρόπον καί Θεοσηµείαν.
Παρόµοιον γεγονός συνέβη καί µέ τόν
Νικόδηµον τοῦ Λένινγκραντ, ὁ ὁποῖος
ἀνεγνώρισε ὡς Ὀρθοδόξους καί µή
Αἱρετικούς τούς Παπικούς. Οὗτος ἀπέθανε γονυπετής εἰς τούς πόδας τοῦ
ἐκπλήκτου Πάπα Ἰωάννου Παύλου Α´
εἰς τό Βατικανόν τήν 5 - 9 - 1978.
Ἡ Αἱρετική Ἐγκύκλιος τοῦ 1920,
κατά τήν ὁµολογίαν τῶν Νεοηµερολογιτῶν ἐπισκόπων τοῦ Πατριαρχείου
Κωνσταντινουπόλεως, ἀποτελεῖ τόν
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Καταστατικόν Χάρτην τοῦ Οἰκουµενισµοῦ, τό Ἀρχιτεκτονικόν Σχέδιον διά τήν
ἐκ µερῶν ἀναδόµησιν τῆς Ἐκκλησίας,
διότι δι᾽ αὐτούς δέν ὑπάρχει σήµερον
ἡ Μία Ἁγία Καθολική Ἐκκλησία τοῦ
Χριστοῦ καί πρέπει νά «ξανακτισθῇ». Ἡ
Ἐγκύκλιος αὐτή ἀποτελεῖ τό «Ὅραµα»
τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως ἐπί τῆς ἀντιθέου καί ἀντιχρίστου βάσεως τῆς «Θεωρίας τῶν Κλάδων», BRANCH THEORY.
Κατά τήν βλάσφηµον θεωρίαν αὐτήν,
ὅλαι αἱ Ἐκκλησίαι, Ὀρθόδοξοι καί µή,
ὅλαι αἱ Ὁµολογίαι καί Αἱρέσεις, ἀποτελοῦν κλάδους τοῦ Χριστιανικοῦ δένδρου, ἔχουν µέρος τῆς Ἀληθείας καί
οὐδεµία κατέχει τό ὅλον τῆς Ἀληθείας.
Βάσει τῆς Θεωρίας τῶν Κλάδων, τά Νεοηµερολογιτικά καί Παλαιοηµερολογιτικά
Πατριαρχεῖα ἵδρυσαν µετά τῶν Προτεσταντῶν τήν Ἀντίχριστον Παναίρεσιν καί
Πανθρησκείαν τοῦ Ἀθέου Οἰκουµενισµοῦ,
ἵνα ἐν τέλει τούς πάντας εἰς χεῖρας τοῦ
Πάπα παραδώσωσιν καί εἰς τόν Ἀντίχριστον καθυποτάξωσιν. Οὕτω ἐργάζονται
νά ξανακτίσουν τήν Μίαν Ἐκκλησίαν τοῦ
Χριστοῦ, ἡ ὁποία κατ᾽ αὐτούς σήµερον δέν
ὑπάρχει. Κατά τούς Οἰκουµενιστάς, ὅταν
ἑνωθοῦν ὅλαι αἱ «ἐπί µέρους» Ἐκκλησίαι
τότε θά ξαναγίνῃ ἡ Μία Ἐκκλησία τοῦ
Χριστοῦ ἡ ὁποία ἕως τότε δέν θά ὑπάρχῃ.
Ὁ Χριστός βεβαιοῖ ὅτι ἡ Ἐκκλησία
Του µένει εἰς τόν αἰῶνα, «καί πύλαι ἅδου
οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς» (Ματθ. ΙΣΤ´
18), ἐνῶ οἱ Οἰκουµενισταί ψευδόµενοι
εἰς ἑαυτούς, ἀντιστρατευόµενοι τόν Χριστόν καί συκοφαντοῦντες τήν Ἐκκλησίαν, ἰσχυρίζονται ὅτι ἡ Ἐκκλησία δέν
ὑπάρχει ἀλλά θά προκύψῃ διά τῶν ἰδίων
αὐτῶν προσπαθειῶν. Οὕτω µόνοι των ὁµο-
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λογοῦν ὅτι ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΚΤΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.
Ἰσχυριζόµενοι ὅτι ἡ Μία, Ἁγία, Καθολική, καί Ἀποστολική Ἐκκλησία τοῦ
Χριστοῦ δέν ὑπάρχει ἀκόµη, οἱ Οἰκουµενισταί µόνοι των ὁµολογοῦν ὅτι ∆ΕΝ
εὑρίσκονται ἐντός τῆς Μιᾶς, Ἁγίας,
Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας ἀλλ᾽ ΕΚΤΟΣ αὐτῆς.
Πολλοί µεγαλόσχηµοι κληρικοί τοῦ
Νέου Ἡµερολογίου, ὅπως παλαιότερον
ὁ Ἐλβετίας ∆αµασκηνός καί ὁ Ἀλεξανδρείας Παρθένιος διεκήρυττον πώς
ἐργάζονται διά τήν ἀναδόµησιν τῆς
Ἐκκλησίας καί ἀκόµη ὅτι ὅλαι αἱ θρησκεῖαι εἶναι ἠθεληµέναι παρά Κυρίου
ὁδοί Σωτηρίας διά τούς ἀνθρώπους.
Ἐφ᾽ ὅσον πιστεύουν εἰς τήν Θεωρίαν
τῶν Κλάδων καί ὅτι δέν ὑπάρχει σήµερον ἡ Μία Ἐκκλησία, ἀλλά θά γίνῃ εἰς
τό µέλλον, µόνοι των οἱ ἴδιοι διακηρύσσουν καί ὁµολογοῦν ὅτι δέν ἀνήκουν εἰς
τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ καί ὅτι ὁ
χῶρος εἰς τόν ὁποῖον εὑρίσκονται καί
τόν ὁποῖον ἀποκαλοῦν «ἐκκλησίαν»,
δέν εἶναι ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ,
ἀλλά ἡ ἐκκλησία τοῦ Ἀντιχρίστου.
∆ιά τῆς Ἐγκυκλίου τοῦ 1920 αἱ ζυµώσεις διά τήν Ἡµερολογιακήν Πειρατείαν καί Παπικήν Ἀπαγωγήν τῆς Ἐκκλησίας ἔλαβον ἐντατικούς ρυθµούς.
Τήν 16ην Ἰανουαρίου 1923, ἡ Ἔκθεσις
τῆς πενταµελοῦς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῆς
Μεταρρυθµίσεως τοῦ Ἡµερολογίου, ἡ
ὁποία εἶχε συσταθῆ ὑπό τῆς Ἑλληνικῆς
Κυβερνήσεως, ἀπεφάνθη µεταξύ ἄλλων
ὅτι: «οὐδεµία (Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία)
δύναται νά χωρισθῇ τῶν λοιπῶν καί
ἀποδεχθῇ Νέον Ἡµερολόγιον, χωρίς νά
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καταστῇ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΗ ἀπέναντι τῶν
Τήν 25ην Ἰανουαρίου 1923, τό Βαἄλλων » (ΦΕΚ/24/Α/25-1-1923, σελ. σιλικόν ∆ιάταγµα περί τοῦ Νέου Πο159-161).
λιτικοῦ Ἡµερολογίου Ν.∆. 25/1923/

Ἡ Ἐφημερίς τῆς Κυβερνήσεως
τοῦ Βασιλείου τῆς Ἑλλάδος,
ΦΕΚ/24/Α/25-1-1923, σελ. 159161, εἰς τήν ὁποίαν περιέχεται ἡ
Ἔκθεσις τῆς πενταμελοῦς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῆς Μεταρρυθμίσεως
τοῦ Ἡμερολογίου καί τό Βασιλικόν
Διάταγμα περί τοῦ Νέου Πολιτικοῦ
Ἡμερολογίου, Ν.Δ. 25/1923/
ΦΕΚ/24/Α/25-1-1923. Ἡ μέν Ἐπιτροπή διαπιστώνει ὅτι ὅποια τοπική
Ἐκκλησία ἀποδεχθῇ τό Νέον Ἡμερολόγιον καθίσταται ΣΧΙΣΜΑ ΤΙΚΗ, τό δέ Βασιλικόν Διάταγμα
θεσπίζει τήν διατήρησιν τοῦ Ἰουλιανοῦ Ἡμερολογίου ὅσον ἀφορᾶ τήν
Ἐκκλησίαν, τάς Θρησκευτικάς Ἑορτάς καί τήν Ἐθνικήν Ἑορτήν τῆς
25ης Μαρτίου.
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ΦΕΚ/24/Α/25-1-1923, τό ὁποῖον ἰσχύει
µέχρι σήµερον καί δέν ἔχει ἀνακληθῆ
ὑπό ἄλλου Νοµοθετικοῦ ∆ιατάγµατος,
ἐθέσπισεν ὅτι: «διατηρεῖται ἐν ἰσχύϊ τό
Ἰουλιανόν Ἡµερολόγιον ὅσον ἀφορᾷ ἐν
γένει τήν Ἐκκλησίαν καί τάς Θρησκευτικάς Ἑορτάς. . . Ἡ Ἐθνική Ἑορτή
τῆς 25ης Μαρτίου καί πᾶσαι αἱ κατά
τούς κειµένους νόµους ἑορτάσιµοι καί
ἐξαιρετέαι ἡµέραι ρυθµίζονται κατά τό
Ἰουλιανόν Ἡµερολόγιον.»
Τό 1923 (10 Μαΐου - 8 Ἰουνίου), ὁ
Μασσῶνος Πατριάρχης Μελέτιος Μεταξάκης συνεκάλεσεν εἰς τήν Κωνσταντινούπολιν Πανορθόδοξον Συνέδριον παρωδίαν,
ἕνα κατ᾽ οὐσίαν Ληστρικόν, Οἰκουµενιστικόν καί Μασσωνικόν Συνέδριον, εἰς τό
ὁποῖον δέν συµµετεῖχε οὐδέν Ὀρθόδοξον
Πατριαρχεῖον. Συµµετεῖχεν εἷς καθηγητής
Πρακτικά καί Ἀποφάσεις
Μαθηµατικῶν τοῦ Πανεπιστηµίου τοῦ Βετοῦ Ληστρικοῦ Συνεδρίου τοῦ 1923
λιγραδίου, εἷς Ρουµάνος Γερουσιαστής, παρά τῷ Οἰκουμενικῷ Πατριαρχείῳ
κάποιοι ἀπεσταλµένοι τῆς Ἑλλάδος καί
τῆς Κύπρου, καί ὁ Ἀγγλικανός Ἐπίσκοπος βουλίου ἀπεφασίσθη νά εἰσαχθῇ καί εἰς
Γκόρ. Ὑπό αὐτοῦ τοῦ Μασσωνικοῦ Συµ- τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τό Παπικόν
Γρηγοριανόν Νέον ἩµερολόὉ Ἀγγλικανός
γιον, ἀρχῆς γενοµένης ἀπό τήν
ἐπίσκοπος
1ην Ὀκτωβρίου τοῦ 1923.
Ὀξφόρδης
Ἡ ἀπόφασις αὐτή ὅµως ἠγΚάρολος
νοήθη ὑπό ὅλων τῶν ΠατριαρΓκόρ, σύνεχείων καί δέν ἐξετελέσθη, ὡς µή
δρος τοῦ λεοὖσα Ἀπόφασις τῆς Ὀρθοδόξου
γομένου
«ΠανορθοδόἘκκλησίας. Ἠγνοήθη ὑπό πάνξου», ἀλλά
των, διότι δέν ἦτο Ἀπόφασις Πακατ᾽ οὐσίαν
νορθοδόξου Συνεδρίου, ὡς ἐπιΑἱρετικοῦ καί
µένουν τινές κοµψευόµενοι, ἀλλά
Ληστρικοῦ,
ἦτο χάλκευµα Τεκτονικῆς Στοᾶς.
Μασσωνικοῦ
Συνεδρίου
Τόν Μάρτιον τοῦ 1924, ἐπί
τοῦ 1923
Μητροπολίτου Ἀθηνῶν Χρυσο-

KEO 35 READY.qxp:Layout 1

12/9/09

Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος – ἀρ. τεύχ.

8:38 PM

Page 85

KHPY• EKK§H™IA™ OP£O¢O•øN - 85-

35, ᾽08

Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Γρηγόριος Ζ´,
(6 Δεκεμβρίου 1923 - 17 Νοεμβρίου 1924).
Ἐπί Πατριαρχείας του, τὴν 23ην Φεβρουαρίου
1924 ἐγένετο δεκτή ἡ Ἀλλαγή τοῦ Ἡμερολογίου,
διά τῆς Εἰσαγωγῆς τοῦ Νέου Παπικοῦ ἢ Γρηγοριανοῦ Ἡμερολογίου. Μήπως δέν ἐγνώριζε
τήν προηγηθεῖσαν ἀπαγορευτικήν Ἀπόφασιν
τῆς Ἐκκλησίας; Μήπως ἡ Ὑπογραφή τοῦ προκατόχου του εἰς τόν Θρόνον τῆς Κωνσταντινουπόλεως, Ἱερεμίου Β´ τοῦ Τρανοῦ, ἐπί τῶν
Ἀποφάσεων Τριῶν Πανορθοδόξων Συνόδων ἦτο
ἀμελητέα, ἄνευ κύρους καί δέν τόν ἐδέσμευεν;

στόµου Παπαδοπούλου καί Πατριάρχου
Κωνσταντινουπόλεως Γρηγορίου Ζ´
(Ζερβουδάκη), κατόπιν ἐντόνων Μασσωνικῶν παρασκηνιακῶν ἐνεργειῶν
καί ἐπεµβάσεων τῆς Στρατιωτικῆς Κυβερνήσεως ἐν Ἑλλάδι, ἡ 10η Μαρτίου
ὠνοµάσθη 23η Μαρτίου.
Οὕτως, ἄνευ τελετῆς καί ἐπισηµότητος, µέ σκαιότατον τρόπον, βιαίως καί
βαναύσως, µέ τήν φονικήν χεῖρα τοῦ
Κάϊν, «ἐδιώρθωσαν» οἱ Μασσῶνοι Σατανολάτραι τό Ἡµερολόγιον τῆς Ἐκκλησίας καί οὕτω ἔσχισαν τόν ἄραφον
χιτῶνα τοῦ Χριστοῦ, παραδίδοντες νεκρούς εἰς τάς χεῖρας τοῦ Σατανᾶ πάντας τούς ἀκολουθοῦντας αὐτούς.
∆ιά τῆς εἰσαγωγῆς τοῦ, ὑπό Τριῶν
Πανορθοδόξων Συνόδων Καταδικασθέντος, Νέου Παπικοῦ Ἡµερολογίου,
ἐγένετο ἡ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΕΝ ΙΣΧΥΕΙ
ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ εἰς τήν
Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος. Ἡ ἀλλαγή
αὐτή δέν ἐγένετο ὑπό τῆς Ἐκκλησίας
ἀλλ᾽ ἐπί τῆς Ἐκκλησίας, κατ᾽ ἐντολήν
τῆς Ἑβραιοσιωνιστικῆς Μασσωνίας,

πρός πνευµατικόν θάνατον πολλῶν
µελῶν τῆς Ἐκκλησίας.
Ἡ ἀλλαγή τοῦ Ἡµερολογίου ἐπεβλήθη ἐπί τῆς Ἐκκλησίας, καί οὕτω αὕτη
ἀπό Ὀρθόδοξος κατέστη Κακόδοξος.
Ἡ Ἐκκλησία δέν ἤλλαξε τό Ἡµερολόγιον. Ἡ Ἐκκλησία Κατεδίκασεν, Ἀναθεµάτισε καί Ἀπέβαλε τοῦ Σώµατός
της τόσον τούς δράστας τῆς ἀλλαγῆς
τοῦ Ἡµερολογίου ὅσον καί τούς ἀκολουθήσαντας ἤ δεχθέντας τήν ἀλλαγήν.
Ἡ ἀλλαγή τοῦ Ἡµερολογίου, κατά
παραχώρησν Θεοῦ, ἐγένετο χωρίς
Ἀπόφασιν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας,
ἄνευ Πανορθοδόξου Συνόδου, διότι
ἀκριβῶς εἶχε προηγηθῆ ἐπί τοῦ θέµατος ἡ Ἀρνητική Ἀπόφασις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας διά Πανορθοδόξων
Συνόδων. Οὕτω, διά τῆς ἐλλείψεως πάσης ἐξωτερικῆς νοµιµοφανείας, γίνεται
ἀµέσως ἀντιληπτή ἡ Παρανοµία.
∆ιά τῆς ἐλλείψεως τοῦ ἐξωτερικῶς
ἐµφανοῦς στοιχείου τῆς Συνοδικότητος
εἰς τήν διαδικασίαν τῆς Ἡµερολογιακῆς
Ἀλλαγῆς γίνεται ἀµέσως ἀντιληπτή ἡ
Ἀντικανονικότης αὐτῆς τῆς Ἀλλαγῆς.
Ἀκόµη καί διά Πανορθοδόξου Συνόδου νά εἶχον κάνει τήν Ἀλλαγήν, αὐτή
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θά ἦτο βεβαίως καί πάλιν παράνοµος
καί Ἀντιεκκλησιαστική, ὡς ἀντιβαίνουσα εἰς τάς προηγηθείσας Πανορθοδόξους Ἀποφάσεις τῆς Ἐκκλησίας.
Ἄς σηµειωθῇ παρενθετικῶς ὅτι ἡ
Ἀλλαγή τοῦ Ἡµερολογίου συνετελέσθη
εἰς µίαν περίοδον Ἐθνικῆς ἀκαταστασίας, ὀλίγον µετά τήν Μικρασιατικήν
Καταστροφήν. ∆ιά νά καταδειχθῇ δέ
ὅτι ὄχι µόνον νηφάλιος δέν ἦτο ἡ Ἀλλαγή αὐτή, ἀλλά µάλιστα ἐπεβλήθη ὑπό
ἀνωµάλων καί διεστραµµένων ἐγκεφάλων, ἀρκεῖ νά κυττάξῃ κανείς πότε ἔγινε.
Κατά τήν περίοδον τῶν τελευταίων
µόνον διεργασιῶν διά τήν Ἀλλαγήν τοῦ
Ἡµερολογίου, τό πεντάµηνον Νοεµβρίου 1923 - Μαρτίου 1924. ἡ Ἑλλάς
ὡς κράτος µετῆλθεν, ἀφ᾽ ἑνός, ∆ΥΟ
Ἀρχηγούς Κράτους, τόν Βασιλέα Γεώργιον Β´ καί τόν Πρόεδρον Παῦλον
Κουντουριώτην, καί ἀφ᾽ ἑτέρου, ΠΕΝΤΕ
Πρωθυπουργούς, τόν Κροκιδᾶν, τόν
Γονατᾶν, τόν Βενιζέλον, τόν Καφαντάρην καί τόν Παπαναστασίου.
Ὅλα τά ἄλλα προβλήµατα τά εἶχον λύσει αἱ Ἀρχαί τοῦ Κράτους καί τό µόνον τό
ὁποῖον ἐναπέµεινεν ἦτο τό ἀνύπαρκτον
πρόβληµα τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἡµερολογίου, τῆς ἀκριβεστέρας µετρήσεως
τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ χρόνου, ἡ «διόρθωσις» τοῦ Λειτουργικοῦ Ἡµερολογίου
τῆς Ἐκκλησίας! Ἡ Ἐθνική ἀκαταστασία δέν ἦτο πρόβληµα διά τό Ἑλληνικόν
Κράτος. Ἡ ∆ιαφορά τοῦ Ἡµερολογίου
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἀπό τήν Παπικήν καί τάς Προτεσταντικάς Συναγωγάς ἦτο τό κύριον Κρατικόν πρόβληµα!
Μόλις τό ἔλυσαν αὐτό οἱ σοφοί Ἄρχοντες
τά πάντα εὗρον τήν ὁµαλήν των ροήν!
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Ἡ Ἐθνική ἀκαταστασία ἦτο σκόπιµον
κατασκεύασµα σκοτεινῶν ∆υνάµεων διά νά
διευκολυνθῇ ἡ ἐπίθεσις κατά τῆς Ἐκκλησίας, νά ἐπιτευχθῇ ὁ διχασµός καί ἡ δηµιουργία Σχίσµατος, διά τῆς προωθήσεως
τοῦ Παπικοῦ Ἡµερολογίου καί τῆς ἐπιβολῆς του ἐπί ἑνός ἐξουθενωµένου λαοῦ.
∆ιά τῆς ἀλλαγῆς αὐτῆς, ἡ Ἐκκλησία
τῆς Ἑλλάδος καί τό Πατριαρχεῖον τῆς
Κωνσταντινουπόλεως ΕΦΡΑΓΚΕΨΑΝ
καί ἀφωµοιώθησαν µέ τούς Αἱρετικούς
∆υτικούς. Ὅλοι οἱ ἐπίσκοποί των ἠκολούθησαν τήν ἐξωσυνοδικῶς ἐπιβληθεῖσαν Ἀντιεκκλησιαστικήν, Καινοτόµον, Τελεσιδίκως Καταδικασµένην καί
Ἀναθεµατισµένην Μεταρρύθµισιν καί
Ἀλλαγήν τοῦ Ἡµερολογίου. ∆έν δύνανται δέ νά ἀπαλλαγοῦν αὐτοῦ τοῦ ἄγους
ὑπό µελλούσης Συνόδου, διότι οὐδεµία
Σύνοδος εἰς τό µέλλον δύναται νά τροποποιήσῃ τάς Ἀποφάσεις τῶν προηγουµένων Πανορθοδόξων Συνόδων καί νά
θεωρῆται Ὀρθόδοξος.
Ἀποφάσεις ληφθεῖσαι µέ τήν ἔµπνευσιν καί καθοδήγησιν τοῦ Παναγίου καί
Τελεταρχικοῦ Πνεύµατος εἶναι Θεόπνευστοι. Τροποποίησις Ἀποφάσεως Πανορθοδόξου Συνόδου σηµαίνει κατάργησις
καί ἀσέβεια κατά τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος.
Οἱαδήποτε µέλλουσα Σύνοδος ἤθελε
προκύψῃ καί ἀντιγνωµοδοτήσῃ ἔναντι τῶν
Ἀποφάσεων προηγουµένων Θεοπνεύστων
Πανορθοδόξων Συνόδων, εἴτε περί τοῦ
Ἡµερολογίου εἴτε περί οἱουδήποτε ἄλλου
θέµατος, ∆ΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΣ
ΑΛΛΑ ΚΑΚΟ∆ΟΞΟΣ ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΗ.
Ἐάν παρ᾽ ἐλπίδα δέν ἰσχύουν καί
δέν εἶναι Τελεσίδικοι καί Ὁριστικαί αἱ
Ἀποφάσεις τῶν προηγουµένων Πανορ-
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θοδόξων Συνόδων κατά τοῦ Νέου Παπικοῦ Ἡµερολογίου, µέ τήν ἰδίαν λογικήν ∆ΕΝ θά πρέπει νά ἰσχύουν ἤ νά
εἶναι Τελεσίδικοι καί Ὁριστικαί αἱ
Ἀποφάσεις τῶν µελλοντικῶν, αἱ ὁποῖαι
θά δύνανται καί αὐταί µέ τήν σειράν
των νά τροποποιοῦνται ὑπό ἄλλων.
Συµφώνως πρός τούς Ἱερούς Κανόνας
καί τήν αἰωνόβιον Πρᾶξιν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἡ Εἰσαγωγή τοῦ ἤδη
Καταδικασµένου Νέου Παπικοῦ Ἡµερολογίου ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ, ὡς διατείνονται
ἐκκλησιαστικοί διπλωµάται, ὑπόδικος
εἰς µίαν µελλοντικήν Πανορθόδοξον
Σύνοδον, ἀλλά εἶναι ἤδη Ὁριστικῶς,
Ἀµετακλήτως καί Τελεσιδίκως Προδεδικασµένη καί Καταδικασµένη.
Ἡ εἰσαγωγή τοῦ ΝΕΟΥ ΠΑΠΙΚΟΥ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΕΚΑΛΕΣΕΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΣΧΙΣΜΑ. Ὅσοι ἠκο-

λούθησαν τήν Ἀλλαγήν τοῦ Ἡµερολογίου καί ὅσοι ἐδέχθησαν εἰς πνευµατικήν
ἐπικοινωνίαν τούς ἀκολουθήσαντας τήν
Ἡµερολογιακήν Ἀλλαγήν, ἔστω καί ἄν
οἱ ἴδιοι ἀκολουθοῦν τό Παλαιόν Ἡµερολόγιον, ἀπεκόπησαν τοῦ Σώµατος τοῦ
Χριστοῦ, καί ὑπόκεινται εἰς τά αὐτά
Ἐπιτίµια, Ἀράς καί Ἀναθέµατα µετά
τῶν ἀκολουθούντων τό Νέον Παπικόν
Ἡµερολόγιον, ὡς ἀπειθήσαντες εἰς τάς
Ἀποφάσεις τῆς ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ καί εἰς τάς Ἐντολάς τοῦ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ.
∆έν εἶναι παράνοµος µόνον ὁ κλέπτης ἀλλά καί ὁ κλεπταποδόχος.
Ὄχι µόνον ἡ Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ διά
τῶν Συνοδικῶν της Ἀποφάσεων, ἀλλά
καί αὐτό ἀκόµη τό Ἑλληνικόν Κράτος
διά τοῦ Συντάγµατός του, θέτει τήν Νε-
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οηµερολογιτικήν Ἐκκλησίαν ΕΚΤΟΣ
νόµου. ∆ιότι προβλέπει εἰς σχετικόν
ἄρθρον ὅτι Ὀρθόδοξος εἶναι ἡ Ἐκκλησία ἡ ἔχουσα Κεφαλήν της τόν Κύριον
ἡµῶν Ἰησοῦν Χριστόν, ἡ τηροῦσα ἀπαρασαλεύτως τούς Ἱερούς Ἀποστολικούς
καί Συνοδικούς Κανόνας καί φυλάττουσα τάς Ἱεράς Παραδόσεις (Σύνταγµα
τῆς Ἑλλάδος, Μέρος Πρῶτον, Βασικαί
∆ιατάξεις, Ἄρθρον 3, Παράγραφος 1).
Ἡ Νεοηµερολογιτική Ἐκκλησία δέν
εἶναι αὐτή τήν ὁποίαν προστατεύει τό
Σύνταγµα τῆς Ἑλλάδος, διότι δέν ἐσεβάσθη τούς ΣΥΝΟ∆ΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΑΣ
καί τάς ΙΕΡΑΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΙΣ αἱ ὁποῖαι
ΚΑΤΑ∆ΙΚΑΖΟΥΝ τό Νέον Παπικόν
Ἡµερολόγιον.
Ὡς ἐκ τούτου, ἡ Νεοηµερολογιτική
Ἐκκλησία εἶναι καί ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ. Εἶναι λοιπόν καί Ἐκκλησιαστικῶς καί Πολιτικῶς ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ.
Εἶναι ἡ πρώτη φορά εἰς τήν Ἱστορίαν
τῆς Ἐκκλησίας κατά τήν ὁποίαν ἕν
Ἐκκλησιαστικόν Σχίσµα δέν προκαλεῖται ἐκ τῶν ἔσω, ἀλλά ἐπιβάλλεται
ἐκ τῶν ἔξω. ∆ι᾽ αὐτό καί ἡ συνείδησις τοῦ
ἁπλοῦ λαοῦ ἀπεδοκίµασεν τήν ἀλλαγήν τοῦ Ἡµερολογίου, µέ τήν ρῆσιν,
«Φραγκέψαµε. Μᾶς Ἐφράγκεψαν.»
Ἡ Ἡµερολογιακή ἐπίθεσις κατά τῆς
Ἐκκλησίας δέν προκαλεῖ µόνον ἕν γιγάντιον Σχίσµα, ἀλλ᾽ ἐκφράζει καί τήν
οὐσίαν ὅλων τῶν Αἱρέσεων. ∆ιότι ἡ µέν
Ἐκκλησία ἔχει ὑπέρχρονον καί οὐράνιον ἀρχήν, αἱ δέ Αἱρέσεις ἐγκόσµιον
καί χρονικήν. Τί δέ πλέον Αἱρετικόν
ἀπό τό νά στήνεται Νέα Ἐκκλησία ἐπί
τῆς προλήψεως τῆς ἀκριβεστέρας µετρήσεως τοῦ χρόνου;
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ΒΕΒΑΙΩΣΙΣ
Τό θαῦμα τῆς ἐμαφανίσεως
τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς
τόν οὐρανόν, ἄνωθεν τοῦ
Ἱ.Ν. Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ
Θεολόγου εἰς τούς πρό ποδας τοῦ Ὑμητοῦ εἰς
τόν Χολαργόν, κατά
τήν νύκτα τῆς 13ης
πρός 14ην Σεπτεμβρίου 1925, ὅταν οἱ
Γ.Ο.Χ. οἱ ἀκολουθοῦντες τό Παλαιόν
Ἡμερολόγιον συνήχθησαν νά τελέσουν ἀγρυπνίαν
διά τήν ἑορτήν
τῆς Παγκοσμίου
Ὑψώσεως
τοῦ Τιμίου
Σταυροῦ
μέ τό
Παλαιόν.
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Αὐτόπται μάρτυρες τοῦ θαύματος τῆς ἐμφανίσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τόν οὐρανόν,
ἄνωθεν τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου εἰς τόν Ὑμητόν, τήν 14-9-1925 π. ἡμ.
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Ἄρθρον εἰς τήν Ἀθηναϊκήν ἐφημερίδα «ΣΚΡΙΠ», 15 / 28- 9 - 1925, σχετικόν μέ τό Ἀληθινόν Θαῦμα τῆς ἐμφανἰσεως
τοῦ Σημείου τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τῆς ΘΕΟΘΕΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ περί τῆς ἰσχύος καί νομιμότητος τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἡμερολογίου, δημοσιευθέν ὑπό τῶν αὐτοπτῶν μαρτύρων, ὁρισμένοι ἐκ τῶν ὁποίων ἔγιναν Μοναχοί,
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Γ) Α Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Ι Σ Τ Ω Ν Ε Ν Σ Χ Ε Σ Ε Ι Π Ρ Ο Σ
ΤΟ ΝΕΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ
Γ ΕΓ Ο ΝΟΤ Ω Ν ΜΕ ΤΑ ΞΥ 19 2 4 Κ ΑΙ 1 9 4 8

Πρώτη Περίοδος, 1924 - 1935

Τήν πραξικοπηµατικήν καί ἀντορθόδοξον Ἡµερολογιακήν ἀλλαγήν εἰς
τήν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος δέν τήν ἐδέχθησαν ὅλοι, ἀλλά ὑπῆρξαν ἀρκεταί ὁµαδικαί καί ἀτοµικαί ἀντιδράσεις. Κατά τό διάστηµα 1924-1926,
ἱδρύθησαν ὑπό τῶν µή δεχθέντων τήν Ἀντιεκκλησιαστικήν Ἀλλαγήν τοῦ
Ἡµερολογίου Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν συντονιστικά ὄργανα
ἀντιδράσεως πρός τήν Σχισµατοαιρετικήν Καινοτοµίαν τῆς Εἰσαγωγῆς
τοῦ Νέου Παπικοῦ Ἡµερολογίου. Οἱ Σύλλογοι αὐτοί, ὅπως ὁ
«Σύλλογος Ὀρθοδόξων» εἰς τήν
Ἀθήνα, ὁ µετέπειτα ἐξελιχθείς εἰς
τήν «Πανελλήνιον Θρησκευτικήν
Κοινότητα τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν», καθώς καί
ὁ «Ἱερός Σύνδεσµος τῶν Ζηλωτῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους», ὑπεστήριξαν πολυτρόπως τούς ἐµµένοντας εἰς τά πάτρια καί θέσµια
τῆς Ἐκκλησίας ἐντάλµατα. Οὗτοι
προέβησαν εἰς διαµαρτυρίας
πρός τάς πολιτικάς Ἀρχάς, εἰς
τήν ἐνηµέρωσιν τοῦ λαοῦ ὅτι ἡ
Ἐκκλησία τῶν Νεοηµερολογιτῶν
εἶναι Συναγωγή Σχισµατοαιρετικῶν, καί εἰς τήν ∆ιακήρυξιν ὅτι
οἱ Νεοηµερολογῖται εἶναι ΕΚΤΟΣ
τῆς Ἐκκλησίας, ΣΤΕΡΟΥΝΤΑΙ
«Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙ
τῆς Θείας Χάριτος τοῦ Παναγίου ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΠνεύµατος καί ∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΛΟΓΙΟΥ», Γρηγορίου Εὐστρατιάδου,
Ἔγκυρα Μυστήρια.
Ἀθῆναι 1929
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Οὕτω διά τῆς ἱδρύσεως Ὀρθοδόξων ἐνοριῶν, διεφυλάχθη ἡ Ὀρθόδοξος Πίστις καί ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ συνέχισε τήν Ἱστορικήν της
πορείαν µέ πολύ ὀλίγα µέλη, τούς κρατοῦντας τάς Ἀποφάσεις τῶν Οἰκουµενικοῦ κύρους Πανορθοδόξων Συνόδων τῶν προηγουµένων αἰώνων.
Οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, οἱ µή ἀποδεχθέντες τήν Αἱρετικήν Παπικήν Καινοτοµίαν τῆς Ἀλλαγῆς τοῦ ἡµερολογίου ∆ΙΕΚΟΨΑΝ ΑΜΕΣΩΣ
καί ἐπισήµως κάθε Πνευµατικήν καί Ἐκκλησιαστικήν Ἐπικοινωνίαν
µετά τῆς Νεοηµερολογιτικῆς Οἰκουµενιστικῆς Ἐκκλησίας, ΑΠΟΚΗΡΥΞΑΝΤΕΣ αὐτήν πολλάκις ὡς ΣΧΙΣΜΑΤΟΑΙΡΕΤΙΚΗΝ. Μία ἐκ τῶν
πολλῶν αὐτῶν ἀποκηρύξεων ἡ ὁποία ἐπεδόθη εἰς τήν Νεοηµερολογιτικήν Σύνοδον ἦτο καί ἡ τῆς 1ης Αὐγούστου 1934, διά τῆς ὁποίας ἡ Νεοηµερολογητική Ἐκκλησία ΑΠΕΚΗΡΥΧΘΗ ὡς ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΗ, ὡς µή
ἔχουσα τό δικαίωµα καί ὡς µή δυναµένη νά ἐξασκῇ πνευµατικήν ἐξουσίαν
ἐπί τῶν ἐµµενόντων εἰς τά Ὀρθόδοξα ∆όγµατα καί τήν Ἱεράν Παράδοσιν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Παραλλήλως δέ ἐγένοντο ἐνέργειαι
διά τήν ἐξεύρεσιν Ἀρχιερέων χειροτονηθέντων πρό τοῦ Σχίσµατος, πρός
διαποίµανσιν τοῦ Γνησίως
Ὀρθοδόξου Πληρώµατος.
Ἡ πρωτοβουλία αὕτη καί
αἱ παράλληλοι ἐνέργειαι ἐτελεσφόρησαν. Τρεῖς ἀρχιερεῖς
ἐδέχθησαν νά ἀποκηρύξουν
τήν Νεοηµερολογητικήν Ἐκκλησίαν ὡς Σχισµατικήν.
Τήν 13ην Μαΐου 1935, ὁ ∆ηµητριάδος Γερµανός (Μαυροµάτης), ὁ πρώην Φλωρίνης
Χρυσόστοµος (Καβουρίδης),
καί ὁ Ζακύνθου Χρυσόστοµος
(∆ηµητρίου), διέκοψαν πᾶσαν
Ἐκκλησιαστικήν σχέσιν καί
ἐπικοινωνίαν µέ τήν Νεοηµερολογιτικήν Ἐκκλησίαν καί
Οἱ τρεῖς Ἀρχιερεῖς, ἐξ ἀριστερῶν, ὁ
τήν ἀπεκήρυξαν ὡς Σχισµατι- πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος, ὁ Δημηκήν ἐπισήµως, ἐνώπιον 25.000 τριάδος Γερμανός, καί ὁ Ζακύνθου Χρυσόστομος, οἱ ἐκ τοῦ Νέου Ἡμερολογίου
λαοῦ εἰς τόν Ἱ.Ν. Κοιµήσεως ἐπιστρέψαντες εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλητῆς Θεοτόκου (Ἐπιδαύρου 14,
σίαν τήν 13ην Μαΐου τοῦ 1935
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Κολωνός Ἀθῆναι), ἀλλά
καί ὑπηρεσιακῶς διά δικαστικοῦ κλητῆρος πρός
τήν Νεοηµερολογιτικήν
Σύνοδον, καί διά δηµοσιεύσεων εἰς τόν ἡµερήσιον τύπον τῶν Ἀθηνῶν.
Ἐκ τῶν τριῶν αὐτῶν
Ἀρχιερέων, οἱ δύο πρῶτοι
ἦσαν χειροτονηµένοι πρό
τοῦ Σχίσµατος τοῦ 1924.
Οὗτοι, διά τῆς δηµοσίας
ταύτης καταδίκης τῆς Νεοηµερολογιτικῆς Ἐκκλησίας,
τοῦ Λιβέλου, ἀπεκατεστάθησαν Κανονικῶς εἰς τήν
Ὁ Ἱ. Ναός τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου (ὁδός Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν,
Ἐπιδαύρου 14 εἰς Κολωνόν Ἀθηνῶν), ὅπου συµφώνως πρός τούς σχεἐνώπιον 25.000 λαοῦ, οἱ 3 Ἀρχιερεῖς, Δημητικούς Ἱερούς Κανόνας
τριάδος Γερμανός, πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος καί Ζακύνθου Χρυσόστομος, ὡμολό- τῶν Οἰκουµενικῶν Συνόγησαν τήν ἐπιστροφήν των εἰς τήν Ὀρθοδο- δων (7ος Κανών τῆς Β´,
ξίαν καί κατεδίκασαν δημοσίως τό Σχίσμα
95ος Κανών τῆς ΣΤ´ καί
τῆς Νεοημερολογιτικῆς Ἐκκλησίας, εἰς τάς
8ος Κανών τῆς Α´), οἱ
13 Μαΐου 1935
ὁποῖοι προβλέπουν διά
τούς ἐπιστρέφοντας εἰς τήν Ὀρθοδοξίαν ἐκ Σχίσµατος καί Αἱρέσεως
Ἱερωµένους, οἵτινες εἶχον λάβει Ὀρθοδόξως τό Βάπτισµα καί τήν Ἱερωσύνην, νά ἀποκαθίστανται µόνον διά Λιβέλλου. Ὡς γνωστόν, τά δύο
Μυστήρια τοῦ Βαπτίσµατος καί τῆς Ἱερωσύνης δέν ἐπαναλαµβάνονται. Κατόπιν τούτου, ὁ τρίτος, ὁ Ζακύνθου Χρυσόστοµος, ὡς χειροτονηθείς µετά τό Σχίσµα τοῦ 1924, ἀπεκατεστάθη κανονικῶς εἰς τήν
Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν διά χειροθεσίας ὑπό τοῦ ∆ηµητριάδος Γερµανοῦ καί τοῦ πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόµου.
Εἰς τό Ἔγγραφον µέ τό ὁποῖον οἱ τρεῖς Ἀρχιερεῖς ΑΠΕΚΗΡΥΞΑΝ
τήν Νεοηµερολογιτικήν Σύνοδον καί ἀπέστειλον εἰς αὐτήν διά ∆ικαστικοῦ Κλητῆρος, περιλαµβάνονται µεταξύ ἄλλων καί τά ἀκόλουθα:
«Ἐπειδή ἡ ∆ιοικοῦσα Ἱεραρχία τῆς Ἑλλάδος διά τῆς ἐφαρµογῆς τοῦ
Νέου Ἡµερολογίου ἠθέτησε τούς Θείους καί Ἱερούς Κανόνας, τούς
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διέποντας τά τῆς Θείας Λατρείας, καί ἰδίᾳ τήν Νηστείαν τῶν Ἁγίων
Ἀποστόλων ἥτις ἐνίοτε καί ἐντελῶς ἐξαφανίζεται. . . .
»Ἐπειδή ἡ ∆ιοικοῦσα Ἱεραρχία τῆς Ἑλλάδος, διασπάσασα διά τῆς µονοµεροῦς καί
ἀντικανονικῆς
εἰσαγωγῆς καί
ἐν τῇ Θείᾳ Λατρείᾳ τοῦ Γρηγοριανοῦ Ἡµερολογίου τήν ἑνότητα τῆς Καθόλου Ὀρθοδοξίας, καί διαιρέσασα τούς
Χριστιανούς
εἰς δύο ἀντιθέτους ἡµερολογιακάς µερίδας,
ἔθιξεν ἐµµέσως
καί τό ∆όγµα
τοῦ Συµβόλου
τῆς Πίστεως εἰς
Μίαν, Ἁγίαν,
Καθολικήν καί
Ἀποστολικήν
Ἐκκλησίαν. . . .
»Ἐπειδή τέλος δι᾽ ὅλους
τούς ἀνωτέρω
λόγους ἡ ∆ιοιἩ ΑΠΟΚΗΡΥΞΙΣ τήν ὁποίαν ἀπέστειλαν οἱ τρεῖς Ἀρχιερεῖς, ὁ Δημητριάδος
Γερμανός, ὁ πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος καί ὁ Ζακύνθου Χρυσόστομος,
πρός τήν Νεοημερολογιτικήν Ἐκκλησίαν τήν 13ην Μαΐου 1935, διά δικαστικοῦ κλητῆρος, χαρακτηρίζοντες αὐτήν ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΗΝ καί ΔΙΑΚΟΠΤΟΝΤΕΣ πᾶσαν Πνευματικήν καί Ἐκκλησιαστικήν μετ᾽ αὐτῆς Κοινωνίαν.
Ἡ παροῦσα ΑΠΟΚΗΡΥΞΙΣ τῶν τριῶν ἔχει ληφθῆ ἀπό τό βιβλίον τοῦ
πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου, «Τό Ἐκκλησιαστικόν Ἡμερολόγιον ὡς
Κριτήριον τῆς Ὀρθοδοξίας», Ἀθῆναι 1935 καί παρατίθεται ὁλόκληρος.
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κοῦσα Ἱεραρχία
τῆς Ἑλλάδος ἀπέσχισε καί ἀπετείχισε ἑαυτήν
κατά τό πνεῦµα
τῶν Ἱερῶν Κανόνων τοῦ καθόλου κορµοῦ
τῆς Ὀρθοδοξίας
καί ἐκήρυξεν κατ᾽
οὐσίαν ἑαυτήν
Σχισµατικήν,
καθά ἀπεφάνθη
καί ἡ πρός µελέτην τοῦ Ἡµερολογιακοῦ Ζητήµατος ὁρισθεῖσα
ἐξ εἰδικῶν νοµοµαθῶν καί θεολόγων καθηγητῶν τοῦ Ἐθνικοῦ
Πανεπιστηµίου
Ἐπιτροπή, ἧς
µέλος ἀπετέλει
τότε καί ὁ Μακαριώτατος, ὡς
καθηγητής τοῦ
Πανεπιστηµίου. . . .
»∆ιά ταῦτα,
ὑποβάλλοντες
εἰς τήν ∆ιοικοῦσαν Σύνοδον τήν
ἐπισυνηµµένην
∆ιαµαρτυρίαν
ἡµῶν, δηλοῦµεν,
ὅτι κόπτωµεν τοῦ
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λοιποῦ πᾶσαν σχέσιν καί Ἐκκλησιαστικήν ἐπικοινωνίαν µετ᾽ Αὐτῆς, ἐµµενούσης εἰς τήν Ἡµερολογιακήν Καινοτοµίαν, καί ἀναλαµβάνοµεν τήν
Πνευµατικήν Ἡγεσίαν καί Ἐκκλησιαστικήν Ποιµαντορίαν τοῦ Ἀποκηρύξαντος τήν ∆ιοικοῦσαν Ἐκκλησίαν
καί ἐκ πολυαρίθµων Κοινοτήτων
συγκειµένου Ὀρθοδόξου Ἑλληνικοῦ
λαοῦ, τοῦ ἐµµένοντος πιστοῦ εἰς τό
Πάτριον καί Ὀρθόδοξον Ἰουλιανόν
Ἡµερολόγιον. . . .
† Ὁ ∆ηµητριάδος Γερµανός
† Ὁ πρ. Φλωρίνης Χρυσόστοµος
† Ὁ Ζακύνθου Χρυσόστοµος »
Καταγγέλλουν δηλαδή οἱ τρεῖς
Ἀρχιερεῖς, καταδικάζουν καί Ἀποκηρύσσουν τήν Νεοηµερολογιτικήν
Ἐκκλησίαν ὡς Καινοτόµον, Σχισµατικήν καί Ἀντορθόδοξον. Ἀναγγέλλουν δέ τήν Ἀνάληψιν τῆς ἡγεσίας
τῶν πιστῶν, τῶν ἐµµενόντων εἰς τό
Πάτριον καί Ὀρθόδοξον Ἰουλιανόν
Ἡµερολόγιον.

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
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«Τό Ἐκκλησιαστικόν Ἡμερολόγιον
ὡς Κριτήριον Ὀρθοδοξίας, Ἀπολογία τοῦ πρ. Φλωρίνης», ἔκδοσις
«Κήρυκος τῶν Ὀρθοδόξων» Ἀθῆναι
1935, ἐν ᾧ περιέχεται τό ἔγγραφον
διά τοῦ ὁποίου ὁ πρ. Φλωρίνης
Χρυσόστομος μετά τοῦ Δημητριάδος Γερμανοῦ καί τοῦ Ζακύνθου
Χρυσοστόμου ΑΠΕΚΗΡΥΞΑΝ τήν
διοικοῦσαν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος ὡς ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΗΝ.

ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ

Μετά τήν Ἀποκήρυξιν αὐτήν, οἱ τρεῖς Ἀρχιερεῖς µέ 18σέλιδον Προκήρυξιν ἤρχισαν τήν διαποίµανσιν τῶν Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καί Μοναχῶν, ἐνηµερώνοντες δι᾽ αὐτῶν ἅπαν τό ποίµνιον, περί τῆς ἄνευ κύρους ἀντικανονικῆς Ἀλλαγῆς τοῦ Ἡµερολογίου. Εἰς τήν Προκήρυξιν,
ὄχι µόνον ἀπορρίπτουν τήν Ἀλλαγήν τοῦ Ἡµερολογίου, ἀλλά καί ΚΑΤΑ∆ΙΚΑΖΟΥΝ αὐτήν ὡς αἰτίαν Σχίσµατος. Παρατίθενται εἰς τήν συνέχειαν ἀντιπροσωπευτικά ἀποσπάσµατα τῆς Προκηρύξεως:
«Τό ὅτι δέ καί ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἑλλάδος ἀπεδέχθη εἶτα σιωπηρῶς τήν
γενοµένην µεταβολήν τοῦ Ἡµερολογίου . . . οὐδαµῶς δύναται νά προσδώσῃ κῦρος Ἐκκλησιαστικόν εἰς τήν Ἡµερολογιακήν ταύτην καινοτοµίαν.
Ὥστε ἡ µεταβολή τοῦ Ἡµερολογίου . . . στερεῖται, οὐ µόνον Πανορ-
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θοδόξου κύρους, . . .
ἀλλά καί τοπικοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ κύρους,
ὡς µή ἀπορρεύσασα
ἐκ τῆς Συνόδου τῆς
ὅλης Ἱεραρχίας τοῦ
Οἰκουµενικοῦ Θρόνου καί τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Ἀλλά καί ἄν ἀκόµη
ἡ µεταβολή αὕτη τοῦ
Ἡµερολογίου ἐγένετο
ὑφ᾽ ὅλης τῆς Ἱεραρχίας τοῦ Οἰκουµενικοῦ Θρόνου καί τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος συνερχοµένης εἰς
Σύνοδον, πάλιν ∆ΕΝ
θά εἶχε κῦρος Ἐκκλησιαστικόν . . . . Ἐπί
πλέον δέ ἡ ἀποδοχή
τοῦ Νέου Ἡµερολογίου εἶναι καί Ἀντορθόδοξος.»
Οἱ δέ ἀκολουθοῦντες
τό Νέον Ἡµερολόγιον,
κλῆρος καί λαός, ὅταν Ἡ ἀπό 18/31 Μαΐου 1935 Ἐγκύκλιος τῆς Ἑλληπληροφορηθῶσι ὅτι ἡ νικῆς Θρησκευτικῆς Κοινότητος δι᾽ ἧς ἐνημερώτά παραρτήματα ὅτι οἱ τρεῖς Ἀρχιερεῖς,
«ἀντικανονική µετα- νονται
Δημητριάδος, πρώην Φλωρίνης καί Ζακύνθου,
βολή τοῦ Ἡµερολογίου διώκονται ὑπό τῆς Σχισματικῆς Ἐκκλησίας τῆς
ἐδηµιούργησε συνεπείας Ἑλλάδος καί ὅτι εἰς τάς σχετικάς εὐχάς πρέπει νά
θιγούσας τάς Παρα- μνημονεύουν ὑπέρ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Γερμανοῦ
δόσεις τῶν 7 Οἰκουµενικῶν Συνόδων καί τό ∆όγµα τῆς Μιᾶς, Ἁγίας,
Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, θά ἀποκηρύξωσι τήν ἐπάρατον ταύτην καί Παπισµοῦ ὄζουσαν Ἡµερολογιακήν Καινοτοµίαν».
Ἀπευθυνόµενοι πρός τούς κληρικούς οἱ ὁποῖοι δέν θέλουν νά συµµορφωθῶσιν µέ τήν Ἀλλαγήν τοῦ Ἡµερολογίου, οἱ τρεῖς Ἀρχιερεῖς γρά-
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φουν: «δέν εἶναι ἀνταρσία πρός τήν
ἔννοιαν τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλ᾽ ἄρνησις
νά συµµορφωθῆτε πρός µίαν Ἀντικανονικήν καί Ἀντορθόδοξον Ἀπόφασιν
τῆς ∆ιοικούσης Συνόδου».
«Οἱ Ἀρχιερεῖς, ἐφ᾽ ὅσον . . . διέσπασαν τό ἑνιαῖον τῆς Ὀρθοδοξίας ∆όγµα,
. . . ἀπώλεσαν κατά τούς Θείους καί
Ἱερούς Κανόνας πᾶν δικαίωµα σεβασµοῦ καί πειθαρχίας ἐκ µέρους ὑµῶν.
Οὗτοι πρῶτοι ἔσχισαν τόν ἄνωθεν
ὑφαντόν χιτῶνα τῆς Ὀρθοδοξίας, εἰσαγαγῶντες Ἀντικανονικῶς . . . τό Νέον
Ἡµερολόγιον».
Χρησιµοποιοῦν ἐπίσης καί τόν ΙΕ´
Κανόνα τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου
διά νά ἀποκηρύξουν τήν ΝεοηµεροΤό ἐξώφυλλον τῆς Προκηρύξεως
λογιτικήν Ἐκκλησίαν ὡς ΚΑΤΕΓΝΩτῶν τριῶν Ἀρχιερέων, Μάϊος 1935
ΣΜΕΝΗΝ ΑΙΡΕΣΙΝ, γράφοντες τά
ἑξῆς: «Καί ἵνα βεβαιωθῆτε, ὅτι ἡ ἐπιβεβληµένη αὕτη Ἀποκήρυξις περιποιεῖ τιµήν, καί ὄχι µοµφήν, παραθέτοµεν καί τόν 15ον Κανόνα τῆς
ΑΒ´ Οἰκ. Συνόδου».
Τέλος ποιοῦν ἔκκλησιν πρός κλῆρον καί λαόν γράφοντες: «Σώσατε δι᾽
ὄνοµα τοῦ Θεοῦ τήν Ἐκκλησίαν καί τό Ἔθνος ἀπό τάς φοβεράς συνεπείας τοῦ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ. . . . Ἐν ὀνόµατι τῆς Ὀρθοδοξίας Ἀποκηρύξατε τόν ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΝ Ἀρχιεπίσκοπον καί τούς ὁµόφρονας αὐτοῦ
Ἀρχιερεῖς, καί ταχθῆτε παρά τό πλευρόν τῶν Ὀρθοδόξων Ἀρχιερέων,
τῶν ἀγωνιζοµένων ὑπέρ τῆς Πατρῴας Ὀρθοδοξίας καί τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Παραδόσεων».
Παρόµοιαι διατυπώσεις ἀπαντῶνται εἰς ὅλας τάς σελίδας. Τά ἀνωτέρω ἀποτελοῦν ἁπλῶς δειγµατοληπτικήν παράθεσιν.
Ἀκόµη καί ὁ τίτλος τῆς Προκηρύξεως δηλώνει τό φρόνηµά των ὅτι
Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ∆ΕΝ εἶναι ἡ Νεοηµερολογιτική, ἀλλά ἡ Σύνοδος
τῶν τριῶν αὐτῶν Ἀρχιερέων οἱ ὁποῖοι διέκοψαν πᾶσαν Πνευµατικήν καί
Ἐκκλησιαστικήν ἐπικοινωνίαν µετά τῆς Νεοηµερολογιτικῆς Ἱεραρχίας.
Ἰδού ὁ τίτλος τοῦ Ἐντύπου: «Προκήρυξις τῶν Σεβασµιωτάτων Ἀρχιερέων τῆς Αὐτοκεφάλου Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ∆ηµητριά-
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δος Γερµανοῦ, πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόµου καί Ζακύνθου Χρυσοστόµου, πρός τόν Ἐφηµεριακόν Κλῆρον καί τούς Μοναχούς τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας περί τοῦ Ζητήµατος τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ
Ἡµερολογίου», Μάϊος 1935.
Πέραν τῆς «Προκηρύξεως» αὐτῆς
ἐξαπέλυσαν καί «∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΝ»
κατά τῆς Εἰσαγωγῆς τοῦ Νέου
Ἡµερολογίου, πρός ὅλα τά Πατριαρχεῖα καί τάς Αὐτοκεφάλους
Ἐκκλησίας.
Μετά παρέλευσιν δεκαηµέρου
ἀπό τήν Ἐπίσηµον Ἀποκήρυξιν
τήν ὁποίαν ἀπέστειλαν πρός τήν
Ἐκκλησίαν τοῦ Νέου Ἡµερολογίου, οἱ τρεῖς Ἀρχιερεῖς, οἱ Κανονικῶς, ὡς ὁρίζουν οἱ Ἱεροί Νόµοι, ἐπιστρέψαντες εἰς τήν Μίαν,
Ἁγίαν, Καθολικήν, καί Ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν, ἀφοῦ συνεκρότησαν Ἱεράν Σύνοδον, προέβησαν
εἰς τήν χειροτονίαν τεσσάρων νέων
Ἐπισκόπων.
Αἱ χειροτονίαι αὗται ἔλαβον
χώραν εἰς τό παρεκκλήσιον τῆς ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ τῶν τριῶν Ἀρχιερέων
Ἁγίας Μαρίνης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς πρός ἅπαντα τά Πατριαρχεῖα κατά
Παναγίας Πευκοβουνοϊατρίσσης τῆς Εἰσαγωγῆς τοῦ Νέου Ἡμερολογίου, Ἀθῆναι 1935, σελ. 32.
Κερατέας Ἀττικῆς, µέ τήν ἀκόλουθον σειράν:
Τήν 23ην Μαΐου 1935 ἐχειροτονήθη ὁ Κυκλάδων Γερµανός (Βαρυκόπουλος).
Τήν 24ην Μαΐου 1935 ἐχειροτονήθη ὁ Μεγαρίδος Χριστόφορος (Χατζῆς).
Μετά τό 1950 τοῦ ἐδόθη ὁ τίτλος Χριστιανουπόλεως, διά νά µήν ἔρχεται εἰς σύγκρουσιν µετά τοῦ Νεοηµερολογίτου Ἐπισκόπου Μεγαρίδος.
Τήν 25ην Μαΐου 1935 ἐχειροτονήθη ὁ ∆ιαυλείας Πολύκαρπος (Λιώσης).
Τήν 26ην Μαΐου 1935 ἐχειροτονήθη ὁ Βρεσθένης Ματθαῖος (Καρπαθάκης).
∆ιά τῆς Ἀποκηρύξεως τῆς Νεοηµερολογιτικῆς Ἱεραρχίας, διά τῆς
Συγκροτήσεώς των εἰς Σύνοδον, καί ἰδιαιτέρως διά τῶν χειροτονιῶν
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Μέ τήν σειράν χειροτονίας, οἱ 4 νεοχειροτονηθέντες Ἀρχιερεῖς τόν Μάϊον
τοῦ 1935, ἐξ ἀριστερῶν, ὁ Κυκλάδων Γερμανός, ὁ Μεγαρίδος Χριστόφορος, ὁ Διαυλείας Πολύκαρπος καί ὁ Βρεσθένης Ματθαῖος
Τό ἱστορικόν παρεκκλήσιον τῆς ΑΓΙΑΣ
ΜΑΡΙΝΗΣ, εἰς τήν Ἱ.
Μ. Παναγίας Πευκοβουνογιατρίσσης Κερατέας Ἀττικῆς, τῆς
ὁποίας κτίτωρ ἦτο ὁ
Ἁγιορείτης, Ἀρχιμανδρίτης τότε, Ματθαῖος
Καρπαθάκης.
Ἐν αὐτῷ, τόν Μάϊον
τοῦ 1935 ἐχειροτονήθησαν οἱ 4 Ἀρχιερεῖς,
Κυκλάδων Γερμανός,
Μεγαρίδος Χριστόφορος, Διαυλείας Πολύκαρπος καί Βρεσθένης
Ματθαῖος.
Ἄνω, σημειοῦται διά
βέλους τό Ἱερόν τοῦ
Ναοῦ ἔξωθεν.
Κάτω, ἐμφαίνεται
μέρος τοῦ ἐσωτερικοῦ
τοῦ ἱστορικοῦ αὐτοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ.
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Ἐπισκόπων, οἱ 3 Ἀρχιερεῖς ἀπέδειξαν ἐµπράκτως ὅτι ἡ Νεοηµερολογιτική Ἐκκλησία εἶναι Ὁριστικῶς, Ἀµετακλήτως καί Τελεσιδίκως ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΗ. Ὄχι ∆υνάµει µέν Σχισµατική Ἐνεργείᾳ δέ οὐ Σχισµατική,
ἀλλά καί τῇ ΕΝΕΡΓΕΙᾼ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΗ, Μή χρήζουσα ἄλλης µελλοντικῆς Συνόδου πρός ἐκδίκασιν διά νά καταστῇ καί ἐνεργείᾳ Σχισµατική.
∆ιά τῶν χειροτονιῶν Ἐπισκόπων ἀπέδειξαν ἐµπράκτως ὅτι ἡ Νεοηµερολογιτική Ἐκκλησία, ἀποδεχθεῖσα τό ἀπό τοῦ 16ου αἰῶνος καταδικασθέν ὑπό Τριῶν Πανορθοδόξων Συνόδων Παπικόν Ἡµερολόγιον,
δέν τελεῖ ἁπλῶς ὑπόδικος µέχρις ὅτου δικασθῆ ὑπό µελλούσης Συνόδου, ἀλλ᾽ εὑρίσκεται ἤδη ΚΑΤΑ∆ΙΚΟΣ ὡς ΠΡΟ∆Ε∆ΙΚΑΣΜΕΝΗ.
∆ιά τῶν χειροτονιῶν Ἐπισκόπων ἀπέδειξαν ἐµπράκτως ὅτι ἡ Νεοηµερολογιτική Ἐκκλησία εἶναι Καταδικασµένη, Στερεῖται Ἁγιαστικῆς
Θείας Χάριτος καί Ἐγκύρων Μυστηρίων, καί πρέπει νά ἀγνοηθῇ ὡς
µή Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, ἀλλά ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΗ.
Αἱ χειροτονίαι Ἐπισκόπων τόν Μάϊον τοῦ 1935 ἀπετέλεσαν ∆ογµατικῶς καί Κανονικῶς Ὑψίστην καί ἔµπρακτον Ἐκκλησιαστικήν καί
Ἐκκλησιολογικήν Ὁµολογιακήν Πρᾶξιν, µεγαλυτέραν τῆς Ἐγγράφου
Ἀποκηρύξεως ἐξαπολυθείσης κατά τῆς Νεοηµερολογητικῆς Ἐκκλησίας
ὡς Σχισµατικῆς καί ὡς στερουµένης τῆς Θείας Χάριτος.
Τόν Ἰούνιον τοῦ 1935, ἡ Νεοηµερολογητική Ἐκκλησία προέβη εἰς τήν καθαίρεσιν τῶν ἑπτά (7) ἐπισκόπων καί ἐν συνεργασίᾳ µετά τῆς Πολιτείας
διέταξε τήν ἐξορίαν των. Τότε ἤρχισαν νά ἀποκαλύπτωνται θησαυροί
καρδιῶν καί νά ἀναδεικνύεται τό µέταλλον τοῦ κάθε ἀνδρός.

ΤΟ ∆ΙΑΓΓΕΛΜΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ

Κατ᾽ ἀρχάς, ἀξιοσηµείωτον εἶναι τό ∆ΙΑΓΓΕΛΜΑ πρός τόν λαόν τό
ὁποῖον ἐξέδωκαν µέ ἡµεροµηνίαν 7 Ἰουνίου 1935, πρό τῆς Ἐξορίας των,
οἱ τρεῖς Ἀρχιερεῖς, ∆ηµητριάδος Γερµανός, πρώην Φλωρίνης Χρυσόστοµος
καί Ζακύνθου Χρυσόστοµος. Αὐτό ἐδηµοσιεύθη καί ὡς µονοσέλιδος Ἀποχαιρετιστήριος Ποιµαντορική Ἐγκύκλιος εἰς τόν «Κήρυκα Ὀρθοδόξων».
Μεταξύ ἄλλων εἰς τό ∆ιάγγελµα πρός τούς Γνησίους Ὀρθοδόξους
Χριστιανούς τονίζονται τά ἀκόλουθα: «Καταδικασθέντες ἀδίκως ὑπό
Σχισµατικῆς Συνόδου εἰς καθαίρεσιν . . . διότι εἴχοµεν τό θάρρος καί τήν
ψυχικήν εὐσθενίαν νά ἀναπετάσωµεν τό ἔνδοξον καί τετιµηµένον λάβαρον τῆς Ὀρθοδοξίας, θεωροῦµεν ποιµαντορικόν καθῆκον ἡµῶν, πρίν
ἤ ἀποχωρισθῶµεν, νά ἀπευθύνωµεν ὑµῖν τοῖς ἀκολουθοῦσι τό Πάτριον
καί Ὀρθόδοξον ἑορτολόγιον τάς ἑξῆς Ποιµαντορικάς παραινέσεις:
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»Ἀκολουθοῦντες πιστῶς τό Ἀποστολικόν «Στήκετε καί κρατῆτε τάς
παραδόσεις, ἅς ἐδιδάχθητε εἴτε διά λόγου εἴτε δι᾽ ἐπιστολῆς ἡµῶν» µή
παύσητε ἀγωνιζόµενοι δι᾽ ὅλων τῶν νοµίµων καί Χριστιανικῶν µέσων
ὑπέρ τῆς κατισχύσεως καί ἐπιβραβεύσεως τοῦ Ἱεροῦ ἡµῶν Ἀγῶνος, . . .
»Ἐπέπρωτο κρίµασιν οἷς οἶδε Κύριος, ἡ πλειοψηφία τῆς Ἱεραρχίας
τῆς Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας ὑπό τήν ἔµπνευσιν καί πρωτοβουλίαν τοῦ
προκαθηµένου αὐτῆς νά προσάψῃ εἰς τό τέως ἁγνόν καί ἀκραιφνῶς
Ὀρθόδοξον µέτωπον Αὐτῆς τόν µῶµον τοῦ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ διά τῆς ἀθετήσεως τοῦ Ὀρθοδόξου Ἑορτολογίου, τοῦ καθιερωθέντος ὑπό τῶν 7
Οἰκουµενικῶν Συνόδων καί κυρωθέντος ὑπό τῆς αἰωνοβίου πράξεως
τῆς Ὀρθοδόξου Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας καί τῆς ἀντικαταστάσεως
τούτου διά τοῦ ΠΑΠΙΚΟΥ τοιούτου.
»Τό ΣΧΙΣΜΑ βεβαίως τοῦτο τοῦ Ὀρθοδόξου Ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἐδηµιούργησεν ἡ πλειοψηφία τῆς Ἱεραρχίας ἥτις ἐπιλαθοµένη τῆς ἱερᾶς
καί Ἐθνικῆς Αὐτῆς ἀποστολῆς καί
τοῦ ἀρχαίου Ἑλληνικοῦ γνωµικοῦ
«µάχου ὑπέρ τῆς Ὀρθοδοξίας καί
τῆς Ἑλληνικῆς ἐλευθερίας », εἰσήγαγεν ἄνευ τῆς συναινέσεως ἁπασῶν
τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ἐν τῇ
Θείᾳ Λατρείᾳ τό ΠΑΠΙΚΟΝ Ἑορτολόγιον, ∆ΙΑΙΡΕΣΑΣΑ οὕτως οὐ µόνον τάς Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας,
ἀλλά καί τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς εἰς δύο ἀντιθέτους µερίδας.
»Ἡµεῖς ἀναλαβόντες τήν ποιµαντορίαν τοῦ Ὀρθοδόξου Ἑλληνικοῦ πληθυσµοῦ τοῦ ἀκολουθοῦντος
τό πάτριον καί Ὀρθόδοξον Ἑορτολόγιον, καί ἔχοντες συναίσθησιν τοῦ
Ὅρκου Πίστεως ὅν ἐδώσαµεν ὅτι θά
Τό «Διάγγελμα» τῶν τριῶν
Μητροπολιτῶν τῆς Αὐτοκεφά- φυλάξωµεν πάντα ὅσα παρελάβοµεν
λου Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, Δη- παρά τῶν 7 Οἰκουµενικῶν Συνόδων,
μητριάδος Γερμανοῦ, πρώην
ἀποφεύγοντες πάντα νεωτερισµόν,
Φλωρίνης Χρυσοστόμου καί
δέν ἠδυνάµεθα παρά νά κηρύξωµεν
Ζακύνθου Χρυσοστόμου, πρός
τόν Εὐσεβῆ Ὀρθόδοξον Ἑλληνι- ὡς ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΗΝ τήν Ἐπίσηµον
κόν Λαόν περί τοῦ ἘκκλησιαἘκκλησίαν, ἥτις ἐδέχθη τό ΠΑΠΙΚΟΝ
στικοῦ Ἡμερολογίου τό 1935
Ἑορτολόγιον, ὅπερ ἐχαρακτηρίσθη ὑπό
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Πανορθοδόξων Συνόδων «ὡς Νεωτερισµός τῶν Αἱρετικῶν, ὡς παγκόσµιον σκάνδαλον καί ὡς αὐθαίρετος καταπάτησις τῶν Θείων καί
Ἱερῶν Κανόνων καί τῶν Ἐκκλησιαστικῶν παραδόσεων ».
»Τούτου ἕνεκα συνιστῶµεν εἰς ἅπαντας τούς ἀκολουθοῦντας τό
Ὀρθόδοξον Ἑορτολόγιον, ὅπως ΜΗ∆ΕΜΙΑΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΝ ἔχωσι µετά τῆς ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΗΣ Ἐκκλησίας καί τῶν
ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΩΝ λειτουργῶν αὐτῆς, ἀπό
τῶν ὁποίων ΕΦΥΓΕΝ
Η ΧΑΡΙΣ τοῦ Παναγίου Πνεύµατος · διότι
οὗτοι ἠθέτησαν Ἀποφάσεις τῶν Πατέρων
τῆς 7ης Οἰκουµενικῆς
Συνόδου καί πασῶν
τῶν Πανορθοδόξων
Συνόδων τῶν καταδικασασῶν τό Γρηγοριανόν Ἑορτολόγιον. Ὅτι
δέ ἡ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΗ
Ἐκκλησία ∆ΕΝ ΕΧΕΙ
ΧΑΡΙΝ καί Ἅγιον
Πνεῦµα, τοῦτο διαβεβαιοῖ καί ὁ Μ. Βασίλειος λέγων τά ἑξῆς:
«Εἰ καί περί µή ∆όγµατα οἱ Σχισµατικοί
σφάλλοιντο, ἀλλ᾽ ἐπειδή τοιγε Κεφαλή τοῦ
Σώµατος τῆς Ἐκκλησίας ὁ Χριστός ἐστι,
κατά τόν θεῖον Ἀπόστολον, ἐξ οὗ τά µέλη
πάντα ζωοῦται καί τήν
Ἀνωτέρω παρατίθεται αὐτούσιον τό Διάγγελμα
πνευµατικήν αὔξησιν τῶν 3 Ἀρχιερέων, Δημητριάδος Γερμανοῦ, πρώην
δέχεται, οὗτοι δέ τῆς Φλωρίνης Χρυσοστόμου, καί Ζακύνθου Χρυσοπρίν ἀναχωρήσουν διά τήν ἐξορίαν τήν
ἁρµονίας τῶν Μελῶν στόμου,
7ην Ἰουνίου τοῦ 1935, ἐκ τοῦ ὁποίου καταχωτοῦ Σώµατος ἀπερράροῦνται ἀποσπάσματα.
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γησαν καί οὐκέτι παραµένουσαν αὐτοῖς ἔχουσι τήν Χάριν τοῦ Ἁγίου
Πνεύµατος. Ὅ τοίνυν οὐκ ἔχουσιν, πῶς ἄν τοῖς ἄλλοις µεταδοῖεν;»
»Ὅταν ἡ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΗ Ἐκκλησία ἐπιβάλῃ µέτρα πιεστικά καί καταθλιπτικά, ὅπως βιάσῃ τήν ὀρθόδοξον ἡµῶν συνείδησιν, συνιστῶµεν
ὑµῖν, ὅπως τά πάντα ὑποµείνητε καί κρατήσητε τήν Ὀρθόδοξον Παρακαταθήκην ἀλώβητον καί ἀµόλυντον, ὅπως παρελάβοµεν ταύτην
παρά τῶν εὐσεβῶν Πατέρων ἡµῶν . . . .
». . .συνιστῶµεν καί ὑµῖν ἐµµονήν καί ἐγκαρτέρησιν ἐν τοῖς δεινοῖς
καί ταῖς θλίψεσι καί ταῖς κακώσεσι καί αἰκισµοῖς, εἰς ἅ θά ὑποβληθῆτε ὑπό ἐκκλησίας ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΗΣ, ἐλπίζοντες πάντοτε εἰς τόν
Θεόν ὅς οὐκ ἑάσει ἡµᾶς πειρασθῆναι ὑπέρ ὅ δυνάµεθα καί ὅστις θά
εὐδοκήσῃ ἐν τῇ ἀπείρῳ Αὐτοῦ καί ἀνεξιχνιάστῳ µακροθυµίᾳ νά φωτίσῃ καί τούς καλῇ τῇ πίστει ΠΕΠΛΑΝΗΜΕΝΟΥΣ καί ἀκολουθοῦντας
τό ΠΑΠΙΚΟΝ ἑορτολόγιον . . . »

† Ὁ ∆ηµητριάδος Γερµανός
† Ὁ Πρ. Φλωρίνης Χρυσόστοµος
† Ὁ Ζακύνθου Χρυσόστοµος»

(Ἔκδοσις τοῦ «Κήρυκος τῶν Ὀρθοδόξων»)

∆ευτέρα Περίοδος, 1935 - 1937

Εἰς τήν συνέχειαν ὅµως, κατά τό διάστηµα 1935-1937 διεδραµατίσθη σειρά ὑπαναχωρήσεων καί παλινδροµήσεων:
Ὁ Ζακύνθου Χρυσόστοµος, µετά ἀπό σύντοµον παραµονήν εἰς τήν ἐξορίαν, ἐν τῇ Μονῇ
Ροµβοῦ Αἰτωλοακαρνανίας, ὑπέβαλεν Αἴτησιν
καί ἐπέστρεψεν «ἐν µετανοίᾳ» εἰς τήν Νεοηµερολογιτικήν Σχισµατικήν Ἐκκλησίαν, ἡ ὁποία
τόν ἀπεκατέστησεν εἰς τήν Μητρόπολίν του.
Ἀξιοµνηµόνευτον εἶναι ὅτι, ἐπί Γερµανικῆς Κατοχῆς, ἐν συνεργασίᾳ µέ τόν ∆ήµαρχον Ζακύνθου Καρρέρ ἔσωσεν ἀπό τάς ἐκκαθαριστικάς
ἐπιχειρήσεις τῶν Γερµανῶν ὅλους τούς Ἑβραίους τῆς νήσου.
Ὁ Ζακύνθου Χρυσόστομος Δημητρίου
(1890 - 1958)
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Τήν 18ην Ἰουλίου 1935, οἱ νεοχειροτονηθέντες Μεγαρίδος Χριστόφορος καί ∆ιαυλείας Πολύκαρπος ἀνεγνώρισαν καί ἀπεδέχθησαν ὡς
ἔγκυρον τήν καθαίρεσίν των ὑπό τῆς Νεοηµερολογιτικῆς Ἐκκλησίας,
ἤσκησαν ἔφεσιν κατ᾽ αὐτῆς καί ἐπανῆλθον εἰς τήν Νεοηµερολογιτικήν
Σχισµατικήν Ἐκκλησίαν, ἡ ὁποία ἀντικανονικῶς, µέ πρωτοφανῆ εἰς
τά Ἐκκλησιαστικά χρονικά ἀπόφασιν, τούς ὑπεβάθµισε καί ἐπανέφερεν ἀπό τόν βαθµόν τοῦ Ἐπισκόπου εἰς τόν βαθµόν τοῦ Ἱερέως, ὅπερ
ἀπαγορεύεται ρητῶς καί κατηγορηµατικῶς ὑπό τοῦ ΚΘ´ Κανόνος τῆς
∆´ Οἰκουµενικῆς Συνόδου καί τοῦ Β´ Κανόνος τῆς ἐν Ἁγίᾳ Σοφίᾳ Συνόδου. Ἔκτοτε παρέµεινον εἰς τήν Κακοδοξίαν ἰδιοτεύοντες ἐπί µίαν
δεκαετίαν ὡς Ἱερεῖς.
Παρατίθεται κατωτέρω ἡ γραπτή ∆ήλωσίς των, δηµοσιευθεῖσα εἰς
τό ἐπίσηµον περιοδικόν τῆς Νεοηµερολογιτικῆς Συνόδου, «Ἐκκλησία »,
∆ελτίον 9ης Νοεµβρίου 1935, διά τῆς ὁποίας ἐπανῆλθον ἐν µετανοίᾳ
εἰς τό Νέον Ἡµερολόγιον, ἐπιστρέφοντες εἰς τόν ἴδιον ἐµετόν:
«Ὁ ὑποφαινόµενος Χριστόφορος Χατζῆς δηλῶ διά τῆς ἐνυπογράφου ταύτης δηλώσεώς µου, ὅτι παρασυρθείς καί πλανηθείς εἰς πράξεις
κατακριτέας κατά τῆς ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας καί µετανοῶν εἰλικρινῶς,
ἀποκηρύσσω πᾶν τό φέρον τήν ὑπογραφήν µου ἔντυπον, ἤ προφορικά
κηρύγµατά µου καί τά κοινοποιηθέντα διά δικαστικοῦ κλητῆρος ἐν τῇ
Ἱερᾷ Συνόδῳ σχετικῶς πρός τε τόν κανονισµόν καί νόµιµον καταρτισµόν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τήν ἁρµοδιότητα τῶν Συνοδικῶν ∆ικαστηρίων. Ὡσαύτως ἀποκηρύσσω τάς περί
διορθωµένου ἡµερολογίου δοξασίας τῶν λεγοµένων παλαιοηµερολογιτῶν, πιστεύων ὅτι καί µετά τήν ὑπό τῆς Ἐκκλησίας γενοµένην διόρθωσιν τοῦ ἡµερολογίου δέν διεσπάσθη ἡ ἑνότης τῆς Ὀρθοδόξου Μιᾶς,
Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας. ∆ηλῶ δέ ἀνεπιφυλάκτως ὅτι, ὡς καί πρότερον, οὕτω καί ἐφεξῆς θά ἐπιτελέσω πλήρως τό
καθῆκον µου πρός τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν καί συµφώνως πάντοτε πρός
τε τάς ἀποφάσεις καί τά κελεύσµατα τῆς ἐν Ἑλλάδι ἐπισήµου Ἐκκλησίας. Προσεπιδηλῶ δέ ὅτι διά τῆς ἀποδοχῆς τοῦ διορθωµένου ἡµερολογίου οὐδόλως ἐθίγησαν τά δόγµατα καί ἡ Ἱερά Παράδοσις τῆς Ἁγίας
ἡµῶν Ἐκκλησίας. Ὡς πρός δέ τόν χαρακτηρισµόν Σχίσµατος ἐκ τῆς ἀποδοχῆς τοῦ διορθωµένου ἡµερολογίου, δηλῶ καί αὖθις ἀνεπιφυλάκτως
ὅτι σχίσµα δέν ὑφίσταται ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ ἡµῶν.
Ἐν Ἀθήναις τῇ 18 Ἰουλίου 1935.
Ὁ δηλῶν Χριστόφορος Χατζῆς ».
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Πανοµοιότυπον δέ τοιαύτης δηλώσεως ὑπέγραψε καί ὁ Πολύκαρπος
Λιώσης.
Ὑπάρχει καί ἄλλο ὑπόµνηµα τοῦ Χριστοφόρου Χατζῆ, τό ὁποῖον
διαλαµβάνει καί τά ἑξῆς:
«Ἐν Πειραιεῖ τῇ 11ῃ Ἰανουαρίου 1936,
Πρός τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος
κύριον Χρυσόστοµον, ὡς Πρόεδρον τῆς Ἱ. Συνόδου, Ἀθήνας:
Ἐπισταµένη καί ἐµβριθής µελέτη τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Κανόνων µέ
ἤγαγεν εἰς τά κάτωθι συµπεράσµατα.
Παραδέχοµαι ἐξ ὁλοκλήρου ὅτι, ἡ χειροτονία µου οὖσα ὑπερόριος
καί ἀπολελυµένη, καλῶς ὑπό τοῦ Ἀνωτάτου Ἐκκλησιαστικοῦ ∆ικαστηρίου ἐκηρύχθη ἄκυρος, ἐξ οὗ καί οὐδέποτε ἠξίωσα ὅτι εἶµαι Ἐπίσκοπος Μεγαρίδος . . . .»
Ὁ ἀρνούµενος τήν ἐγκυρότητα τῆς χειροτονίας του καί κηρύσσων ὡς
ἐγκύρους τάς ἀποφάσεις τῆς Σχισµατικῆς Νεοηµερολογιτικῆς Ἐκκλησίας,
Χριστόφορος Χατζῆς, ἀπεκόπη τῆς Ὀρθοδοξίας καί ἑαυτόν ἔθεσεν µονίµως ἐκτός παντός Ἱερατικοῦ ἀξιώµατος κατά τήν ἰδίαν αὐτοῦ ἄρνησιν.
Τό αὐτό ἰσχύει καί διά τόν Πολύκαρπον Λιώσην διά τούς ἰδίους λόγους.
Κατόπιν τούτων δέν χρειάζεται κἄν σχόλιον ὅτι αὐτοί ἀπεδείχθησαν
προδόται τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, ἀρνηταί τῆς πρό διµήνου Ὀρθοδόξου Ὁµολογίας των, καταφρονηταί τῆς Ἀρχιερωσύνης των, ἔκπτωτοι παντός ἱερατικοῦ βαθµοῦ, καί ἔνοχοι ἐπί ἐσχάτῃ προδοσίᾳ διότι
προσέφερον «γῆν καί ὕδωρ» εἰς τήν Σχισµατικήν Κακόδοξον Ἐκκλησίαν τοῦ Νέου Ἡµερολογίου.
Ὁ πρώην Φλωρίνης Χρυσόστοµος µέ ἄρθρον του εἰς τήν ἐφηµερίδα
τῆς Κοινότητος, «Κήρυξ Ὀρθοδόξων» (ἔτος Ε´ φύλ. 223, τῆς 22ας Ἰουλίου 1935 παλ. ἡµερ.) κατεδίκασεν ὡς ἀντικανονικήν καί τήν Ἀπόφασιν τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Νέου Ἡµερολογίου, διά τῆς ὁποίας οἱ δύο ὡς
ἄνω Ἐπίσκοποι ὑπεβιβάσθησαν εἰς τόν βαθµόν τοῦ Πρεσβυτέρου, καί
τήν ἀποδοχήν τοῦ ὑποβιβασµοῦ, ἐκ µέρους τῶν Ἐπισκόπων Χατζῆ καί
Λιώση. Συγκεκριµένως ἔγραφε πρός τήν ∆ιοικοῦσαν Ἐκκλησίαν:
«Ἀλλά νά σᾶς χαίρωνται καί οἱ νέοι προσήλυτοί σας, οἵτινες θαµβωθέντες ἐκ τῆς µωροσόφου διδασκαλίας ὑµῶν ἔσπευσαν νά µετανοήσωσιν, ἐφ᾽ οἷς ὀρθοδόξησαν καί µεταπέσουν εἰς τήν πλάνην, ἥν ἐν γνώσει καί ἐλευθέρως ἀπέπνευσαν . . . Γινωσκέτωσαν δέ καί οὗτοι, ὅτι δέν
ἔχουσι τό δικαίωµα νά παραιτηθῶσι τοῦ Ἐπισκοπικοῦ βαθµοῦ καί νά

KEO 35 READY.qxp:Layout 1

12/9/09

Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος – ἀρ. τεύχ.

8:39 PM

35, ᾽08

Page 107

KHPY• EKK§H™IA™ OP£O¢O•øN - 107-

ἐπανέλθωσιν εἰς τήν τάξιν τῶν Πρεσβυτέρων, χωρίς νά ὑποστῶσι τάς συνεπείας
τῆς αὐτοκαθαιρέσεως καί νά ἀπωλέσωσι
πᾶν δικαίωµα ἐν τῷ µέλλοντι νά ἀνυψωθῶσιν εἰς τόν Ἐπισκοπικόν βαθµόν
κατά τόν Β´ κανόνα τῆς ἐν Ἁγίᾳ Σοφίᾳ
Συνόδου, διαγορεύοντα. «Εἴ τις Ἐπίσκοπος ἤ εἴ τις ἄλλος τοῦ Ἀρχιερατικοῦ
ἀξιώµατος πρός τόν Μοναχικόν θελήσει
κατελθεῖν βίον . . . µηκέτι τοῦτον τῆς
Ἀρχιερατικῆς ἀντιποιεῖσθαι ἀξίας . . .
Εἰ δέ τις αὐτός ἑαυτόν ἀποστερήσει τοῦ
Ἀρχιερατικοῦ βαθµοῦ οὐκέτι δύναται
ἐπαναστρέψει πρός τό πρότερον ἀξίωµα,
ὅπερ δι᾽ αὐτῶν τῶν ἔργων ἠθέτησε». Ἐκ
τοῦ τόπου τῆς ἐξορίας τῇ 10/23-7-1935
Ὁ Πρώην Φλωρίνης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ».
Ὁ ὑποβιβασµός αὐτός ἀπαγορεύεται
ἐπίσης καί ὑπό τοῦ ΚΘ´ Κανόνος τῆς ∆´
Οἰκουµενικῆς Συνόδου, ὁ ὁποῖος κελεύει:
«Ἐπίσκοπον εἰς Πρεσβυτέρου βαθµόν φέρειν, ἱεροσυλία ἐστίν».
Παρά ταῦτα, ὅταν τό 1945 ὁ Χατζῆς
καί ὁ Λιώσης ἐπέστρεψαν πρός αὐτόν, ὁ Ἡ δημοσίευσις τοῦ πρώην
παλίµβουλος πρ. Φλωρίνης τούς ἐδέχθη Φλωρίνης Χρυσοστόμου εἰς
ὡς Ἐπισκόπους, µολονότι εἶχον ἀρνηθῆ τόν «Κήρυκα Ὀρθοδόξων»
τήν Ἀρχιερωσύνην των τό 1935. Ἐξυπη- περί τῶν δύο ἐκπεσόντων
ρετεῖτο γάρ ἡ σκοπιµότης τῆς στιγµῆς. Ἀρχιερέων καί ἐπιστρεψάντων
εἰς τήν Σχισματικήν ΝεοημεὍταν λοιπόν ἀργότερον, τό 1948, ὁ
ρολογιτικήν Ἐκκλησίαν
Βρεσθένης Ματθαῖος ἀπεφάσισε νά προβῇ
εἰς χειροτονίας Ἐπισκόπων, ἦτο πλέον ἀδύνατον νά συµπράξῃ µετ᾽
αὐτῶν τῶν ἀρνητῶν τῆς Ὀρθοδοξίας καί τῆς Ἀρχιερωσύνης των, τῶν
διά τῆς ἐσχάτης προδοσίας πεπτωκότων καί ἐκ τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως
καί ἐκ τοῦ Ἐπισκοπικοῦ Ἀξιώµατος.
Ὅσον ἀφορᾶ εἰς τόν ∆ηµητριάδος Γερµανόν καί τόν πρώην Φλωρίνης Χρυσόστοµον, οὗτοι ἐπέτυχον τήν λύσιν τῆς ἐξορίας των ἐντός 3-4
µηνῶν, δηµοσιεύοντες τήν νέαν των ἀνακάλυψιν, ὅτι δηλαδή ἡ Νεοη-
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µερολογιτική Ἐκκλησία δέν εἶναι καί Ἐνεργείᾳ σχισµατική, ἀλλά µόνον
∆υνάµει σχισµατική. Μέ τόν νεοανακαλυφθέντα διαχωρισµόν τοῦ ∆ΥΝΑΜΕΙ καί ΕΝΕΡΓΕΙ, οἱ δύο παλαιοί Ἐπίσκοποι, ὁ ∆ηµητριάδος καί
ὁ πρώην Φλωρίνης, περιῆλθον εἰς τήν κακόδοξον θέσιν ὅτι ἡ Νεοηµερολογιτική Ἐκκλησία εἶναι Ταµειοῦχος τῆς Θείας Χάριτος, ὅτι οἱ βαπτισθέντες εἰς τό Νέον Ἡµερολόγιον καί προσερχόµενοι εἰς τό Παλαιόν
δέν πρέπει νά ἀναµυρώνωνται διά τῆς χρίσεως τοῦ Ἁγίου Μύρου, διότι
τό Νέον Ἡµερολόγιον ἔχει Ἔγκυρα Μυστήρια καί τό Μῦρον τοῦ Πατριαρχείου ἔχει Ἁγιαστικήν Χάριν, καί ὅτι µόνον µία µέλλουσα Πανορθόδοξος Σύνοδος θά ἦτο εἰς θέσιν νά κρίνῃ καί νά δικάσῃ τήν Νεοηµερολογιτικήν Ἐκκλησίαν, τῆς ὁποίας τά Μυστήρια µέχρι τότε θά εἶναι καί θά
πρέπει νά λογίζωνται Ἔγκυρα.
Ἡ νέα των θέσις ἦτο πλέον ἐκ διαµέτρου ἀντίθετος πρός τά ὑπ᾽ αὐτῶν
διακηρυχθέντα καί πραχθέντα τόν Μάϊον καί τόν Ἰούνιον τοῦ 1935.
Ἐκεῖνα τά ὁποῖα τότε ἀπεκήρυξαν αὐτά τώρα ἀπεδέχθησαν, ἐπιστρέφοντες ἀφρόνως εἰς τόν ἴδιον ἐµετόν.
Ἐάν ἴσχυον αὐταί αἱ θέσεις, τότε διατί τόν Μάϊον τοῦ 1935 ἀπεκήρυξαν τήν Νεοηµερολογιτικήν Ἐκκλησίαν ὡς Σχισµατικήν καί στερουµένην Ἁγιαστικῆς Θείας Χάριτος καί µάλιστα, ἀγνοήσαντες αὐτήν
ὡς ἀνυπόστατον, προέβησαν εἰς Χειροτονίας Ἐπισκόπων; Αἱ πράξεις
των τόν Μάϊον τοῦ 1935 καταδικάζουν αὐτήν τήν παλινδρόµησιν.
Οἱ ἄνδρες αὐτοί φάσκουν καί ἀντιφάσκουν καί παλινδροµοῦν ὡσάν
τά ὕδατα τοῦ Εὐρίπου εἰς τά στενά τῆς Χαλκίδος. ∆ιατί δέν ἴσχυε τό
«∆υνάµει Σχισµατική καί ὄχι Ἐνεργείᾳ Σχισµατική » τόν Μάϊον τοῦ 1935
καί ἴσχυσε κατόπιν ὀλίγων µηνῶν; ∆ιατί δέν τό ἐπεκαλέσθησαν τότε
ὥστε, ὄχι µόνον νά µήν δύνανται νά χειροτονήσουν Ἐπισκόπους ἐκτός
τῆς Νεοηµερολογιτικῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά καί νά παραµείνουν ἀµετακίνητοι ἐντός αὐτῆς; Ποίους σκοτεινούς σκοπούς ἐξυπηρέτουν; Ποῖον
ἐνέπαιζον καί ἐξηπάτουν; Τόν λαόν ἤ τόν ἑαυτόν τους; Τοῦ καιροῦ τά
γυρίσµατα τά περιµένει κανείς, ἀλλά τά ἰδικά των γυρίσµατα εἶναι καί
ἀπροσδόκητα καί ἀναιτιολόγητα καί καταδικάζουν τούς ἄνδρας.
Τήν 2αν ∆εκεµβρίου 1935, ὁ ∆ηµητριάδος Γερµανός ἐζήτησεν ἀπό τό
Ὑπουργεῖον Παιδείας καί Θρησκευµάτων τήν ἀποκατάστασίν του εἰς
τήν Μητρόπολιν ∆ηµητριάδος µέ τό Νέον Ἡµερολόγιον (Βλέπε Ἐφηµερίδα τῆς Κοινότητος, «Κήρυξ τῶν Ὀρθοδόξων», 26 Ἀπριλίου 1936).
Ἐπί πλέον ὁ ἴδιος ἀπέστειλεν τρεῖς Λιβέλλους πρός τήν Νεοηµερολογιτικήν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος διά τῶν ὁποίων δη-
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λώνει ὅτι µετανοεῖ εἰλικρινῶς
διά τάς χειροτονίας τοῦ Μαΐου
τοῦ 1935 καί ἄλλας πράξεις, ὅτι
ἐπιθυµεῖ νά ἐπανέλθῃ εἰς τήν
Μητέρα Ἐκκλησίαν (τοῦ Νέου
Ἡµερολογίου) καί ὅτι ἐξαιτεῖται
τήν χάριν καί τήν ἐπιείκειαν
αὐτῆς, ἀποδεχόµενος πᾶσαν
Ἀπόφασιν αὐτῆς (Βλέπε, «Νοµοκανονικαί Ἐνασχολήσεις»,
∆ηµητρίου Πετρακάκου, Ἐπιτρόπου Ἐπικρατείας παρά τῇ
Συνόδῳ τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος, Ἀθῆναι, 1943, Πέντε
Ἔγγραφοι Αἰτήσεις τοῦ ∆ηµητριάδος Γερµανοῦ καί τοῦ
πρώην Φλωρίνης Χρυσοστό- Ἡ Αἴτησις τοῦ Δημητριάδος Γερμανοῦ,
µου πρός τήν Ἐκκλησίαν τῆς ἀπό 2-12-1935, πρός τό Ὑπουργεῖον
Ἑλλάδος διά µέσου τοῦ Παιδείας καί Θρησκευμάτων, διά τήν
Ὑπουργείου Θρησκευµάτων Ἐπαναφοράν του εἰς τήν μητρόπολίν
καί Παιδείας ἐπί Κ. Γεωργα- του, ὅθεν εἶχε καθαιρεθῆ ὑπό τῆς Νεοημερολογιτικῆς Ἐκκλησίας.
κοπούλου, σελίδες 180, 181,
183, 285). Ἐκτός αὐτῶν τῶν πέντε Αἰτήσεών των διά τήν Ἐπιστροφήν των εἰς τήν κακοδοξίαν, εἶναι δυνατόν νά ὑπάρχουν καί ἄλλαι.
Ἐπίσης καί ὁ πρώην Φλωρίνης Χρυσόστοµος, ἀναγνωρίσας ὡς
ἔγκυρον τήν καθαίρεσίν του ὑπό τῆς Νεοηµερολογιτικῆς Ἐκκλησίας,
ἐζήτησεν τήν ἀναίρεσιν αὐτῆς δι᾽ αἰτήσεώς του πρός τό Σχισµατοαιρετικόν Πατριαρχεῖον Κωνσταντινουπόλεως!!!
Σηµειωτέον ὅτι αὐτή ἡ Αἴτησις τοῦ πρώην Φλωρίνης δέν ἦτο µία
ἁπλῶς προσωπική ἐνέργεια, ἀλλά εἶχε καί Νοµικήν διάστασιν καί προέκτασιν. Αὐτήν τήν Αἴτησιν ἐπεκαλέσθη ὁ ὑπό τοῦ πρώην Φλωρίνης
Χρυσοστόµου χειροτονηθείς Ἱερεύς Καλλιόπιος Γιαννακουλόπουλος, ὅταν τό 1964 ἐδικάζετο ἐπί ἀντιποιήσει ἀρχῆς εἰς ∆ικαστήριον
τοῦ Πειραιῶς. Τήν ἐπεκαλέσθη καί ἠθωώθη!
Τόσον ἡ πρός τό Πατριαρχεῖον Κωνσταντινουπόλεως Ἄσκησις Ἐφέσεως τοῦ πρώην Φλωρίνης ὅσον καί ἡ µετέπειτα ἐπί ∆ικαστηρίῳ ἐπίκλησίς της ὑπό τοῦ Καλλιοπίου συνιστοῦν τήν ἐκ µέρους των ἀνα-
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γνώρισιν τῆς Νεοηµερολογιτικῆς
Ἐκκλησίας ὡς Ὀρθοδόξου καί
Κανονικῆς, ὡς Ἔγκυρα ἐχούσης
τά Μυστήρια καί τάς Ἀποφάσεις,
ὡς Νοµίµου οὔσης καί Ἁρµοδίας
νά κρίνῃ τάς Πράξεις των. ∆ι᾽ ὅ
καί ἔθεσαν ἑαυτούς ὑπό τήν κρίσιν
αὐτῆς ὡς πραγµατικά µέλη αὐτῆς.
Ἡ παλινδρόµισις αὐτή τοῦ ∆ηµητριάδος καί τοῦ πρώην Φλωρίνης
δέν ἐστάθη µόνον εἰς τά ἔγγραφα
αὐτά καί τάς ἐφέσεις. Εἶχε καί πρακτικήν προέκτασιν εἰς τήν λειτουργικήν των συµπεριφοράν πρός τούς
Νεοηµερολογίτας, πρᾶγµα τό ὁποῖον
καί πασίγνωστον ἔγινε καί αἴτιον
συγχύσεως λαϊκῶν καί κληρικῶν.
Οὕτω προεκλήθη διάσπασις εἰς τόν
χῶρον τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων
Χριστιανῶν. Ὁ Βρεσθένης καί ὁ
Κυκλάδων δέν ἐδέχθησαν αὐτήν τήν
παλινδρόµισιν καί ἀντέδρασαν.
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Ἐξ ἀριστερῶν, ὁ Δημητριάδος
Γερμανός καί ὁ πρώην Φλωρίνης
Χρυσόστομος

Ο ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΒΡΕΣΘΕΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΑΠΟΚΗΡΥΣΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΚΠΕΣΟΝΤΑΣ ΕΚ ΤΗΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΙΑΣ,
∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΝ ΚΑΙ ΠΡ. ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΝ,
ΚΑΙ ∆ΙΑΚΟΠΤΟΥΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΣ ΠΑΣΑΝ ΜΕΤ’ ΑΥΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΝ, ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΝ ΤΟΥ 1937

Τό 1937, κατόπιν πολλῶν συναντήσεων καί συσκέψεων τῶν Βρεσθένης
καί Κυκλάδων µετά τῶν ∆ηµητριάδος καί πρώην Φλωρίνης, κατόπιν
ἀνταλλαγῆς ἀρκετῶν ἐγγράφων καί δηµοσιεύσεως πολλῶν Ἐγκυκλίων (17
Ἰουνίου, 6 Σεπτεµβρίου, 19 Σεπτεµβρίου, 5 Ὀκτωβρίου), ὁ Κυκλάδων Γερµανός καί ὁ Βρεσθένης Ματθαῖος κατήγγειλαν δηµοσίως τόν ∆ηµητριάδος
Γερµανόν καί τόν πρώην Φλωρίνης Χρυσόστοµον καί τούς ἀπεκήρυξαν
διότι ἐξέπεσαν πλέον ἀπό τήν Ὀρθόδοξον Ὁµολογίαν τοῦ Μαΐου τοῦ 1935
καί ἐδέχθησαν τήν Κακόδοξον Σχισµατικήν Νεοηµερολογιτικήν Ἐκκλησίαν
ὡς Ὀρθόδοξον καί Κανονικήν καί ὡς ἔχουσαν Θείαν Χάριν καί Ἔγκυρα
Μυστήρια, µέχρι συγκλήσεως µελλούσης Συνόδου, βάσει τοῦ σοφιστικοῦ,
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Ἀριστερά ὁ Βρεσθένης Ματθαῖος (Καρπαθάκης) καί Δεξιά ὁ Κυκλάδων
Γερμανός (Βαρυκόπουλος), οἱ ὁποῖοι διά τῶν ἀνωτέρω Ἐγκυκλίων
ΑΠΕΚΗΡΥΞΑΝ τό 1937 τόν Δημητριάδος Γερμανόν (Μαυρομάτην)
καί τόν πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομον (Καβουρίδην) ὡς ΑΡΝΗΤΑΣ
τῆς Ὀρθοδόξου Ὁμολογίας τοῦ Μαΐου τοῦ 1935

διπλωµατικοῦ καί δικολαβικοῦ ὅρου «∆υνάµει καί ὄχι Ἐνεργείᾳ », τόν
ὁποῖον ἀνεκάλυψαν ὅταν εὑρέθησαν εἰς τήν ἐξορίαν.
Τήν 6ην καί τήν 19ην Σεπτεµβρίου 1937, ὁ Κυκλάδων Γερµανός Βαρυκόπουλος ἀπέστειλεν κοινάς ἐπιστολάς πρός τόν ∆ηµητριάδος Γερµανόν Μαυροµάτην καί τόν πρώην Φλωρίνης Χρυσόστοµον Καβουρίδην, καταγγέλων αὐτούς διά τήν ἔντεχνον εἰσαγωγήν καινοτοµιῶν
καί Κανονικῶν παραβάσεων, ἕνεκεν τῶν ὁποίων, ὅπως τούς γράφει,
ἀπεσχίσθησαν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων
Χριστιανῶν καί ἐξ αἰτίας τῶν ὁποίων ὁ ἴδιος, ὡς λέγει, «δέν ἠδύνατο
νά ἐξακολουθήσῃ συνεργαζόµενος µετ᾽ αὐτῶν, ταῖς Ἀποστολικαῖς ἑπόµενος ∆ιατάξεσι (Κανόνες ΜΕ´, ΜΣΤ´, ΞΕ´ κλπ)». Τούς διεσάφησεν δέ
περαιτέρω ὅτι ἡ ὑπ᾽ αὐτῶν «ἀναγνώρισις ὡς ἐγκύρων τῶν ὑπό τῶν
Αἱρετικῶν Νεοηµερολογιτῶν Ἱερέων τελουµένων Μυστηρίων (ἁγ. Βαπτίσµατος, ἁγ. Μύρου κλπ.) καίπερ ρητῶς ἐπί ποινῇ καθαιρέσεως οἱ
Κανόνες ἐπιτάσσουσι τήν µή ἀποδοχήν τούτων, (ἴδε λ.χ. ΜΣΤ´ Ἀπο-
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στολικόν Κανόνα κλπ.)», δηλαδή, ἡ «ἀναγνώρισις τῆς Σχισµατικῆς καί
Αἱρετικῆς ὑπό τόν Ἀθηνῶν Χρυσόστοµον Παπαδόπουλον Ἐκκλησίας», συνεπάγεται ὅπως τούς τονίζει τήν «ἀναγνώρισιν τῶν καθαιρετικῶν αὐτῆς ἀποφάσεων, δυνάµει τῶν ὁποίων εἰς µοναχοῦ τάξιν
κατάγεσθε». Τούς λέγει ὅτι ἀναγνωρίζοντες τήν Νεοηµερολογιτικήν
Ἐκκλησίαν, ἀναγνωρίζουν τήν καθαίρεσιν τήν ὁποίαν ἐκείνη τούς
ἐπέβαλεν καί ὡς ἐκ τούτου κατέρχονται εἰς τήν τάξιν τῶν Μοναχῶν
καί δέν ἔχουν δικαίωµα νά ἐµφανίζωνται ὡς Ἐπίσκοποι.
∆ιά τῶν ἀνωτέρω Ἐγκυκλίων διεκόπη τό 1937 ἡ Ἐκκλησιαστική Ἐπικοινωνία µετά τοῦ ∆ηµητριάδος Γερµανοῦ καί τοῦ πρώην Φλωρίνης

Ἡ 6σέλιδος Ἐγκύκλιος τοῦ Βρεσθένης
Ματθαίου πρός Ἅπαντας τούς Γ.Ο.Χ.
ἐν ᾗ περιέχονται αἱ ΔΥΟ ΑΠΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
τῆς 5-9-1937 καί τῆς 19-9-1937 (π.ἡ.),
διά τῶν ὁποίων διακόπτεται πᾶσα
Ἐκκλησιαστική καί Πνευματική Ἐπικοινωνία μετά τῶν Δημητριάδος Γερμανοῦ
καί πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου

Ἡ 4σέλιδος Ἐγκύκλιος τῆς 5ης
Ὀκτωβρίου 1937 (π.ἡ.) πρός ἅπαντας τούς Γ.Ο.Χ. διά τῆς ὁποίας οἱ
Κυκλάδων Γερμανός καί Βρεσθένης
Ματθαῖος ἐνημερώνουν τό Ὀρθόδοξον ποίμνιον διατί ΑΠΕΚΗΡΥΞΑΝ
τόν Δημητριάδος Γερμανόν καί τόν
πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομον

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ: Ἡ Διακοπή Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπικοινωνίας μετά τοῦ πρώην
Φλωρίνης Χρυσοστόμου καί τοῦ Δημητριάδος Γερμανοῦ ἐπεδόθη διά
λογαριασμόν τοῦ Κυκλάδων Γερμανοῦ καί τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου
ὑπό τοῦ Δικαστικοῦ Κλητῆρος Δ. Στράγκα, μέ Ἀποδεικτικόν
Ἀποκηρύξεως ἀριθμ. 2334/18-9-1937.
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Χρυσοστόµου, καί διά µέν τόν Κυκλάδων Γερµανόν ἡ διακοπή ἴσχυσεν
ἕως τόν Ἰανουάριον τοῦ 1950, ὁπότε ἡνώθη µέ τόν πρ. Φλωρίνης, διά
δέ τούς ἀπό Βρεσθένης Ματθαίου ἡ διακοπή αὐτή ἰσχύει ἕως καί σήµερον, διότι οἱ λόγοι τῆς ἐπιβολῆς της ὄχι µόνον δέν ἐξέλειπον ἀλλά καί
ηὐξήθησαν µετά τό 1960.
Τήν 14ην Ὀκτωβρίου 1937, ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ Συνόδου ἡ ὁποία συνεκλήθη εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῶν Ἁγίων Τριῶν Παρθένων Βοτανικοῦ
Ἀθηνῶν, ὅπου παρευρέθησαν οἱ δύο Ἀρχιερεῖς, Κυκλάδων Γερµανός καί
Βρεσθένης Ματθαῖος, καθώς καί περί τούς 30 Ἱεροµόναχοι καί ὀλίγοι
Μοναχοί. Κατά τήν συνεδρίασιν ἐγένετο ἀναφορά εἰς τούς µέχρι πρότινος Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου, ∆ηµητριάδος Γερµανόν καί πρώην Φλωρίνης Χρυσόστοµον, οἱ ὁποῖοι ἐγγάφως καί προφορικῶς εἶχον ἀρνηθῆ τήν
Ὀρθόδοξον Ὁµολογίαν τοῦ 1935 καί εἶχον κηρύξει δηµοσίως ὅτι ἡ Νεοηµερολογιτική Ἐκκλησία ∆ΕΝ εἶναι Σχισµατική, ὅτι ∆ΕΝ πρέπει νά µυρώνωνται οἱ ἐκ τοῦ Νέου Ἡµερολογίου προσερχόµενοι, ὅτι τό Μῦρον
τοῦ Πατριαρχείου ἔχει ἁγιαστικήν Χάριν, καί ὅτι τά Μυστήρια τῶν Νεοηµερολογιτῶν εἶναι ἔγκυρα καί ἔχουν τήν Χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος.
Κατόπιν τῶν Ἀρχιερέων ὠµίλησαν οἱ παρόντες Ἱερεῖς καί ὑπεγράφη
ὑπό πάντων τό ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ, συµφώνως πρός τό ὁποῖον ὁ ∆ηµητριάδος
καί ὁ πρώην Φλωρίνης δέν εἶναι πλέον Ὀρθόδοξοι, δέν θά ὑπάρχῃ µετ᾽
αὐτῶν οὐδεµία Πνευµατική καί Ἐκκλησιαστική ἐπικοινωνία, ὅπως τούς
Ἀπεκήρυξαν τόν Σεπτέµβριον τοῦ 1937 ὁ Κυκλάδων καί ὁ Βρεσθένης.
Τήν 6ην Νοεµβρίου 1937, ὁ Κυκλάδων Γερµανός Βαρυκόπουλος καί
ὁ Βρεσθένης Ματθαῖος Καρπαθάκης, ὁµοῦ µετά τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου
συνέταξαν ἀπό κοινοῦ καί ἐξέδωσαν ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ
ἰδιαιτέρας σηµασίας διά τήν εἰρήνην καί τήν οἰκοδοµήν τῶν πιστῶν,
ἀλλά καί πρός στυλίτευσιν καί ἀποφυγήν τῆς ὑπό τοῦ ∆ηµητριάδος καί
τοῦ πρώην Φλωρίνης προκληθείσης συγχύσεως µέ τήν στρεβλήν καί διπλωµατικήν χρῆσιν τοῦ ὅρου «∆υνάµει καί Ἐνεργείᾳ», διά τοῦ ὁποίου
ἐπεχειρεῖτο ἐντέχνως νά νοµιµοποιηθῇ ἡ Ἐκκλησία τοῦ Νέου Ἡµερολογίου ὡς Ὀρθόδοξος καί Κανονική.
Χαρακτηριστικά σηµεῖα τῆς Ὁµολογίας αὐτῆς διαλαµβάνουν τά κάτωθι: «Πᾶς δέ ὁ µή κατά τήν Παράδοσιν τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας πιστεύων, οὗτος ἄπιστος ἐστί. ∆ι᾽ ὅ καἰ οἱ µή βαδίζοντες καί µή ἔχοντες
τόν αὐτόν σκοπόν, ὅν ἐβάδισεν ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, οἱ τοιοῦτοι
Ἱερεῖς µήτε Ἱερωσύνην ἔχουν µήτε Μυστήρια τελοῦνται ὑπ᾽ αὐτῶν, ἡ
δέ µερίς αὐτῶν µετά τοῦ προδότου Ἰούδα.
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»Τήν καινοτοµίαν τοῦ Νέου Ἡµερολογίου ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία πανορθοδόξως καταδικάσασα εἰς τρεῖς Συνόδους τῷ 1583, 1587, 1593 καταδικάζοµεν καί ἀποκηρύττοµεν ὡς γνήσια καί πιστά τέκνα αὐτῆς, καί
ἀποστρεφόµεθα ὡς νεωτερισµόν καί ὡς ὑπαγόρευµα τοῦ διαβόλου, τήν δέ
καινοτοµήσασαν Ἐκκλησίαν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Χρυσοστόµου
Παπαδοπούλου ἀποκηρύττοµεν ὡς φρυαξαµένην κατά τῶν Ἁγίων Πατέρων καί ὡς ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΗΝ ἀναγνωρίζοµεν. Τά δέ µυστήρια τῶν Νεοηµερολογιτῶν ὡς ἄδεκτα ἐν τῇ Ἁγίᾳ τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησίᾳ ὁµολογοῦµεν καί
µή µετέχοντα τῆς Χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος . . . . Καί τό Ἅγιον Μῦρον
ἀκολούθως τό τελεσθέν ὑπό τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου µετά τήν ἐπάρατον καί ἀντορθόδοξον καινοτοµίαν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ ἡµερολογίου
δέν ἀποδεχόµεθα ὡς ἔγκυρον, τοῦ Πατριαρχείου σήµερον τήν ΚΑΚΟ∆ΟΞΙΑΝ ΤΟΥ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΕΝΤΟΣ ΕΠΙ ΛΥΜῌ
ΤΗΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΙΑΣ καί µή ὀρθοτοµοῦντος τόν λόγον τῆς Ἀληθείας.
»Τῷ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙ ὑποβάλλοµεν καί τήν ἄθεον καί ἀντίχριστον τῆς
Μασονίας διδασκαλίαν ὡς καί πᾶσαν Αἵρεσιν . . . .
»Πᾶσαν δέ διδασκαλίαν ἡµῶν προγενεστέραν ἔγγραφον ἤ προφορικήν ἀντιβαίνουσαν πρός τήν ἀνωτέρω Ὁµολογίαν ἀπορρίπτοµεν. Καί
ἀποκηρύττοµεν ὦδε καί πᾶσαν πρᾶξιν ἤ φρόνηµα τῶν δύο νεωτερισάντων καί ἀρνησαµένων τήν πρώτην αὐτῶν ὁµολογίαν Ἀρχιερέων
τέως ∆ηµητριάδος καί πρώην Φλωρίνης ἀντικειµένην πρός τήν παροῦσαν Ὀρθόδοξον τῆς ἀµωµήτου ἡµῶν Πίστεως Ὁµολογίαν».

Ἐξέχουσαν θέσιν µεταξύ τῶν ὑπογραφῶν ἔχει καί τό ὄνοµα τοῦ Ἀρχιµανδρίτου Ἀκακίου Παππᾶ, ἐνῶ ἀκροτελεύτιοι ὑπογράφουν ὁ Μοναχός
Μάρκος (Χανιώτης) καί ὁ Μοναχός Βίκτωρ (Ματθαίου), ἄνδρες διαβόητοι διά τήν καταπάτησιν αὐτῆς τῆς Ὁµολογίας καί διά τόν ἡγετικόν
ρόλον τόν ὁποῖον ἀνέλαβον ἀργότερον εἰς τάς τάξεις τοῦ ἐδῶ ἀπορριφθέντος, ἀποκηρυχθέντος καί ἀναθεµατισθέντος πρώην Φλωρίνης.
Περί τοῦ ὅτι ὁ Ἀρχιµανδρίτης Ἀκάκιος Παππᾶς κατεδίκασε καί Ἀναθεµάτισε τόν ∆ηµητριάδος Γερµανόν καί τόν πρώην Φλωρίνης Χρυσόστοµον
διά τήν ἀθέτησιν τῆς Ὀρθοδόξου Ὁµολογίας των καί τήν παλινδρόµησίν
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των εἰς τήν πλάνην τῆς Νεοηµερολογιτικῆς Κακοδοξίας µέ τήν σοφιστείαν
τοῦ «∆υνάµει καί Ἐνεργείᾳ», τό ἀναφέρει καί ὁ Ἀρχιµ. Καλλιόπιος Γιαννακουλόπουλος εἰς τό περιοδικόν του «Ὀρθόδοξος Παρατηρητής» (Ἰούλιος - Αὔγουστος 1962, σελ. 3), τό ὁποῖον παρατίθεται αὐτούσιον εἰς
ἑπόµενον Κεφάλαιον ὅπου ἐξιστοροῦνται τά γεγονότα µετά τήν ἐπιστροφήν τοῦ Ἀκακίου ἀπό τήν Ἀµερικήν (σελίς 205 τοῦ παρόντος).
Τόν ∆εκέµβριον 1937, ὁ Ἀρχιµανδρίτης Ἀκάκιος Παππᾶς, µετ᾽
ἄλλων ἕξ Ἁγιορειτῶν Ἀρχιµανδριτῶν καί Ἱεροµονάχων ἀπέστειλαν
ἐπιστολήν πρός τούς ἁπανταχοῦ Γ.Ο.Χ. εἰς τήν ὁποίαν ἀναφέρουν
ὅτι: Οἱ δύο ἐκπεσόντες ∆ηµητριάδος καί πρώην Φλωρίνης, λέγοντες
ὅτι ἡ Νεοηµερολογιτική Ἐκκλησία ἔχει Χάριν, κατεσκανδάλισαν πλῆθος
Ὀρθοδόξων οἱ ὁποῖοι ἐπέστρεψαν εἰς τό Νέον Ἡµερολόγιον. Οἱ δύο
αὐτοί ἀποστάται τῆς Ὀρθοδοξίας δέν εἶναι πλέον Ἐπίσκοποι, ἀλλά
προδόται δι᾽ ὅ καί πρέπει νά κρεµασθῇ µῦλος ὀνικός εἰς τόν τράχηλον
αὐτῶν καί νά ριφθοῦν εἰς τήν θάλασσαν. Ἀναγνωρίζοντες ὅτι τά µυστήρια τῆς Νεοηµερολογιτικῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἔγκυρα πρέπει νά ἀναγνωρίσουν καί τήν ὑπ᾽ αὐτῆς καθαίρεσίν των. «ΑΠΟΚΗΡΥΤΤΟΜΕΝ
λοιπόν καί ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΖΟΜΕΝ καί ἡµεῖς . . . τό Νέον Ἡµερολόγιον καί πάντας τούς ἀκολουθοῦντας αὐτό κληρικούς τε καί λαϊκούς,
ὡς Σχισµατικούς καί σεσηπότα µέλη, καί ξένους τῆς Ὀρθοδοξίας θεωροῦµεν . . . µετ᾽ αὐτῶν δέ καί τούς προσχωρήσαντας ἐσχάτως κατ᾽
οὐσίαν δύο πρώην Ἀρχιερεῖς ∆ηµητριάδος Γερµανόν καί Φλωρίνης
Χρυσόστοµον καί τούς ἀκολουθοῦντας αὐτούς»

Τρίτη Περίοδος, 1937 - 1948

Μετά τήν διακοπήν αὐτήν, ὁ πρώην Φλωρίνης Χρυσόστοµος ἀπέστειλεν Ἐπιστολήν πρός τό ∆ιοικητικόν Συµβούλιον τῆς Κοινότητος, µέ
ἡµεροµηνίαν 17 Ὀκτωβρίου 1937, εἰς τήν ὁποίαν καταφέρεται ἐναντίον
τοῦ Κυκλάδων Γερµανοῦ καί τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου καί διαµαρτύρεται ὅτι αὐτοί τόν κατηγοροῦν ἐπειδή, ὡς λέγει: « ἠρνήθηµεν νά ἐπιτρέψωµεν τήν ἀναµύρωσιν τῶν τέκνων τῶν βαπτισθέντων ὑπό τῶν Νεοηµερολογιτῶν Ἱερέων . . . καί ἠρνήθηµεν νά κηρύξωµεν Αἱρετικάς καί
Σχισµατικάς τάς Νεοηµερολογιτικάς ἐκκλησίας καί Ἄκυρα τά Μυστήρια
αὐτῶν . . . . προσπαθοῦν διά ψευδῶν καί καταπτύστων συκοφαντιῶν νά
παραστήσωσιν ἡµᾶς ὡς λιποτάκτας δῆθεν καί προδότας τοῦ Ἀγῶνος,
διότι δέν ἠθελήσαµεν ἐπί καταφρονήσει τῶν Θείων καί Ἱερῶν Κανόνων
νά κηρύξωµεν τήν Ἑλληνικήν Ἐκκλησίαν Σχισµατικήν καί Ἄκυρα τά Μυ-
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στήρια αὐτῆς καί νά καταδικάσωµεν εἰς τόν Πνευµατικόν θάνατον 5 ἑκατοµµύρια Ἑλλήνων ἀδελφῶν καλῇ τῇ πίστει ἀκολουθούντων τό Νέον
Ἡµερολόγιον » . . . καί νά ἔλθωµεν εἰς ἀντίθεσιν µέ ὅλα τά Πατριαρχεῖα τά ὁποῖα ἀκολουθοῦν τό Παλαιόν Ἡµερολόγιον καί δέχονται τούς
Νεοηµερολογίτας καί συλλειτουργοῦσι µετ᾽ αὐτῶν, διότι µόνον µία Πανορθόδοξος Σύνοδος δικαιοῦται νά κηρύξῃ αὐτούς Σχισµατικούς.
Εἰς τήν αὐτήν ἐπιστολήν ὁ πρώην Φλωρίνης Χρυσόστοµος γράφει:
«Τό δικαίωµα τοῦ κηρύττειν τά ἄτοµα καί τάς Ἐκκλησίας Σχισµατικάς δέν παρέσχον οἱ Θεῖοι καί Θεοφόροι Πατέρες τῶν Οἰκουµενικῶν
Συνόδων, οὔτε εἰς τά ἄτοµα, οὔτε εἰς τάς ἐπί µέρους Ἐκκλησίας, ἀλλ᾽
εἰς Οἰκουµενικάς Συνόδους».
Τήν 9ην Νοεµβρίου 1937, ὁ πρώην Φλωρίνης Χρυσόστοµος ἀπέστειλεν
πρός τόν Κυκλάδων Γερµανόν Ἐπιστολήν, διά τῆς ὁποίας προσπαθεῖ νά
δικαιολογηθῇ διατί ἀναγνωρίζει τήν Νεοηµερολογιτικήν Ἐκκλησίαν ὡς
Κανονικήν καί Ὀρθόδοξον. Οὐσιαστικῶς ὅµως ἐπιβεβαιώνει πολλάκις
τούς λόγους διά τούς ὁποίους οἱ Κυκλάδων καί Βρεσθένης τόν εἶχον
ἀποκηρύξει καί αὐτόν καί τόν ∆ηµητριάδος ὡς Προδότας τῆς Ὀρθοδοξίας καί εἶχον διακόψει Πνευµατικήν καί Ἐκκλησιαστικήν Ἐπικοινωνίαν µετ᾽ αὐτῶν. Ἰσχυρίζεται εἰς τήν ἐν λόγῳ ἐπιστολήν ὅτι οἱ Νεᾼ
οηµερολογῖται «κατέστησαν ∆ΥΝΑΜΕΙ µόνον οὐχί δέ καί ΕΝΕΡΓΕΙᾼ
ἔκπτωτοι τῆς Θείας Χάριτος . . . . . θά καταστῶσι καί ΕΝΕΡΓΕΙᾼ
ἔκπτωτοι τῆς Θείας Χάριτος καί ἀλλότριοι τοῦ Ὀρθοδόξου Πνεύµατος
τῶν Μυστηρίων, ὅταν οὗτοι κηρυχθῶσι τοιοῦτοι καί ΕΝΕΡΓΕΙᾼ σχισµατικοί ὑπό Πανορθοδόξου Συνόδου, µόνης δικαιουµένης πρός τοῦτο ».
Συνεχίζει δέ γράφων ὅτι οἱ Νεοηµερολογῖται προσερχόµενοι εἰς τό Παλαιόν Ἡµερολόγιον δέν πρέπει νά µυρώνωνται· ὅτι ὁ Κυκλάδων καί ὁ
Βρεσθένης εἶναι ἀποστάται µέ ἑωσφορικήν ὑπερηφάνειαν· ὅτι ἐνεργοῦν
ὡς Πάπαι καί Προτεστάνται καί ὅτι εἶναι λαοπλάνοι καί Χριστέµποροι.
Εἰς τήν ἐπιστολήν αὐτήν, καί περίεργον λογικήν χρησιµοποιεῖ, καί κακοδοξεῖ, καί ψεύδεται σχετικῶς µέ τά ὅσα εἶχε γράψει καί ὑπογράψει εἰς τό πρό
τῆς ἐξορίας του «∆ΙΑΓΓΕΛΜΑ», λέγων: «Ἄν δέ ἡµεῖς ἀπερχόµενοι εἰς ἐξορίαν ὠνοµάσαµε τόν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν σχισµατικόν καί τήν Ἐκκλησίαν
τῆς Ἑλλάδος σχισµατικήν, τήν λέξιν «σχῖσµα» µετεχειρίσθηµεν οὐχί ὑπό τήν
ἔννοιαν ὑφ᾽ ἥν µεταχειρίζεται ταύτην ἡ Ἐκκλησία ἵνα σηµάνῃ τήν ἀπόσχισιν
ἐκ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί τήν συνεπείᾳ ταύτης ἀποξένωσιν τῆς
Χάριτος τοῦ Χριστοῦ καί τῶν µυστηρίων, ἀλλ᾽ ὑπό τήν ἔννοιαν ὅτι ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν διά τῆς ἑορτολογικῆς καινοτοµίας ἀπέσχισεν ἑαυ-
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τόν καί τήν ἀκολουθοῦσαν αὐτῷ Ἱεραρχίαν τῶν λοιπῶν Ὀρθοδόξων
Ἐκκλησιῶν εἰς τόν ἑορτασµόν τῶν ἑορτῶν καί τήν τήρησιν τῶν νηστειῶν».
Ἰσχυρίζεται ἐδῶ, δηλαδή, ὅτι ἡ Νεοηµερολογιτική Ἐκκλησία δέν ἀπώλεσε τήν Θείαν Χάριν, ἰσχυρισµός ὁ ὁποῖος ἰσοδυναµεῖ µέ πτῶσιν ἀπό
τήν Ὀρθόδοξον Ὁµολογίαν τοῦ Μαΐου καί Ἰουνίου τοῦ ἰδίου ἔτους, καί
ὅτι ὅταν πρό ὀλίγων µηνῶν, τόν Ἰούνιον, ἀποκαλοῦσε τήν Νεοηµερολογιτικήν Ἐκκλησίαν «σχισµατικήν» δέν ἐννοοῦσε ὅτι αὕτη εἶχεν ἀπωλέσει τήν Θείαν Χάριν, ἰσχυρισµός ὁ ὁποῖος εἶναι καταφανῶς ψευδής,
διότι εἰς τό «∆ΙΑΓΓΕΛΜΑ», ἔλεγεν ἐπί λέξει: «συνιστῶµεν εἰς ἅπαντας
τούς ἀκολουθοῦντας τό Ὀρθόδοξον Ἑορτολόγιον, ὅπως ΜΗ∆ΕΜΙΑΝ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΝ ἔχωσι µετά τῆς ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΗΣ
Ἐκκλησίας καί τῶν ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΩΝ λειτουργῶν αὐτῆς, ἀπό τῶν ὁποίων
ΕΦΥΓΕΝ Η ΧΑΡΙΣ τοῦ Παναγίου Πνεύµατος . . . ἡ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΗ
Ἐκκλησία ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΙΝ καί Ἅγιον Πνεῦµα».
Τήν 14ην Ἰανουαρίου 1938, ἀπεστάλη ἐκ τῆς Ἁγιορειτικῆς Σκήτης
τῆς Ἁγίας Ἄννης ἐπιστολή πρός τόν πρώην Φλωρίνης Χρυσόστοµον,
καυτηριάζουσα τήν νεωτερίζουσαν στροφήν καί παλινδρόµισίν του
πρός τήν Κακόδοξον Νεοηµερολογιτικήν Ἐκκλησίαν.
Ὑπενθυµίζει εἰς αὐτόν τήν Ὀρθόδοξον Ὁµολογίαν του καί τάς
χειροτονίας τοῦ 1935, καθώς καί «τάς πλήρεις χάριτος ποιµαντορικάς
νουθεσίας τάς ὁποίας φεύγοντες ἐν τῇ ἐξορίᾳ ἐβροντοφωνήσατε εἰπόντες, ὅτι οὐδεµίαν ἐπικοινωνίαν νά ἔχωµεν µέ τούς Σχισµατικούς Νεοηµερολογίτας καί ν᾽ ἀπέχωµεν πάσης µετ᾽ αὐτῶν ἐπαφῆς».
Ὑποτυπώνει εἰς αὐτόν τήν φρίκην τῆς µεταστροφῆς του ὡς ἐκείνην
τοῦ Ἰούδα ἀπό Μαθητής εἰς Προδότην, «θεωρῶντας τόν οὐρανόν ἐκεῖνον
τόν φαεινότατον εἰς ὅν ἰστάµενοι τότε, ἐλάµπετε ὡς ἄλλος αὐγερινός,
καί στοχαζόµενος τόν Ἅδην τόν ζωφερώτατον εἰς ὅν κατηνέχθητε νῦν,
καταλαµβάνοµαι ὑπό φρίκης, στοχαζόµενος τήν ἐν διαστήµατι ὀλίγου
καιροῦ τόσην ἀπότοµον µεταβολήν καί µεταστροφήν ἀπό τῆς Ὀρθοδόξου ἐκείνης ἁγνῆς πολιτείας σας, καί ἀνατρέχοντας µέ τόν λογισµόν. . .
βλέπω τόν Ἰούδαν τόν Ἰσκαριώτην καθήµενον τήν Μεγάλην Πέµπτην εἰς
τόν µυστικόν ∆εῖπνον µετά τῶν ἄλλων Μαθητῶν καί ἀκούοντα τήν γλυκυτάτην φωνήν τοῦ ∆ιδασκάλου . . . καί ἐν διαστήµατι 24 ὡρῶν µετά τοῦ
∆ιαβόλου εἰς τόν Ἅδην».
Ἐρωτᾶ αὐτόν,«πιστεύετε καί ὁµολογεῖτε ὅτι Σύνοδος ἐν Ἁγίῳ Πνεύµατι συνερχοµένη, ἀθετεῖ καί ἀνατρέπει ποτέ ἀποφάσεις ἄλλων Ἁγίων
Συνόδων ἐν Ἁγίῳ Πνεύµατι συνελθουσῶν;»
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Τόν φέρει ἀντιµέτωπον µέ τάς συνεπείας τῶν δηµοσιευθέντων διακηρύξεών του, γράφουσα: «πιστεύοντες» αὐτά «καταγγέλλετε ὡς ἐλλιπῆ τήν
Ὀρθόδοξον Πίστιν, παραδεχόµενοι ὅτι δέν ἐλάλησεν ἀρτίως τό Πανάγιον Πνεῦµα ἐν ταῖς Ἁγίαις Οἰκουµενικαῖς Συνόδοις και ὅτι χρήζουσι τῆς
ἐπί τά κρείττωνα διορθώσεως τά ὑπό τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος λαληθέντα καί
ἀποφασισθέντα!!! Ἀλλά τοῦτο εἶναι φρικτή βλασφηµία καί τερατώδης
ἀσέβεια. . . . Σύνοδος λοιπόν ἤ Συνέδριον, Παγκόσµιον, συνερχόµενον καί
δεχόµενον τό Παπικόν Ἡµερολόγιον, δέν θά εἶναι ἐν Ἁγίῳ Πνεύµατι συνερχοµένη, ἀλλά θά εἶναι κατ᾽ ἐνέργειαν τοῦ ∆ιαβόλου συναγοµένη».
Καταγγέλλει δέ αὐτόν δριµύτατα διά τήν ἀναγνώρισιν τῶν Νεοηµερολογιτικῶν Μυστηρίων καί τόν ἀποκηρύττει, γράφουσα: «ἀποφαίνεσθε ὅτι
τά ὑπό τῶν Νεοηµερολογιτῶν ἐκτελούµενα Μυστήρια ἔχουσι τήν Ἁγιαστικήν Χάριν, καί ἑποµένως, ὅτι εἶναι ἔγκυρα! Ἐδῶ . . . ὑπέστητε τέλειον
ναυάγιον · διότι τά Μυστήρια µόνον εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν ἐκτελοῦνται καί ἁγιάζονται ὑπό τοῦ Παναγίου Πνεύµατος · εἰς δέ τήν Ἐκκλησίαν τῶν Νεοηµερολογιτῶν . . . τήν µή ἔχουσαν Κεφαλήν τόν Χριστόν,
ἀλλά τόν ∆ιάβολον · τήν µή οὖσαν Νύµφην τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά µοιχαλίδα
τοῦ ∆ιαβόλου · τήν τοιαύτην Ἐκκλησίαν τῶν τε πονηρῶν καί ἀπατεώνων
µισεῖ καί ἀποστρέφεται ὁ Θεός καθώς λέγει . . . «ἐµίσησα ἐκκλησίαν πονηρευοµένων». Ἑποµένως εἰς τοιαύτην Ἐκκλησίαν µυστήρια δέν ἁγιάζονται ὑπό τοῦ Παναγίου Πνεύµατος. . . . Προσέξατε . . . πρός τούς
ἀληθεῖς Ποιµένας Κυκλάδων καί Βρεσθένης . . . ἄν µή ποιήσητε ὡς Σᾶς
γράφοµεν, ἡ Ἱστορία θά στιγµατίσῃ µέ τά µελανώτερα χρώµατα τό
ἄδοξον τέλος σας. Ἐγώ, καθώς καί πάντες οἱ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί µου
πλεῖστοι Ἱεροµόναχοι καί Μοναχοί, ἔχοµεν ἀποκόψει ἀπό καιροῦ τό µνηµόσυνον τοῦ πρώην ∆ηµητριάδος Γερµανοῦ καί πᾶσαν ἀναµεταξύ σας
ἐπαφήν και θεωροῦµεν ὡς σεσηπότα µέλη πάντας τούς ἀκολουθοῦντας
Ὑµᾶς. Ἡµεῖς ἀκολουθῶµεν τούς ἀληθεῖς µας Ποιµένας, Κυκλάδων καί
Βρεσθένης, ἐφ᾽ ὅσον καί οὗτοι ὀρθοτοµοῦσι τόν λόγον τῆς Ἀληθείας. . . .
Ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ τῆς Ἁγίας Ἄννης τῇ 14ῃ Ἰανουαρίου 1938».
Τήν 15ην Ἰανουαρίου 1938, ἀπεστάλη ὑπό ἄλλων Ἁγιορειτῶν Μοναχῶν ἐπιστολή «Τοῖς ἀποστατήσασιν ἀφ᾽ ἡµῶν Ἐπισκόποις κ. Γερµανῷ
Μαυροµάτῃ τέως ∆ηµητριάδος καί κ. Χρυσοστόµῳ Καβουρίδῃ πρώην
Φλωρίνης Εἰς Ἀθήνας», εἰς τήν ὁποίαν µεταξύ ἄλλων ἀναγράφεται:
«Ἐπειδή µετά τήν ἔξοδον καί προσχώρησιν ὑµῶν εἰς τόν Ἱερόν Ἀγῶνα
ἀπεκηρύξατε ὡς κατ᾽ οὐσίαν Σχισµατοαιρετικήν τήν λεγοµένην ἐπίσηµον
Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος καί ὡς ἀποστερηµένην τῆς ἁγιαστικῆς χάριτος κλπ.
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»Ἐπειδή ἠθετήσατε ἐσχάτως τήν ὡς ἄνω Ὀρθόδοξον Ὁµολογίαν ὑµῶν
βάσει τῆς ὁποίας ἐδέχθηµεν ὑµᾶς ὡς ἰδίους ποιµένας καί ἐκηρύξατε ἀναισχύντως ἐγγράφως καί ἐπ᾽ Ἐκκλησίαις πολλάκις ὅτι ἡ νεωτεροποιός Ἐκκλησία τοῦ Παπαδοπούλου δέν εἶναι οὔτε Σχισµατική οὔτε Αἱρετική, ἀλλ᾽ Ὀρθόδοξος, ἔχουσα ἐν τοῖς Μυστηρίοις αὐτῆς τήν Ἁγιαστικήν Χάριν κλπ.
»Ἐπειδή ἀπεκηρύξατε ἑαυτούς ἀπό τοῦ Ἐπισκοπικοῦ ἀξιώµατος
ὡς κηρύξαντες ἔγκυρα τά Μυστήρια τῆς ὡς ἄνω Ἐκκλησίας καί συνεπῶς ὡς ΕΓΚΥΡΟΝ τήν ΚΑΘΑΙΡΕΣΙΝ ὑµῶν κλπ.. . . . .
»Ἐπειδή διά τῆς µεταβολῆς ὑµῶν ταύτης κατεπροδώσατε τήν Πίστιν ὑµῶν . . . .
»∆ΙΑ ΤΑΥΤΑ καί δι᾽ ὅλα ὅσα περιέχει ἡ καθ᾽ ὑµῶν ἀποκηρυκτήριος
Ἔκθεσις ἡµῶν ἥν συνηµµένως ὑµῖν ἀποστέλλοµεν,
Ἀποκηρύσσοµεν ὑµᾶς
ὡς ἀλλοτρίους ποιµένας, ὡς λύκους βαρεῖς περιβεβληµένους τεχνηέντως τήν δοράν τοῦ προβάτου πρός προβάτων φθοράν, ὡς λυµεῶνας
τοῦ Ἱεροῦ ἡµῶν Ἀγῶνος, . . . ὡς ἐχθρούς τοῦ Θεοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας Αὐτοῦ καί ἡµῶν.
Ἀποκηρύσσοµεν
δέ σύν ὑµῖν και ἅπαντας τούς ἀκολουθοῦντας ὑµᾶς οὕς µεθ᾽ ὑµῶν
τάσσοµεν εἰς ἴσην µοῖραν µέ τούς Νεωτεριστάς, τούς πολεµίους τῶν
Ἐκκλησιαστικῶν ἡµῶν Παραδόσεων. Πόρρω ὅθεν ἀφ᾽ ἡµῶν ἅπαντες.
Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῇ 15ῃ Ἰανουαρίου 1938»
(ἕπονται δεκαπέντε ὑπογραφαί).
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Τήν 15ην Ἰανουαρίου 1938, τό Ὑπουργεῖον Παιδείας καί Θρησκευµάτων, ἐπί ὑπουργοῦ Κ. Γεωργακοπούλου, διά τοῦ ὑπ᾽ ἀριθµ. Πρωτοκ.
1613, διεβίβασεν πρός τήν Σύνοδον τῆς Νεοηµερολογιτικῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος κοινήν αἴτησιν τοῦ ∆ηµητριάδος Γερµανοῦ καί τοῦ πρώην
Φλωρίνης Χρυσοστόµου διά τήν ἄρσιν τῶν καταδικαστικῶν ἀποφάσεων τῆς καθαιρέσεώς των, διά τήν ἀναγνώρισιν τῶν ὑπ᾽ αὐτῶν γενοµένων χειροτονιῶν Ἐπισκόπων τό 1935 καί Ἱερέων εἰς τήν συνέχειαν,
διά τήν ὑπό τῆς ∆ιαρκοῦς Συνόδου δίκην τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου καί
τοῦ Κυκλάδων Γερµανοῦ, διά τήν κατάργησιν τῆς «Ἑλληνικῆς Θρησκευτικῆς Κοινότητος τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν», δεχόµενοι ἐκ τῶν προτέρω πᾶσαν Ἀπόφασιν τῆς µελλούσης Προσυνόδου
περί τῆς Ἀλλαγῆς τοῦ Ἡµερολογίου, οἱαδήποτε καί ἐάν εἶναι αὐτή, καί
δηλοῦντες τήν ἄµεσον ἀποδοχήν καί συµµόρφωσίν των µετά τῆς σχετικῆς Συνοδικῆς Ἐγκυκλίου τοῦ Πατριαρχείου πρό ἀκόµη τῆς ὑπό
Οἰκουµενικῆς Συνόδου κυρώσεως αὐτῆς. ∆ι᾽ αὐτῶν καί δι᾽ ὅλου τοῦ
ἐγγράφου ἀναγνωρίζουν πλήρως τήν Νεοηµερολογιτικήν Σχισµατικήν
Ἐκκλησίαν ὡς Ὀρθόδοξον καί Κανονικήν Ἐκκλησίαν, ἔχουσαν Θείαν
Χάριν εἰς τά Μυστήριά της (!).
Τήν 17ην Φεβρουαρίου 1939, ἐξεδόθη Ποιµαντορική Ἐγκύκλιος
τῶν Κυκλάδων καί Βρεσθένης, πρός διάψευσιν τῶν διαδόσεων καί
διάλυσιν τῆς σπερµολογίας ὅτι οἱ δύο Ἀρχιερεῖς διαφωνοῦν εἰς θέµατα Πίστεως. Κατά τήν συνάντησίν των εἰς τήν Ἱ. Μ. τῆς Ὑπεραγίας
Θεοτόκου Κερατέας Ἀττικῆς, ὅπου παρευρίσκοντο καί οἱ Ἁγιορεῖται
Πατέρες, διεπιστώθη ὅτι πλήρης ὑπάρχει ὁµοφροσύνη µεταξύ αὐτῶν
ἐπί ζητηµάτων Ὀρθοδόξου Πίστεως καί ὅτι ἀµφότεροι οἱ Ποιµένες
ἀποτελοῦν ἕν σῶµα καί µίαν ψυχήν.
Τήν 29ην Μαρτίου 1940, ἔλαβε χώραν συνάντησις εἰς τήν οἰκίαν Βασιλείου Κηρύκου εἰς Ψυχικόν Ἀθηνῶν µέ θέµα τήν ἕνωσιν τῶν Ἀρχιερέων ∆ηµητριάδος Γερµανοῦ καί πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόµου µετά
τῶν Κυκλάδων Γερµανοῦ καί Βρεσθένης Ματθαίου. Παρόντες ἦσαν
ἐπίσης ὁ Πρωτοσύγκελλος Εὐγένιος Τόµπρος, ὁ Ἀρχιµανδρίτης Ἀκάκιος
Παππᾶς, ὁ π. Ἰλαρίων, καί περί τούς 40 κληρικοί, λαϊκοί καί µέλη τῆς Θρησκευτικῆς Κοινότητος. Κατά τήν ἐπεισοδιακήν συνάντησιν, ὁ ∆ηµητριάδος, ἐκτραπείς εἰς ὕβρεις κατά τῆς πλευρᾶς Κυκλάδων καί Βρεσθένης,
ἀπεχώρησεν βιαίως. Εἰς τήν συνέχειαν, ὁ πρώην Φλωρίνης ὑπεχρεώθη
νά ἀπαντήσῃ εἰς τάς κάτωθι βασικάς ἐρωτήσεις Ὀρθοδόξου Πίστεως τάς
ὁποίας τοῦ ὑπέβαλεν ὁ π. Εὐγένιος κατ᾽ ἐντολήν τοῦ Βρεσθένης:
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Ἐρώτησις α) ∆ιά τῆς παραδοχῆς τοῦ Παπικοῦ Ἡµερολογίου, κατέστη
ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος Σχισµατική, ναί ἤ ὄχι;
Ἀπάντησις: Ὄχι, δέν εἶναι Σχισµατική.
Ἐρώτησις β) Τά µυστήριά της εἶναι ἄκυρα, ναί ἤ ὄχι;
Ἀπάντησις: Ὄχι, δέν εἶναι ἄκυρα.
Ἐρώτησις γ) Τό µῦρον τό τελεσθέν ἀπό τοῦ Σχίσµατος καί ἐντεῦθεν
ἔχει τήν ἁγιαστικήν δύναµιν, ναί ἤ ὄχι;
Ἀπάντησις: Ἔχει τήν ἁγιαστικήν δύναµιν.
Ἐρώτησις δ) Τά παιδιά τά βαπτισθέντα ἀπό τοῦ Σχίσµατος καί ἐντεῦθεν
πρέπει νά ἀναµυρώνωνται, ναί ἤ ὄχι;
Ἀπάντησις: Ὄχι, δέν πρέπει νά ἀναµυρώνωνται.
Μετά ἀπό αὐτό, ἀνεγνώσθη ἡ Ἐγκύκλιος τῆς Πανορθοδόξου Συνόδου τοῦ 1848 ἐπί Ἀνθίµου Πατριάρχου:
«Κρατῶµεν τῆς Ὁµολογίας, ἥν παρελάβοµεν ἄδολον παρά τηλικούτων ἀνδρῶν, ἀποστρεφόµενοι πάντα νεωτερισµόν, ὡς ὑπαγόρευµα
τοῦ ∆ιαβόλου. Ὁ δεχόµενος νεωτερισµόν κατελέγχει ἐλλειπῆ τήν κεκυρωµένην Ὀρθόδοξον Πίστιν. Ἀλλ᾽ αὕτη πεπληρωµένη ἤδη ἐσφράγισται, µή ἐπιδεχοµένη µήτε µείωσιν µήτε αὔξησιν, µήτε ἀλλοίωσιν, ἥν
τινα οὖν καί ὁ τολµῶν πρᾶξαι ἤ συµβουλεῦσαι ἤ διανοηθῆναι τοῦτο,
ἤδη ἠρνήθη τήν Πίστιν τοῦ Χριστοῦ, ἤδη ἑκουσίως καθυπεβλήθη εἰς τό
Αἰώνιον Ἀνάθεµα, διά τό βλασφηµεῖν εἰς τό Πνεῦµα τό Ἅγιον, ὡς τάχα
µή ἀρτίως λαλῆσαν ἐν ταῖς Γραφαῖς καί Οἰκουµενικαῖς Συνόδοις.
Ἅπαντες οὖν οἱ νεωτερίζοντες ἤ Αἱρέσει ἤ Σχίσµατι, ἑκουσίως ἐνεδύθησαν κατάραν ὡς ἱµάτιον (Ψαλµ. ΡΗ´ 18), κἄν τε Πάπαι, κἄν τε Πατριάρχαι, κἄν τε κληρικοί, κἄν τε λαϊκοί, κἄν Ἄγγελος ἐξ Οὐρανοῦ.
Ἄνθιµος ἐλέῳ Θεοῦ Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νέας
Ρώµης καί Οἰκουµενικός Πατριάρχης,
Ἱερόθεος ἐλέῳ Θεοῦ Πάπας καί Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καί πάσης γῆς Αἰγύπτου.
Μεθόδιος ἐλέῳ Θεοῦ Πατριάρχης Ἀντιοχείας.
Κύριλλος ἐλέῳ Θεοῦ Πατριάρχης Ἱεροσολύµων.
Καί αἱ περί αὐτούς Ἱεραί Σύνοδοι.
Ἐν Κωνσταντινουπόλει, τό Σωτήριον ἔτος 1848»
(Ἐλήφθη ἀπό τῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἱ. Μ. Καρακάλου Ἁγίου Ὄρους).
Εἰς τήν συνέχειαν ἀνεγνώσθη ἡ Ἐπιστολή τοῦ Ἁγίου Γερµανοῦ, νέου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, πρός τούς ἐν Κύπρῳ λαϊκούς ἐντελλοµένη
αὐτοῖς «φεύγειν ὅλῳ ποδί ἀπό τῶν ὑποπεσόντων ἱερέων τῇ Λατινικῇ ὑπο-
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ταγῇ καί µηδέ εἰς Ἐκκλησίαν τούτοις συνάγεσθαι, καί µηδέ εὐλογίαν ἐκ τῶν
χειρῶν αὐτῶν λαµβάνειν τήν τυχοῦσαν. Κρεῖσσον γάρ ἐστίν οἴκοις ὑµῶν τῷ
Θεῷ προσεύχεσθαι κατά µόνας ἤ ἐπ᾽ Ἐκκλησίας συνάγεσθαι µετά τῶν Λατινοτρόπων, εἰ δ᾽ οὖν τήν αὐτήν ὑφέξετε µετ᾽ αὐτῶν κόλασιν. . . .»
Μετά δέ ταῦτα ἀνεγνώσθη ἐκ τῶν τοῦ Ἁγίου Νικηφόρου Πατριάρχου
Κωνσταντινουπόλεως τό κάτωθι: «Τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ ἀποτελοῦν
οἱ εὐσεβεῖς ὁσονδήποτε ὀλίγοι καί ἄν µείνουν. Οἱ ἀκολουθοῦντες τήν
καινοτοµίαν ἔξω τῆς Ἐκκλησίας εἶναι. . . . Εἰ δέ καί πάνυ ὀλίγοι ἐν τῇ
Ὀρθοδοξίᾳ καί εὐσεβείᾳ διαµένουσι, οὗτοι εἰσίν ἡ Ἐκκλησία καί τό
κῦρος καί ἡ προστασία τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Θεσµῶν ἐν αὐτοῖς κεῖται.
Κἄν κακοπαθῆσαι αὐτοῖς ὑπέρ τῆς εὐσεβείας δεήση ὅπερ ἐστίν εἰς καύχηµα αἰώνιον τῆς ψυχικῆς σωτηρίας πρόξενον. . .»
Ἐπειδή αἱ Ὁµολογίαι αὗται δέν ἔγιναν δεκταί ὑπό τοῦ πρώην Φλωρίνης
καί ἐπεκράτησεν σύγχυσις καί διαφωνίαι, ἔληξεν ἡ συζήτησις καί ἀπεχώρησαν.
Μετά ἀπό αὐτό ἐκυκλοφόρησε τήν 8-4-1940 παραπλανητικόν δηµοσίευµα, ∆ΗΛΩΣΙΣ εἰς τήν «Φωνήν τῆς Ὀρθοδοξίας» φύλ. 178, ἀποδίδουσα
τήν ἀποτυχίαν τῆς συναντήσεως εἰς τόν Κυκλάδων καί τόν Βρεσθένης.
Πρός ἀναίρεσιν τῆς ἄνω ∆ηλώσεως ἐκυκλοφόρησε τόν Ἀπρίλιον 1940
Ἐγκύκλιος τῶν δύο Ἀρχιερέων, Κυκλάδων Γερµανοῦ καί Βρεσθένης
Ματθαίου, εἰς τήν ὁποίαν καταγράφεται τό ἀκριβές ἱστορικόν τῆς συναντήσεως καί ἡ αἰτία τῆς ἀποτυχίας ἑνώσεως.
Ὅπως ἐξηγεῖ, ἡ αἰτία τῆς ἀποτυχίας ἑνώσεως ἐδόθη ὑπό τῶν ∆ηµητριάδος Γερµανοῦ καί πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόµου, «κυρίως διότι
ἠρνήθησαν ἐνώπιον πολλῶν ἀκροατῶν, Κληρικῶν καί Λαϊκῶν τήν
πρώτην αὐτῶν Ὁµολογίαν τοῦ 1935, τήν ἀφορῶσαν τήν Πίστιν ».
Περί τῆς συναντήσεως αὐτῆς κατά τήν 29-3-1940 ὑπάρχει ἐπίσης ἡ
4σέλιδος ἐπιστολή τοῦ Ἀρχιµανδρίτου Ἀκακίου Παππᾶ πρός τόν Μοναχόν Πολύκαρπον Κληµατιανόν εἰς τό ἍγιονὌρος µέ ἡµεροµηνίαν 4-4-1940.
Ἐν αὐτῇ µαρτυροῦνται τά ὅσα διεδραµατίσθησαν κατά τήν ἐν λόγῳ συνάντησιν καί παρέχονται περισσότεραι λεπτοµέρειαι, αἱ ὁποῖαι ἐπιβεβαιώνουν τά ἀναφερόµενα εἰς τήν Ἐγκύκλιον τῶν Κυκλάδων καί Βρεσθένης.
Τήν 14ην Μαΐου 1940, ὁ Κυκλάδων Γερµανός ἀπέστειλεν ἐπιστολήν
πρός τόν Μοναχόν Πολύκαρπον καί λοιπούς Ἁγιορείτας Ζηλωτάς, εἰς τήν
ὁποίαν ἐξηγεῖ τούς λόγους διά τούς ὁποίους ἀπέτυχεν ἡ Ἕνωσις µετά τῆς
παρατάξεως τῶν ∆ηµητριάδος καί πρώην Φλωρίνης κατά τήν πολύκροτον
συνάντησιν τῆς 29ης Μαρτίου 1940 εἰς τήν οἰκίαν Βασιλείου Κηρύκου εἰς τό
Ψυχικόν τῶν Ἀθηνῶν: «Λοιπόν µάθετε ὅτι ἡ ἕνωσις ἀπέτυχεν, ὄχι καθώς
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τήν 1ην καί 2αν σελίδα τῆς δισελίδου
Ἐγκυκλίου (Ἀπρίλιος 1940) τῶν
Ἀρχιερέων Κυκλάδων Γερμανοῦ καί
Βρεσθένης Ματθαίου, ἀφορώσης
εἰς τήν ἀποτυχημένην προσπάθειαν
Ἑνώσεώς των μετά
τῶν Δημητριάδος
καί πρ. Φλωρίνης
κατά τήν συνάντησιν τῆς 29ης Μαρτίου 1940.

Δύο τμήματα ἀπό
τήν 1ην καί 4ην σελίδα τῆς 4σελίδου
Ἐπιστολῆς τοῦ
Ἀρχιμ. Ἀκακίου
Παππᾶ πρός τόν
Ἁγιορείτην μοναχόν
Πολύκαρπον Κληματιανόν, 4-4-1940,
διά τῆς ὁποίας ἐνημερώνει αὐτόν ὡς
αὐτόπτης μάρτυς
περί τῆς συναντήσεως τῶν Ἀρχιερέων
Κυκλάδων καί Βρεσθένης μετά τῶν
Δημητριάδος καί
πρ. Φλωρίνης κατά
τήν 29-3-1940 καί
τῶν διαμειφθέντων
ἐν αὐτῇ.

ψευδόµενοι γράφουν εἰς τό φύλλον 178, 8 Ἀπριλίου
ἐνεστῶτος ἔτους! ἀλλά διότι ἔπεσον ἐκ τῆς πρώτης
των Ὁµολογίας δηλώσαντες ἐνώπιον ὅλων τῶν παρευρεθέντων: 1) Ὅτι ἡ
ἐκκλησία ὑπό τόν Ἀθηνῶν δέν εἶναι Σχισµατική, 2) Ὅτι τά µυστήρια ὑπ᾽
αὐτῆς ἔχουν Ἁγιαστικήν ∆ύναµιν, καί 3) Ὅτι δέν πρέπει τά βρέφη τῶν καινοτόµων καί νεωτεριστῶν νά ἀναµυρώνωνται.
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»Καθώς βλέπετε λοιπόν, εἶναι Ἐκκλησιαστικοί λόγοι καί ζητήµατα πίστεως
καί οὐχί ἀτοµικά συµφέροντα ἤ πάθη καθώς ψευδῶς µᾶς διαβάλλουν.»
Τήν 1ην Ἰουνίου 1940, ἐκυκλοφόρησεν Ἐγκύκλιος τῶν Κυκλάδων
καί Βρεσθένης, ἀναφεροµένη πάλιν εἰς τήν συνάντησιν της 29ης Μαρτίου καί εἰς τούς λόγους διά τούς ὁποίους δέν ἐπέτυχεν ἡ Ἕνωσις
µετά τῆς πλευρᾶς ∆ηµητριάδος καί πρώην Φλωρίνης.
Τήν 30ήν Αὐγούστου 1940, ὁ ∆ηµητριάδος Γερµανός καί ὁ πρώην Φλωρίνης Χρυσόστοµος ἐξέδωσαν τήν ὑπ᾽ ἀριθµόν 1844 Ἐγκύκλιον µέ τίτλον
«Ἑλληνική Ἐκκλησία τῶν Γ.Ο.Χ. Ἀθῆναι», εἰς τήν ὁποίαν µεταξύ ἄλλων
ἀναφέρουν: «Ὡς πρός δέ τό ἔγκυρον ἤ µή, τῶν ὑπό τῶν Νεοηµερολογιτῶν
τελουµένων Μυστηρίων, ἐµµένοµεν εἰς ὅσα διεκηρύξαµεν τόν Ἰούνιον τοῦ
1935 ». ∆έν ἔχει µόνον ὁ καιρός γυρίσµατα, ἀλλά καί τά φρονήµατα τῶν ∆ηµητριάδος καί πρώην
Φλωρίνης. ∆ιατί δέν
ἐδέχθησαν νά δηµοσιεύσουν τήν θέσιν αὐτήν
πέντε µῆνας ἐνωρίτερον
κατά τήν συνάντησιν
τῆς 29-3-1940;
Τήν 27ην Ἰανουαρίου 1942, ὁ Κυκλάδων
Γερµανός καί ὁ Βρεσθένης Ματθαῖος, ἀπέστειλαν πρός τόν πρώην
Φλωρίνης Χρυσοστόµον Ἐπιστολήν ἀπαντῶντες εἰς σχετικήν
πρόσκλησιν διά συνάντησιν µετ᾽ αὐτοῦ καί
τοῦ ∆ηµητριάδος Γερµανοῦ, ὅπως συζητήσουν περί τοῦ Ἱεροῦ
Ἀγῶνος καί τῆς δυνατότητος Ἑνώσεως. Ἐν
τῇ ἐπιστολῇ αὐτῇ διετύπωνον τέσσαρα βασικά Ἐπιστολή Κυκλάδων Γερμανοῦ καί Βρεσθένης Ματσηµεῖα ἐπί τῶν ὁποίων θαίου πρός πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομον 27 -1-1942
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ἀπαιτεῖτο ἡ συµφωνία µέ τήν πλευράν τοῦ πρ. Φλωρίνης διά νά ἐπιτευχθῇ
ἡ Ἕνωσις, καί µάλιστα νά ἐπιτευχθῇ ἀµέσως. Τά τέσσαρα αὐτά σηµεῖα ἦσαν:
1ον Ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος διά τῆς παραδοχῆς τοῦ Παπικοῦ
Ἡµερολογίου κατέστη Σχισµατική.
2ον Τά Μυστήριά της ἄκυρα.
3ον Τό µῦρον της δέν ἔχει ἁγιαστικήν χάριν.
4ον Τά παιδία τῶν κακοδόξων ἐρχόµενα εἰς τήν Ὀρθόδοξον
Ἐκκλησίαν πρέπει νά ἀναµυρώνωνται.
Ἐάν ἡ πλευρά τοῦ πρώην Φλωρίνης ἤθελεν ὄντως τήν Ἕνωσιν, τῆς
ἐζητεῖτο νά κοινοποιήσῃ ταῦτα πάντα εἰς τήν Κακόδοξον Ἐκκλησίαν
διά δικαστικοῦ κλητῆρος καί νά τά κηρύξῃ ἐπ᾽ Ἐκκλησίας. Αὐτά τά
ἐζήτουν οἱ δύο Ἀρχιερεῖς, διότι οἱ ἐκπεσόντες ∆ηµητριάδος καί πρώην
Φλωρίνης εἶχον ζητήσει γραπτῶς ἀπό τήν Νεοηµερολογιτικήν Ἐκκλησίαν τήν ἐπαναφοράν των καί ἐπανένταξιν εἰς αὐτήν.
Τό 1942, ὁ ∆ηµητριάδος Γερµανός, διαφωνήσας δι᾽ ἀδιευκρινίστους
λόγους µέ τόν πρ. Φλωρίνης Χρυσόστοµον, παρῃτήθη τῆς ἡγεσίας
καί ἀνέλαβεν αὐτήν ὁ πρ. Φλωρίνης.
Τήν 17ην Αὐγούστου 1943, ὁ ∆ηµητριάδος Γερµανός, παρακινηθείς
ὑπό τοῦ Εἰσαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου Γεωργιάδου καί διαφόρων ἄλλων
παραγόντων, ὑπέβαλεν εἰς τό Συνοδικόν ∆ικαστήριον τῆς Νεοηµερολογιτικῆς Ἐκκλησίας Αἴτησιν Ἀναθεωρήσεως τῆς ἀπό τό 1935 Καθαιρέσεώς
του. ∆ιά τῆς πράξεώς του αὐτῆς ἐπρόδωσε καί πάλιν τήν Ὀρθοδοξίαν,
ὅπως εἶχε πράξει καί διά τῆς προηγηθείσης παροµοίας τήν 2αν ∆εκεµβρίου
τοῦ 1935, καί ἐνετάχθη πλέον ὁριστικῶς εἰς τήν Κακόδοξον, Σχισµατικήν Νεοηµερολογιτικήν Ἐκκλησίαν, ΑΙΤΗΣΙΣ τοῦ Δημητριάδος Γερμανοῦ
Μαυρομάτη (17 Αὐγούστου 1943)
ὡς κανονικός Νεοηµερολογίτης (!) πρός τήν Νεοημερολογιτικήν ἘκκληΤήν 31ην Αὐγούστου 1943, οἱ τρεῖς σίαν τῆς Ἑλλάδος διά τήν Ἄρσιν τῆς
Καθαιρέσεώς του καί διά τήν ἘπιἈρχιµανδρῖται, Ἀκάκιος Παππᾶς, στροφήν καί ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ
του εἰς τάς τάξεις της
Ἀρτέµιος Ξενοφωντινός καί Κοσµᾶς
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Καράµπελας, ἀπέστειλον ἐπιστολήν, πρός τόν ἐν Θήβαις Ἱεροµόναχον Γεδεών καί τούς Μοναχούς Γεράσιµον, Ἱερόθεον καί Ἱερεµίαν, ἡ ὁποία περιέχει σηµαντικάς πληροφορίας περί τῆς διαφορᾶς εἰς τήν Ὁµολογίαν
Πίστεως µεταξύ τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου, ἀφ᾽ ἑνός, καί τοῦ Κυκλάδων
Γερµανοῦ, ἀφ᾽ ἑτέρου. Εἰς αὐτήν ἀναγράφουν ἐπί λέξει: «συνηντήθηµεν µετά
τοῦ Ἁγίου Βρεσθένης καί ἐπείσθηµεν τόσον ἐκ τῆς προφορικῆς αὐτοῦ Ὁµολογίας, ὅσον καί τῆς ἐγγράφου αὐτοῦ τοιαύτης, ὅτι Ὀρθοδοξεῖ κατά πάντα
. . . Ὅσον διά τόν Ἐπίσκοπον Κυκλάδων ἀναφέροµεν τά ἑξῆς: Ἀπήντησεν
δι᾽ ἐπιστολῆς εἰς τόν παπᾶ Ἀκάκιον τῆς ὁποίας ἀντίγραφον ἐπισυνάπτοµεν
εἰς τήν ὁποίαν µᾶς ὑβρίζει ὅλους καί εἰς ἐπίµετρον ὅλων δέν ἀναιρεῖ οὐδέν
τῶν ὅσων θά ἔπρεπε νά ἀναιρέσῃ µάλιστα δέ ὁµολογεῖ ὅτι δέν ἐχωρίσθηµεν τῶν ∆ηµητριάδος καί Φλωρίνης ἐξ αἰτίας πίστεως, ἀλλά διότι εἶχεν
προσωπικόν τι πάθος. ∆ιότι ἤθελεν νά τοῦ προξενήσῃ κακό. Ἐν συνεχείᾳ
ὅλων τούτων ἡµεῖς δηλοῦµεν πρός ὑµᾶς ὅτι ἐξακολουθοῦµε νά µνηµονεύωµε τόν Ἅγιον Βρεσθένης. . . . Ἐπίσης θά ἀναµείνωµεν ὀλίγας ἡµέρας
ἐξαντλοῦντες ἅπαντα τά µέσα Οἰκονοµίας διά τόν Ἐπίσκοπον Κυκλάδων».
Ἡ ἀνωτέρω Ἐπιστολή εἶναι σηµαντική διά πολλούς λόγους:
Πρῶτον, διότι ἐπιβεβαιώνει ὅτι ὁ Κυκλάδων ἠθέτησε τήν Ὀρθόδοξον
Ὁµολογίαν, ἔπαυσε νά καταδικάζῃ τάς Κακοδοξίας τοῦ πρώην Φλωρίνης καί ἤρχισε νά κηρύττῃ ὅτι δέν τόν ἐχώρισαν λόγοι πίστεως ἀπό
τόν πρώην Φλωρίνης. Οὕτω προκύπτει πρόβληµα διά τήν ἑνότητα µεταξύ τοῦ Κυκλάδων καί τοῦ Βρεσθένης.
∆εύτερον, διότι ἐπιβεβαιώνει ὅτι ὁ Κυκλάδων ὄντως ἔστειλε τήν
ἀπό 26-6-1943 ἐπιστολήν ἡ ὁποία λέγει ὅτι δέν τόν ἐχώρισαν λόγοι πίστεως ἀπό τόν πρώην Φλωρίνης.
Τρίτον, διότι ἐπιβεβαιώνει ὅτι ἡ ἐπιστολή αὐτή τοῦ Κυκλάδων εἶναι
ὑπαρκτή, ἀφοῦ ἀντίγραφον αὐτῆς ἀποστέλει ὁ Ἀκάκιος καί οἱ ἄλλοι
δύο Ἀρχιµανδρῖται πρός τούς ἐν Θήβαις Κληρικούς καί Μοναχούς.
Τέταρτον, διότι δικαιολογεῖ ἀπολύτως τήν ∆ΙΑΚΟΠΗΝ τοῦ Κυκλάδων ἀπό τόν Βρεσθένης διά τῆς ἀπό 12-10-1943 Ἐγκυκλίου, ἡ
ὁποία παρατίθεται εἰς τήν συνέχειαν.
Ἐπειδή ἡ ἀπό 26-6-1943 ἐπιστολή τοῦ Κυκλάδων πρός τόν Ἀκάκιον
Παππᾶν ἀπετέλεσεν ἕνα ἀπό τούς σοβαροτέρους λόγους διά τήν ἀπόφασιν τοῦ Βρεσθένης νά διακόψῃ Ἐκκλησιαστικήν ἐπικοινωνίαν µέ τόν
Κυκλάδων διά τῆς ἀπό 12-10-1943 Ἐγκυκλίου, καί ἐπειδή µετά τό 1948
ἕως 1950, ἀλλά καί ἀργότερον, ἠγέρθη θέµα κατά πόσον ὁ Κυκλάδων
ἦτο Ὀρθόδοξος ἤ ὄχι διά νά συµπράξῃ εἰς τάς Χειροτονίας τοῦ 1948,
διά τούς λόγους αὐτούς καί διά τήν Ἱστορίαν σηµειώνονται τά κάτωθι:
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1) Ἡ ἀπό 31-8-1943 ἀνωτέρω ἐπιστολή αὐτή τοῦ Ἀκακίου καί τῶν ἄλλων
δύο Ἀρχιµανδριτῶν ἐπιβεβαιώνει ὅτι ὁ Κυκλάδων ὄντως ἔστειλε τήν
ἀπό 26-6-1943 ἐπιστολήν ἡ ὁποία λέγει ὅτι δέν τόν ἐχώρισαν λόγοι πίστεως ἀπό τόν πρώην Φλωρίνης.
2) Ὁ Ἀκάκιος θά συνυπογράψῃ τήν Ἐγκύκλιον τοῦ Βρεσθένης τόν
Ὀκτώβριον τοῦ 1943, ὅτι ὁ Κυκλάδων ἔστειλε αὐτήν τήν ἐπιστολήν.
3) Ὁ Ἀκάκιος οὐδέποτε ἠρνήθη ἤ διέψευσεν ὅτι ὁ Κυκλάδων τοῦ ἀπέστειλε τήν ἀπό 26-6-1943 ἐπιστολήν.
4) Ὁ Κυκλάδων οὐδέποτε ἠρνήθη ἤ διέψευσεν ὅτι ἀπέστειλε τήν ἀπό
26-6-1943 ἐπιστολήν πρός τόν Ἀκάκιον Παππᾶν καθώς καί τήν ἀπό
24-6-1943 παροµοίαν πρός τούς Ἁγιορείτας Μοναχούς, γράφων ὅτι
δέν τόν ἐχώρισαν λόγοι πίστεως ἀπό τόν Φλωρίνης.
5) Οὔτε οἱ Ἁγιορεῖται ἠρνήθησαν ὅτι ἔλαβον τήν ἀπό 24-6-1943 ἐπιστολήν αὐτήν τοῦ Κυκλάδων.
6) Ὁ Κυκλάδων ἐπιβεβαίωσεν ὁ ἴδιος τό κακόδοξον περιεχόµενον τῶν
ἐπιστολῶν αὐτῶν, τῆς 24ης καί τῆς 26ης Ἰουνίου 1943, ὅτι δηλαδή δέν
τόν ἐχώρισαν λόγοι πίστεως ἀπό τόν πρώην Φλωρίνης, εἰς δύο Ἐγκυκλίους τήν 8ην Ἰανουαρίου καί τήν 14ην Ἰανουαρίου 1950, εἰς τάς
ὁποίας γράφεται ἐπί λέξει: ἐπῆλθεν ἡ ποθητή ἕνωσις τῶν ἄνευ λόγου
διϊσταµένων παρατάξεων (ἤτοι Φλωρίνης καί Κυκλάδων).
7) ∆ιά τῶν ἀνωτέρω ἀναντιρρήτων ἀποδεικτικῶν στοιχείων ἐπιβεβαιώνεται ἡ ἀνάγκη καί αἰτιολογεῖται ἡ ὀρθότης τῆς ∆ιακοπῆς τοῦ
Κυκλάδων ὑπό τοῦ Βρεσθένης τήν 12ην Ὀκτωβρίου τοῦ 1943.
Ἡ ἀπό 31 Αὐγούστου 1943 ἐπιστολή εἶναι σηµαντική ἐπίσης καί διά
τήν ἀναµφίλεκτον θέσιν τήν ὁποίαν λαµβάνουν καί οἱ τρεῖς ἐδῶ ὑπογράφοντες Ἀρχιµανδρῖται, Ἀκάκιος, Ἀρτέµιος, Κοσµᾶς, τασσόµενοι
κατηγορηµατικῶς κατά τῆς ἐκτροπῆς τοῦ Κυκλάδων πρός τάς κακοδοξίας τοῦ πρώην Φλωρίνης καί ὑπέρ τῆς καθαρᾶς Ὀρθοδόξου Ὁµολογίας τοῦ Βρεσθένης. Αὐτή ἡ ὑπογραφή των ἐλέγχει τήν µετά δύο ἔτη
αὐτοµόλησίν των πρός τόν πρώην Φλωρίνης.
Ὁ Κυκλάδων ἐδέχθη τάς θέσεις τοῦ πρώην Φλωρίνης τό 1943, ἀλλά
µέ τόν πρώην Φλωρίνης δέν ἡνώθη µέχρι τό 1950. Ὁ Ἀκάκιος Παππᾶς,
ὁ ὁποῖος κατεδίκασε τόν Κυκλάδων διά τά Φλωρινικά καί µή Ὀρθόδοξα φρονήµατά του τό 1943, ἡνώθη µέ τόν πρώην Φλωρίνης µόλις
τό 1945. Καί ὄχι µόνον ἡνώθη καί προσεχώρησεν πρός αὐτόν, ἀλλά
καί ἀδελφός αὐτοῦ γνησιότατος ἀνεδείχθη. ∆ιότι ὅταν ὁ πρώην Φλωρίνης κατέλειπε τό Φλωρινικόν του Κίνηµα ἄτεκνον, ἄνευ διαδόχων
καί ἄνευ Ἐπισκόπων, ὁ Ἀκάκιος, δι᾽ ἀνόµων µέσων καί ὁδῶν, κατέστη
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ὁ ἴδιος «Ἐπίσκοπος» καί ἀνέστησε σπέρµα δι᾽ ἐκεῖνον, κατά τήν τάξιν
τῶν ἀρχαίων Ἑβραίων, καταλίπων Ἐπισκόπους εἰς τήν ἄνοµον µοιχαλίδα Φλωρινικήν Νεοηµερολογιτικήν Οὐνίαν.
Τό 1943 ἠκολούθησεν εἰς τήν πτῶσιν καί ὁ Κυκλάδων Γερµανός. Εἰς
δύο ἐπιστολάς του, πρός Μοναχούς τοῦ Ἁγίου Ὄρους (24-6-1943) καί
πρός τόν Ἀρχιµανδρίτην Ἀκάκιον Παππᾶν (26-6-1943), ἐδήλωσεν ὅτι
«δέν τόν ἐχώρισαν λόγοι πίστεως ἀπό τόν πρώην Φλωρίνης καί τόν ∆ηµητριάδος ». Μέ αὐτόν τόν τρόπον διεκήρυξεν καί αὐτός τήν ἀπεµπόλησιν τῆς Ὀρθοδόξου Ὁµολογίας τοῦ 1935 καί τοῦ 1937.
Τήν 12ην Ὀκτωβρίου 1943, ὁ Βρεσθένης Ματθαῖος, ἔχων ζητήσει ἐξηγήσεις περί τῶν ἀνωτέρω τοποθετήσεων τοῦ Κυκλάδων Γερµανοῦ Βαρυκοπούλου καί µή λαβών οὔτε ἀπάντησιν οὔτε διάψευσιν, οὔτε γραπτήν οὔτε προφορικήν, διέκοψεν δι᾽ Ἐγκυκλίου τήν Ἐκκλησιαστικήν µετ᾽ αὐτοῦ ἐπικοινωνίαν.
Τήν Ἐγκύκλιον αὐτήν, σηµειωτέον, τήν προσυπέγραψεν µετά τοῦ Βρεσθένης
Ματθαίου καί ἄλλων καί ὁ Ἀρχιµανδρίτης Ἀκάκιος Παππᾶς, ὁ ὁποῖος εἶχε λάβει τήν ἀπό 26-6-1943 Ἐπιστολήν τοῦ Κυκλάδων, ἀλλά
δύο ἔτη ἀργότερον µετεπήδησεν καί αὐτός εἰς τόν Φλωρίνης, ὅπως τώρα ὁ Κυκλάδων Γερµανός.
ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ: ∆ιά τῆς ἀνωτέρω Ἐγκυκλίου 12-101943, σελ. 10-11, ὁ Βρεσθένης ἀπευθύνει καί πάλιν
πρόσκλησιν πρός τόν Κυκλάδων Γερµανόν Βαρυκόπουλον, λέγων: «Κηρύξατε τά
Μυστήρια Ἄκυρα τῆς Κακοδόξου Ἐκκλησίας καί µή
τά ἀναµασᾶτε πότε ἔγκυρα
καί πότε ἄκυρα. Κηρύξατέ
την Σχισµατικήν καί αὖθις
ὅπως τήν ἐκηρύξατε τό 1935
καί ὅτι τό µῦρόν της δέν ἔχει
Ἡ ἀπό 12ην Ὀκτωβρίου 1943 Ἐγκύκλιος τοῦ
ἁγιαστικήν δύναµιν καί τά Βρεσθένης Ματθαίου διά τῆς ὁποίας ἀποκόπτει
παιδία τά βαπτισθέντα εἰς τόν Κυκλάδων Γερμανόν Βαρυκόπουλον (τμήτό ἐκείνης Βάπτισµα δέον ματα τῆς πρώτης καί τῆς τελευταίας σελίδος)
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νά µυρώνωνται παρά τῶν Ὀρθοδόξων Ἱερέων συµφώνως τῷ πρώτῳ Κανόνι τοῦ Μ. Βασιλείου. Ἐµπρός λοιπόν, ἄνδρες γενναῖοι, προβῆτε εἰς χειροτονίας νέων Ἐπισκόπων, συγκροτήσατε νέαν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ὀρθοδοξίας ἐξ εὐλαβεστάτων κληρικῶν . . . .πράξατε ὅλα αὐτά νά τά ἴδωµεν, καί
ἡµεῖς ἀµέσως δηλοῦµεν διά τῆς παρούσης Ἐγκυκλίου εἰς ὅλον τόν Ὀρθόδοξον Χριστιανικόν κόσµον ὅτι θά σᾶς ἀσπασθῶµεν χεῖρας καί πόδας καί
θά σᾶς δεχθῶµεν πάλιν δι᾽ Ἀρχηγούς µας. Σᾶς προκαλοῦµεν λοιπόν νά πράξετε τό καθῆκον σας καί ἡµεῖς νά τεθῶµεν ἀµέσως εἰς τό πλευρόν σας».
Τήν 6/19-3-1944 ἀπέθανε καί ἐτάφη κακόδοξος ὁ ∆ηµητριάδος Γερµανός καί ἡ κηδεία
του ἐτελέσθη ὑπό τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν
τοῦ Νέου Ἡµερολογίου µέ τιµάς κανονικοῦ
µέλους τῆς Νεοηµερολογιτικῆς Ἱεραρχίας.
Τήν 1ην Ἰουνίου 1944, ὁ πρώην Φλωρίνης
Χρυσόστοµος διά Ποιµαντορικῆς Ἐγκυκλίου
καί ἄλλων ἐγγράφων ἀνεγνώρισε καί πάλιν
ἐπισήµως ὅτι ἡ Νεοηµερολογιτική Ἐκκλησία
εἶναι Ταµειοῦχος τῆς Θείας Χάριτος καί εἶναι
ἡ Κανονική Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. ∆ιεκήρυξεν δέ µεταξύ ἄλλων ὅτι, «ἡµεῖς
οἱ Παλαιοηµερολογῖται δέν ἀποτελοῦµεν ἰδιὉ Δημητριάδος Γερμανός
αιτέραν καί ἀνεξάρτητον Ὀρθόδοξον Ἐκκλη- Μαυρομάτης ἀπέθανε τήν
σίαν ἐν Ἑλλάδι διότι οὐδεµία Ἐκκλησία µᾶς 6/19-3-1944 καί ἐτάφη ὡς
Νεοηµερολογίτης
ἀνεγνώρισεν ὡς τοιαύτην, ἀλλ᾽ εἴµεθα ἐντός τῆς
ἀνεγνωρισµένης Αὐτοκεφάλου Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας ὡς µία Φρουρά ».
Ἐπί πλέον ἰσχυρίσθη ὅτι, ὁ Βρεσθένης Ματθαῖος δέν εἶχε δικαίωµα, πρό
Συνοδικῆς διαγνώµης τῆς ὅλης Ἐκκλησίας, νά καταδικάσῃ τήν Νεοηµερολογιτικήν Ἐκκλησίαν ὡς Σχισµατικήν καί νά προκαλέσῃ Σχίσµα, πήξας ἄλλην Ἐκκλησίαν ὡς Προτεστάντης, καί ὑπεστήριξεν ὅτι, µόνον µία
µέλλουσα Πανορθόδοξος ἤ Μεγάλη Τοπική Σύνοδος δύναται νά ἀποφασίσῃ περί τῶν Νεοηµερολογιτῶν. Αὐτά καί ἄλλα παρόµοια διετύπωσεν
πολλάκις εἰς τήν πολυσέλιδον αὐτήν Ἐγκύκλιον, διαστέλλων ἑαυτόν
πλήρως ἐκ τῆς Ὀρθοδόξου Ὁµολογίας τοῦ Μαΐου τοῦ 1935, ἑδραιώνων
τόν χωρισµόν του ἐκ τοῦ κρατοῦντος αὐτήν τήν Ὀρθόδοξον Ὁµολογίαν
Βρεσθένης Ματθαίου, καί ∆ΙΚΑΙΩΝΩΝ τόν Βρεσθένης πλήρως κατά τόν
πλέον Ρητόν, ∆ηµόσιον καί Ἐπίσηµον τρόπον.
∆ηλαδή ὁ ἴδιος ὁ πρώην Φλωρίνης Χρυσόστοµος καί οἱ µετ᾽ αὐτόν
ἄλλοι δύο Ἐπίσκοποι τόν Μάϊον τοῦ 1935 ἦσαν Προτεστάνται ὅταν
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ἀπεκήρυξαν τήν Νεοηµερολογιτικήν Ἐκκλησίαν ὡς Σχισµατικήν; Ἦσαν
Προτεστάνται ὅταν τότε προέβησαν εἰς χειροτονίας τεσσάρων Ἐπισκόπων; Ἐάν αὐτό δέν εἶναι Φρενοβλάβεια καί Σχιζοφρένεια, τότε τί
εἶναι Φρενοβλάβεια καί τί εἶναι Σχιζοφρένεια;
Ἀλήθεια διατί τό 1935 οἱ τρεῖς τότε Ἀρχιερεῖς ἀπεκήρυξαν τήν Νεοηµερολογιτικήν Ἐκκλησίαν ὡς Σχισµατικήν καί µάλιστα προέβησαν εἰς
χειροτονίας Ἐπισκόπων; Πῶς δέν ἐσκέφθησαν τότε ὅτι, ἡ Νεοηµερολογιτική Ἐκκλησία δέν εἶναι κατάδικος, ἀλλά ὑπόδικος εἰς µέλλουσαν
Πανορθόδοξον Σύνοδον καί ἕως τότε θά εἶναι ἔγκυρα τά Μυστήριά της;
∆ιατί τόν Μάϊον τοῦ 1935 ἦσαν ὁριστικαί καί ἀµετάκλητοι καί τελεσίδικοι αἱ Πανορθόδοξοι Ἀποφάσεις τοῦ 1583, 1587, καί 1593 κατά τοῦ
Νέου Ἡµερολογίου, ἐνῶ τό 1944 ἔπρεπε νά ἀναµείνουν τήν κρίσιν µιᾶς
µελλοντικῆς Συνόδου ὡς δῆθεν ὄντος µόνον ὑποδίκου;
Πότε ἀνεκάλυψαν ὅτι ἡ Νεοηµερολογιτική Ἐκκλησία εἶναι ∆υνάµει µόνον Σχισµατική καί ὄχι Ἐνεργείᾳ Σχισµατική; Πῶς δέν ἐσκέφθησαν τόν
Μάϊον τοῦ 1935 ὅτι ἡ Νεοηµερολογιτική Ἐκκλησία εἶναι Ταµειοῦχος τῆς
Θείας Χάριτος διά νά µήν ἀποκηρύξουν αὐτήν ὡς Σχισµατικήν καί νά
µήν προβοῦν εἰς χειροτονίας Ἐπισκόπων;
Μήπως ἀπώλεσε τήν µνήµην του ὁ πρώην Φλωρίνης ἤ µήπως παρεφρόνησεν; Τί ἔπαθεν; Τί συνετελέσθη εἰς τόν ψυχικόν του κόσµον καί προεκάλεσεν τοιαύτας µεταπτώσεις; Πόθεν προέκυψεν τοιαύτη αὐτοαναίρεσις καί
ἐναντίωσις πρός τόν ἑαυτόν του καί πρός τήν κοινήν ἀνθρωπίνην λογικήν;
Τήν Νεοηµερολογιτικήν Κακόδοξον Ἐκκλησίαν δέν τήν κατεδίκασαν
ὡς Σχισµατικήν πρῶτοι οἱ Παλαιηµερολογῖται Γ.Ο.Χ., ἀλλ᾽ αὕτη ἦτο
ἤδη Τελεσιδίκως Προδεδικασµένη καί Καταδικασµένη ὑπό τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας διά τῶν τριῶν Πανορθοδόξων Συνόδων τοῦ 16ου
αἰῶνος. Τάς Θεοπνεύστους ἐκείνων Ἀποφάσεις ἀπεδέχθησαν οἱ Παλαιοηµερολογῖται Γ.Ο.Χ. καί «τοῖς κείνων ρήµασι πειθόµενοι» διέκοψαν
πᾶσαν µετά τῶν Νεοηµερολογιτῶν καί τῶν κοινωνούντων αὐτοῖς Ἐκκλησιαστικήν καί Πνευµατικήν Ἐπικοινωνίαν, ὡς ἀπό Σχισµατικῶν, Στερουµένων τῆς Θείας Χάριτος καί κεχωρισµένων ἀπό τῆς Ἁγίας Τριάδος.
Ὁ Βρεσθένης Ματθαῖος δέν εἶχε διατελέσει ποτέ µέλος τῆς Νεοηµερολογιτικῆς Ἐκκλησίας διά νά εἶναι ὑποχρεωµένος νά τήν ἀποκηρύξῃ
ὅπως ὁ ∆ηµητριάδος, ὁ πρώην Φλωρίνης καί ὁ Ζακύνθου. Ὁ Βρεσθένης
Ματθαῖος, ὤν ἀδιακόπως Ὀρθόδοξος καί ἔχων ὑπ᾽ ὄψιν του τάς καταδικαστικάς Ἀποφάσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας κατά τοῦ Παπικοῦ
Ἡµερολογίου, εὐθύς ἐξ ἀρχῆς, ὅτε αὐτό εἰσήχθη τό 1924, διεκήρυξεν ὅτι
ἡ Νεοηµερολογιτική Ἐκκλησία, ἀποδεχθεῖσα τό ὁριστικῶς καί τελεσιδίκως
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καταδικασµένον ὑπό τῶν Πανορθοδόξων Συνόδων τοῦ 1583, τοῦ 1587 καί
τοῦ 1593 Παπικόν Ἡµερολόγιον, ΑΠΕΣΧΙΣΘΗ τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, κατέστη αὐτοµάτως ΕΝΕΡΓΕΙᾼ
ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΗ, ὑπέπεσεν εἰς τό Αἰώνιον ΑΝΑΘΕΜΑ καί ἐνεδύθη ΚΑΤΑΡΑΝ ὡς ἱµάτιον. Ἀρχιµανδρίτης ἔτι ὤν, ὁ Ματθαῖος ἐδηµοσίευσεν ἀµέσως ἀπό τήν ἀρχήν φυλλάδια µέ τάς Ἀποφάσεις τῶν Πανορθοδόξων Συνόδων πρός διαφώτισιν τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ.
Τήν 21ην Σεπτεµβρίου 1944, ὁ Βρεσθένης Ματθαῖος ἐξέδωσεν πολυσέλιδον Ποιµαντορικήν Ἐγκύκλιον εἰς ἀπάντησιν τῆς ἀπό 1ης Ἰουνίου 1944
Ἐγκυκλίου τοῦ πρ. Φλωρίνης Χρυσοστόµου. Εἰς αὐτήν ἐλέγχει ὅλας τάς
ἀντιφάσεις καί πλάνας αὐτοῦ, καταδικάζει τάς «ἀπατηλάς σοφιστείας καί
ἀντιφάσεις τοῦ ψευδαποστόλου καί φθοροποιοῦ
διδασκάλου πρώην Φλωρίνης», καί ἀποκαλύπτει
«ὅλα τά σαπρά καί κακόδοξα φρονήµατά του». Χαρακτηριστικῶς δέ ἀναιρεῖ
τήν κατηγορίαν ὅτι δέν
ἔπρεπε νά τούς ἀποκηρύξῃ
ἐπειδή αὐτοί τόν εἶχον χειροτονήσει, γράφων: «τότε
διατί καί ὑµεῖς ἀποκηρύξατε τήν Σχισµατικήν Ἐκκλησίαν τό 1935, ἡ ὁποία
σᾶς ἐχειροτόνησε καί τῆς
ὁποίας ἦσθε τέκνα;. . . .
καί ἡµεῖς, ἐπειδή ἀναιρέσατε τήν πρώτην ἤ µᾶλλον
τάς πολλάς Ὁµολογίας
σας ὑπέρ τῆς Ὀρθοδοξίας
ἀπό τό 1935 καί ἐντεῦθεν,
δι᾽ αὐτό ἀκριβῶς σᾶς ἀπεκηρύξαµεν ὡς µέλη σεση- Ἡ ἀπό 21- 09-1944 Ποιμαντορική Ἐγκύκλιος τοῦ
πότα τῆς Ἁγιωτάτης ἡµῶν Βρεσθένης Ματθαίου διά τῆς ὁποίας ἀπαντᾶ εἰς
τήν ἀπό 1-07-1944 Ἐγκύκλιον τοῦ πρώην ΦλωἘκκλησίας. Λοιπόν µήν ρίνης, ἐλέγχει τάς ἀντιφάσεις καί καταδικάζει τάς
ἐξαπατᾶτε τούς ἁπλοϊ- πλάνας καί φθοροποιούς διδασκαλίας αὐτοῦ
κούς Χριστιανούς ὅτι (τμήματα τῆς πρώτης καί τῆς τελευταίας σελίδος).
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µᾶς ἐχειροτονήσατε καί δι᾽ αὐτό εἴµεθα ὑποχρεωµένοι νά σᾶς ἀκολουθήσωµεν. ∆ιότι αὐτό λέγεται παραλογισµός. . . . Καί οὐχί µόνον δέν
ἐπήξαµεν ἴδιον Θυσιαστήριον καί ἐσχίσαµε τόν Ἄραφον Χιτῶνα τοῦ
Χριστοῦ µας, ἀλλά τοὐναντίον . . . καθηµερινῶς ράβωµεν τόν Ἄραφον
τοῦ Κυρίου Χιτῶνα τόν Σχισθέντα καί Σχιζόµενον παρ᾽ ὑµῶν διά τῶν
γλωσσαλγῶν φλυαρηµάτων καί σαπρῶν κακοδόξων φρονηµάτων σας ».

ΤΟ «ΔΥΝΑΜΕΙ ΚΑΙ ΟΥΧΙ ΕΝΕΡΓΕΙᾼ»
ΚΑΘΑΙΡΕΙ ΤΟΝ ΠΡ. ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΝ

Εἰς τήν συνέχειαν τῆς Ἐγκυκλίου αὐτῆς, ὁ Βρεσθένης ἐξηγεῖ εἰς τόν
πρ. Φλωρίνης ὅτι, τό νά θεωρεῖ τήν Νεοηµερολογιτικήν Ἐκκλησίαν ∆υνάµει καί οὐχί Ἐνεργείᾳ Σχισµατικήν ἔχει καταδικαστικήν δι᾽ αὐτόν
συνέπειαν. Συγκεκριµένως γράφει: «Καί ἐάν νοµίζετε ὅτι ἡ Ἐκκλησία
τῆς Ἑλλάδος δέν κατέστη ἀκόµη Σχισµατική µετά τήν Καινοτοµίαν τοῦ
Ἑορτολογίου πρίν δικαστῇ ὑπό τῆς ὅλης Ἐκκλησίας καί δέν ἀπεγυµνώθη τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ κύρους καί τῆς Χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος τότε καί αἱ Ἀποφάσεις της εἶναι ἔγκυροι, (Σ.Σ. καθώς καί ἡ Καθαίρεσίς σας) . . . Καί ἡµεῖς λοιπόν ἀπό σήµερον καί εἰς τό ἑξῆς, κατά
τήν ὁµολογίαν σας, ἔγγραφον καί ἄγραφον, ὡς Μοναχόν πλέον θά σᾶς
ἀναγνωρίζωµεν καί οὐχί ὡς Ἐπίσκοπον. Λοιπόν, ὁσιώτατε Μοναχέ,
Χρυσόστοµε Καβουρίδη . . . . καί ἀφοῦ (Σ. Σ. ἡ Νεοηµερολογιτική
Ἐκκλησία) εἶναι ἀνεγνωρισµένη Ἐκκλησία καί δικάζει ἐγκύρως, τότε
ἡ Καταδίκη σας εἶναι Ἐγκυροτάτη καί ὡς ἀνωτέρω εἴποµεν καί νῦν
ἐπαναλαµβάνοµεν σεῖς εἶστε πλέον καθηρηµένος. Λοιπόν τί θέλετε τότε
καί ἐκµεταλλεύεστε τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς καί διατί δέν σέβεσθε τήν Ἀπόφασιν τῆς Ἐκκλησίας σας;»
Εἰς ἄλλον σηµεῖον ὁ Βρεσθένης γράφει: «∆έν ἔχοµεν ἀνάγκην νέας
Πανορθοδόξου Συνόδου διά νά κηρύξῃ Σχισµατικήν τήν Ἐκκλησίαν τῆς
Ἑλλάδος τήν δεχθεῖσαν τό Νέον Ἡµερολόγιον διότι εἶναι ἤδη καταδεδικασµένη . . . . ∆ιότι τότε εἶναι ὡσάν νά λέγητε ὅτι ἄν αἴφνης σήµερον παρουσιασθοῦν Εἰκονοµάχοι χρειάζεται καί πάλιν νά συνέλθῃ νέα
Σύνοδος νά τούς δικάσῃ διά νά τούς ἀποκόψωµεν τῆς Ἐκκλησίας ».
Τήν 18ην Ἰανουαρίου 1945, ὁ πρώην Φλωρίνης Χρυσόστοµος ἐδηµοσίευσεν 15σέλιδον ∆ΙΑΣΑΦΗΣΙΝ ἐπί τῆς ἀπό 1ης Ἰουνίου 1944 Ποιµαντορικῆς Ἐγκυκλίου του. Ἐν αὐτῇ ἐπεβεβαίωσεν καί ἐπανέλαβεν ὅσα
εἶχε διατυπώσει εἰς τήν ἀνωτέρω Ἐγκύκλιόν του, ὅτι δηλαδή ἡ Νεοηµερολογιτική Ἐκκλησία εἶναι Κανονική καί Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, µέχρι µελλούσης συγκλήσεως Πανορθοδόξου Συνόδου, µόνης δυναµένης
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νά ἀποφανθῇ περί τοῦ θέµατος.
Μεταξύ ἄλλων λέγει καί τά ἑξῆς:
«Ἀπεκαλέσαµεν δ᾽ αὐτούς (Σ.Σ.
τόν Βρεσθένης καί τόν Κυκλάδων)
καί Προτεσταντίζοντας, διότι οἱ ἐν
λόγῳ παρασυνάγωγοι Ἐπίσκοποι
δέν ἠρκέσθησαν εἰς τήν ἀποκήρυξιν
ἡµῶν, ἀλλά καί ὡς ἄλλοι Πάπαι τῆς
Ἀνατολῆς, νοσφισάµενοι δικαιώµατα
Οἰκουµενικῆς Συνόδου, ἐκήρυξαν
καί Ἐνεργείᾳ Σχισµατικήν τήν Αὐτοκέφαλον Ἑλληνικήν Ἐκκκλησίαν καί
ἅπασαν τήν Ἑλληνικήν Ἱεραρχίαν
ΑΘΗΝΑΙ
ἄνευ οὐδεµιᾶς δίκης καί ἀπολογίας
18 Ἰανουαρίου 1945
ἐπί καταρρακώσει τῶν Θείων καί
Ἱερῶν Κανόνων καί τοῦ ΚανοἩ ἀπό 18-1-1945 ΔΙΑΣΑΦΗΣΙΣ
νικοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ ∆ικαίου,
τοῦ πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου φέκαθ᾽ ὅ οὐδείς Κληρικός, καί δή ρουσα ἄνωθεν ἰδιόχειρον σημείωμα καί
τήν ὑπογραφήν του εἰς τό
Ἱεράρχης, καθαιρεῖται ἐπί κακοἐξώφυλλόν της
δοξίᾳ καί ἀποσχίζεται τοῦ καθολικοῦ κορµοῦ τῆς Ὀρθοδόξου Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας ἄνευ προηγουµένης δίκης καί ἀπολογίας.
»Συνεπῶς οἱ διαληφθέντες παρασυνάγωγοι Ἐπίσκοποι . . . διά τῆς κηρύξεως ὑπ᾽ αὐτῶν τῆς Αὐτοκεφάλου Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας ὡς Σχισµατικῆς, οὐ µόνον δυνάµει, ἀλλά καί ἐνεργείᾳ ἐπί τῇ ἡµερολογιακῇ καινοτοµίᾳ ἀπεγύµνωσαν ἑαυτούς τῆς Ὀρθοδοξίας καί τῆς Ἀποστολικῆς
Παραδόσεως, ἥν ἠρύοντο δι᾽ ἡµῶν ἐκ τῆς Αὐτοκεφάλου Ἑλληνικῆς
Ἐκκλησίας, καί προσέλαβον Προτεσταντικήν χρειάν ἐκπροσωποῦντες
µόνον τά ἄτοµα αὐτῶν καί ὄχι τήν ἔννοιαν µιᾶς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.
»Κατά ταῦτα οἱ εἰρηµένοι Ἐπίσκοποι Κυκλάδων καί Βρεσθένης,
ἀπωλέσαντες πᾶσαν δογµατικήν ἐπαφήν καί διακόψαντες πᾶσαν
Ἐκκλησιαστικήν ἐπικοινωνίαν µεθ᾽ ἡµῶν καί τῆς ἀνεγνωρισµένης
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, καί µή ἀναγνωρισθέντες ὡς
Ἐπίσκοποι Ὀρθόδοξοι ὑπό οὐδεµιᾶς ἄλλης ἐπί µέρους Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας, ἔπαυσαν νά ἀντιπροσωπεύωσι καί τήν ἔννοιαν τῆς Ὀρθοδοξίας ἐν ὀνόµατι τῆς ὁποίας νά δικαιῶνται νά τελῶσιν Ὀρθοδόξως
καί ἐγκύρως τά Ἱερά Μυστήρια. Καί οὕτω . . . περιεβλήθησαν οἱ τάλανες τόν τρίχινον σάκκον τῆς Προτεσταντικῆς Ὁµολογίας ».
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Τά αὐτά ἐπανέλαβεν πολλάκις εἰς τήν 15σέλιδον ∆ιασάφησίν του, ἡ ὁποία
φέρει καί τήν ὑπογραφήν του. Τά ὅσα γράφει κατά τοῦ Κυκλάδων καί κατά
τοῦ Βρεσθένης, ἐάν ἴσχυον δι᾽ αὐτούς θά ἴσχυον εἰς µεγαλύτερον βαθµόν διά
τόν ἴδιον καί διά τούς ∆ηµητριάδος καί Ζακύνθου, ὅταν τόν Μάϊον τοῦ 1935
οἱ τρεῖς των ἀπεκήρυξαν τήν Ἑλλαδικήν Ἐκκλησίαν ὡς ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΗΝ
καί προέβησαν µάλιστα καί εἰς ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ.
Τόν Μάϊον τοῦ 1935, δέν ὑπῆρχε διά τούς Σχισµατικούς ἡ διάκρισις τῶν
ὅρων «∆υνάµει καί Ἐνεργείᾳ»; Πότε ἤρχισε νά ἰσχύῃ; ∆ιατί καταφεύγει
τώρα εἰς αὐτήν τήν Σχολαστικήν διάκρισιν τῶν ἐννοιῶν τῆς λέξεως «ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΣ»; Ἀναζητεῖ διέξοδον ἐκ τῶν πιέσεων τάς ὁποίας δέχεται καί
µετέρχεται τά τεχνάσµατα τῶν διφορουµένων χρησµῶν τῆς Πυθίας. Εἰς τό
Μαντεῖον τῶν ∆ελφῶν κατέφευγον οἱ Ἀρχαῖοι Εἰδωλολάτραι. Καταφεύγουν τώρα εἰς διφορουµένους χρησµούς καί οἱ Χριστιανοί Ἀρχιερεῖς;
Τόν ὅρον «∆υνάµει καί Ἐνεργείᾳ» τόν ἔλαβεν ὁ πρ. Φλωρίνης ἀπό τήν ὑποσηµείωσιν τοῦ Πηδαλίου εἰς τόν Γ´ Ἀποστολικόν Κανόνα ὁ ὁποῖος εἶναι παντελῶς ΑΣΧΕΤΟΣ µέ Σχίσµατα καί Αἱρέσεις καί τήν Ἡµερολογιακήν Καινοτοµίαν, καί ἀναφέρει τά ἑξῆς: «Εἴ τιςἘπίσκοπος, ἤ Πρεσβύτερος παρά τήν τοῦ
Κυρίου διάταξιν τήν ἐπί τῇ Θυσίᾳ, προσενέγκοι ἕτερά τινα ἐπί τό Θυσιαστήριον, ἤ µέλι, ἤ γάλα, ἤ ἀντί οἴνου σίκερα ἐπιτηδευτά, ἤ ὄρνιν, ἤ ζῶά τινα, παρά
τήν διάταξιν, καθαιρείσθω. . .» (Γ´ Ἀποστ. Κανών). Ἀναζητεῖ ὁ πρ. Φλωρίνης δικολαβικήν διέξοδον εἰς ἀσχέτους νόµους, ἀλλά καί ἐκεῖ διαστρέφει καί
παρερµηνεύει µέ ἀλχηµείας τήν χρῆσιν των πρός παραπλάνησιν τῶν ἁπλοϊκῶν.
Ἀπορεῖ τις διά τάς ἐν γνώσει τρικυµιώδεις µεταπτώσεις τοῦ ἀνδρός.
Τό δέ ἐπιχείρηµα τοῦ πρώην Φλωρίνης, ὅτι ἀπογυµνώνεται τῆς Ὀρθοδοξίας
ὅποιος κηρύττει τήν Νεοηµερολογιτικήν Ἐκκλησίαν οὐ µόνον δυνάµει, ἀλλά καί
ἐνεργείᾳ Σχισµατικήν, εἶναι τόσο σφαλερόν, κάλπικον, διάτρητον καί γελοῖον
ὥστε καί αὐτός ὁ Ἀρχιµανδρίτης Ἀκάκιος Παππᾶς νά δύναται νά τό ἀντιληφθῇ.
Παρ᾽ ὅλον ὅµως ὅτι τό ἀντιλαµβάνεται καί τό καταδικάζει, ἐντός ὀλίγων
ἡµερῶν προσχωρεῖ ἀνερυθριάστως εἰς τήν µερίδα τοῦ πρώην Φλωρίνης.
Ἐνῶ ἐδῶ τόν κατηγορεῖ λέγων ἐπί λέξει ὅτι, «µέ τά ἐπιχειρήµατα αὐτά διασκεδάζει ὁ κόσµος µέ τάς διακυµάνσεις τῆς νοοτροπίας τοῦ πρώην Φλωρίνης», ὁ ἴδιος ἐντός ὀλίγου ἐκδηλώνει ἐπικινδύνους µεταπτώσεις νοοτροπίας καί δι᾽ Αἰτήσεώς του προσχωρεῖ ἐν µετανοίᾳ εἰς τόν πρώην Φλωρίνης.
Εἰς τό µακροσκελές ἄρθρον του, τό δηµοσιευθέν εἰς συνεχείας ὑπό τῆς
ἐφηµερίδος «Κήρυξ Γνησίων Ὀρθοδόξων», κατά τόν Ἰούλιον-Αὔγουστον
1945, ὁ Ἀρχιµανδρίτης Ἀκάκιος Παππᾶς λαµβάνει θέσιν κατά τῆς, ἀπό
1/6/1944, Ἐγκυκλίου τοῦ πρώην Φλωρίνης καί κατά τῆς χρήσεως τοῦ ∆υνάµει
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Ἐπιστολή τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Ἀκακίου Παππᾶ
δημοσιευθεῖσα εἰς συνεχείας εἰς τήν ἐφημερίδα
«Κήρυξ Γνησίων Ὀρθοδόξων». Ἐδῶ ἡ δημοσίευσις τῆς 15-31 Αὐγούστου 1945, ἐπικρίνουσα
τόν πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομον διά τό ὅτι
ἀναζητεῖ τρόπους νά ἐπιστρέψῃ εἰς τό Νέον
Ἡμερολόγιον μέ Συνοδικήν κάλυψιν, ἀλλά κυρίως διά τό σαθρόν του ἐπιχείρημα τό ἐπικαλούμενον τήν διάκρισιν τοῦ Δυνάμει καί τοῦ
Ἐνεργείᾳ. Συγκεκριμένως γράφει: «Τό Δυνάμει καί Ἐνεργείᾳ εἶναι διά τά ἀσυζήτητα
ἀκόμη γεγονότα καί ἀκαθορίστως ὅπως ἦσαν
ὅλαι αἱ αἱρέσεις ἀπό τῆς ἐμφανίσεώς των ἕως
τῆς καταδίκης των ὑπό Συνόδου». Ἐνῶ «Ἡ
καινοτομήσασα Ἐκκλησία εἶναι εἰς τήν θέσιν
τοῦ συλληφθέντος ἐπ᾽ αὐτοφόρῳ διότι ὅλος ὁ
κόσμος τῆς ὑφηλίου γνωρίζει καλῶς τήν καταδίκην τοῦ ἡμερολογίου καί ὅλην τήν σειράν τῆς
ὑποθέσεως αὐτῆς καί δικαιοῦται πλήρως νά τήν
θεωρῇ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΗΝ καί νά κόψῃ ἀπ᾽ αὐτῆς
πᾶσαν πνευματικήν ἐπικοινωνίαν . . . ὅπως
πραγματικῶς διατάσσῃ ὁ 15 τῆς αβ´ Συνόδου».

καί Ἐνεργείᾳ, παραθέτων ἰσχυρά
καί συντριπτικά
ἐπιχειρήµατα κατ᾽
αὐτοῦ. Ἐν αὐτῷ
καταδεικνύεται
ὅτι ἡ διάκρισις µεταξύ ∆υνάµει καί
Ἐνεργείᾳ ἀφορᾶ
εἰς περιπτώσεις
προσωπικῶν
ἁµαρτηµάτων καί
πρωτοεµφανιζοµένων ἑτεροδιδασκαλιῶν, ὄχι εἰς τήν
περίπτωσιν κατεγνωσµένων Αἱρέσεων ἤ Ἐκκλησια-
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στικῶς καταδικασµένων Μεταρρυθµίσεων ὅπως τυγχάνει ἡ Ἡµερολογιακή. Παραδείγµατος χάριν, κατηγορεῖται ὡς φονεύς ἕνας κληρικός ἀλλά
ἐξακολουθεῖ νά ἱερουργῇ. Ὁ Ἐκκλησιαστικός νόµος διαλαµβάνει ὅτι ὁ
φονεύς κληρικός «καθαιρείσθω». Ἕως ὅτου νά δικασθῇ ὅµως καί νά ἀπο-

Δύο ἀκόμη συνέχειαι τῆς ἀπό18-5-1945 Ἐπιστολῆς τοῦ Ἀκακίου Παππᾶ,
δημοσιευθεῖσαι εἰς τόν «Κήρυκα Γνησίων Ὀρθοδόξων», τοῦ ἰδίου ἔτους, ἐν
ᾗ καταγγέλλονται σωριδόν αἱ παρανομίαι τοῦ πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου καθώς καί ἡ ὑπ᾽ αὐτοῦ σοφιστική χρῆσις τοῦ ὅρου «Δυνάμει καί Ἐνεργείᾳ». Διά τῆς παρούσης ὁ Ἀκάκιος ἀνατρέπει τήν προσπάθειαν τοῦ πρ.
Φλωρίνης νά ἀποδείξῃ ὅτι δέν εἶναι καί Ἐνεργείᾳ Σχισματική ἡ Ἐκκλησία
τοῦ Νέου Ἡμερολογίου, παραθέτων συντριπτικά ἐπιχειρήματα πρός ἀπόδειξιν ὅτι ὁ ὅρος αὐτός δέν ἔχει καμμίαν σχέσιν ἤ ἐφαρμογήν εἰς τό θέμα
τῆς Ἀλλαγῆς τοῦ Ἡμερολογίου, τό ὁποῖον κατέστησε τήν Ἐκκλησίαν τῆς
Ἑλλάδος Ἐνεργείᾳ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΗΝ καί Ἄμοιρον τῆς Θείας Χάριτος.
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δειχθῇ τό ἔγκληµά του, ὁ κληρικός εἶναι ∆υνάµει καί ὄχι Ἐνεργείᾳ καθῃρηµένος. Ὅσα Μυστήρια τελεῖ εἶναι ∆υνάµει καί ὄχι Ἐνεργείᾳ ἄκυρα.
Πρέπει πρῶτον νά δικασθῇ καί νά καταδικασθῇ ὁ φονεύς.
Τό δέ δικαστήριον δέν συγκαλεῖται διά νά κρίνῃ ἐάν ὁ φόνος εἶναι
ἔγκληµα ἤ ἐάν ἐπισύρῃ τήν ποινήν τῆς καθαιρέσεως. Αὐτό εἶναι ἐκ προοιµίου δεδοµένον, θεσπισµένον καί νοµοθετηµένον. Τό δικαστήριον
συγκαλεῖται διά νά κρίνῃ ἐάν ὁ κληρικός εἶναι ἤ δέν εἶναι ἔνοχος φόνου.
Παροµοίως, δέν χρειάζεται νά συγκληθῇ Μεγάλη Σύνοδος διά νά
κρίνῃ ἐάν τό Νέον Ἡµερολόγιον εἶναι ἔγκληµα ἤ ἐάν πρέπει νά καταδικασθῇ. Αὐτό εἶναι δεδοµένον ἀπό τό 1583. Εἶναι ἤδη δοµηµένον εἰς τό
Ἐκκλησιαστικόν καί Κανονικόν ∆ίκαιον, ὅτι τό Νέον Ἡµερολόγιον εἶναι
Ἐκκλησιαστικῶς ΚΑΤΑ∆ΙΚΑΣΜΕΝΟΝ καί ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΕΝΟΝ.
Ἐπίσης, δέν χρειάζεται νά συγκληθῇ Μεγάλη Σύνοδος διά νά κρίνῃ
ἐάν κάποια Ἐκκλησία ἔχει ἤ δέν ἔχει δεχθῆ τό Νέον Παπικόν Ἡµερολόγιον, διότι αὐτό εἶναι παγκοσµίως γνωστόν. Ἡ Ἐκκλησία τῆς
Ἑλλάδος καί αἱ ἄλλαι τοπικαί Ἐκκλησίαι καί Πατριαρχεῖα, ὄχι
ἁπλῶς συνελήφθησαν ἐπ᾽ αὐτοφόρῳ νά λειτουργοῦν µέ τό Νέον Παπικόν Ἡµερολόγιον, ἀλλά δηµοσίως συνευρίσκονται εἰς τό Νέον
Ἡµερολόγιον τοῦ Πάπα ἄνευ συστολῆς καί µετά πάσης ἀναιδείας τό
διακηρύσσουν καί τό ὑποστηρίζουν, τό χρησιµοποιοῦν καί τό ἐνεργοῦν.
Οὐκ ἔστι χρεία δίκης, ὅτε ἡ τελεσίδικος καταδίκη ἤδη γέγραπται καί
δεδοµένη ἐστίν.
Οὐκ ἔστι χρεία νέας Συνόδου, ὅπου Πανορθόδοξοι Σύνοδοι Θεοπνεύστως προελάλησαν.
Οὐκ ἔστι χρεία µελλοντικῆς κρίσεως, ὅτε τό ἔγκληµα κέκριται ὡς
ἔδοξε Αὐτῷ τῷ Ἁγίῳ Πνεύµατι.
Ἡ Ἐκκλησία ΑΠΕΦΑΝΘΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΣ. Πᾶσα ἡµερολογιακή µεταρρύθµισις ἔστι καταδεδικασµένη καί ἐπί γῆς καί ἐν οὐρανοῖς. Τό
Νέον Ἡµερολόγιον ἔστι δεδεµένον δεσµοῖς ἀϊδίοις. Τούς δέ ἀκολουθοῦντας τό Νέον Ἡµερολόγιον καί τούς κοινωνοῦντας αὐτοῖς, κληρικούς, µοναχούς καί λαϊκούς, ὡς «µή τηρήσαντες τήν ἑαυτῶν ἀρχήν,

ἀλλά ἀπολιπόντας τό ἴδιον οἰκητήριον, εἰς κρίσιν µεγάλης ἡµέρας δεσµοῖς ἀϊδίοις ὑπό ζόφον τετήρηκεν» (Ἰούδα 6).
Τά περί ∆υνάµει καί Ἐνεργείᾳ σοφίσµατα καί ἀλχηµεῖαι οὐκ εἰσί τῶν
εὐθέων καί τῶν δικαίων, ἀλλά τῶν στρεβλῶν καί στρεπτοδίκων. Ταῦτα µετέρχονται ὅσοι δέν θέλουν οἱ ἴδιοι νά εἰσέλθουν εἰς τήν Βασιλείαν τοῦ
Θεοῦ οὔτε νά ἀφήσουν ἄλλους νά εἰσέλθουν.

KEO 35 READY.qxp:Layout 1

12/9/09

8:39 PM

- 138- KHPY• EKK§H™IA™ OP£O¢O•øN

Page 138

Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος – ἀρ. τεύχ.

35, ᾽08

Κατά τό 1945, ὁ Μεγαρίδος Χριστόφορος καί ὁ ∆ιαυλείας Πολύκαρπος,
οἱ δύο Ἐπίσκοποι οἱ ὁποῖοι ἐν ἐγγράφῳ µετανοίᾳ εἶχον αὐτοµολήσει εἰς τήν
Κακόδοξον Νεοηµερολογιτικήν καί Σχισµατικήν Ἐκκλησίαν, ἡ ὁποία τούς εἶχεν
ὑποβιβάσει ἀπό Ἀρχιερεῖς εἰς Ἱερεῖς,
µετά τήν ἀπογοήτευσίν των διότι δέν
εἶχον γίνει δεκτοί ὡς Ἐπίσκοποι, προσεχώρησαν καί πάλιν εἰς τήν παράταξιν
τοῦ πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόµου.
Τήν 11ην Ἰουνίου, 1945, Κυριακήν τῆς Πεντηκοστῆς. ὁ πρώην Φλωρίνης, ὁ ὁποῖος λόγῳ τῆς ἱεροσυλείας
τοῦ Μεγαρίδος καί τοῦ ∆ιαυλείας,
νά δεχθοῦν τόν Ἰούλιον τοῦ 1935 τόν
ὑποβιβασµόν των ἐκ τοῦ ἐπισκοπικοῦ
βαθµοῦ εἰς τόν βαθµόν τοῦ Πρεσβυτέρου, εἶχε δηµοσιεύσει τότε εἰς τήν
ἐφηµερίδα «Κήρυξ Ὀρθοδόξων» Ἰούλιος 1935, ὅτι ὁ Β´ Κανών τῆς ἐν
Ἁγίᾳ Σοφίᾳ Συνόδου καταδικάζει
ΔΙΑΣΑΦΗΣΙΣ, τό φυλλάδιον τῶν
αὐτούς οἱ ὁποῖοι ὑποβιβάζονται ἀπό Χριστοφόρου Χατζῆ καί Πολυκάρπου
ἐπίσκοποι εἰς ἱερεῖς καί ὅτι ἐάν ποτέ Λιώση, διά τοῦ ὁποίου ἀνακοινώνεται
ἐπιστρέψουν δέν εἶναι δυνατόν νά γί- ἡ ἀναχώρησίς των ἀπό τήν Νεοημερολογιτικήν Ἐκκλησίαν καί ἡ ἐπιστροφή
νουν ἀποδεκτοί ὡς Ἐπίσκοποι, τώρα των εἰς τούς Παλαιοημερολογίτας τοῦ
τούς δέχεται ὡς Ἐπισκόπους!!! Ἄλλη πρ. Φλωρίνης, τό Θέρος τοῦ 1945 καί
ἡ ἀντιµετώπισις τό 1935, ἄλλη τό 1945, τό ὁποῖον ἀνήρεσαν δημοσίως ἐντός
ἄλλη καί ἡ λογική κάθε φορά. Ἡ λο- τοῦ ἰδίου ἔτους, τήν 14-11-1945.
γική τοῦ πρώην Φλωρίνης δέν φοβᾶται τήν ἀντίφασιν. Εἶναι «κοµµένη καί
ραµµένη» εἰς τήν ἐξυπηρέτησιν τῆς σκοπιµότητος τῆς στιγµῆς.
Ὡς ἀπεδείχθη ἱστορικῶς, ἡ ἀντίφασις καί ἡ αὐτοαναίρεσις χαρακτηρίζουν ἐς ἀεί, ὡς µόνιµος φυσική ἰδιότης, πάντα τά ὑπό τοῦ πρώην
Φλωρίνης καί πάντα τά ὑπό τῶν Φλωρινικῶν λεχθέντα καί πραχθέντα.
Ὡστόσο ἡ Λογική δέν καταργεῖται οὔτε οἱ Νόµοι, καί αἱ συνέπειαι
τῶν πράξεων ἀφεύκτως ἐπέρχονται. Ὁ Νόµος προβλέπει ὅτι, «Εἴ τις
Καθῃρηµένῳ, Κληρικός ὤν, Κληρικῷ συνεύξηται, Καθαιρείσθω καί
αὐτός» (ΙΑ´ Ἀποστολικός Κανών).
Κατόπιν αὐτοῦ καί ὁ πρώην Φλωρίνης θέτει ἑαυτόν ὑπό καθαίρεσιν διότι
συνελειτούργησε µετά τῶν αὐτοκαθῃρηµένων Χριστοφόρου Χατζῆ καί Πο-
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λυκάρπου Λιώση. Ὅταν αὐτοί τό 1935 ἀπεδέχθησαν τόν ὑποβιβασµόν των
ἀπό τόν βαθµόν τοῦ Ἐπισκόπου εἰς τήν τάξιν τοῦ Πρεσβυτέρου, ὁ πρ. Φλωρίνης τούς ἐπέπληξεν αὐστηρῶς λέγων: «Γινωσκέτωσαν δέ καί οὗτοι, ὅτι δέν
ἔχουσι τό δικαίωµα νά παραιτηθῶσι τοῦ Ἐπισκοπικοῦ βαθµοῦ καί νά ἐπανέλθωσιν εἰς τήν τάξιν τῶν Πρεσβυτέρων, χωρίς νά ὑποστῶσι τάς συνεπείας
τῆς αὐτοκαθαιρέσεως καί νά ἀπωλέσωσι πᾶν δικαίωµα ἐν τῷ µέλλοντι νά
ἀνυψωθῶσιν εἰς τόν Ἐπισκοπικόν βαθµόν κατά τόν Β´ κανόνα τῆς ἐν Ἁγίᾳ
Σοφίᾳ Συνόδου». Ὑφίσταται ὅµως καί ὁ ἴδιος τάς συνεπείας τῆς ἐκείνων
αὐτοκαθαιρέσεως, καί ὑποβάλλεται καί εἰς νέαν καθαίρεσιν. Καί τοῦτο
διότι, παραδεχόµενος τήν Ἐγκυρότητα τῶν Μυστηρίων καί τῶν Ἀποφάσεων
τῆς Νεοηµερολογιτικῆς Ἐκκλησίας, ἀναγκαστικῶς παραδέχεται καί τήν Καθαίρεσιν τήν ὁποίαν ἐκεῖνοι τοῦ ἐπέβαλον τό 1935. Αὕτη Καθαίρεσις Πρώτη.
Συλλειτουργῶν δέ τό 1945 µετά τῶν αὐτοκαθῃρηµένων, ὁ πρώην
Φλωρίνης ὑπόκειται καί εἰς ∆ευτέραν Καθαίρεσιν.
Τήν 14ην Νοεµβρίου 1945, ἡ ἐφηµερίς «Ἐλευθερία » καί ἄλλαι Ἀθηναϊκαί
τοιαῦται ἐδηµοσίευσαν ἀνακοινωθέν τοῦ πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόµου,
τοῦ Μεγαρίδος Χριστοφόρου καί ∆ιαυλείας Πολυκάρπου, εἰς τό ὁποῖον
διατυπώνεται: «διαψεύδοµεν κατηγορηµατικῶς . . . ὅτι προτιθέµεθα νά
προβῶµεν εἰς χειροτονίαν Ἐπισκόπου. ∆ιαβεβαιοῦµεν
τάς Ἐκκλησιαστικάς
καί Κυβερνητικάς
Ἀρχάς ὅτι ἡµεῖς
ἔχοντες πλήρην τήν
συναίσθησιν ὅτι εἴµεθα ἁπλοῖ θεµατοφύλακες ἑνός θεσµοῦ
Πανορθοδόξου σηµασίας οἷος τυγχάνει τό Πάτριον
Ἐκκλησιαστικόν
Ἡµερολόγιον καί ὄχι
Δημοσίευμα τοῦ πρώην
προεστῶτες Ἐπανα- Φλωρίνης, τοῦ Μεγαρίδος
στατικῆς Ἐκκλη- καί τοῦ Διαυλείας ὅτι δέν
σίας, οὐδέποτε καί ἐν πρόκειται νά προβοῦν εἰς
οὐδεµιᾷ περιπτώσει Χειροτονίας Ἐπισκόπων,
θά προβῶµεν εἰς (ἐφημερίς «Ἐλευθερία»
14 Νοεμβρίου 1945).
Ἐκκλησιαστικάς
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πράξεις ὡς εἶναι αἱ χειροτονίαι Ἐπισκόπων ». ∆ηλώνουν ἐπίσης ὅτι
εἶναι µία « Θρησκευτική Ὀργάνωσις » καί «Ὀρθόδοξος Συντηρητική
Παράταξις », δηλαδή ὅτι δέν εἶναι Ἐκκλησία ἀλλά ὅτι εἶναι µέλη τῆς
Κακοδόξου Σχισµατικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Νέου Ἡµερολογίου.
Εἶναι ὁλοφάνερον ὅτι, εἰς τήν Συνείδησίν των, ἡ Ἐκκλησία τῶν Παλαιοηµερολογιτῶν δέν εἶναι ἡ Μία, Ἁγία, Καθολική, καί Ἀποστολική
Ἐκκλησία, ἀπό τήν ὁποίαν ἔχει ἀποσχισθῆ καί µετά τῆς ὁποίας δέν ἔχει
καµµίαν σχέσιν ἡ Κακόδοξος Ἐκκλησία τοῦ Νέου Ἡµερολογίου. Ἐν ἀντιθέσει, αὐτό τοῦτο ἀποτελεῖ συνείδησιν Ὀρθοδόξου Πίστεως διά τόν Βρεσθένης Ματθαῖον, πρός τόν ὁποῖον ἐκεῖνοι ἀντιδιαστέλλονται πλήρως.
∆ι᾽ ὅλων τῶν ἀνωτέρω δηµοσίων ἐγγράφων των, διά τῶν ∆ιακηρύξεων
καί διά τῶν ∆ηµοσίων Πράξεων αἱ ὁποῖαι θά µποροῦσαν νά ἀποτελέσουν
Πολύτοµον Ἐγκυκλοπαίδειαν, οἱ ἕξ ἀπό τούς ἑπτά Ὀρθοδόξους ἐπισκόπους τοῦ Μαΐου 1935 ΕΠΡΟ∆ΩΣΑΝ τήν Ὀρθόδοξον Ὁµολογίαν,
ΑΠΕΣΚΙΡΤΗΣΑΝ καί ΑΠΕΚΟΠΗΣΑΝ τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ καί προσετέθησαν εἰς τήν Αἵρεσιν τοῦ Νεοηµερολογιτικοῦ Οἰκουµενισµοῦ, ὡς ἄλλοι ΟΥΝΙΤΑΙ τοῦ Νεοηµερολογιτισµοῦ.

Οὕτω ἐπί ἀρκετά ἔτη ὁ Βρεσθένης Ματθαῖος ἀπέµεινεν µόνος ὀρθοτοµῶν τόν λόγον τῆς Ἀληθείας Ἐπίσκοπος καί ἐλπίζων µήπως µετανοήσῃ καί ἐπιστρέψῃ ἔστω καί εἷς ἐξ αὐτῶν.

Ἡ δεινή Ἱστορική πραγµατικότης τῆς δεκαετίας τοῦ 1940, ἡ γενικευµένη ἐπικράτησις τοῦ ἀναβαίνοντος ἐκ τῆς θαλάσσης Θηρίου τοῦ Ἀθέου
Οἰκουµενισµοῦ, καί ἡ ἀδυναµία τῶν ἀνθρώπων νά ἀρθοῦν εἰς τό ὕψος
τῶν ἀπαιτήσεων τῆς καθαρᾶς Ὀρθοδόξου Ὁµολογίας τῆς Πίστεως, περιέπλεξαν τάς περιστάσεις διά τήν Στρατευοµένην Ἐκκλησίαν. Πολλοί
ἐκ τῶν Ὀρθοδόξων ἐθορυβήθησαν ὑπό τῶν ἐξελίξεων. Ἔβλεπον γάρ τήν
ἀπό τό 1935 νίκην τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀντί νά ἐξελίσσεται εἰς θρίαµβον,
νά ἐκφυλίζεται ἐκ τῶν ἔσω εἰς µαρασµόν καί παρακµήν. Βλέποντες δέ
καί τόν Βρεσθένης Ματθαῖον, τόν µόνον πλέον Ὀρθόδοξον Ἐπίσκοπον,
νά εὑρίσκεται εἰς βαθύ γῆρας, ἤδη 87 ἐτῶν, καί νά πλησιάζῃ πρός τό ἀναπόφευκτον βιολογικόν του τέλος, ἐφοβοῦντο ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία θά ἔµενε πάλιν ἄνευ Ἐπισκόπου, ὅπως εἰς τήν περίοδον 1924-1935.
Ἡ ἐσχάτη δεινότης ὅµως δέν εὑρίσκετο εἰς τάς ἀντικειµενικάς αὐτάς περιστάσεις. Ἐγεννᾶτο ἐκ τῆς ἀπιστίας καί ἐκ τῶν κεκρυµµένων θησαυρῶν ἐν ταῖς
καρδίαις πολλῶν ἐκ τῶν ὅσων ἐκόπτοντο περί τοῦ µέλλοντος τῆς Ἐκκλησίας.
Ἡ γενική ἀνησυχία διαφαίνεται εἰς τήν ἀπό 1 Μαΐου 1945 Ἐπιστολήν
Ἁγιορειτῶν καί ἄλλων κληρικῶν οἱ ὁποῖοι διετράνωσαν τήν ἀνάγκην νά
προβῇ ὁ Βρεσθένης Ματθαῖος ΜΟΝΟΣ του εἰς χειροτονίας Ἐπισκόπων,
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διότι ἦτο ὁ µόνος Ὀρθόδοξος καί ὁ µόνος ἁρµόδιος
διά τοῦτο Ἐπίσκοπος.
Ἡ Ἐπιστολή αὐτή ἀπεστάλη πρός τόν Βρεσθένης
Ματθαῖον καί ἐδηµοσιεύθη
ἐπίσης εἰς τήν ἐφηµερίδα «Κήρυξ Γνησίων Ὀρθοδόξων »
τήν 15ην Ἰουνίου 1945. Ὑπογράφεται ὑπό τοῦ Ἀρχιµανδρίτου Ἀκακίου Παππᾶ, τοῦ
Ἀρχιµανδρίτου Ἀρτεµίου Ξενοφωντινοῦ καί τοῦ Πρωθιερέως Εὐγενίου Τόµπρου καί
ἐκφράζεται ἀπεριφράστως
ὑπέρ τῆς πραγµατοποιήσεως
χειροτονιῶν Ἐπισκόπων:
«Σεβασµιώτατε, . . . Ἡµεῖς
µνήµονες τῶν καθηκόντων
ἡµῶν ὡς κληρικῶν τῆς Μιᾶς
Ἁγίας Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, προαγόµεθα νά ὑποµνήσωµεν εἰς τήν
Ὑµετέραν Σεβασµιότητα τά
ἀνωτέρω καί νά παρακαλέσωµεν Ὑµᾶς ὅπως θέσητε τέρµα
εἰς τήν ἐκκρεµῆ καί ὀδυνηράν
κατάστασιν τοῦ Ἀγῶνος ἡµῶν.
Ἡ ἀπό 1 Μαΐου 1945 ἐπιστολή πρός τόν Βρεσθένης
Ματθαῖον δημοσιευθεῖσα εἰς
τήν ἐφημερίδα «Κήρυξ Γνησίων Ὀρθοδόξων » τήν 15ην
Ἰουνίου 1945, προτρέπουσα
αὐτόν νά προβῇ µόνος του εἰς
χειροτονίας Ἐπισκόπων. Ὑπογράφεται καί ἀπό τόν τότε Ἀρχιµανδρίτην Ἀκάκιον Παππᾶν.
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Ἡ γνώµη ἡµῶν ἡ πτωχή βεβαίως ἐπί τοῦ θέµατος τούτου εἶναι, ὅτι
ἔχοµεν ἀνάγκην ∆ιοικούσης Συνόδου ἐξ Ἀρχιερέων ἀποτελουµένης καί
αὐθεντικῶς ἀποφαινοµένης ἐπί πάντων τῶν καθ᾽ ἡµᾶς ζητηµάτων. Τήν
ἐκλογήν ἤ τήν ἐξεύρεσιν τῶν τοιούτων συνεργατῶν δέν προτιθέµεθα νά
ὑποδείξωµεν διά τοῦ παρόντος Ὑµῖν. Σεῖς ὡς ὑπεύθυνος ἐνώπιον τοῦ
Θεοῦ καί τῆς Ἱστορίας, ἐκλέξατε τούς τοιούτους, ἵνα καί τόν µισθόν
ἄρτιον ἔχητε καί τήν εὐθύνην ἐν περιπτώσει ἀντιθέτῳ ὑπέχητε.
Εὐχόµεθα ὅπως ὁ Θεός τῶν Φώτων καί ∆οτήρ παντός ἀγαθοῦ
δώσῃ Ὑµῖν τήν ἀπαιτουµένην πρός τό µέγεθος τοῦ ἐγχειρήµατος δύναµιν, εἰς δόξαν Πατρός, Υἱοῦ καί Πνεύµατος Ἁγίου. Ἀµήν.
Μετά υἱϊκοῦ σεβασµοῦ Ἀσπαζόµενοι τήν Ἁγίαν Ὑµῶν ∆εξιάν,
οἱ ἐλάχιστοι ἐν Ἱεροµονάχοις,
Εἰς ἑτέραν δηµοσίευσιν τῆς
Ἀκάκιος Παππᾶς, Ἀρχιµανδρίτης,
ἐπιστολῆς αὐτῆς φαίνεται
Ἀρτέµιος Ξενοφωντινός, Ἀρχιµανδρίτης, ὑπογράφων καί ὁ Ἀρχιµανδρίτης Κοσµᾶς Καράµπελας.
Εὐγένιος Τόµπρος, Πρωθιερεύς ».

Ἀξιοσηµείωτον ὅµως εἶναι ὅτι ὅταν ὁ Βρεσθένης Ματθαῖος προέβη
εἰς χειροτονίας Ἐπισκόπων τό 1948, εἷς ἐκ τῶν προτεινόντων τήν ὑφ᾽
ἑνός Χειροτονίαν τό 1945, ὁ Ἀρχιµανδρίτης Ἀκάκιος Παππᾶς, ἐθεώρησε τάς χειροτονίας αὐτάς παρανόµους καί ἀντικανονικάς. Οὗτος κατέστη κατ᾽ ἐξοχήν ἀντι-Ματθαιϊκός, ἀνέλαβε τήν ἡγεσίαν τῶν ὑπό τοῦ
πρώην Φλωρίνης ἀκεφάλων καταληφθέντων, προσέφυγεν ὕστερον εἰς
τήν Ἀµερικήν νά χειροτονηθῇ Ἐπίσκοπος ὑπό τῶν κοινωνούντων µέ
τούς Νεοηµερολογίτας Ρώσσων τῆς ∆ιασπορᾶς καί ὑπό Νεοηµερολογιτῶν, καί τέλος µετερχόµενος πᾶσαν ἀνοµίαν καί σκολιότητα ἐδηµιούργησεν τήν πρώτην Φλωρινικήν Σύνοδον ἐν Ἑλλάδι.
Τήν 28ην Μαΐου 1945, ἄνευ οἱασδήποτε συζητήσεως ἤ διαφωνίας
µέ τόν Βρεσθένης Ματθαῖον, οἱ Ἀρχιµανδρῖται Ἀκάκιος Παππᾶς καί
Κοσµᾶς Καράµπελας προσεχώρησαν ἐν ἐγγράφῳ µετανοίᾳ εἰς τήν
πλευράν τοῦ πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόµου καί συνελειτούργησαν
µετά δύο ἱερέων προσφάτως χειροτονηθέντων ὑπ᾽ αὐτοῦ.
Μεταξύ 5 - 11 Ἰουνίου 1945 ἐξεδόθη καί ἐκυκλοφόρησεν µία ἀχρονολόγητος Ἐγκύκλιος τοῦ πρώην Φλωρίνης διά τῆς ὁποίας ἀνακοινώνεται
γενικῶς ὅτι ὁ π. Ἀκάκιος καί ὁ π. Κοσµᾶς προσχωροῦν εἰς αὐτόν δι᾽ Αἰτήσεώς των τήν ὁποίαν εἶχον προηγουµένως ὑποβάλει καί εἰς τήν ὁποίαν
ἀναιροῦν πάντα ὅσα εἶχον γράψει ἐναντίον του κατά τά προηγούµενα ὀκτώ
ἔτη, διότι δῆθεν δέν εἶχον κατανοήσει καλῶς τάς δηµοσιεύσεις τοῦ πρώην
Φλωρίνης («Κήρυξ Γνησίων Ὀρθοδόξων», 15 Ἰουνίου 1945, σελ. 2).
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Δ) Τ Ο Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ο Ν Τ Ω Ν Χ Ε Ι Ρ Ο Τ Ο Ν Ι Ω Ν
ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΒΡΕΣΘΕΝΗΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 1948
Παρ᾽ ὅλας τάς οὐσιώδεις διαφοράς καί τήν διακοπήν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς ἐπικοινωνίας µετά τοῦ πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόµου καί τοῦ Κυκλάδων Γερµανοῦ,
ὁ Βρεσθένης Ματθαῖος δέν ἔπαυσεν νά ἀναζητῇ τρόπους διά τήν
ἐπάνοδόν των εἰς τήν Ὀρθόδοξον
Ὁµολογίαν τῆς Ἀποστολικῆς Πίστεως, τήν ὁποίαν τό µικρόν ποίµνιον τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ
διεκράτει ἀπό τό 1924 καί ἐντεῦθεν,
ἥν καί ἐκεῖνοι εἶχον ∆ιακηρύξει τόν
Μάϊον τοῦ 1935, οὕτως ὥστε νά
µεριµνήσουν ἀπό κοινοῦ διά τήν
διασφάλισιν τῆς Ἀποστολικῆς ∆ιαδοχῆς, πρός συνέχισιν τῆς Γνησίας
Ὀρθοδοξίας. Εἰς τό ἑνδεκαετές διάστηµα µεταξύ 1937 καί 1948, ὁ
Βρεσθένης ἐµερίµνησε περί τῆς
ἐξευρέσεως λύσεως εἰς τόν παλαιοηµερολογιτικόν διχασµόν διά
τῆς ἀνταλλαγῆς πολλῶν ἐπιστολῶν, διά τῆς ἐπαφῆς ἑκατέρωθεν ἀντιπροσωπειῶν καθώς
καί διά προσωπικῶν συναντήσεων, χωρίς ὅµως τό ποθούµενον ἀποτέλεσµα τῆς ἑνώσεως.
Τήν 1ην Ὀκτωβρίου 1947, ὁ
Βρεσθένης Ματθαῖος ἐξέδωκεν
Ἡ Ποιμαντορική Ἐγκύκλιος τοῦ Βρεσθένης
Ποιµαντορικήν Ἐγκύκλιον περί Ματθαίου, 1-10-1947 περί Ἑνώσεως τῶν
τοῦ πρώην Φλωρίνης, τοῦ Κυκλά- Παλαιοημερολογιτῶν, (1η καί 15η σελίς)
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δων καί τῶν σύν αὐτοῖς, ἐν τῇ ὁποίᾳ ἀναφέρονται καί πάλιν οἱ λόγοι Πίστεως διά
τούς ὁποίους ἐπῆλθεν ὁ χωρισµός καί οἱ ὁποῖοι ἰσχύουν ἕως σήµερον καί ἐξηγεῖται
ὅτι µόνον ἐάν ἐπανέλθουν εἰς τήν Ὁµολογίαν τοῦ 1935 θά εἶναι δυνατή ἡ Ἕνωσις.
Τό 1948 ἀντηλλάγησαν ἀποφασιστικῆς σηµασίας ἐπιστολαί µεταξύ
τοῦ Βρεσθένης καί τοῦ πρώην Φλωρίνης.
Ὁ Βρεσθένης Ματθαῖος, ἔστειλε ἐπιστολήν πρός τόν πρώην Φλωρίνης
ζητῶν συνάντησιν διά νά συζητηθῇ ἡ ἐπί Ὀρθοδόξου Ὁµολογίας Ἕνωσις
καί ἡ χειροτονία Ἐπισκόπων διά τάς ἀνάγκας τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος τῆς
Ἐκκλησίας. Ἡ συνάντησις ὡρίσθη
διά τήν 6ην Ἰουλίου 1948 εἰς τήν
οἰκίαν τοῦ Βασιλείου Κηρύκου εἰς
τό Ψυχικόν Ἀθηνῶν. Τήν παραµονήν ὅµως τῆς ὁρισθείσης συναντήσεως, ὁ πρώην Φλωρίνης ἀπέστειλε
σηµείωµα πρός τόν Βρεσθένης προτείνων ἕνωσιν ἄνευ ὅρων καί µεταξύ
ἄλλων γράφων: « νά ρίψωµεν τά παρελθόντα εἰς τήν λήθην καί συνεργασθῶµεν τοῦ λοιποῦ ἄνευ οὐδεµιᾶς
ἀπολύτως συζητήσεως ».
Ὁ Βρεσθένης Ματθαῖος, διά τῆς
ἀπό 9-7-1948 Ἐπιστολῆς του πρός
τόν πρώην Φλωρίνης τοῦ ἀπήντησεν
µεταξύ ἄλλων ὅτι, «∆έν δύναµαι νά
παρίδω ζητήµατα Πίστεως, ὡς ἐκεῖνα
ἅτινα µᾶς ἐχώρισαν . . . Παρακαλῶ
τήν Ὑµετέραν Σεβασµιότητα ὅπως
µᾶς ἀπαντήσετε ἐπί τῶν ἑξῆς :
1) Ἐάν δέχεσθε ὅτι ἡ Ἐκκλησία
τῆς Ἑλλάδος διά τῆς παραδοχῆς τοῦ
Παπικοῦ Ἑορτολογίου κατέστη Σχισµατική.
2) Ὅτι τά Μυστήριά της εἶναι Ἀνωτέρω ἡ 3σέλιδος Ἐπιστολή τοῦ
Βρεσθένης Ματθαίου πρός τόν Φλωἄκυρα.
ρίνης Χρυσόστομον, 9 Ἰουλίου 1948.
3) Ὅτι ἔχασε τήν Χάριν τοῦ Πα- Παρατίθενται τμήματα τῆς 1ης καί
ναγίου Πνεύµατος.
3ης σελίδος μέ τήν ὑπογραφήν του.
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4) Ὅτι τά βαπτισθέντα ὑπό τῶν Σχισµατικῶν παιδία πρέπει νά µυρώνωνται.
Καί ταῦτα πάντα κοινοποιήσητε διά ∆ικαστικοῦ Κλητῆρος εἰς τήν κακόδοξον Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος, ἀποστέλλοντες καί εἰς ἡµᾶς ἀντίγραφον
ἐπιδοτηρίου καί ἐξαπολύσητε Ἐγκύκλιον ἐπ᾽ αὐτῶν πρός τόν Ἑλληνικόν
λαόν. Τότε αὐτοµάτως ἐπέρχεται ἡ Ἕνωσις ἡµῶν καί δυνάµεθα νά κατέλθωµεν πρός συνάντησιν καί συνεργασίαν µεθ᾽ ὑµῶν καί πρός διακανονισµόν τῶν περαιτέρω ζητηµάτων ».
Ἀναµείνας ὅµως ἐπί δίµηνον, ὁ Βρεσθένης Ματθαῖος δέν ἔλαβεν οὐδεµίαν ἀπάντησιν εἰς τήν ἀπό 9 Ἰουλίου τοῦ 1948 ἐπιστολήν του.
Καί ἡ πολλοστή αὐτή ἐπιστολή τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου πρός τόν πρώην
Φλωρίνης Χρυσόστοµον, προσκαλῶν αὐτόν εἰς τήν ἑνότητα τῆς Πίστεως,
διά τῆς ἐπιστροφῆς του εἰς τήν Ὁµολογίαν τοῦ Μαΐου τοῦ 1935, καί εἰς τήν
ἀνάληψιν τοῦ καθήκοντος νά µεριµνήσουν ἀπό κοινοῦ διά τήν χειροτονίαν
νέων Ἀρχιερέων καί τήν δηµιουργίαν Συνόδου, ἀπέβη ἄκαρπος.
Οὕτω ἀποµείνας µόνος ὁ Βρεσθένης Ματθαῖος καί ὤν ὀγδοήκοντα ἑπτά
(87) ἐτῶν, ἤρθη εἰς τό ὕψος τῶν Ἐκκλησιαστικῶν εὐθυνῶν καί Ἱστορικῶν
περιστάσεων µόνος καί µόνος ἐξεπλήρωσε τό χρέος τῆς Ἀρχιερατικῆς του
εὐθύνης διά τήν Ἀποστολικήν ∆ιαδοχήν ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ.
Τήν 26ην Αὐγούστου 1948, κατόπιν συντόνου προσευχῆς καί νηστείας,
ὄχι µόνον τοῦ ἰδίου, ἀλλά καί πολλῶν κληρικῶν, µοναχῶν καί λαϊκῶν, κατόπιν τῆς συγκαταθέσεως τοῦ λαοῦ, διά πολλῶν ἐπιστολῶν καί ἀναφορῶν
ἐκπεφρασθείσης, ὁ πολιός Βρεσθένης Ματθαῖος, Θεοπνεύστως κινηθείς, ἐν
πνεύµατι συνέσεως καί εὐθύτητος, συνεκάλεσεν Ἱεράν Σύναξιν τοῦ Κλήρου εἰς τήν Θεοµητορικήν Μονήν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Πευκοβουνοϊατρίσσης Κερατέας Ἀττικῆς καί ἐζήτησεν τήν ψῆφον αὐτῶν ἐπί τοῦ
θέµατος τῆς χειροτονίας Ἐπισκόπων. Ἐκεῖ, συνδιασκεφθέντες ἐν Ἁγίῳ
Πνεύµατι, ἀφοῦ συνεζήτησαν τήν ἐπί µακρόν διαµορφωθεῖσαν κατάστασιν τοῦ Ἀγῶνος, τήν στάσιν τῶν ἑτεροφρονούντων ἀρχιερέων, πρώην
Φλωρίνης Χρυσοστόµου καί λοιπῶν συνεργατῶν αὐτοῦ, καθώς καί τό
κῦρος τῆς χειροτονίας Ἐπισκόπου ὑφ᾽ ἑνός Ἐπισκόπου, ἀπεφάσισαν ὁµοφώνως, «Ὅπως ὁ Σεβασµιώτατος Ἐπίσκοπος ἡµῶν Βρεσθένης κ.κ. Ματθαῖος προβῇ εἰς χειροτονίαν νέων Ἐπισκόπων, ἐφ᾽ ὅσον οἱ ἄλλοι ψευδεπίσκοποι τῶν Γ.Ο.Χ. δέν ἐννοοῦσι, οὔτε νά ὁµολογήσωσι τήν Ὀρθοδοξίαν,
οὔτε νά ἑνωθῶσι µεθ᾽ ἡµῶν, ἀλλά καί οὔτε νά χειροτονήσωσι δέχονται »
(Πρακτικ:ν τ+ς Ἱερ(ς Συνξεως 26 Α1γο&στου, 1948, Πρ(ξις Α´).
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ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ τῆς Ἱερᾶς Συνάξεως τοῦ Κλήρου, 26 Αὐγούστου 1948
εἰς τήν Ἱ. Μ. Παναγίας Πευκοβουνοϊατρίσσης, Πρᾶξις 1η.
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Συνέχεια τῆς 1ης Πράξεως, τῆς παρεχούσης εἰς τόν Βρεσθένης Ματθαῖον τήν
πληρεξουσιότητα νά προβῇ μόνος εἰς τήν ἐκλογήν καί χειροτονίαν Ἐπισκόπων
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Τόν Σεπτέµβριον καί Ὀκτώβριον τοῦ 1948, ὁ Βρεσθένης Ματθαῖος
ἀπεφάσισε καί προέβη εἰς ἐπισκοπικάς χειροτονίας, αἱ ὁποῖαι, ὅπως ἀπεδείχθη ἐκ τῶν πραγµάτων, ἀπετέλεσαν ἀδιάψευστον Ὁµολογίαν Πίστεως,
Σταθµόν εἰς τήν Ἐκκλησιαστικήν Ἱστορίαν καί τεῖχος κατά τῆς Παναιρέσεως τοῦ Ἀντιχρίστου καί Ἀθέου Οἰκουµενισµοῦ, εἰς τόν ὁποῖον περιέπεσαν
ὅλα τά Πατριαρχεῖα καί αἱ Αὐτοκέφαλοι Ἐκκλησίαι, ἀκολουθοῦσαι εἴτε τό
Νέον εἴτε τό Παλαιόν Ἡµερολόγιον, καθώς καί οἱ ∆εκατριµερῖται ψευδορθόδοξοι Φλωρινικοί, οἱ ΟΥΝΙΤΑΙ τοῦ Νεοηµερολογιτισµοῦ.

1948: ΕΤΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΤΟΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΙΑΣ
( Π ρ ό ν ο ι α Θ ε ο ῦ κ αί ὄ χ ι Σ ύ µ π τ ω σ ι ς )

Τό ἔτος 1948 εἶναι σηµαδεµένον ἀπό δύο σηµαντικότατα γεγονότα,
ἀντιθέτου ὅµως πνοῆς:
Α) Ἀπό τό Σατανικῆς ἐµπνεύσεως µέγα ἀντιεκκλησιαστικόν γεγονός τῆς
Ἱδρύσεως τοῦ Παγκοσµίου Συµβουλίου τῶν Ἐκκλησιῶν (Π.Σ.Ε.), κατά τό
διάστηµα Αὐγούστου - Σεπτεµβρίου εἰς τό Ἄµστερνταµ τῆς Ὁλλανδίας, δι᾽
ὅ τό 1948 εἶναι ἔτος Οἰκουµενισµοῦ, καί
Β) Ἀπό τό Θεϊκῆς νεύσεως µέγα Ἐκκλησιαστικόν γεγονός τῆς Χειροτονίας
Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων εἰς τήν διωκοµένην Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικήν καί
Ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν, κατά τό διάστηµα Σεπτεµβρίου - Ὀκτωβρίου, δι᾽
ὅ τό 1948 εἶναι ἔτος Ὀρθοδοξίας.
ΟΤΑΝ οἱ Κακόδοξοι Νεοηµερολογῖται καί οἱ κοινωνοῦντες αὐτοῖς, δηλαδή ὅλα τά Πατριαρχεῖα καί αἱ Αὐτοκέφαλοι Ἐκκλησίαι Νέου καί Παλαιοῦ Ἡµερολογίου, συµµετεῖχον ὡς Ι∆ΡΥΤΑΙ µετά τῶν Προτεσταντῶν
εἰς τήν Ἵδρυσιν τοῦ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ, τό
ὁποῖον εἶναι ἡ αἰχµή τοῦ δόρατος τοῦ ΑΘΕΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ,
ΤΟΤΕ ὁ µόνος Ὀρθόδοξος Ἐπίσκοπος τῆς ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ,
ὁ Βρεσθένης Ματθαῖος, προέβαινεν εἰς τήν χειροτονίαν τεσσάρων Ἐπισκόπων.
ΟΤΑΝ οἱ ἀποκοπέντες ἐκ τοῦ κορµοῦ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας Νεοηµερολογῖται καί οἱ κοινωνοῦντες αὐτοῖς Ι∆ΡΥΟΝ µετά τῶν Προτεσταντῶν,
εἰς τό Ἄµστερνταµ τῆς Ὁλλανδίας τήν ἐπίσηµον Ἐκκλησίαν τοῦ Σατανᾶ,
ΤΟΤΕ ὁ Ἀρχιερεύς τοῦ ΘΕΟΥ, Βρεσθένης Ματθαῖος, εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τῆς Κερατέας Ἀττικῆς διεσφάλιζεν τήν ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΝ ∆ΙΑ∆ΟΧΗΝ
καί τήν ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΝ ΠΙΣΤΙΝ, διά τῆς χειροτονίας νέων Ἐπισκόπων
εἰς τήν ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.
ΟΤΑΝ εἰς τό Ἄµστερνταµ, ἀπό 22 Αὐγούστου ἕως 4 Σεπτεµβρίου 1948,
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οἱ ∆ΥΝΑΜΕΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙᾼ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΑΙ, Νεοηµερολογῖται καί
οἱ κοινωνοῦντες αὐτοῖς, ἐνεσωµατώνοντο µετά τῶν Προτεσταντῶν, ὡς
ΠΡΩΤΕΡΓΑΤΑΙ, εἰς τήν Πανθρησκείαν τοῦ ΣΑΤΑΝΑ καί ὑπετάσσοντο ὡς
δοῦλοι καί ὑπηρέται εἰς τήν Ἐκκλησίαν τοῦ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ,
ΤΟΤΕ εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τῆς Παναγίας Κερατέας, ἀπό 1 Σεπτεµβρίου
ἕως 25 Ὀκτωβρίου 1948, ὁ µόνος Ὀρθόδοξος Ἐπίσκοπος τοῦ Χριστοῦ Βρεσθένης Ματθαῖος, ὡς τύπος Χριστοῦ ἐπλούτιζε τήν Στρατευοµένην Ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ διά νέων Ἀρχιερέων, διά νέων ἐργατῶν εἰς τήν Ἄµπελον ἥν
ἐφύτευσεν ἡ ∆εξιά τοῦ Κυρίου (Ψαλµ. ΟΘ´ 15-16).
ΟΤΑΝ οἱ ∆εκατριµερῖται καί ὄντως ψευδοπαλαιοηµερολογῖται Ἐπίσκοποι, Χρυσόστοµος Καβουρίδης, Γερµανός Βαρυκόπουλος, Χριστόφορος
Χατζῆς καί Πολύκαρπος Λιώσης, ὡς ἄλλοι ΟΥΝΙΤΑΙ κακοδόξως ἐδέχοντο τήν
ἐγκυρότητα τῆς Νεοηµερολογιτικῆς Ἐκκλησίας καί ἠρνοῦντο νά προβοῦν
µετά τοῦ Ὀρθοδόξου Ἀρχιερέως εἰς χειροτονίας Ἐπισκόπων εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν,
ΤΟΤΕ ὁ Ἀρχιερεύς τοῦ ΘΕΟΥ, Βρεσθένης Ματθαῖος Καρπαθάκης, ὡς
ἄλλος Προφήτης Ἠλίας εἰς τό παρεκκλήσιον τοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ τῆς Μονῆς
του, ὑπό τοῦ Παναγίου καί Τελεταρχικοῦ Πνεύµατος καθοδηγούµενος,
συνέχιζε τό ἔργον τῆς Πεντηκοστῆς, χειροτονῶν τέσσαρας Ἐπισκόπους καί
παραδίδων τήν ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΝ ΠΙΣΤΙΝ καί τήν ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΝ ∆ΙΑ∆ΟΧΗΝ εἰς χεῖρας Ὀρθοδόξων Ἀρχιερέων.
Τά ἀνωτέρω ταυτόχρονα γεγονότα τοῦ Σεπτεµβρίου τοῦ 1948 δέν εἶναι ἁπλαῖ
συµπτώσεις. Ἐργάζεται ὁ Ἄρχων τοῦ Σκότους ἵνα ὑποτάξῃ τούς πάντας, ἀλλά πρός
κέντρα λακτίζει καί µάτην κοπιᾶ, διότι ἐργάζεται καί ἡ Πρόνοια τοῦ ΘΕΟΥ τήν
Σωτηρίαν τῶν ἀνθρώπων, καί ἔστιν ἡ Χείρ Αὐτοῦ ἐπί τῆς γῆς, εἰς τό Ἀπολυτρωτικόν Ἔργον, διά τῶν ἀσθενῶν καί ἐξουθενωµένων, ἵνα τούς σοφούς καταισχύνῃ.
Ὁ Ἀρχιερεύς τοῦ Θεοῦ Βρεσθένης Ματθαῖος προέβη τό διάστηµα αὐτό
εἰς χειροτονίας νέων Ἐπισκόπων.
Αἱ ὑπό τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου χειροτονίαι Ἐπισκόπων ἐτελέσθησαν
εἰς τό παρεκκλήσιον τοῦ Προφήτου ᾽Ηλιοῦ, ἄνωθεν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταµορφώσεως, µέ τήν ἀκόλουθον σειράν:
Τήν 1ην Σεπτεµβρίου 1948 ἐχειροτονήθη ὁ Τριµυθοῦντος Κύπρου Σπυρίδων (Πάσιος). Οὗτος εἶχε γεννηθῆ τό 1888 καί, ὡς Ἱεροµόναχος µέ τό
ὄνοµα Γεδεών, εἶχε διατελέσει Ἡγούµενος τῆς Μονῆς Ξενοφῶντος Ἁγίου
Ὄρους. Ἐκοιµήθη δέ ἐν Κυρίῳ τήν 18ην Φεβρουαρίου 1963.
Τήν 13ην Σεπτεµβρίου 1948 ἐχειροτονήθη ὁ Πατρῶν Ἀνδρέας (Ἀνέστης).
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Οἱ ὑπό τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου χειροτονηθέντες τό 1948 τέσσαρες
Ἀρχιερεῖς, ἐξ ἀριστερῶν, ὁ Θεσσαλονίκης Δημήτριος, ὁ Τριμυθοῦντος
Σπυρίδων, ὁ Πατρῶν Ἀνδρέας καί ὁ Κορινθίας Κάλλιστος.

Οὗτος εἶχε γεννηθῆ τό 1915 καί, ὡς Ἱεροµόναχος µέ τό ὄνοµα Ἀθανάσιος, εἶχε ὑπηρετήσει εἰς πολλάς ἐνορίας τῆς Στερεᾶς Ἑλλάδος καί τῆς Πελοποννήσου. Ἀπέθανε
δέ τό 2005 ἐκτός Ἐκκλησίας εἰς τήν
Αἵρεσιν τῆς Νεοεικονοµαχίας.
Τήν 16ην Σεπτεµβρίου 1948
ἐχειροτονήθη ὁ Θεσσαλονίκης ∆ηµήτριος (Ψαροθεοδωρόπουλος).
Οὗτος εἶχε γεννηθῆ τό 1902 καί
ἐκοιµήθη ἐν Κυρίῳ τήν 31ην ∆εκεµβρίου 1976.
Τήν 25ην Ὀκτωβρίου 1948 ἐχειροτονήθη ὁ Κορινθίας Κάλλιστος
Τό ἱστορικόν παρεκκλήσιον τοῦ
Προφήτου Ἠλιοῦ, ἄνωθεν τῆς Ἱ. Μ.
Μεταμορφώσεως Κουβαρᾶ Ἀττικῆς,
ὅπου τόν Σεπτέμβριον καί Ὀκτώβριον τοῦ 1948 ἐτελέσθησαν ὑπό
τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου αἱ χειροτονίαι τεσσάρων Ἐπισκόπων.
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(Μακρῆς). Οὗτος εἶχε γεννηθῆ τό 1905. Κατά δέ τήν τελευταίαν δεκαετίαν τῆς
ζωῆς του, περιελθών τάς παρατάξεις τῶν Φλωρινο-Σεραφειµικῶν, οἱ ὁποῖοι τόν
ἐχρησιµοποίουν ἀναλόγως τῶν σκοπῶν των, καί τρίς καθαιρεθείς, τέλος δέ
ἐκδιωχθείς ἐκ τῆς Μονῆς Ταξιαρχῶν Ἀθηκίων Κορινθίας, παρέµεινε µόνος καί
ἀπέθανεν ἐκτός Ἐκκλησίας εἰς τό Σοφικόν Κορινθίας τήν 12ην Σεπτεµβρίου 1986.

Ὁ ἀντίκτυπος τῶν Χειροτονιῶν τεσσάρων Ἐπισκόπων
ὑπό τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου τό 1948 ὑπῆρξεν ἄµεσος.

Οἱ δῆθεν κοπτώµενοι ὑπέρ τῆς Ὀρθοδοξίας ∆εκατριµερῖται Ἐπίσκοποι
ἔπρεπε νά ἀντιδράσουν πλέον εἰς ἔργα καί ὄχι εἰς λόγια. Ἀντισχυρίζοντο πρός
τόν Βρεσθένης ὅτι εἶναι Ὀρθόδοξοι, ἀλλά τά ἔργα τά ἀπορρέοντα ἐκ τοῦ
ἰσχυρισµοῦ αὐτοῦ, ἤτοι, τάς χειροτονίας Ἐπισκόπων ἔξω ἀπό τήν Νεοηµερολογιτικήν Ἐκκλησίαν, δέν τά ἀνελάµβανον, διότι ἦσαν καί ἐνήργουν ὡς
ΟΥΝΙΤΑΙ τοῦ Νεοηµερολογιτισµοῦ. Ὁ Βρεσθένης ὅµως δέν ἦτο ψεύστης
οὔτε ἀλχηµιστής καί τά ἀνέλαβε. Ἐκεῖνοι, τρεῖς ὄντες, δέν προέβαινον εἰς
χειροτονίας ἔξω ἀπό τήν Κρατικοδίαιτον Φραγκεµένην Ἐκκλησίαν τῆς
Ἑλλάδος. Ἐκεῖνος, εἷς ὤν, ἐν πλήρει Ὀρθοδόξῳ συνειδήσει ἐχειροτόνησεν.
Τήν 29ην Ὀκτωβρίου 1948, ὁ πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος, αἰφνιδιασθείς ὑπό τῶν Χειροτονιῶν τοῦ Βρεσθένης καί φοβούμενος διαρροάς
πρός τήν πλευράν ἐκείνου, ἐξέδωκεν ἐσπευσμένως Ἐγκύκλιον διά νά συγκρατήσῃ μέ παραπλάνησιν τόν κόσμον, γράφων: «...Πῶς εἶναι δυνατόν,
ἀφοῦ θεωροῦμεν τήν Κρατοῦσαν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος Σχισματικήν καί
διεκόψαμεν ἐπισήμως πᾶσαν μετ᾽ αὐτῆς ἐπικοινωνίαν, διά τόν λόγον
τοῦτον καί μόνον, πῶς εἶναι δυνατόν νά φρονῶμεν περί τῶν ὑπό τῶν λειτουργῶν αὐτῆς τελουμένων Μυστηρίων, ἄλλως, ἀπό τά ὑπό τῶν Ἱερῶν
Κανόνων καθορισμένα ἐν σχέσει πρός τάς ἱεροπραξίας τῶν οὕτω ἀποσχισθέντων ἐκ τῆς καθόλου Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας; Γνωρίζομεν ὅθεν εἰς
αὐτούς καί εἰς τούς ὑπ᾽ αὐτῶν πλανωμένους, ὅτι ἡμεῖς προσωπικῶς θεωροῦμεν καί πιστεύομεν τήν Κρατοῦσαν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΗΝ ΚΑΙ ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ τά ὑπό τῶν Κληρικῶν αὐτῆς τελούμενα ΑΜΟΙΡΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΧΑΡΙΤΟΣ . . . » (Πρώην Φλωρίνης,
Ἐγκύκλιος ἀριθ. Πρωτ. 123/29-10-1948). Ὅταν τόν Ἰούλιον τοῦ ἐζήτη ὁ
Βρεσθένης τοιαύτην Ὁμολογίαν δέν ἐδέχετο διότι δέν τό ἐπίστευεν. Τόν
Ὀκτώβριον, μετά τάς Χειροτονίας τοῦ Βρεσθένης, θορυβηθείς καί ἐν ἀπογνώσει, προσεποιήθη διά δημαγωγικούς σκοπούς ὅτι ὁμολογεῖ πώς εἶναι
Σχισματική ἡ Ἐκκλησία τοῦ Νέου Ἡμερολογίου. Ἐάν ὄντως ἐπίστευεν ὅσα
διεκήρυξεν θά ἐζήτη ἄμεσον ἐπικοινωνίαν μετά τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου
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καί τῶν Ἀρχιερέων αὐτοῦ, ὡς ὄντων πάντων ὁμοφρόνων καί δέν θά τούς ἐπολέμει.
Ἀντ᾽ αὐτοῦ ὅμως ἐδημοσίευσεν ὅτι βδελύσσεται τάς χειροτονίας τοῦ Βρεσθένης.
Τήν 20ήν ∆εκεµβρίου τοῦ 1948, µέ δηµοσίευµά των εἰς τήν ἐφηµερίδα «Βραδυνήν », ὁ πρώην Φλωρίνης Χρυσόστοµος, ὁ Μεγαρίδος Χριστόφορος καί ὁ
∆ιαυλείας Πολύκαρπος ἀπεκήρυξαν τάς
χειροτονίας αὐτάς γράφοντες: «Ὁ ἐπίσκοπος Βρεσθένης, χειροτονήσας Ἐπισκόπους ἀντικανονικῶς ἄνευ οὐδεµιᾶς
Ἐ κ κ λ η σ ι ασ τ ι κ ῆ ς ἀ νά γ κ η ς ἀ λ λ ά µ ό νο ν
πρός ἐκµετάλλευσιν . . . . Τήν τοιαύτην
Π ρ α ξ ι κ ο π η µ ατ ι κ ή ν κ α ί Ἐ ξ ω φ ρ ε ν ι κ ή ν
Πρᾶξιν Ἀποκηρύττοντες µέ ὅλην τήν δύναµιν τῆς ψυχῆς µας καί µετά βδελυγµίας
δ η λ ο ῦ µ ε ν ὅ τ ι ἡ µ ε ῖ ς ο ὐ δ ε µ ί α ν ε ὐ θ ύ νη ν
ὑπέχοµεν διά τήν τοιαύτην Ἀντικανονικήν Πρᾶξιν ». Οἱ ψευδορθόδοξοι ἀπεκήρυξαν µετά βδελυγµίας τάς Χειροτονίας
Ἐπισκόπων τάς ὁποίας ἐν Ἐκκλησιαστικῇ
ἰσχύει ὁ Βρεσθένης Ματθαῖος ἐτέλεσεν καί
τό Ἅγιον Πνεῦµα ἐκύρωσεν, δι᾽ ὅ καί οὐδεµία ἐν τῇ Χάριτι ἡ µερίς αὐτῶν. Ἡ δέ
βδελυγµία των αἰωνίως αὐτούς ἐκ τῆς
Ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ χωρίζει.
Τό Ἀνακοινωθέν τῶν τριῶν δεκαΕἰς ἀπάντησιν πρός τάς ἐπικρίσεις
τριμεριτῶν ἐπισκόπων, πρώην
τῶν χειροτονιῶν αἱ ὁποῖαι ἐδηµοσιεύθηΦλωρίνης, Μεγαρίδος καί Διαυλείας, διά τοῦ ὁποίου ἀπεκήρυξαν σαν εἰς τάς ἐφηµερίδας «Καιροί »τήν 19τάς ὑπό τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου 1 2-1948 , καί « Βραδυνή» τήν 20-12 Χειροτονίας Ἐπισκόπων (ἐφημε- 1948 καθώς καί εἰς τήν ἔκτακτον ἔκδοσιν
ρίς «Βραδυνή» 20-12-1948)
τῆς «Φωνῆς τῆς Ὀρθοδοξίας », ὁ Βρεσθένης Ματθαῖος ἀπήντησεν µέ 3σέλιδον ἐγκύκλιον ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΝ εἰς
Κήρυξ Γνησίων
τό ἐπίσηµον περιοδικόν τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος «Κ
Ὀρθοδόξων» ∆εκέµβριος 1948 σελίδες 80-82.
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Ἐν αὐτῇ, µεταξύ ἄλλων ἐξηγεῖ τούς λόγους διά τούς ὁποίους προέβη εἰς τάς
Χειροτονίας Ἐπισκόπων, στηλιτεύει τήν προδοσίαν τῶν κατηγόρων του παραθέτων τά προδοτικά ἔγγραφά των, ἐκθέτει τάς αἰτίας διά τάς ὁποίας τούς
εἶχεν ἀποκηρύξει ἐπισήµως (διά τοῦ
δικαστικοῦ κλητῆρος ∆. Στράγκα καί
τό ἀποδεικτικόν ἐπιδόσεως ὑπ᾽ ἀριθµ.
2334/18-9-37) καί ζητεῖ νά δηλώσουν
τήν θέσιν των εἰς τά οὐσιώδη ἐρωτήµατα ἐκ τῶν ὁποίων ἀποδεικνύεται
τί εἶναι Ὀρθοδοξία καί τίνες οἱ Γνήσιοι Ὀρθόδοξοι.
« Τά ἐρωτήµατα: α) Κατέστη Σχισµατική ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος
διά τῆς παρ᾽ αὐτῆς εἰσαγωγῆς τοῦ τετράκις καταδικασθέντος ὑπό τῶν

Ἡ 3σέλιδος ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου εἰς τό περιοδικόν
«Κήρυξ Γνησίων Ὀρθοδόξων» Δεκέμβριος 1948 σελ. 80-82.
Παρατίθενται τμήματα τῆς πρώτης καί τῆς τρίτης σελίδος.
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Πανορθοδόξων Συνόδων Παπικοῦ Ἡµερολογίου, δυνάµει καί ἐνεργείᾳ, ἤ οὔ ;
β) Ἔχουσι τήν Χάριν καί ὅλην τήν ἐγκυρότητα τά Μυστήριά της, ἤ οὔ ;
γ) Ἔχουν κανονικότητα αἱ Ἀποφάσεις της, ἤ οὔ ; »
Ὁ πρώην Φλωρίνης καί οἱ Χατζῆς, Λιώσης καί Βαρυκόπουλος, ἐάν ἐπίστευον
ὅτι εἶναι Σύνοδος, διατί δέν συνεδρίασαν νά ἐκδικάσουν τάς Χειροτονίας τοῦ
Ματθαίου καί νά ἀποδείξουν ὅτι εἶναι Σύνοδος ἄλλης Ἐκκλησίας, ἀνεξάρτητος ἀπό τήν Σχισµατικήν τοῦ Νέου Ἡερολογίου καί ὅτι δέν ὑπόκεινται Ἐκκλησιαστικῶς καί ∆ιοικητικῶς εἰς τήν Νεοηµερολογιτικήν Σύνοδον τῆς Ἑλλάδος;
Τήν 12ην Μαρτίου 1949, ὁ πρώην Φλωρίνης Χρυσόστοµος, ὁ Μεγαρίδος
Χριστόφορος καί ὁ ∆ιαυλείας Πολύκαρπος ἔγραφον, εἰς τήν «Ἀκρόπολιν»
καί ἄλλας Ἀθηναϊκάς ἐφηµερίδας, ὅτι ὁ Βρεσθένης Ματθαῖος «ἀποτελεῖ µίαν
κακοήθην ἀπόφυσιν τοῦ Παλαιοηµερολογιτισµοῦ » καί ὅτι αὐτοί ἦσαν µόνον, « ἰδεολόγοι τοῦ Ἑορτολογικοῦ Ἀγῶνος », δηλαδή ἐθεώρουν τόν ἑαυτόν
τους ἕνα ΚΙΝΗΜΑ καί ὄχι Ἐκκλησίαν. Ἐν συνεχείᾳ ἐδήλουν ὅτι «µόνη ἐνδεδειγµένη λύσις εἶναι ἡ ὁριστική καί ἔγκυρος διευθέτησις τοῦ Ἡµερολογίου ὑπό
Πανορθοδόξου Συνόδου ». Αὐτή ἡ δήλωσις βεβαίως ἰσοδυναµεῖ µέ ΑΡΝΗΣΙΝ τοῦ κύρους τῶν Πανορθοδόξων Συνόδων τοῦ 1583, 1587, 1593 καί ὅλων
τῶν µετέπειτα αἱ ὁποῖαι ὅπως ἔδοξε τῷ Ἁγίῳ Πνεύµατι ΚΑΤΕ∆ΙΚΑΣΑΝ καί
ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣ Α Ν Ὁ ρ ι στ ι -

κῶς, Τελεσιδίκως καί Ἀµετακλήτως πᾶσαν
ἡµερολογιακήν
καινο τοµίαν,
δ ι ᾽ ὅ κ αί δ έ ν
ἐπιδέχονται
ἐ π αν ε ξ έ τ α σ ι ν ,
ἐπανεκδίκασιν, ἀκύρωσιν
ἤ ἐναντίωσιν εἰς
τ ά ς Θε ο πν ε ύστους ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ των.

Ὁμολογιακή ἐκδήλωσις καί δημοσία παρουσία τῶν Γ.Ο.Χ.
Ἑλλάδος κατά τήν Δεσποτικήν Ἑορτήν τῶν Θεοφανείων τό
1949. Πομπή διά τήν κατάδυσιν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τό
Φάληρον τοῦ Πειραιῶς. Ὁ Βρεσθένης Ματθαῖος ἔχων ἐκ
δεξιῶν του τόν Θεσσαλονίκης Δημήτριον καί ἐξ εὐωνύμων
του τόν Κορινθίας Κάλλιστον. Προπορεύεται ὁ Πρωτοσύγκελος π. Εὐγένιος Τόμπρος καί ἀκολουθεῖ πλῆθος κόσμου.
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Τό Πρακτικόν τῆς Συνοδικῆς Ἀνακηρύξεως τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου εἰς Ἀρχιεπίσκοπον Γ.Ο.Χ. Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος, τήν 15ην Σεπτεμβρίου 1949.

Φωτογραφικόν στιγμιότυπον ἀπό τήν εἰς Ἀρχιεπίσκοπον Γ.Ο.Χ. Ἀθηνῶν
καί πάσης Ἑλλάδος Ἀνακήρυξιν τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου, ὑπό τῆς Ἱερᾶς
Συνόδου τήν 15ην Σεπτεμβρίου 1949. Ἐξ ἀριστερῶν: Ὁ Κορινθίας Κάλλιστος, ὁ Θεσ/νίκης Δημήτριος, ὁ Πατρῶν Ἀνδρέας, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ματθαῖος
καθήμενος, καί ὁ Τριμυθοῦντος Σπυρίδων. Ὄπισθεν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ὁ
Πρωτοσύγκελλος καί Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱ. Συνόδου π. Εὐγένιος Τόμπρος.

KEO 35 READY.qxp:Layout 1

12/9/09

8:40 PM

- 156- KHPY• EKK§H™IA™ OP£O¢O•øN

Page 156

Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος – ἀρ. τεύχ.

35, ᾽08

Ὁμολογιακή
ἐκδήλωσις καί
δημοσία παρουσία τῶν
Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος κατά τήν
Δεσποτικήν
Ἑορτήν τῶν
Θεοφανείων
τό 1950.
Πομπή διά
τήν κατάδυσιν τοῦ Τιμίου
Σταυροῦ εἰς
τό Φάληρον
τοῦ Πειραιῶς.
Ὁ Βρεσθένης
Ματθαῖος
ἔχων ἐκ δεξιῶν του τόν Πατρῶν Ἀνδρέα καί ἐξ εὐωνύμων τόν Κορινθίας Κάλλιστον.

ΣΗΜΕΙΩΤΕΟΝ: Οἱ ἀκολουθοῦντες τό ὑπό τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
καθιερωθέν Ἡµερολόγιον, τό Παλαιόν, δέν ἦσαν οἱ πρῶτοι οἱ ὁποῖοι κατεδίκασαν τό Νέον Παπικόν Ἡµερολόγιον, ὅπως τούς κατηγοροῦν οἱ
Προδόται τῆς Ὀρθοδοξίας, ὁ Φλωρίνης καί οἱ σύν αὐτῷ. Τό εἶχον ἤδη καταδικάσει αἱ Πανορθόδοξοι Σύνοδοι προηγουµένων αἰώνων.
Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ἀποδεχθέντες καί στηριχθέντες εἰς τάς Θεοπνεύστους
Καταδικαστικάς Ἀποφάσεις τῶν προηγηθεισῶν Συνόδων τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας, δέν ἐδέχθησαν τό Νέον Παπικόν καί διέκοψαν ἀµέσως πᾶσαν
Ἐκκλησιαστικήν καί Πνευµατικήν ἐπικοινωνίαν µετά τῶν δεχθέντων
αὐτό καί τῶν κοινωνούντων αὐτοῖς, διότι ἦτο Προδεδικασµένον καί ἤδη
Καταδεδικασµένον ὑπό τῆς ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ καί δέν ἐχρειάζετο
νέα Ἀπόφασις τῆς Ἐκκλησίας, οὔτε βεβαίως συνεχωρεῖτο ἄλλη, διαφορετική.
Τήν 15ην Σεπτεµβρίου 1949, ἡ Ἱερά Σύνοδος, εἰς µίαν πρᾶξιν Ὁµολογιακῆς παρρησίας, ἀποσκοπῶσα νά καταδείξῃ ὅτι αὕτη πλέον διαποιµαίνει τόν Ὀρθόδοξον λαόν τῆς Ἑλλάδος, ἀνεκήρυξε τόν Βρεσθένης Ματθαῖον
Ἀρχιεπίσκοπον Γ.Ο.Χ. Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος.
Τόν Ἰανουάριον 1950, ὁ Κυκλάδων Γερµανός ἡνώθη µετά τοῦ πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόµου, τοῦ ∆ιαυλείας Πολυκάρπου καί τοῦ Μεγαρίδος Χριστοφόρου, µετωνοµασθέντος Χριστιανουπόλεως, διά νά µήν εἶναι δύο οἱ Ἐπίσκοποι εἰς τήν αὐτήν
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ἐπισκοπήν, ἀναγνωρίζοντες οὕτω ὡς κανονικόν τόν Νεοηµερολογίτην ἐπίσκοπον Μεγαρίδος. Καί
ἡνώθη µετά αὐτῶν
χωρίς νά ζητήσῃ ἐξ
αὐτῶν Ὁµολογίαν
Πίστεως.
Τήν 6ην Ἰανουαρίου τοῦ αὐτοῦ
ἔτους, οἱ τέσσαρες
Οἱ Δεκατριμερῖται μετά τήν ἕνωσίν των, εἰς κοινόν
Οὐνῖται, ∆εκατριἀλλά καί κενόν πανηγυρισμόν τῶν Θεοφανείων τήν 6ην
µερῖται Ἐπίσκοποι Ἰανουαρίου 1950. Ἐξ ἀριστερῶν, ὁ Χριστιανουπόλεως
ὁµοῦ ἐπανηγύρισαν Χριστόφορος, ὁ πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος, ὁ Κυκλάδων Γερμανός καί ὁ Διαυλείας Πολύκαρπος.
ἐπισήµως τήν Κατάδυσιν τοῦ Σταυροῦ εἰς τόν θαλάσσιον χῶρον Φαλήρου Πειραιῶς.
Τήν 8ην Ἰανουαρίου 1950, οἱ τέσσαρες ∆εκατριµερῖται Ἀρχιερεῖς ἀνεκοίνωσαν δι᾽ Ἐγκυκλίου « ὡς λίαν Χαρµόσυνον Γεγονός » τήν ἕνωσίν των, ἡ
ὁποία ἀπεκλήθη καί «Θρίαµβος Ἀγάπης ». Ἐπί λέξει δέ ἔγραφον: «ἐπῆλθεν
ἡ ποθητή Ἕνωσις τῶν ἄνευ λόγου διϊσταµένων παρατάξεων », δηλαδή τοῦ
Κυκλάδων Γερµανοῦ καί τοῦ πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόµου.
∆ιά τῆς πράξεώς του αὐτῆς, ὁ Κυκλάδων Γερµανός ἐπεβεβαίωσεν ὡς
ἀληθεῖς καί πραγµατικούς τούς λόγους διά τούς ὁποίους ὁ Βρεσθένης Ματθαῖος εἶχε διακόψει διά Ποιµαντορικῆς Ἐγκυκλίου τήν µετ᾽ αὐτοῦ κοινωνίαν τήν 12ην Ὀκτωβρίου 1943.
Τήν 14ην Ἰανουαρίου 1950 ἐξεδόθη ἡ ὑπ᾽ ἀριθµ. 2 Ἐγκύκλιος, ὑπογεγραµµένη καί ὑπό τῶν τεσσάρων, πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόµου, Κυκλάδων
Γερµανοῦ, Χριστιανουπόλεως Χριστοφόρου καί ∆ιαυλείας Πολυκάρπου, εἰς
τήν ὁποίαν ἀνακοινώνεται καί πάλιν τό γεγονός ὅτι, «ἑωρτάσαµεν εὐφραινόµενοι ἐν Κυρίῳ, ἐπί τῷ χαρµοσύνῳ γεγονότι τῆς Ἑνώσεως τῶν δύο διϊσταµένων ὡς µή ὤφειλε παρατάξεων τῶν Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος» ἤτοι τοῦ Κυκλάδων Γερµανοῦ µετά τοῦ πρ. Φλωρίνης καί τῶν σύν αὐτῷ.
∆ηλώνουν, δηλαδή, ὅτι ἡ διάστασις µεταξύ τοῦ Κυκλάδων Γερµανοῦ Βαρυκοπούλου καί τοῦ πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόµου Καβουρίδου δέν συνίστατο εἰς διαφοράς Πίστεως, ἀλλ᾽ εἰς ἐλάσσονα θέµατα, καί διά τοῦτο δέν
ἔπρεπε νά ὑφίσταται σχίσµα µεταξύ των.
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∆ιά τούτου ἐπανεπιβεβαιώνεται ἡ ὀρθότης τῶν λόγων διά τούς ὁποίους
τήν 12-10-1943 ὁ Βρεσθένης Ματθαῖος διέκοψεν ἐπισήµως δι᾽ Ἐγκυκλίου
τήν µετά τοῦ Κυκλάδων Γερµανοῦ ἐπικοινωνίαν, ὡς ὁµόφρονος µετά τοῦ
πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόµου Καβουρίδου καί τοῦ ∆ηµητριάδος.
Ὁ Κυκλάδων Γερµανός δέν εἶχε διαφοράς Πίστεως µέ τόν πρώην Φλωρίνης, ἀλλά µέ τόν Βρεσθένης. Γίνεται λοιπόν φανερόν ὅτι, ὁ Βρεσθένης
Ματθαῖος ἦτο ἀνάδελφος Ἐπίσκοπος τό 1948. ∆έν ἦτο δυνατόν νά ἔχῃ
Ἐκκλησιαστικήν Ἐπικοινωνίαν καί λειτουργικήν Ἑνότητα µέ τόν Κυκλάδων, ὅπως δέν ἠδύνατο νά εἶναι ἡνωµένος µετά τοῦ πρώην Φλωρίνης.

Η ΚΟ Ι ΜΗ ΣΙ Σ Τ ΟΥ Α Ρ Χ ΙΕ ΠΙ Σ ΚΟΠ ΟΥ
Τ ΩΝ Γ .Ο .Χ. ΑΘ ΗΝΩΝ ΚΑ Ι ΠΑ ΣΗ Σ Ε ΛΛΑ∆ ΟΣ
ΜΑΤΘ ΑΙΟΥ Α´ ( ΚΑΡΠ ΑΘ ΑΚΗ)
Τ ῇ 14 ῃ Μ αΐ ο υ 1 95 0, ἡµέρᾳ Σαββάτῳ τῆς Ἁγίας Πεντηκοστῆς καί περί
τήν 8ην ἑσπερινήν ὥραν, µόλις εἴκοσι µῆνας µετά τάς Χειροτονίας τοῦ
1948, ἐξεδήµησεν πρός Κύριον ὁ
Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος τῆς
Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, Ἀθηνῶν καί
πάσης Ἑλλάδος ΜΑΤΘΑΙΟΣ Α´.
Με τ ά ἀ π ό τ ρ ι ή µ ε ρ ο ν λ α ϊ κ ό ν
π ρ ο σ κ ύ νη µ α Γ ν η σ ί ω ν Ὀ ρ θ ο δ ό ξ ω ν Χ ρ ι σ τ ι αν ῶ ν ἀ π ό ὅ λ η ν τ ή ν
Ἑλλάδα, ἐκηδεύθη εἰς τόν Παρθενῶνα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Πευκοβουνοϊατρίσσης Κερατέας, τῆς ὁποίας ἦτο ὁ κτίτωρ.
ΑΙΩΝΙΑ ΑΥΤΟΥ Η ΜΝΗΜΗ.
Ἡ σεπτή σορός τοῦ κοιμηθέντος τήν
14 Μαΐου 1950, Ἀειμνήστου καί Ἀοιδίμου Ἀρχιεπισκόπου τῶν Γ.Ο.Χ.
Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κυροῦ
Ματθαίου Α´, ἐν Ἀρχιερατικῇ στολῇ
κατά τήν παράδοσιν, ἐπί θρονίσκου
ἐν τῷ Δεσποτικῷ τῆς Ἱερᾶς αὐτοῦ
Μονῆς τῆς Παναγίας τῆς Πευκοβουνογιατρίσσης Κερατέας Ἀττικῆς.
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Σ ΥΝΤΟ ΜΟ Σ Β ΙΟΓΡΑΦ ΙΑ ΤΟΥ ΑΕ ΙΜΝΗΣΤΟ Υ
ΚΑ Ι Α Ο Ι ∆Ι ΜΟ Υ ΠΑ Τ Ρ Ο Σ ΗΜΩ Ν ΚΑ Ι Π Ο ΙΜ Ε ΝΑ Ρ Χ Ο Υ Α Ρ Χ Ι Ε Π Ι Σ Κ Ο Π Ο Υ Μ Α Τ Θ Α Ι Ο Υ Α ´
Ὁ ἀείµνηστος Ἱεράρχης εἶχε γεννηθῆ εἰς τό χωρίον Πανέθηµον, ἐπαρχίας
Κισσάµου τοῦ νοµοῦ Χανίων Κρήτης τήν 1ην Μαρτίου 1861 καί ἔλαβε τό
ὄνοµα Γεώργιος. Γονεῖς του ἦσαν ὁ Ἱερεύς Χαράλαµπος Καρπαθάκης καί
ἡ Πρεσβυτέρα Κυριακή.
Τήν Ἐγκύκλιον παιδείαν ἔλαβεν εἰς
τό Πανέθηµον, εἰς τήν Μονήν Χρυσοπηγῆς Χανίων, εἰς τήν Ἀλεξάνδρειαν, καί εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν
τοῦ Τιµίου Σταυροῦ εἰς Ἱεροσόλυµα.
Παραλλήλως ἔµαθε καί ἐκαλλιέργησε τήν τέχνην τῆς Ἁγιογραφίας.
∆ιάκονος ἐχειροτονήθη ὑπό τοῦ
Πατριάρχου Ἱεροσολύµων Νικοδήµου τό 1885. Ἀπό τό 1886 ἐµόνασε
εἰς τό Κελλίον Ἅγιοι Πάντες τῆς
Ἁγίας Ἄννης εἰς Ἅγιον Ὄρος, ὅπου
ἔλαβε τό Μέγα καί Ἀγγελικόν Σχῆµα
καί µετωνοµάσθη Ματθαῖος.
Τήν 26-7-1893 ἐχειροτονήθη
Ἱεροµόναχος εἰς τήν Μονήν Γρηγορίου καί κατέστη Πνευµατικός
εἰς τήν Μονήν Ἁγίας Λαύρας, εἰς Ὁ Ἱερομόναχος Ματθαῖος κατά τό
τήν Σκήτην τῶν Καυσοκαλυβίων, ἔτος 1916 ὡς ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ
εἰς τήν Μονήν Σίµωνος Πέτρας Ναοῦ Ἀναλήψεως Παγκρατίου Ἀθηνῶν
καί ἀλλοῦ. Συχνά ἀπεστέλετο εἰς τά Ἁγιορείτικα Μετόχια τῶν Ἀθηνῶν καί
τῆς Πελοποννήσου καί εἰς πολλάς περιοδείας.
Τό 1910 ἐχειροτονήθη Ἀρχιµανδρίτης ὑπό τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, γνωρίσας αὐτόν ὡς ∆ιευθυντήν τῆς Ριζαρίου Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς. Ὁ
Ἅγιος Νεκτάριος τοῦ ἐχάρισε καί τό Ἐπιγονάτιόν του, τό ὁποῖον εὑρίσκεται εἰς τό ∆εσποτικόν τῆς Μονῆς Εἰσοδίων Κερατέας.
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Ο ΒΡΕΣΘΕΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
ΠΑΤΗΡ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΕΝΤΕΤΑ ΛΜΕΝΟΣ
ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΑΙΓΙΝῌ
Ἐνταλτήριον
Γράμμα
παρά τοῦ Ἁγίου
Νεκταρίου, Ἐπισκόπου Πενταπόλεως τοῦ ἐν
Αἰγίνῃ, ἀπό μῆνα
Ἀπρίλιον 1910,
ἐπιδοθέν μεθ᾽
Ἱεροῦ Ἐπιγονατίου πρός τόν
Ἱερομόναχον
τότε Ματθαῖον
Καρπαθάκην,
βεβαιοῦν τήν εἰς
αὐτόν ἀνάθεσιν
τοῦ λειτουργήματος τῆς Πνευματικῆς Πατρότητος,
ἤτοι, τοῦ ἀναδέχεσθαι τούς λογισμούς, τά πάθη
καί τάς πράξεις
τῶν ἐξομολογουμένων, τοῦ οἰκονομεῖν τήν σωτηρίαν
τῶν προσερχομένων εἰς μετάνοιαν,
τοῦ ἀποκείρειν
Μοναχούς, τοῦ
ἐξετάζειν τούς
ἀναγομένους εἰς
τό τῆς Ἱερωσύνης
ἀξίωμα, τοῦ γενέσθαι «συνεργός
καί ὑπηρέτης τῆς
παρά Θεοῦ δοθείσης ἡμῖν Πνευματικῆς καί Ἀποστολικῆς Χάριτος».
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Αἱ περιστάσεις τόν ἔφερον πάλιν εἰς τά Ἱεροσόλυµα, ἀργότερον εἰς τήν
Σµύρνην καί τήν Κωνσταντινούπολιν, πάλιν εἰς τό Ἅγιον Ὄρος καί εἰς Ἀθήνας. Τό 1914 ἵδρυσεν Ἱερόν Ἡσυχαστήριον εἰς τόν Καραθῶνα Ναυπλίου.
Τό 1916 ἐδιωρίσθη προϊστάµενος τοῦ Σιµωνοπετρίτικου Μετοχίου τῆς Ἀναλήψεως εἰς τό Παγκράτιον Ἀθηνῶν, ὅπου ἀνέπτυξε σπουδαίαν πνευµατικήν
δραστηριότητα ἥτις παρώξυνε τούς ἐπιχωρίους ἐφηµερίους. Τό 1922 ἐξωρίσθη διά λόγους φθόνου εἰς τήν Μονήν Ζερµπίτσης Σπάρτης. Τό 1923
ἐπανῆλθεν εἰς τό Ἅγιον Ὄρος, ὅπου ἠσκήτευσεν ἐν αὐστηρότητι εἰς τό Κελλίον τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ, θέσις Βίγλα, εἰς ἀπόκρηµνον σπήλαιον, καί εἰς τό ἡσυχαστήριον τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου εἰς τήν ἔρηµον τοῦ Ἁγίου Βασιλείου.
Τό 1926, µετά τήν ἐπάρατον Ἀλλαγήν τοῦ ἡµερολογίου, τῇ προτροπῇ
πολλῶν πιστῶν, ἐξῆλθε τοῦ Ἁγίου Ὄρους πρός ἐνίσχυσιν τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.
Τό 1927 ἵδρυσε τήν Γυναικείαν Ἱεράν Μονήν τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, Πευκοβουνογιατρίσσης, Κερατέας Ἀττικῆς, ἡ ὁποία εἰς τήν ἀκµήν της
ἠρίθµη πλέον τῶν 350 Μοναζουσῶν.
Τό 1934 ἵδρυσε τήν ἀνδρώαν
Τό Κάθισμα τῆς Σίμωνος Πέτρας Ἁγίου
Ἱεράν Μονήν Μεταµορφώ- Ὄρους,
ὅπου ἠγωνίσθη ἀσκητικῶς ὁ Ἱερ/χος
σεως τοῦ Σωτῆρος, εἰς Κρόνι- Ματθαῖος. Δεξιά διακρίνεται ὁ ἴδιος ἐπί
ζαν Κουβαρᾶ Ἀττικῆς, ἡ ὁποία τοῦ παραθύρου ἀτενίζων τήν θάλασσαν.
εἰς τήν ἀκµήν της ἠρίθµη περί τούς 200 Μοναχούς.
Ἵδρυσε τάς δύο Λαύρας, δύο Φάρους τῆς Ὀρθοδοξίας, τοῦ 20οῦ αἰῶνος.
Ἐπίσκοπος ἐχειροτονήθη διά τήν ἀρετήν του τήν 26ην Μαΐου 1935, ὑπό
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῶν ἀκολουθούντων τό πάτριον Ἐκκλησιαστικόν Ἑορτολόγιον, ἀποτελουµένης ὑπό τοῦ ∆ηµητριάδος Γερµανοῦ, τοῦ πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόµου καί τοῦ Ζακύνθου Χρυσοστόµου.
Τέλος, τό 1948 ἐχειροτόνησεν Ὀρθοδόξους Ἐπισκόπους εἰς τήν Μίαν,
Ἁγίαν, Καθολικήν καί Ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν, διά τήν ἀδιάκοπον συνέχισιν τῆς ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ καί τῆς ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΟΧΗΣ, ἕως τῆς ἐνδόξου ∆ευτέρας ἐπί γῆς Παρουσίας τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ
καί Σωτῆρος ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Τήν 14ην Μαΐου 1950 ἐκοιµήθη ἐν Κυρίῳ ὁσιακῶς. Προσετέθη εἰς τούς Πατέρας αὐτοῦ καί συνεκατεριθµήθη µετά τῶν Ἁγίων τῆς Θριαµβευούσης Ἐκκλησίας,
τῶν ἐχόντων τό πολίτευµα αὐτῶν ἐν Οὐρανοῖς. ΑΙΩΝΙΑ ΑΥΤΟΥ Η ΜΝΗΜΗ.
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Δύο πρόσφατοι ἀπόψεις τοῦ Σπηλαίου ὅπου ἀσκήτευσεν ὁ Ἱερομόναχος
Ματθαῖος, κάτωθεν τοῦ Κελλίου Ἅγιος Μηνᾶς εἰς τήν θέσιν Βίγλαν,
Ἀκρωτήριον Ἄκραθως τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἔνθα ἡ πάλη κατά τῶν θανασίμων
ἐχθρῶν,
κόσμου,
σαρκός
καί διαβόλου,
ἔνθα ἡ
κάθαρσις
καί ὁ φωτισμός
καί ἡ ἐξ
ὕψους
ἐνίσχυσις
καί αἱ
ἐλλάμψεις τοῦ
Ἁγίου
Πνεύματος.
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Εἰς τήν ἔνθετον παλαιάν φωτογραφίαν,
τό Κελλίον «Ἅγιος Μηνᾶς» εἰς τήν Βίγλαν
Ἁγ. Ὄρους καί τό κάτωθεν αὐτοῦ Σπήλαιον
τῆς ἀσκήσεως τοῦ Ἱερ/χου Ματθαίου

Ἀριστερά: Ἡ Βίγλα
εἰς τό Ἀκρωτήριον
Ἄκραθως. Κελλίον
Ἁγίου Μηνᾶ καί
Σπήλαιον ἀσκήσεως τοῦ Ἁγίου
Πατρός Ματθαίου.

Κάτω: Ἡ Ἱερά
Μονή Παναγίας
Πευκοβουνογιατρίσσης εἰς Κερατέαν Ἀττικῆς κατά
τήν ἐποχήν τοῦ
κτίτορος αὐτῆς
Ἀρχιμανδρίτου
Ματθαίου Καρπαθάκη, τοῦ κατόπιν Βρεσθένης
Ματθαίου καί μετέπειτα Ἀρχιεπισκόπου τῶν
Γ.Ο.Χ. Ἀθηνῶν
καί πάσης Ἑλλάδος (φωτογραφία
περί τό 1940)
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Ἡ γυναικεία Ἱερά Μονή Παναγίας Πευκοβουνογιατρίσσης. Διακρίνεται εἰς
τό κέντρον τό μεγαλοπρεπές καθολικόν τῆς Μονῆς, ὁ Ἱερός Ναός τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, ὄπισθεν δέ αὐτοῦ τό παρεκκλήσιον τῆς Ἁγίας Τριάδος,
δεξιά ἐπάνω ἡ Ζωοδόχος Πηγή καί ἀριστερά εἰς τό βάθος ὁ Ἅγιος Μόδεστος.

Ἡ νέα ἀνδρώα Ἱερά Μονή τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος
εἰς θέσιν Κουβαρᾶ Ἀττικῆς, κτισθεῖσα μετά τήν Ἀποστασίαν τοῦ 1950.
Διακρίνεται τό καθολικόν τῆς Μονῆς, τά ἐπί τῶν γωνιῶν τέσσαρα Παρεκκλήσια, τό Ἀρχονταρίκιον καί ἄλλοι βοηθητικοί χῶροι.
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Ἄνω: Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῶν διαδόχων τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου ὑπό τόν
Ἀρχιεπίσκοπον Ἀγαθάγγελον, καθήμενον εἰς τό κέντρον. Διακρίνονται ἐξ
ἀριστερῶν, ὁ Πρωτοσύγκελλος Πρωθιερεύς π. Εὐγένιος, ὁ Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος Μελέτιος, ὁ Βρεσθένης Ματθαῖος Β´, ὁ Θεσσαλονίκης Δημήτριος, ὁ
Κιτίου Ἐπιφάνιος, ὁ Μεσσηνίας Γρηγόριος, ὁ Πατρῶν
Ἀνδρέας, ὁ Κορινθίας Κάλλιστος, ὁ Θηβῶν καί Λεβαδείας
Ἰωάννης, ὁ Τρίκκης καί Σταγῶν Βησσαρίων, (περί τό
1960).

Δεξιά: Τά Γραφεῖα τῆς
Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ.
Ἑλλάδος εἰς τόν Β´ ὅροφον
τοῦ Μεγάρου Πεσμαζόγλου,
ὁδός Πανεπιστημίου 39,
Ἀθῆναι. Εἰς τόν ἀριστερόν
ἐξώστην εὑρίσκεται ὁ Ἐπίσκοπος Βρεσθένης Ματθαῖος
μετά τῆς ἀκολουθίας του.
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Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τῶν Γ.Ο.Χ.
Ματθαῖος ἔχων ἐκ δεξιῶν του
τόν Πατρῶν Ἀνδρέα καί ἐξ
ἀριστερῶν του τόν Κορινθίας
Κάλλιστον, κατά τήν πομπήν
πρός κατάδυσιν τοῦ Τιμίου
Σταυροῦ εἰς Φάληρον Πειραιῶς, τήν Ἡμέραν τῶν Θεοφανείων τοῦ 1950

Τμῆμα τῆς ἀδελφότητος τῶν μοναζουσῶν ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ τῶν Εἰσοδίων
τῆς Θεοτόκου Κερατέας ἐντός τοῦ Παρθενῶνος ἐνῶ παρακολουθεῖ
τό Μνημόσυνον τῶν Κτιτόρων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.

KEO 35 READY.qxp:Layout 1

12/9/09

Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος – ἀρ. τεύχ.

8:40 PM

35, ᾽08

Page 167

KHPY• EKK§H™IA™ OP£O¢O•øN - 167-

Μέρος τῆς
ἀδελφότητος τῆς Ἱ.
Μονῆς τῶν
Εἰσοδίων
τῆς Θεοτόκου Κερατέας εἰς
τόν Παρθενῶνα
μετά τῆς
Ἱερᾶς Συνόδου
κατά τόν
Ἑσπερινόν τῆς
Ἀγάπης τό
1959. Διακρίνεται ἡ
λάρναξ
τῶν λειψάνων τοῦ
Κτίτορος
τῆς Μονῆς,
Ἀρχιεπ.
κυροῦ
Ματθαίου.
Ἀναμνηστικόν
ἀπό τήν
τελετήν
τοῦ Ἁγίου
Μύρου καθαγιασθέντος ὑπό
τῆς Ἱερᾶς
Συνόδου
τῶν διαδόχων τοῦ
Βρεσθένης
Ματθαίου
εἰς τήν
Ἱεράν Μονήν Παναγίας Κερατέας, ἐπί Ἀρχιεπισκόπου Ἀγαθαγγέλου,
Μεγάλη Πέμπτη 1958.
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Δύο στιγμιότυπα ἀπό τήν περιφοράν τῆς Σοροῦ κατά τήν κηδείαν τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχ/που Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος Ματθαίου Καρπαθάκη († 14 Μαΐου 1950)
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Ἡ περιφορά τῆς σοροῦ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Γ.Ο.Χ. Ἀθηνῶν καί πάσης
Ἑλλάδος κυροῦ Ματθαίου, εἰς τόν περίβολον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας
Πευκοβουνογιατρίσσης, ἧς ἦτο ὁ κτίτωρ, 3 ἡμέρας μετά τήν κοίμησίν του.

Ἀπό τήν περιφοράν τῆς σοροῦ τοῦ
Ἀρχιεπισκόπου κυροῦ Ματθαίου,
κηδευθέντος μετά ἀπό τριήμερον
λαϊκόν προσκύνημα

Ὁ Τάφος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Γ.Ο.Χ.
Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κυροῦ
Ματθαίου εἰς τόν Παρθενῶνα τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Πευκοβουνογιατρίσσης, ἧς ἦτο ὁ κτίτωρ
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Ε) Α Ι Π Α Λ ΙΝ Ω Δ Ι Α Ι Τ Ω Ν Ψ Ε Υ Δ Ο Ρ Θ Ο Δ Ο Ξ Ω Ν
Π Α ΛΑ Ι Ο Η Μ Ε Ρ Ο Λ ΟΓ Ι Τ Ω Ν, Π Ρ Ω Η Ν Φ Λ Ω Ρ Ι ΝΗ Σ
ΧΡΥΣ ΟΣ ΤΟΜΟΥ ΚΑ Ι ΤΩ Ν Σ ΥΝ ΑΥ Τῼ

Τήν 26ην Μαΐου 1950, µόλις 12 ἡµέρας µετά τήν κοίµησιν τοῦ Ἀειµνήστου
Ἀρχιεπισκόπου Ματθαίου, οἱ τέσσαρες ἐπίσκοποι, ὁ πρώην Φλωρίνης Χρυσόστοµος, ὁ Κυκλάδων Γερµανός, ὁ Χριστιανουπόλεως Χριστόφορος καί ὁ ∆ιαυλείας Πολύκαρπος, διά τῆς Ἐγκυκλίου ἀριθµός 13, δηµοσιευθείσης εἰς τό ἐπίσηµον Περιοδικόν των, «Ἡ Φωνή τῆς Ὀρθοδοξίας » ἀριθµ. τεύχους 86, 12 Ἰουνίου 1950, σελ.
7, ἀπεκήρυξαν ὅσα εἶχον γράψει, ὑπογράψει καί δηµοσιεύσει ἀπό τό 1937 ἕως τότε,
καθώς καί τά περί «∆υνάµει καί Ἐνεργείᾳ», καί εἶπον ὅτι ἐπιστρέφουν εἰς τήν
Ὀρθόδοξον Ὁµολογίαν τήν ὁποίαν εἶχον διακηρύξει τόν Μάϊον τοῦ 1935.
Ἐπί λέξει δέ ἐδήλουν: « Κατά τό Σωτήριον ἔτος 1935 ἐκηρύξαµε τήν Ἐκκλησίαν
τῶν Καινοτόµων Νεοηµερολογιτῶν ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΗΝ · ἐπαναλαµβάνοµεν καί αὖθις τήν
τοιαύτην διακήρυξιν καί κατά συνέπειαν ἐντελλόµεθα τήν ἐφαρµογήν τοῦ Α´ Κανόνος τοῦ Μεγάλου Βασιλείου δεδοµένου ὅτι τά ὑπό τῶν Νεοηµερολογιτῶν τελούµενα Μυστήρια, ὡς Σχισµατικῶν ὄντων τούτων, στεροῦνται τῆς Ἁγιαστικῆς
Χάριτος. . . . . . Προσκαλοῦντες δέ ὑµᾶς, αἵροµεν τά ἐξ ὑπαιτιότητος ἡµῶν δηµιουργηθέντα σκάνδαλα καί πρός τοῦτο ἀνακαλοῦµεν καί ἀποκηρύσσοµεν πᾶν ὅ,τι
ἀπό τοῦ ἔτους 1937 ἕως σήµερον ἐγράφη καί ἐλέχθη ὑφ᾽ ἡµῶν, διά κηρυγµάτων,
διασαφήσεων, δηµοσιευµάτων καί Ἐγκυκλίων, ἀπάδον καί ἀντιστρατευόµενον
πρός τάς Ἀρχάς τῆς Ὀρθοδόξου Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ καί τοῦ ὑφ᾽
ἡµῶν διεξαγοµένου Ἱεροῦ Ἀγῶνος ὑπέρ τῆς Ὀρθοδοξίας οὗτινος τό κήρυγµα περιλαµβάνεται ἐν τῇ ἐκδοθείσῃ Ἐγκυκλίῳ ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου κατά τό ἔτος 1935
ἄνευ οὐδεµιᾶς προσθήκης καί ἀφαιρέσεως καί αὐτόν ἀκόµη τόν ἐπιστηµονικόν
ὅρον «∆υνάµει καί Ἐνεργείᾳ » . . . . ἐπ᾽ εὐκαιρίᾳ διακηρύσσοµεν ὅτι πάντες ἡµεῖς
δέον νά φυλάσσωµεν τήν ὑφ᾽ ἡµῶν δοθεῖσαν Ὁµολογίαν ἐν ἔτει 1935 ἀκεραίαν
µέχρι τέλους τῆς ζωῆς ἡµῶν ἐπικαλούµενοι τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ διά πᾶσαν παρέκκλισιν. Στῶµεν ὅθεν καλῶς. Μετ᾽ Εὐχῶν ∆ιαπύρων
Ἡ Ἱερά Σύνοδος
Ὁ Πρόεδρος
Τά Μέλη
† Ὁ Πρώην Φλωρίνης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ,
† Ὁ Κυκλάδων ΓΕΡΜΑΝΟΣ
† Ὁ Χριστιανουπόλεως ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
† Ὁ ∆ιαυλείας ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ »
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Ἡ ὑπ᾽ ἀριθμ. 13/26-5-1950 Ἐγκύκλιος τῶν 4 Δεκατριμεριτῶν Ἐπισκόπων,
Πρώην Φλωρίνης, Κυκλάδων, Χριστιανουπόλεως καί Διαυλείας
(ἐκ τοῦ περιοδικοῦ «Φωνή τῆς Ὀρθοδοξίας», τ. 86, Ἰούνιος 1950, σελ. 7)
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Ἡ ἐν λόγῳ Ἐγκύκλιος ὑπ᾽ ἀριθµ. 13/26-5-1950 τῶν τεσσάρων Ἐπισκόπων
ΑΠΟΤΕΛΕΙ τήν Μεγαλυτέραν ∆ΙΚΑΙΩΣΙΝ τῶν Χειροτονιῶν Ἐπισκόπων αἱ
ὁποῖαι ἐγένοντο ὑπό τοῦ Ἀειµνήστου Ἐπισκόπου Βρεσθένης Ματθαίου (Καρπαθάκη) τόν Σεπτέµβριον τοῦ 1948, ἀποδεικνύουσα αὐτάς ∆ΟΓΜΑΤΙΚΩΣ ΚΑΝΟΝΙΚΑΣ, διότι δι᾽ αὐτῆς ὁµολογοῦν µόνοι των οἱ 4 Ἐπίσκοποι, ὁ πρ. Φλωρίνης καί λοιποί, ὅτι τό 1948 δέν ὑφίστατο οὔτε εἷς ἄλλος Ὀρθόδοξος Ἐπίσκοπος,
οὕτως ὥστε νά δύναται κανείς νά ἐπικαλεσθῇ τόν Α´ Ἀποστολικόν Κανόνα.
Ἡ ἐν λόγῳ Ἐγκύκλιος ΑΠΟΤΕΛΕΙ ἀναντίρρητον ΑΠΟ∆ΕΙΞΙΝ ὅτι κατά τό
1948 ὁ µόνος Ὀρθόδοξος Ἐπίσκοπος ἦτο ὁ Βρεσθένης Ματθαῖος, διότι διά τῆς
ἰδίας αὐτῶν ὁµολογίας ἐν τῇ Ἐγκυκλίῳ των διακηρύσσουν ὅτι, οὔτε ὁ πρ.
Φλωρίνης Χρυσόστοµος, οὔτε ὁ Κυκλάδων Γερµανός, οὔτε ὁ Χριστιανουπόλεως Χριστόφορος, οὔτε ὁ ∆ιαυλείας Πολύκαρπος, ἦσαν Ὀρθόδοξοι κατά
τό 1948 ὅτε ἐγένοντο αἱ χειροτονίαι. Καθώς µόνοι των διά τῆς Ἐγκυκλίου
των ὁµολογοῦν, ἀπό τό 1937 ἕως τήν 26ην Μαΐου τοῦ 1950 δέν ἦσαν Ὀρθόδοξοι, καί µόλις τόν Μάϊον τοῦ 1950 ἐπανῆλθον καί ἐπέστρεψαν εἰς τήν
Ὀρθοδοξίαν τήν ὁποίαν εἶχον ὁµολογήσει τό 1935, γράφοντες: «αἵροµεν τά
ἐξ ὑπαιτιότητος ἡµῶν δηµιουργηθέντα σκάνδαλα καί πρός τοῦτο ἀνακαλοῦµεν
καί ἀποκηρύσσοµεν πᾶν ὅ,τι ἀπό τοῦ ἔτους 1937 ἕως σήµερον ἐγράφη καί ἐλέχθη
ὑφ᾽ ἡµῶν, διά κηρυγµάτων, διασαφήσεων, δηµοσιευµάτων καί Ἐγκυκλίων . . .
καί αὐτόν ἀκόµη τόν ἐπιστηµονικόν ὅρον ∆υνάµει καί Ἐνεργείᾳ . . .»
Ἡ ἐν λόγῳ Ἐγκύκλιος ΑΠΟΤΕΛΕΙ ριζικήν ΑΝΑΤΡΟΠΗΝ καί Ἐκµηδένισιν
τοῦ ἐπιχειρήµατός των, ὅτι δῆθεν κατά τό 1948 ὁ Βρεσθένης Ματθαῖος
ἠγνόησε τούς Ὀρθοδόξους Ἐπισκόπους καί προέβη µόνος του εἰς χειροτονίας νέων Ἐπισκόπων. ∆ιότι ἐν αὐτῇ ὁµολογεῖται ρητῶς καί κατηγορηµατικῶς ὅτι οὗτοι δέν ἦσαν Ὀρθόδοξοι καθ᾽ ὅλον τό διάστηµα ἀπό τό 1937 ἕως
τό 1950 καί βεβαίως δέν ὑπῆρχον οὔτε κάποιοι ἄλλοι.
Οἱ ἴδιοι λοιπόν µαρτυροῦν ὅτι ἀπό τό 1937 ἕως τό 1950 δέν ἦσαν Ὀρθόδοξοι καί
ὅτι τότε, τόν Μάϊον τοῦ 1950, ἐπανέρχονται εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ὁµολογίαν
τοῦ 1935. Τοῦτο σηµαίνει ὅτι κατά τό 13ετές ἐκεῖνο διάστηµα, καί ἰδιαιτέρως
κατά τό 1948 ὅτε ἐγένοντο αἱ χειροτονίαι, δέν ὑπῆρχον ἄλλοι Ὀρθόδοξοι Ἐπίσκοποι πλήν τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου. Ἐκεῖνος µόνος διεκράτει ἀδιακόπως,
ἀνοθεύτως καί ἀπαρασαλεύτως τήν ∆ιακηρυχθεῖσαν τόν Μάϊον τοῦ 1935
Ὀρθόδοξον ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ Πίστεως καί ΑΠΟΚΗΡΥΞΙΝ τῆς Κακοδόξου Νεοηµερολογιτικῆς Ἐκκλησίας καί τῶν κοινωνούντων αὐτῆς ὡς ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΩΝ, ὡς
Ἀποκεκοµµένων τοῦ Σώµατος τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς
Ἐκκλησίας, καί τῶν Μυστηρίων αὐτῶν Στερουµένων τῆς Θείας Χάριτος τοῦ
Ἁγίου Πνεύµατος, συµφώνως πρός τάς Ἀποφάσεις τῶν τριῶν Πανορθοδόξων Συνόδων τοῦ 1583, 1587 καί 1593.
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Ἡ Ὀρθόδοξος Ὁµολογία τόν Μάϊον τοῦ 1935 διεκήρυσσε τοῦτο ὄχι µόνον διά
τήν Νεοηµερολογιτικήν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος ἀλλά καί διά πᾶσαν ἄλλην
τοπικήν Ἐκκλησίαν ἔχουσαν πνευµατικήν καί ἐκκλησιαστικήν ἐπικοινωνίαν
µετ᾽ αὐτῆς, ἔστω καί ἄν αὕτη ἠκολούθη τό Παλαιόν Ἡµερολόγιον. Ἄλλωστε
δι᾽ αὐτό καί τό 1935 ἐγένοντο χειροτονίαι Ἐπισκόπων. Ἐάν ἡ Νεοηµερολογιτική
Ἐκκλησία καί αἱ κοινωνοῦσαι µετ᾽ αὐτῆς Παλαιοηµερολογιτικαί ἦσαν Ὀρθόδοξοι, τότε αἱ χειροτονίαι τοῦ 1935 θά ἦσαν Ἄκυροι, Ἀνυπόστατοι καί Καταδικαστέαι, οἱ δέ χειροτονήσαντες καί χειροτονηθέντες θά ἦσαν Σχισµατικοί.
Ἐπί πλέον τούτων, ἡ ἐν λόγῳ Ἐγκύκλιος, ἀριθµ. 13/26-5-1950 τοῦ πρ.
Φλωρίνης καί τῶν ἄλλων τριῶν Ἐπισκόπων, ΑΠΟΤΕΛΕΙ καί ΑΚΑΤΑΜΑΧΗΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ὅτι εἰς τάς τελεσθείσας χειροτονίας Ἐπισκόπων ὑπό τοῦ
Βρεσθένης Ματθαίου τό 1948 δέν ἔχει ἐφαρµογήν οὔτε ὁ Α´ Ἀποστολικός Κανών οὔτε οἱοσδήποτε ἄλλος προβλέπει τήν ὑπό δύο ἤ τριῶν Ἐπισκόπων χειροτονίαν Ἐπισκόπου. Καί τοῦτο διότι αὕτη µαρτυρεῖ καί βεβαιώνει τήν
ὁµολογίαν τῶν 4 Ἐπισκόπων ὅτι, κατά τήν περίοδον ἐκείνην πέραν τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου, ∆ΕΝ ΥΠΗΡΧΟΝ ΑΛΛΟΙ ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ.
Ὁ Α´ Ἀποστολικός Κανών καί οἱ σχετικοί ἄλλοι Κανόνες ἐντέλλονται τήν
συµµετοχήν καί ἄλλων Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων ΕΦ’ ΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ, ὄχι
ὅµως καί ὅταν δέν ὑπάρχουν. Οἱ Κανόνες αὐτοί προϋποθέτουν ὅτι ὑπάρχουν
καί ἄλλοι Ὀρθόδοξοι Ἐπίσκοποι καί δι᾽ αὐτό ἀπαγορεύουν τήν χειροτονίαν
ὑφ᾽ ἑνός καί κηρύσσουν αὐτήν Ἄκυρον. Ὅταν ὑπάρχουν καί ἄλλοι Ὀρθόδοξοι Ἐπίσκοποι καί δέν καλοῦνται νά συµµετάσχουν εἰς τήν χειροτονίαν
Ἐπισκόπου ὑπάρχει παράβασις. Ὅταν ∆ΕΝ ὑπάρχουν ἄλλοι Ὀρθοδοξοι Ἐπίσκοποι, ποῖος νά κληθῇ νά συµµετάσχῃ εἰς τήν Ἐκλογήν καί Χειροτονίαν
Ἐπίσκόπου; Ἀπαγορεύεται νά χειροτονήσῃ µόνος του ὁ εἶς, ἐφ᾽ ὅσον ὑπάρχῃ
καί ἕτερος. Ὅταν ὅµως δέν ὑπάρχῃ ἄλλος Ἐπίσκοπος δέν δύναται νά γίνεται ἐπίκλισις τοῦ Α´ Ἀποστολικοῦ ἤ οἱουδήποτε ἄλλου σχετικοῦ Κανόνος.
∆ΕΝ ἀπαγορεύουν οἱ Ἱεροί Κανόνες τήν ὑφ᾽ ἑνός χειροτονίαν ὅταν δέν
ὑπάρχῃ ἄλλος, ὡς ἀδυνατοῦντος τοῦ ἑνός, ὡς µή ἔχοντος τήν πρός τοῦτο
ἱερουργικήν ἱκανότητα. Οὐδείς Κανών ἀναφέρει ὅτι ἀπαγορεύεται νά χειροτονῆται Ἐπίσκοπος ὑπό ἑνός Ἐπισκόπου ὅταν δέν ὑφίσταται ἄλλος Ὀρθόδοξος Ἐπίσκοπος. Ἡ ἀπαγόρευσις ἰσχύει ὅταν ὑπάρχῃ ἔστω καί ἕνας ἀκόµη
Ὀρθόδοξος Ἐπίσκοπος. Ὅταν ὅµως δέν ὑπάρχῃ ἄλλος Ἐπίσκοπος πλέον τοῦ
ἑνός, ὅπως ἀπεδείχθη ἱστορικῶς ὅτι δέν ὑπῆρχεν ἄλλος τό 1948, τότε δέν
ἔχει ἐφαρµογήν ἡ ἀπαγόρευσις τοῦ Κανόνος αὐτοῦ καί τῶν ἄλλων σχετικῶν.
Οἱ Κανόνες αὐτοί προϋποθέτουν ὅτι ὑπάρχουν καί ἄλλοι Ἐπίσκοποι ἤ ὅτι
ὑπάρχει Σύνοδος Ἐπισκόπων καί διαλαµβάνουν τήν περίπτωσιν παραβάσεως
τῆς Συνοδικότητος διά τῆς ὑφ᾽ ἑνός χειροτονίας.
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∆έν ὑπάρχει Κανών νά ἀπαγορεύῃ τόν ἕνα ἐπίσκοπο νά χειροτονῇ ὅταν
εἶναι µόνος του καί δέν ὑπάρχῃ ἄλλος Ὀρθόδοξος Ἐπίσκοπος.
∆ιά τῆς ἐν λόγῳ λοιπόν Ἐγκυκλίου 13/26 Μαΐου 1950, καί οἱ 4 τότε ἐπιζῶντες
Ἀρχιερεῖς ΕΠΕΒΕΒΑΙΩΣΑΝ Α∆ΙΑΨΕΥΣΤΩΣ τήν ΙΣΤΟΡΙΚΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ὅτι ὁ ΜΟΝΟΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ὁ ὁποῖος ὑπῆρχεν τόν Σεπτέµβριον τοῦ 1948 ἦτο ὁ Βρεσθένης Ματθαῖος (Καρπαθάκης). ∆ιά τοῦτο δέν
δύνανται νά ἐπικαλοῦνται οὔτε τόν Α´ Ἀποστολικόν Κανόνα οὔτε ἄλλους
σχετικούς Κανόνας, καθώς προϋπόθεσις τῆς ἐφαρµογῆς ὅλων τῶν Κανόνων
αὐτῶν εἶναι ὅτι, ἐνῶ ὑπάρχουν καί ἄλλοι Ἐπίσκοποι ἀγνοοῦνται αὐθαιρέτως. Τό 1948, κατά τήν ἰδίαν αὐτῶν ὁµολογίαν οἱ 4, ∆ΕΝ ἦσαν Ὀρθόδοξοι.
∆ηλαδή τό 1948 ∆ΕΝ ΥΠΗΡΧΟΝ ἄλλοι Ὀρθόδοξοι Ἐπίσκοποι.
Ἐπί πλέον, γεννᾶται τό ἐρώτηµα, διατί δέν ἔκαναν αὐτήν τήν Ὁµολογίαν τό
θέρος τοῦ 1948 ὥστε νά ἑνωθοῦν µετά τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου, ὅταν αὐτός τό
ἐζήτη ἀπό τόν πρώην Φλωρίνης Χρυσόστοµον µέ τήν ἀπό 9-7-1948 ἐπιστολήν του;
Ἡ ἐκ µέρους των ἔλλειψις αὐτῆς τῆς Ὀρθοδόξου Ὁµολογίας τό 1948, τούς
ἀπέκλεισεν ἀπό τήν συµµετοχήν των εἰς τάς χειροτονίας Ἐπισκόπων τάς
ὁποίας ∆ικαίως καί Κανονικῶς ἐτέλεσεν µόνος του τότε ὁ Βρεσθένης Ματθαῖος.
Μή θέλοντες νά ὁµολογήσουν τό 1948 ὅ,τι ὡµολόγουν τόν Μάϊον τοῦ 1935,
ἔλυσαν τάς χεῖρας τοῦ Βρεσθένης νά χειροτονήσῃ Ἐπισκόπους µόνος του καί
ἐξησφάλισαν τήν ἀδιαµφισβήτητον Κανονικότητα καί Ἐγκυρότητα τῶν Χειροτονιῶν Ἐπισκόπων εἰς τάς ὁποίας προέβη τότε οὗτος.
Πλήν τῶν ἄλλων προαναφερθέντων ἱστορικῶν στοιχείων, διά τῆς ἐν
λόγῳ Ἐγκυκλίου, ἀριθµ. 13/26-5-1950, ἡ ὁποία βεβαιώνει ὅτι κατά τό 1948
∆ΕΝ ΥΠΗΡΧΕΝ ΑΛΛΟΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ, ΑΠΟ∆ΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΟΤΙ
ΑΙ ΤΕΛΕΣΘΕΙΣΑΙ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΒΡΕΣΘΕΝΗΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΥΡΟΝ, ΚΑΝΟΝΙΚΗΝ ΚΑΙ ∆ΟΓΜΑΤΙΚΗΝ ΥΠΟΣΤΑΣΙΝ καί δέν δύναται νά ἐγερθῇ περί αὐτῶν ἀµφισβήτησις ὑπό οὐδενός.
Ἀλλά καί αὕτη ἡ Ὁµολογία τήν ὁποίαν διετύπωσαν εἰς τήν Ἐγκύκλιον τῆς
26ης Μαΐου 1950, Ἐκκλησιαστικῶς, Κανονικῶς καί Ἱστορικῶς ἐξεταζοµένη,
ἦτο ὑποκριτική καί µόνον φαινοµενικῶς Ὀρθόδοξος, καί δέν τούς ἀπεκατέστησεν εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν διά πολλούς λόγους:
α) ∆ΙΟΤΙ δέν ἀνέφερον τό γεγονός ὅτι κατά τό διάστηµα 1937-1950, κατά
τό ὁποῖον αὐτοί δέν ἦσαν Ὀρθόδοξοι, ὁ Βρεσθένης Ματθαῖος ἦτο ὁ µόνος
Ὀρθόδοξος Ἐπίσκοπος.
β) ∆ΙΟΤΙ δέν ἀνεγνώρισαν τάς Χειροτονίας Ἐπισκόπων ὑπό τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου τό 1948, ὅτι ἦσαν Κανονικαί καί Ὀρθόδοξοι, ὡς ὑπό τοῦ µόνου τότε Ὀρθοδόξου Ἐπισκόπου τελεσθεῖσαι, τήν στιγµήν κατά τήν ὁποίαν
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διά τούς ἑαυτούς των ὡµολόγουν δηµοσίως ὅτι κατά τό 13ετές διάστηµα
1937-1950 δέν ἦσαν Ὀρθόδοξοι καί ὅτι µόλις τόν Μάϊον τοῦ 1950 ἐπέστρεφον εἰς τήν Ὁµολογίαν τοῦ 1935.
γ) ∆ΙΟΤΙ δέν ἀπηυθύνθησαν πρός τούς ὑπάρχοντας Ὀρθοδόξους Ἐπισκόπους, τούς ἀπό Ματθαίου προερχοµένους, διά νά φανῇ ὅτι ὄντως πιστεύουν
εἰς τά ὅσα γράφουν εἰς τήν Ἐγκύκλιόν των, ὅτι δηλαδή πράγµατι ἐπιστρέφουν εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ὁµολογίαν τοῦ 1935 τήν ὁποίαν παραδέχονται ὅτι
δέν εἶχον κατά τό διάστηµα 1937 - 1950.
δ) ∆ΙΟΤΙ δέν ἀπεκήρυξαν τήν Νεοηµερολογιτικήν Ἐκκλησίαν ἐπισήµως
διά ∆ικαστικοῦ Κλητῆρος ὡς εἶχον πράξει τόν Μάϊον τοῦ 1935.
ε) ∆ΙΟΤΙ ἀντί νά προσέλθουν εἰς τούς ὑπάρχοντας Ὀρθοδόξους Ἐπισκόπους
πρός Ἕνωσιν, ἀπέσπασαν πιστούς ἐκ τῆς δικαιοδοσίας τῶν Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων, εἰσέβαλον εἰς τήν Ἀνδρώαν Μονήν Μεταµορφώσεως τοῦ κτίτορος
Ματθαίου εἰς Κουβαρᾶν Κερατέας, προεκάλεσαν διχασµόν καί βιαιοπραγίας
εἰς τήν Ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, προέβησαν ἀνόµως εἰς χειροτονίας
Μοναχῶν καί Κληρικῶν ἐντός τῆς Μονῆς τοῦ Ἀειµνήστου Ματθαίου
ἀγνοοῦντες τούς Ἀρχιερεῖς του, ὡδήγησαν τούς Μοναχούς εἰς µακροχρονίους δικαστικούς ἀγῶνας µεταξύ των, καί τελικῶς ἐξεδίωξαν τούς ἐναποµείναντας Ὀρθοδόξους Μοναχούς οἱ ὁποῖοι ἠναγκάσθησαν νά οἰκοδοµήσουν
νέαν Μονήν εἰς παρακείµενον χῶρον.
στ) ∆ΙΟΤΙ ἐάν ἐπίστευον ὅτι, διά τῆς ἐν λόγῳ Ἐγκυκλίου, 13/26 Μαΐου
1950, (ἡ ὁποία ἀναιρεῖ ὡς κακοδόξους ὅλας τάς θέσεις των τάς δηµοσιευθείσας µεταξύ 1937 καί 1950 καί ὁµολογεῖ ἐπιστροφήν εἰς τήν Ὁµολογίαν τοῦ
1935), ἐπέστρεφον εἰς τήν Ὀρθοδοξίαν, τότε πῶς δέν ἦσαν δι᾽ αὐτούς Ὀρθόδοξοι ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι πάντοτε ἵσταντο εἰς τήν Ὁµολογίαν τοῦ 1935, ἤτοι
ὁ Βρεσθένης Ματθαῖος καί οἱ Ἀρχιερεῖς του καί οἱ ἕως τέλους σύν αὐτῷ, οἱ
ὁποῖοι ποτέ δέν παρέκκλινον ἀπό αὐτήν τήν Ὀρθόδοξον Ὁµολογίαν οὔτε
ἀπώλεσαν αὐτήν;
ζ) ∆ΙΟΤΙ τήν 11ην ∆εκεµβρίου 1950, ἀπεκαλύφθη πλήρως τό ψευδές καί
ὑποκριτικόν τῆς Ὁµολογίας τῆς 26ης Μαΐου 1950, ἡ ὁποία εἰς ἄλλας σκοπιµότητας ἀπέβλεπεν καί δέν ἦτο Ὀρθόδοξος.
Μέ δηµοσίευµά του εἰς τήν Ἐφηµερίδα «Βραδυνήν» 11-12-1950, ὁ πρώην Φλωρίνης Χρυσόστοµος ἀνακαλεῖ τήν Ἐγκύκλιον τῆς 26ης Μαΐου 1950, ἀποκαλῶν
αὐτήν πρᾶξιν ἀµύνης καί µή θεωρῶν αὐτήν ὡς Ὀρθόδοξον Ἐκκλησιολογικήν
∆ιακήρυξιν. ∆ιότι µεταξύ ἄλλων ἐν αὐτῇ γράφει: « Εἶναι µέν ἀληθές ὅτι ἡµεῖς,
ἀπεφύγαµεν κατ᾽ ἀρχάς ἐκ σεβασµοῦ πρός τήν ἔννοιαν τῆς Ἐκκλησίας νά κηρύξωµεν αὐτήν ὡς Σχισµατικήν δι᾽ Ἐκκλησιαστικῆς Ἐγκυκλίου, ἐνῶ αὕτη ἐκήρυξεν ἡµᾶς
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Σχισµατικούς ἐπί δικαστηρίου . . . . τότε λοιπόν καί ἡµεῖς ἐν ἀµύνῃ εὑρισκόµενοι ἐξαπελύσαµεν τήν σχετικήν Ἐγκύκλιον πρός καθησύχασιν τῆς ἐξεγερθείσης συνειδήσεως τοῦ ποιµνίου ἡµῶν».
∆ηλώνει δέ ἐπί πλέον ὅτι
δέν θεωρεῖ Σχισµατικήν τήν
Ἐκκλησίαν τοῦ Νέου Ἡµερολογίου. Ἀναφέρει ὅτι τό
Παλαιόν Ἡµερολόγιον προεκάλεσε Σχίσµα καί ἔπρεπε
νά συγκρατηθῇ, ἔστω καί
διά τῆς ὑποκρίσεως, ἐντός
τῶν ὁρίων τά ὁποῖα δέν θά
ἔθιγον τήν Ἐκκλησίαν τοῦ
Νέου Ἡµερολογίου. Συνεχίζων γράφει: « Τό Παλαιόν
Ἑορτολόγιον εἶναι µία ζωτ ι κ ή ἀ ρτ η ρ ί α, δ ι ᾽ ἧ ς δ ι ο χ ε τεύεται τό καθαρόν Ὀρθόδοξον Αἷµα εἰς τήν καρδίαν τῆς
Ἐκκλησίας [ἐννοεῖ τήν Νεοηµερολογιτικήν] . . . . Ἐάν
δ έ ἡ µε ῖ ς ο ἱ Ἀ ρ χ ι ε ρ ε ῖς δ έ ν
ἐξήλθοµεν ἀµέσως εἰς τόν
Ἑορτολογικόν Ἀγῶνα, τοῦτο
ἐπράξαµεν, ἵνα µή γίνωµεν
α ἴ τ ι ο ι Σ χ ί σµ α τ ο ς ἀ φ ᾽ ἑ ν ό ς
καί ἀφ᾽ ἑτέρου διότι ἠλπίζοµεν σύν τῷ χρόνῳ καί τήν
π ρ ο σ χ ώ ρ ησ ι ν τ ῶ ν λ ο ι π ῶ ν
Ἐκκλησιῶν εἰς τό Νέον Ἡµε- Τμήματα τοῦ δημοσιευθέντος ἄρθρου τοῦ πρώην
ρολόγιον [ἐννοεῖ ὅτι ἐάν καί Φλωρίνης Χρυσοστόμου μέ τήν ὑπογραφήν του
τά ὑπόλοιπα Πατριαρχεῖα εἰς τήν ἐφημερίδα «Βραδυνή» 11-12-1950, εἰς
ἐδέχοντο τό Νέον Ἡµερο- τό ὁποῖον οὐσιαστικῶς ἀνακαλεῖ τήν Ἐγκύκλιον
λόγιον δέν θά ὑφίστατο τῆς 26-5-1950, ἀναγνωρίζει τήν Νεοημερολογιτικήν Ἐκκλησίαν ὡς Ὀρθόδοξον, ὁμολογεῖ ὅτι
πρόβληµα καί θά τό ἐδέ- ὑποκρίνεται τόν παλαιοημερολογίτη καί δηλώνει
χοντο καί αὐτοί].. Ἀλλ᾽ ὅτε ὅτι περιμένει μίαν μέλλουσαν Σύνοδον διά νά
εἴδοµεν ὅτι τό Σχίσµα ἐδηµι- κρίνῃ τό θέμα τῆς Ἀλλαγῆς τοῦ Ἡμερολογίου.
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ουργήθη ὑπό τῶν Παλαιοηµερολογιτῶν καί ἄνευ ἡµῶν καί ὅτι τοῦτο . . . ἐξετρέπετο
εἰς ἀκρότητας ἐπί ζηµίᾳ τοῦ κύρους τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ γοήτρου τῆς Ἱεραρχίας
[ἐννοεῖ τῆς Νεοηµερολογιτικῆς].. . . ἀπεδύθηµεν εἰς τόν Ἀγῶνα. . . . Καί ἐνῶ ἡ
Ἱεραρχία χάριν τοῦ κύρους τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ γοήτρου αὐτῆς ἔδει νά εἰσηγηθῇ
εἰς ἕνα Μητροπολίτην νά ΥΠΟΚΡΙΘῌ τόν Παλαιοηµερολογίτην [δηλαδή ὁ ἴδιος ὑπεκρίθη τόν Παλαιοηµερολογίτην] καί νά τεθῇ ἐπί κεφαλῆς τῶν Παλαιοηµερολογιτῶν, ὅπως συγκρατήσῃ τόν Ἀγῶνα εἰς τά ὅρια τά κανονικά, µόλις ἐξῆλθον εἰς τόν
Ἱερόν Ἀγῶνα ἰδεολόγοι Ἀρχιερεῖς [ἐννοεῖ τήν ὁµάδα τῶν τριῶν οἱ ὁποῖοι ἐπέστρεψαν τό 1935] ὅπως κατευθύνωσιν αὐτόν καί συγκρατήσωσιν εἰς τά πλαίσια
τῶν Ἱερῶν Κανόνων . . .» Ὑποστηρίζει κατ᾽ ἐπανάληψιν ὅτι τό Πάτριον Ἑορτολόγιον εἶναι µία ἰδεολογία καί αὐτός ἕνας ἰδεολόγος, καί ὄχι ὅτι ὁ Ἀγών τῶν
Γ.Ο.Χ. εἶναι Ἀγών τῆς Στρατευοµένης Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ κατά τοῦ Οἰκουµενιστικοῦ Νεοηµερολογιτικοῦ Σχίσµατος.
Ἐν τέλει, εἰς τήν αὐτήν δηµοσίευσιν, προτείνει πρός τήν Ἐκκλησίαν τοῦ
Νέου Ἡµερολογίου καί πρός τό Κράτος νά δείξουν ἀνοχήν «µέχρις οὗ συνέλθῃ
µία Πανορθόδοξος ἤ Μεγάλη Τοπική Σύνοδος, µόνη ἁρµοδία νά λύσῃ ἐγκύρως καί
τελεσιδίκως τό ἀπό 25ετίας σοβοῦν σοβαρόν τοῦτο ζήτηµα ».
∆ι᾽ αὐτῆς τῆς Ἐγκυκλίου, ἀλλά καί διά τοῦ ἄρθρου εἰς τήν «Β
Βραδυνήν» τελικῶς
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ Α∆ΙΑΨΕΥΣΤΩΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΣ διά µίαν εἰσέτι φοράν ὅτι δέν
ὑπῆρχεν ἄλλος Ὀρθόδοξος Ἐπίσκοπος τό 1948 πλήν τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου.
Βραδυνήν» τήν ὑπογράφει ὁ ἴδιος ὁ πρώην
Τήν δηµοσίευσιν αὐτήν εἰς τήν «Β
Φλωρίνης. ∆ηλαδή δηλώνει ἐπισήµως ὅτι τό Νέον Παπικόν Ἡµερολόγιον
∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ὁριστικῶς, ἐγκύρως καί τελεσιδίκως καταδικασµένον!
Ποῖον λοιπόν ἐξηπάτει τό 1935, τόν ἑαυτόν του ἤ ἄλλους;
Πότε ἐσκέπτετο καί ἐνήργει Ὀρθοδόξως, τόν Μάϊον τοῦ 1935 ἤ τόν ∆εκέµβριον τοῦ 1950;
Τί νόηµα εἶχε ἡ ἀπό 13/26-5-1950 Ἐγκύκλιος; Ποίαν διπλωµατίαν ἤ σκοπιµότητα ἐξυπηρέτει; Νά ἐξαπατήσῃ τούς ἀφελεῖς; Νά διαλύσῃ καί ὑφαρπάξῃ
τάς Ἱεράς Μονάς τοῦ ἀειµνήστου Ἀρχιεπισκόπου Ματθαίου;
Κατά τούς Φλωρινικούς, ἡ µέλλουσα νά συγκληθῇ Πανορθόδοξος ἤ Μεγάλη Τοπική Σύνοδος θά εἶναι ἁρµοδία νά λύσῃ ἐγκύρως καί τελεσιδίκως
τό θέµα τοῦ Νέου Ἡµερολογίου. Αἱ παρελθοῦσαι, αἱ Οἰκουµενικοῦ κύρους,
Πανορθόδοξοι Σύνοδοι τῶν ἐτῶν 1583, 1587, 1593, δέν ἦσαν ἁρµόδιαι διά νά
ἀποφασίσουν ἐγκύρως, ὁριστικῶς καί τελεσιδίκως περί τῆς Ἀπαγορεύσεως
καί Καταδίκης τοῦ Παπικοῦ Ἡµερολογίου;
Ἐάν δέν ἦσαν ἁρµόδιαι, τότε διατί τόν Μάϊον τοῦ 1935 ὁ πρώην Φλωρίνης καί οἱ σύν αὐτῷ Ἀπεκήρυξαν ὡς ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΗΝ τήν Νεοηµερολογιτι-
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κήν Ἐκκλησίαν καί µάλιστα προέβησαν εἰς χειροτονίας Ἐπισκόπων; Ἐάν
ὄντως δέν ἦσαν ἁρµόδιαι, τότε αἱ πράξεις τοῦ Μαΐου τοῦ 1935 ἦσαν Ἀντικανονικαί, Ἄκυραι καί Καταδικαστέαι ! Καί αὐτοί ἦσαν Σχισµατικοί ! ! !
Γεννᾶται βεβαίως καί µία σειρά ἐρωτηµάτων δι᾽ ὅσους ἕως τότε συνεπορεύοντο µετά τῶν Ὀρθοδόξων Ἀρχιερέων τοῦ Ματθαίου, ἀλλ᾽ ἀπεστάτησαν
ἀπό αὐτούς καί ἀπό τήν Ὀρθοδοξίαν καί ἠκολούθησαν τόν πρώην Φλωρίνης καί τούς σύν αὐτῷ εἰς τήν κακοδοξίαν, µέ τήν δικαιολογίαν τῆς Ἐγκυκλίου τῆς 26ης Μαΐου 1950:
Πρῶτον, ἐάν ἐπίστευσαν ὅτι διά τῆς ἐν λόγῳ Ἐγκυκλίου ὁ πρ. Φλωρίνης
καί οἱ σύν αὐτῷ ἐπέστρεψαν εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, διατί ἔφυγον
αὐτοί ἀπό τούς µηδέποτε κακοδοξήσαντας Ὀρθοδόξους Ἀρχιερεῖς τοῦ Ματθαίου, ἀντί νά ὑποχρεώσουν τούς ἐκδότας τῆς Ἐγκυκλίου, ἤτοι τόν πρ. Φλωρίνης καί τούς σύν αὐτῷ τρεῖς ἐπισκόπους, νά προσέλθουν ἐκεῖνοι εἰς τούς
ἀπό Βρεσθένης Ματθαίου Ὀρθοδόξους Ἀρχιερεῖς;
∆εύτερον, πότε οἱ ἀπό Βρεσθένης Ματθαίου κληρικοί ἤ Ἀρχιερεῖς ἀπώλεσαν τήν Ὀρθόδοξον Ὁµολογίαν, οὕτως ὥστε νά ἀποσκιρτήσουν ἐξ αὐτῶν;
Τρίτον, ἐφ᾽ ὅσον εἶδον καί διεπίστωσαν ὅτι ὁ πρ. Φλωρίνης καί οἱ σύν αὐτῷ
διά τῶν ἐνεργειῶν των ∆ΕΝ ἦσαν συνεπεῖς εἰς τήν Ἐγκύκλιον τοῦ Μαΐου τοῦ
1950, ὅτι ∆ΕΝ ἐπίστευον εἰς τά ἐν αὐτῇ ὁµολογούµενα, ἀλλά ἦλθον µέ δοράν
προβάτου ὡς λύκοι νά ἁρπάξουν καί θύσουν καί ἀπωλέσουν, διατί ἔµεινον
µετ᾽ αὐτῶν;
Τέταρτον, ὅταν µετά ἀπό ὀλίγους µῆνας ὁ πρ. Φλωρίνης ἀνεγνώρισεν δηµοσίως τήν Νεοηµερολογιτικήν Ἐκκλησίαν καί ἀνῄρεσεν τήν Ἐγκύκλιον τοῦ
Μαΐου 1950 διά δηµοσιεύσεώς του εἰς τήν «Βραδυνήν» 11-12-1950, διατί παρέµεινον µετ᾽ αὐτοῦ;
Πέµπτον, διατί δέν ἐπέστρεψαν εἰς τήν προτέραν Ὀρθόδοξον Ὁµολογίαν
των ἥν εἶχον µετά τῶν Ἀρχιερέων τοῦ Ματθαίου, ἀλλ᾽ ἀπώλεσαν τήν Πίστιν των ἀκολουθοῦντες τούς περί τόν πρ. Φλωρίνης παλινδροµοῦντας καί
ἐπαµφοτερίζοντας;
Τό 1951, οἱ τέσσαρες, ὁ πρώην Φλωρίνης Χρυσόστοµος, ὁ Κυκλάδων Γερµανός, ὁ Χριστιανουπόλεως Χριστόφορος καί ὁ ∆ιαυλείας Πολύκαρπος,
ἀναµασῶντες τάς γνωστάς ἀντιφάσεις καί αὐτοαναιρέσεις, ἐξέδωκαν καί πάλιν νέαν Ἐγκύκλιον εἰς τήν ὁποίαν προέτεινον τήν ὁριστικήν καί τελεσίδικον ἐπίλυσιν τοῦ Ἡµερολογιακοῦ θέµατος ὑπό µελλούσης Πανορθοδόξου
Συνόδου λέγοντες: «τό ζήτηµα τοῦτο τυγχάνει ἐπίδικον ἐνώπιον τῆς Πανορθοδόξου Συνόδου . . . . µέχρι τῆς ὁριστικῆς καί ἐγκύρου διευθετήσεως ὑπό Πανορθοδόξου Συνόδου τοῦ σοβαροῦ καί σκανδαλώδους τούτου ζητήµατος ».
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Ἀλήθεια, τόν Μάϊον τοῦ 1935, εἰς ποῖον Ἐκκλησιαστικόν ∆ίκαιον ἐστηρίχθησαν καί ἀπεκήρυξαν ὡς
Σχισµατικήν τήν Νεοηµερολογιτικήν Ἐκκλησίαν καί
µάλιστα προέβησαν καί εἰς χειροτονίας Ἐπισκόπων;
Ὁ ὅρος «∆υνάµει καί Ἐνεργείᾳ» ἐξεδόθη µετά
τάς χειροτονίας τάς ὁποίας ἐτέλεσαν τό 1935 ἤ
δέν ἦτο γνωστός ἕως τότε;(!!!)
Τήν 24ην Μαρτίου 1951, ἀπέθανε καί ἐτάφη εἰς τό Β´
Νεκροταφεῖον Ἀθηνῶν, ὁ Κυκλάδων Γερµανός Βαρυκόπουλος, ἀναµένων τήν µέλλουσαν Σύνοδον νά ἀποφασίσῃ
περί τῆς
Νεοηµερολογιτικῆς
Ὁ Κυκλάδων Γερμανός
ἘκκληΒαρυκόπουλος, 1864-1951
σίας.
Τήν 12ην Αὐγούστου 1952, εἰς τήν
ἐφηµερίδα «Ἑλληνική Ἡµέρα», ὁ πρώην
Φλωρίνης Χρυσόστοµος ἐδηµοσίευσεν
ἄρθρον µέ τίτλον «∆έν εἴµεθα ἡµεῖς οἱ
ἀδιάλλακτοι», εἰς τό ὁποῖον µεταξύ ἄλλων δηλώνει: «Ἡµεῖς δέν προεβάλαµεν
ποτέ ὅρους, ἀλλ᾽ ἀντιθέτως, ἀπεδέχθηµεν
ὅλους τούς ὅρους τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς»
(ἐννοεῖ τῆς Κακοδόξου Νεοηµερολογιτικῆς Ἐκκλησίας).
Τήν 3ην Νοεµβρίου 1952, οἱ τρεῖς
ἐναποµείναντες, ὁ πρώην Φλωρίνης
Χρυσόστοµος, ὁ Χριστιανουπόλεως
Χριστόφορος καί ὁ ∆ιαυλείας Πολύκαρπος, συνέταξαν 2σέλιδον ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΣ διά τοῦ ὁποίου
παρῃτήθησαν ἀπό Ἀρχηγοί τῶν Πα- Ἄρθρον τοῦ πρ. Φλωρίνης Χρυσολαιοηµερολογιτῶν, καί τό κατέθεσαν στόμου εἰς τήν ἐφημερίδα «Ἑλληνική
εἰς τούς ἁρµοδίους Ὑπουργούς. Πε- Ἡμέρα» τῆς 12-8-1952, ὅπου ὁμορίληψις τούτου ἐδηµοσιεύθη εἰς τάς λογεῖ ὅτι πάντοτε ἀπεδέχετο τούς
ὅρους τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν
Ἀθηναϊκάς ἐφηµερίδας «Ἐµπρός » καί
τοῦ Νέου Ἡμερολογίου
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Ἀνωτέρω τμήματα ἀπό τό 2σέλιδον Πρακτικόν Παραιτήσεως τῶν
τριῶν, πρώην Φλωρίνης, Χριστιανουπόλεως καί Διαυλείας, οἱ ὁποῖοι
τό κατέθεσαν τήν 3/11/1952 εἰς τό Ὑπουργεῖον Παιδείας καί Θρησκευμάτων ἐκ τοῦ ἀρχείου τοῦ ὁποίου ἐλήφθη. Διά τοῦ Πρακτικοῦ αὐτοῦ δηλώνουν ὅτι παραιτοῦνται ἀπό Ἀρχηγοί τῶν Παλαιοημερολογιτῶν!!!

«Ἐλεύθερος Λόγος » καί εἰς τήν ἐφηµερίδα «Ἡµέρα» τῶν Πατρῶν, τήν 9ην Νοεµβρίου 1952 (Νέον Ἡµερολόγιον). Τό ἐν λόγῳ κείµενον τοῦ Πρακτικοῦ διαλαµβάνει: «δηλοῦµεν ὅτι παραιτούµεθα τοῦ λοιποῦ τῆς ἐνεργοῦ ὑπηρεσίας καί τῆς
Ποιµαντορικῆς κηδεµονίας ἐπί τοῦ ποιµνίου ἡµῶν. . . . µέχρι τῆς ὁριστικῆς καί τελεσιδίκου λύσεως τοῦ ἡµερολογιακοῦ
ζητήµατος ὑπό Πανορθοδόξου Συνόδου. Ἐν τέλει συνιστῶµεν καί παραγγέλοµεν πάντας τούς ἐφηµερίους τοῦ
τέως ποιµνίου ἡµῶν ὅπως παύσωσι
τοῦ λοιποῦ νά µνηµονεύωσιν ἐπ᾽ ἐκκλησίαις κατά τάς θρησκευτικάς ἱεροτελεστίας καθ᾽ ἅ κελεύουσιν οἱ Ἱεροί
Κανόνες τοῦ ὀνόµατος ἡµῶν, παραιτηθέντων τῆς ποιµαντορικῆς ἡµῶν
ἀρχῆς καί Ἐξουσίας ἐπί τῶν ἀκολουθούντων τό Πάτριον Ἑορτολόγιον». (Τό
ὡς ἄνω «Πρακτικόν Παραιτήσεως » Δημοσίευμα εἰς τήν ἡμερησίαν Ἀθηναϊἐλήφθη ἐν φωτοτυπίᾳ ἐκ τοῦ ἀρχείου κήν ἐφημερίδα «Ἐλεύθερος Λόγος»
τοῦ Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Παιδείας τῆς 9ης Δεκεμβρίου 1952, περί τῆς δηλωθείσης ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΣ τῶν τριῶν
καί Θρησκευµάτων.)
Κατά τήν περίοδον αὐτήν, µετά ἐπισκόπων, πρώην Φλωρίνης Χρυσοἀπό συνεργασίαν τῆς Ἐκκλησίας τῆς στόμου, Χριστιανουπόλεως Χριστοφόρου καί Διαυλείας Πολυκάρπου,
Ἑλλάδος καί τοῦ Ὑπουργείου Παι- ἀπό τήν Ποιμαντορίαν καί Διοίκησιν
δείας καί Θρησκευµάτων, ἐξεδόθη
τῶν Παλαιοημερολογιτῶν.
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νόµος διά τήν σύστασιν Ἀνωτέρου
Ἐκκλησιαστικοῦ ∆ικαστηρίου πρός
ἀναθεώρησιν τῶν καθαιρετικῶν
Ἀποφάσεων τοῦ Πρωτοβαθµίου
Ἐκκλησιαστικοῦ ∆ικαστηρίου ἐναντίον τῶν Παλαιοηµερολογιτῶν κληρικῶν παντός βαθµοῦ, ἐφ᾽ ὅσον
αὐτοί ὑποβάλουν Αἴτησιν Μετανοίας καί Συγγνώµης εἰς τήν ΝεΔημοσίευμα τῆς ἐφημερίδος «ΑΚΡΟοηµερολογιτικήν Ἐκκλησίαν.
ΠΟΛΙΣ» τῶν Ἀθηνῶν, 25-2-1953, περί
Βάσει αὐτοῦ τοῦ νόµου, ἀρκετοί τῆς ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ τοῦ Χριἐξ ὅσων δέν εἶχον Ὀρθόδοξον φρό- στοφόρου Χατζῆ εἰς τήν Ἱεραρχίαν
νηµα, ὅπως ὁ Χριστιανουπόλεως τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Νέου Ἡμερολογίου
ὡς Ἐπισκόπου Καρυουπόλεως.
Χριστόφορος, ὁ ∆ιαυλείας Πολύκαρπος καί λοιποί, ηὐτοµόλησαν ἐπισήµως εἰς τήν Νεοηµερολογιτικήν Κακόδοξον καί Σχισµατικήν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάµετανοίᾳ »..
δος, ἐν «µ
Τήν 25ην Φεβρουαρίου 1953, ἐδηµοσιεύθη
εἰς τήν ἐφηµερίδα «Ἀκρόπολις » Ἀθηνῶν ἡ Ἀπόφασις τῆς Συνόδου τῆς Νεοηµερολογιτικῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος διά τῆς ὁποίας ἐγένετο δεκτή ἡ ∆ήλωσις Μετανοίας καί ἡ Αἴτησις
τοῦ Χριστιανουπόλεως Χριστοφόρου Χατζῆ, εἰς
τόν ὁποῖον ἀπενεµήθη ὁ τίτλος τοῦ ἐπισκόπου
Καρυουπόλεως καί ὁ ὁποῖος ἐνετάχθη ὡς Ἐπίσκοπος καί κανονικόν µέλος εἰς τήν Κακόδοξον
Σχισµατικήν Νεοηµερολογιτικήν Σύνοδον. (!)
Τήν 13ην Μαρτίου 1953, εἰς τήν ἐφηµερίδα
«Ἡµέρα » τῶν Πατρῶν ἐδηµοσιεύθη ἡ Ἀπόφασις τοῦ 17/µελοῦς Ἐκκλησιαστικοῦ Ἀναθεωρητικοῦ ∆ικαστηρίου τῆς Νεοηµερολογιτικῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος διά τῆς ὁποίας ἐγέ- Δημοσίευμα εἰς τήν ἐφημενετο δεκτή ἡ Αἴτησις Μετανοίας καί Μεταµε- ρίδα «ΗΜΕΡΑ» τῶν Πατρῶν,
13-3-1953, περί τῆς ΑΠΟ λείας τοῦ ∆ιαυλείας Πολυκάρπου Λιώση, εἰς ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ τοῦ Ποτόν ὁποῖον ἀπενεµήθη ὁ τίτλος τοῦ ἐπισκόπου λυκάρπου Λιώση εἰς τήν
Σταυρουπόλεως, καί ὁ ὁποῖος ἐπέστρεψεν ὡς Ἱεραρχίαν τῆς Ἐκκλησίας
Ἐπίσκοπος εἰς τήν Κακόδοξον Σχισµατικήν τοῦ Νέου Ἡμερολογίου, ὡς
Ἐπισκόπου Σταυρουπόλεως.
Νεοηµερολογιτικήν Σύνοδον. (!)

KEO 35 READY.qxp:Layout 1

12/9/09

8:41 PM

- 182- KHPY• EKK§H™IA™ OP£O¢O•øN

Page 182

Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος – ἀρ. τεύχ.

35, ᾽08

Αὐτή ἦτο ἡ εἰλικρίνεια τῆς «ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ» εἰς τήν ὑπ᾽ ἀριθ. 13/26-5-1950
Ἐγκύκλιον καί αὐτό ἦτο τό βαθύ «ΠΙΣΤΕΥΩ» τῶν ὑπογραψάντων αὐτήν
Οὐνιτῶν τοῦ Νεοηµερολογιτισµοῦ ;
Κατόπιν τῆς Ἐσχάτης Προδοσίας τοῦ Χριστοφόρου Χατζῆ καί τοῦ Πολυκάρπου Λιώση, οἱ ὁποῖοι ἔδωκαν δουλικῶς γῆν καί ὕδωρ εἰς τούς Σχισµατοαιρετικούς Νεοηµερολογίτας, ὁ πρώην Φλωρίνης Χρυσόστοµος ἀπέµεινεν
πλέον µόνος του. Ἴσως αὐτό ἐπεδίωκεν, διά νά ἐλέγχῃ ὁ ἴδιος τήν κατάστασιν, ὅπως εἶχε γράψει εἰς τήν ἐφηµερίδα « Βραδυνήν » 11-12-1950, ὅτι
ἔπρεπε ἕνας Μητροπολίτης τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος νά ὑποκριθῇ τόν
Παλαιοηµερολογίτην καί νά συγκρατήσῃ τούς Παλαιοηµερολογίτας «ἐντός
τῶν ὁρίων» τῆς Σχισµατικῆς Νεοηµερολογιτικῆς Ἐκκλησίας, τήν ὁποίαν κατ᾽
οὐσίαν ὑπηρέτει πιστεύων ὅτι εἶναι Κανονική. Ἐάν ἐπεδίωκε τήν ἐξαφάνισιν
τῶν Παλαιοηµερολογιτῶν Ἐπισκόπων, διά νά ἐξαναγκαστοῦν ἐκ τῶν
πραγµάτων οἱ Ὀρθόδοξοι νά «µανδρωθοῦν» εἰς τά τείχη τῆς Νεοηµερολογιτικῆς Ἐκκλησίας, ἐξηγεῖται καί
τό µένος του κατά τῶν χειροτονιῶν
τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου καί τὀ
πλῆθος τῶν αὐτοαναιρέσεών του.
Τήν 15ην Ἰουλίου 1954, ὁ πρώην
Φλωρίνης Χρυσόστοµος ἐδηµοσίευσεν µόνος του πλέον τό κύκν ειον ἄσµα τ ου, µίαν 8σέλιδον
Ἐγκύκλιον, εἰς τήν ὁποίαν καταφέρεται κατά τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῶν ἀπό Ματθαίου προερχοµένων καί τονίζει πάλιν ὅτι
µόνον µία Πανορθόδοξος Σύνοδος
δ ύν ατ αι νά λ ύσ ῃ ἁ ρ µ ο δ ίως τ ό
Ἡµερολογιακόν θέµα.
Ἡ τελευταία Ἐγκύκλιος
τοῦ πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου,
∆ι᾽ ὅλων τῶν ἀνωτέρω δηµοσι15 - 7 - 1954
ευθέντων Ἐγκυκλίων καί ἄλλων
ἐγγράφων, ὁ πρώην Φλωρίνης Χρυσόστοµος καί οἱ ἄλλοι τρεῖς ἀνῄρεσαν δηµοσίως καί ἐµπράκτως πολλάκις καί πλειστάκις τήν ὑπ᾽ ἀριθµ. 13/26-5-1950
Ἐγκύκλιόν των, ἡ ὁποία δέν δύναται νά θεωρηθῇ ὡς εἰλικρινής πρᾶξις ἐπιστροφῆς εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ὁµολογίαν καί Πίστιν ἥν εἶχον διακηρύξει τόν
Μάϊον τοῦ 1935, ἀλλά πρᾶξις ὑποκρισίας πρός ὕπουλον ἄγραν τῶν ἀφελῶν.
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Τήν 7ην Σεπτεµβρίου 1955, ὁ πρώην
Φλωρίνης Χρυσόστοµος ἀπέθανε καί
ἐτάφη, ἀναµένων µίαν µέλλουσαν Πανορθόδοξον Σύνοδον νά δικάσῃ τήν
Νεοηµερολογιτικήν Ἐκκλησίαν, τῆς
ὁποίας τά Μυστήρια ἕως τότε θά εἶναι
κατ᾽ αὐτόν Ἔγκυρα, βάσει τῆς ἀλχηµείας καί σοφιστικῆς χρήσεως τοῦ δικολαβικοῦ καί σχολαστικοῦ ὅρου, «∆υνάµει καί Ἐνεργείᾳ». Ἀπέθανε καί ἐτάφη
ὁ πρώην Φλωρίνης Χρυσόστοµος χωρίς
νά ἔχῃ χειροτονήσει ἐπισκόπους πρός
διαδοχήν, συνεπής εἰς τάς ἀπό 1945
ὑποσχέσεις καί δεσµεύσεις τάς ὁποίας
εἶχε δώσει δηµοσί ως µετά τοῦ Χριστιανουπόλεως Χριστοφόρου καί τοῦ
∆ιαυλείας Πολυκάρπου πρός τήν Κακόδοξον καί Σχισµατικήν Νεοηµερολογιτικήν Σύνοδον: «∆ιαβεβαιοῦµεν τάς
Ἐκκλησιαστικάς καί Κυβερνητικάς Ἀρχάς
ὅτι ἡµεῖς ἔχοντες πλήρην τήν συναίσθησιν ὅτι εἴµεθα ἁπλοῖ θεµατοφύλακες ἑνός
Ὁ Πρώην Φλωρίνης
θεσµοῦ Πανορθοδόξου σηµασίας οἷος τυγΧρυσόστομος
Καβουρίδης
χάνει τό Πάτριον Ἐκκλησιαστικόν Ἡµε13/11/1869 - 7/ 9/1955
ρολόγιον καί ὄχι προεστῶτες Ἐπαναστατ ι κ ῆ ς Ἐ κ κ λ η σ ί α ς , ο ὐ δ έπ ο τ ε κ α ί ἐ ν ο ὐ δ εµ ι ᾷ π ερ ι π τ ώ σ ε ι θ ά π ρ ο β ῶ µ ε ν εἰ ς
Ἐκκλησιαστικάς πράξεις ὡς εἶναι αἱ χειροτονίαι Ἐπισκόπων » (Ἐφηµερίς «Ἐλευθερία», 14-11-1945, βλέπε παρατιθέµενον δηµοσίευµα εἰς σελίδα 139).
Ἀπέθανε καί ἐτάφη ὁ πρώην Φλωρίνης Χρυσόστοµος, ὑποκρινόµενος τόν
Παλαιοηµερολογίτην, ὅπως εἶχεν ὁ ἴδιος δηµοσιεύσει εἰς τήν ἐφηµερίδα «Βραδυνή » τῆς 11-12-1950, καί τό µνηµόσυνον αὐτοῦ ἀπώλετο µετ᾽ ἤχου.
Ἕως ἐδῶ ἔκλεισεν ἡ ἱστορία τοῦ παλιµβούλου καί παλινδροµοῦντος, φάσκοντος καί ἀντιφάσκοντος, πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόµου Καβουρίδου, µέ
τά πολλά του «ἥξεις ἀφίξεις» τῆς Πυθίας καί τάς πολιτικάς δικολαβίας καί
σοφιστείας, ὥστε νά δίδῃ κάθε φοράν ὅποια ἑρµηνεία τόν βολεύει, δεικνύων
οὕτω ὅτι δέν ἔχει ὑπεύθυνον συνείδησιν Ἐκκλησιαστικοῦ ἀνδρός. Αὐτήν τήν
παραφροσύνην τήν ἐκληρονόµησαν καί οἱ ὀπαδοί του.
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Α Ι ΜΕ Τ Α Τ ΟΝ Π ΡΩΗ Ν Φ Λ ΩΡ ΙΝ Η Σ Χ ΡΥ Σ ΟΣ Τ ΟΜ ΟΝ
(Κ Α ΒΟ Υ Ρ Ι ∆Η Ν) Ε ΞΕ Λ ΙΞ Ε ΙΣ Ε Ι Σ Τ Ο Ν ΧΩ Ρ Ο Ν
ΤΟΥ ΚΙΝΗΜ ΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΛΩΡΙΝΙΚΩΝ, 1955 - 1960
Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος – ἀρ. τεύχ.

Τόσον ἐκ τῶν ἐγγράφων τῶν ἰδίων, τοῦ πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόµου
καί τοῦ ∆ηµητριάδος Γερµανοῦ, ὅσον καί ἐξ ἐγγράφων πολλῶν ἄλλων κληρικῶν καί λαϊκῶν τῆς συναφείας των, ὅπως τοῦ µοναχοῦ Μάρκου Χανιώτου,
τοῦ Σταύρου Καραµήτσου, τοῦ µοναχοῦ Θεοδωρήτου Μαύρου καί πολλῶν
ἄλλων, προκύπτει ὅτι αὐτοί δέν εἶχον συνείδησιν ὅτι ἀνήκουν εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῶν Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος, ἀλλ᾽ ὅτι ἀνήκουν εἰς ἕν ΚΙΝΗΜΑ ἐντός τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Νέου Ἡµερολογίου. ∆έν ἐπίστευον ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῶν Γ.Ο.Χ. εἶναι
ἡ Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία, ἀλλά ὅτι ἡ Νεοηµερολογιτική Ἐκκλησία εἶναι ἡ Ἐκκλησία καί ὅτι αὐτοί ἀνήκουν εἰς τήν Ἐκκλησίαν
τοῦ Νέου Ἡµερολογίου ὡς ἕν ΚΙΝΗΜΑ ἐντός αὐτῆς. Μάλιστα κατά τόν µοναχόν Μάρκον Χανιώτην ἀποτελοῦν «ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΟΝ καί ΜΕΓΑΠΝΟΥΝ ΚΙΝΗΜΑ»
καί ὄχι ξεχωριστήν ἀπό τό Νέον Ἡµερολόγιον Ἐκκλησίαν. Παρατηρεῖται δέ τό
φαινόµενον ὅτι, πολλοί ἐξ αὐτῶν ἄλλοτε διακηρύσσουν ὅτι εἶναι Ἐκκλησία
καί ἄλλοτε πάλιν ὅτι εἶναι Κίνηµα, ἐµφανίζοντες διχασµένην προσωπικότητα.
Ἀπόδειξις τρανοτάτη ὅτι ἐπίστευον πώς οἱ Παλαιοηµερολογῖται εἶναι ΚΙΝΗΜΑ καί ΟΧΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ εἶναι καί τό ὅτι, ἐνῶ ἄλλοτε ἦσαν τρεῖς Ἐπίσκοποι, πρό τοῦ 1950, καί ἄλλοτε τέσσαρες, µετά τό 1950, δέν προέβησαν ποτέ
εἰς χειροτονίας Ἐπισκόπων. Καί δέν ἔπραξαν τοῦτο διότι δέν ἐπίστευον ὅτι
οἱ Γ.Ο.Χ. εἶναι ἡ συνέχεια τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς
Ἐκκλησίας. Ἐάν ἐπίστευον ὅτι αὐτοί εἶναι ἡ Σύνοδος τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, θά ἐχειροτόνουν Ἐπισκόπους διά νά συνεχισθῇ ἡ Ἀποστολική ∆ιαδοχή, ὅπως ἔκανε ὁ Βρεσθένης Ματθαῖος. ∆έν ἐπίστευον, δι᾽ ὅ καί
∆ΕΝ ΕΤΟΛΜΗΣΑΝ ΝΑ ΧΕΙΡΟΤΟΝΗΣΟΥΝ ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ὥστε νά
ἀποδείξουν ὅτι αὐτοί εἶναι ἡ Ἐκκλησία καί ὅτι ἡ χειροτονία των, συγκρινοµένη µέ τάς τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου, εἶναι ἡ πλέον νόµιµος.
Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι αὐτό ἦτο τό πραγµατικό των Πιστεύω, ὁ πρώην Φλωρίνης δέν ἠδύνατο νά σταθῆ εὐσυνειδήτως οὔτε ὡς Ὀρθόδοξος Ἀρχιερεύς τοῦ
Παλαιοῦ Ἡµερολογίου οὔτε νά χειροτονήσῃ Ὀρθοδόξους Ἐπισκόπους, ἀλλ᾽
ἠναγκάζετο ὡς οἱ διπλωµάται πολιτικοί νά µεταπηδᾶ ἀπό θέσεως εἰς θέσιν
µέχρι τοῦ θανάτου του. Ἐξηναγκάσθη ἐκ τῶν πραγµάτων καί αὐτός ὁ µοναχός Θεοδώρητος Μαῦρος νά γράψῃ ὅτι αἱ παλινωδίαι τοῦ πρώην Φλωρίνης δέν ἐκαρποφόρησαν διότι ἦσαν πολιτικαί εὐελιξίαι καί δι᾽ αὐτό δέν
εἶχον τήν εὐλογίαν τοῦ Θεοῦ (Ἡµερολογιακόν Σχίσµα, 1973, σελ. 15).
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Οἱ ὀπαδοί τοῦ πρώην Φλωρίνης ἐβίωσαν τήν στυγνήν ἐξαπάτησιν τῶν παλινοδιῶν τοῦ παλιµβούλου Ἀρχηγοῦ των, ἐναποµείναντες µετά τόν θάνατόν του µέ τήν
πικρίαν τῆς ἀπογοητεύσεως καί ἄνευ Ἐπισκόπου. Ἐξ ἀδηρίτου ἀνάγκης κινούµενοι, ὑπεχρεώθησαν πλέον νά στραφοῦν εἰς ἀναζήτησιν Ἐπισκόπου ὁ ὁποῖος θά
ἔκανε ὅ,τι δέν ἔκανε ὁ πρώην Φλωρίνης, δηλαδή θά τούς ἐχειροτόνει Ἐπισκόπους.
Ἀρνούµενοι τήν ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ τῶν χειροτονιῶν τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου τό 1948, πολλοί ἐξ αὐτῶν οἱ ὁποῖοι τοῦ εἶχον ζητήσει νά χειροτονήσῃ
Ἐπισκόπους, ὅπως ὁ Ἀρχιµανδρίτης Ἀκάκιος Παππᾶς καί λοιποί, διέτρεξαν εἰς
τό ἐξωτερικόν, εἰς τήν Σερβίαν καί τά Ἱεροσόλυµα, διά νά χειροτονηθοῦν ἐπίσκοποι, ἀλλά δέν ἐγένοντο ἀποδεκτοί. Ἔκρουσαν τήν θύραν τοῦ Ἰωακείµ
Σουρρῆ, τοῦ ὑπό τῶν αὐτοχειροτονήτων Οὐκρανῶν ἐν Ἀµερικῇ χειροτονηθέντος, καί τήν θύραν τινος «Πατριάρχου» Ἰωσήφ, τοῦ χειροτονηθέντος ὑπό
τοῦ αὐτοχειροτονηθέντος καί διγάµου Ἰωάννου Κεβρόσκι, καθώς ἐπίσης καί
τήν θύραν τοῦ διαβοήτου Νικολάου Κατσουνάκη, ὁ ὁποῖος µετά τοῦ Χιλῆς Λεοντίου Φιλίπποβιτς συµµετεῖχεν εἰς κοινάς τελετάς µέ Παπικούς, ὅπως φαίνεται καί εἰς σχετικάς φωτογραφίας, τάς ὁποίας εὗρον καί ἐδηµοσίευσαν οἱ
ἰδικοί των ὀπαδοί καί ἀκόλουθοι, εἰς τήν ἐφηµερίδα τῆς Ἀδελφότητος « Ο ΜΕΓΑΣ
ΦΩΤΙΟΣ », καθώς ἐπίσης καί εἰς τήν ἐφηµερίδα «Ὀρθόδοξος Τύπος».
Μή ἐπιτυχόντων τοῦ ποθουµένου, προσέφυγον δύο φοράς εἰς τήν Σύνοδον
τῶν Ρώσσων τῆς ∆ιασπορᾶς ὑπό τόν Μητροπολίτην Ἀναστάσιον, ἐν Νέᾳ
Ὑόρκῃ τῆς Ἀµερικῆς, οἱ ὁποῖοι εἶχον Ἐκκλησιαστικήν καί Πνευµατικήν ἐπικοινωνίαν µετά τοῦ Νεοηµερολογιτικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, εἰς τό ὁποῖον ὑπήγοντο, καθώς καί µέ τήν Ἀρχιεπισκοπήν Βορείου
καί Νοτίου Ἀµερικῆς ὑπό τόν Νεοηµερολογίτην Ἀρχιεπίσκοπον Ἰάκωβον, καί
µέ λοιπούς Νεοηµερολογίτας. Ἡ προσφυγή των ὅµως εἰς αὐτήν τήν Σύνοδον
ἀπερρίφθη κατ᾽ ἐπανάληψιν µέ τήν ἀπάντησιν: «Ἔχετε Ἐπισκόπους εἰς τήν
Ἑλλάδα. Πηγαίνετε νά χειροτονηθῆτε ἀπό αὐτούς. Γιατί ἤλθατε ἐδῶ; » ἐννοοῦντες
τούς Νεοηµερολογίτας Σχισµατικούς Ἐπισκόπους τῆς Ἑλλάδος.
Ἡ Συνοδική ἄρνησις διά τήν χειροτονίαν τοῦ Ἀκακίου Παππᾶ µαρτυρεῖται
καί εἰς ἐπίσηµον ἐπιστολήν τῆς Συνόδου τῶν Ρώσσων Ἐπισκόπων τῆς ∆ιασπορᾶς ἐν Ἀµερικῇ πρός τόν ∆ιευθυντήν τοῦ περιοδικοῦ «Ὀρθόδοξος Παρατηρητής», Ἀρχ/την Καλλιόπιον Γιαννακουλόπουλον, µέ ἀριθµ. Πρωτ. 3/50/
900, Ἰουνίου 23, 1961, ὅπου ἀναφέρονται ρητῶς τά ἑξῆς: «Ὁ Ἀρχιµανδρίτης
Ἀκάκιος Παππᾶς παρουσιάσθη εἰς τήν Σύνοδόν µας ὅταν εὑρίσκετο εἰς τάς Ἡνωµένας Πολιτείας καί µᾶς παρουσίασε µίαν Αἴτησιν διά Χειροτονίαν. Ὅµως ἡ Σύνοδός µας δέν ἐνέκρινε τό αἴτηµά του. Ἕνεκα τούτου δέν ἐχειροτονήθη ὑπό
Ἐπισκόπων τῆς Ἐκκλησίας µας. Πολύ εἰλικρινά ὑµέτερος ἐν Χριστῷ, Πρωθιερεύς Γεώργιος Γκράµπε, Ἀρχιγραµµατεύς τῆς Συνόδου τῶν Ἐπισκόπων».
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Ἡ Σύνοδος τῶν Ρώσσων τῆς Διασπορᾶς ὑπό τόν Μητροπολίτην Ἀναστάσιον (εἰς τό μέσον μέ τό λευκόν κουκούλιον) ἑδρεύουσα εἰς Νέαν Ὑόρκην.
Διά τοῦ ἀριθμοῦ 1 σημειοῦται ὁ Σικάγου Σεραφείμ Ἰβάνωφ καί διά τοῦ
ἀριθμοῦ 2 ὁ Ρουμᾶνος Νεοημερολογίτης Θεόφιλος Ἰωνέσκου, οἵτινες ὡς
λέγεται ἐχειροτόνησαν τόν Ἀκάκιον Παππᾶν, καί τοῦτο κρυφίως καί
παρά τήν ρητήν Ἄρνησιν καί Ἀπαγόρευσιν τῆς Συνόδου των.

Ἀπελπισθέντες ἐκ τῶν ἀλλεπαλλήλων ἀποτυχιῶν εἰς τήν ἐπιδίωξιν τοῦ
σκοποῦ των, ἐνήργησαν πλέον παρασκηνιακῶς, διερχόµενοι παντός ἀθεµίτου µέσου. Μετά πολλῶν κόπων καί βασάνων κατόρθωσαν (Πῶς ἄραγε;), νά
παρασύρουν ἕνα µέλος τῆς Συνόδου τῶν Ρώσσων τῆς ∆ιασπορᾶς ὑπό τόν
Μητροπολίτην Ἀναστάσιον, καί συγκεκριµένως τόν Ἐπίσκοπον Σικάγου καί
Κάτω: Ὁ φέρων τήν Ἀρχιερατικήν μίτραν διά νά ἐντυπωσιάζῃ τούς ἀφελεῖς,
Πέτρος Ἀστυφίδης, ἦτο ὁ γενικός
ἐργολάβος τῆς ψευδοχειροτονίας
εἰς δῆθεν Ἐπίσκοπον Ταλαντίου,
τοῦ καθηρημένου μοναχοῦ Ἀκακίου Παππᾶ. Ὁ ἴδιος ἐμεσολάβησεν εἰς ὅλας τάς ἐπαφάς τάς
ὁποίας εἶχεν ὁ Ἀκάκιος ἐν Ἀμερικῇ μέ τούς Ρώσσους τῆς Διασπορᾶς καί μέ πολλούς ἄλλους
αὐθαιρέτους καί αὐτοχειροτονήτους. Τέλος παρέστη καί ἔλαβε
μέρος εἰς τήν χειροτονίαν τοῦ
Ἀκακίου Παππᾶ εἰς τό Ντιτρόϊτ
τήν 9-12-1960.
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Ντιτρόϊτ Σεραφείµ Ἰβάνωφ. Οὗτος ἐάν καί ἐγνώριζε καλῶς ὅτι ἡ Σύνοδός
του εἶχεν ἀρνηθῆ νά χειροτονήσῃ τόν Ἀκάκιον Παππᾶν εἰς Ἐπίσκοπον, παρά
ταῦτα, κρυφίως, φατριαστικῶς καί ἄνευ συγκαταθέσεως τῆς Συνόδου του,
προέβη εἰς τήν χειροτονίαν τοῦ Ἀρχιµανδρίτου Ἀκακίου Παππᾶ εἰς Ἐπίσκοπον Ταλαντίου.
Περί τῆς χειροτονίας τοῦ Ἀκακίου δέν ὑπάρχουν ἐπίσηµοι ἀποδείξεις.
Ὑπάρχει µία ΒΕΒΑΙΩΣΙΣ ὑπογεγραµµένη ὑπό τοῦ Σικάγου καί Ντιτρόϊτ Σεραφείµ, ἡ ὁποία διέρευσε καί ἐκυκλοφόρησεν ἀνεπισήµως. Αὐτή µέχρι σήµερον δέν ἔχει δηµοσιευθῆ ἐπισήµως οὔτε ἀπό τόν Ἀκάκιον Παππᾶν οὔτε
ὑπό τῶν Φλωρινοσεραφειµικῶν καί οὐδείς µέχρι σήµερον ἀνέλαβεν τήν
εὐθύνην ὡς ἐκπρόσωπός των νά τήν δηµοσιεύσῃ. Ἐπί πλέον ἡ Βεβαίωσις
αὐτή δέν ἀποτελεῖ ἐπίσηµον Ἐκκλησιαστικόν Χειροτονητήριον Ἔγγραφον.
Η ∆ΙΑΒΟΗΤΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΙΚΑΓΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΑΚΑΚΙΟΥ ΠΑΠΠΑ

Ἡ Βεβαίωσις τοῦ Σικάγου Σεραφείμ περί τῆς χειροτονίας τοῦ Ἀκακίου
Παππᾶ, πρωτοτύπως εἰς τήν Ρωσσικήν γλῶσσαν (ἀριστερά)
καί μεταφρασμένη εἰς τήν Ἑλληνικήν (δεξιά)

Ἐκ τοῦ περιεχοµένου αὐτῆς τῆς Βεβαιώσεως διαπιστοῦται ὅτι ἡ χειροτονία τοῦ Ἀκακίου Παππᾶ:
1) Ἐγένετο τήν 9ην ∆εκεµβρίου 1960, εἰς τήν πόλιν τοῦ Ντιτρόϊτ Ἀµερικῆς.
2) Ἐγένετο ἄνευ ἐνηµερώσεως τῆς Συνόδου τοῦ χειροτονήσαντος (δηλαδή
κρυφίως καί ἀντικανονικῶς, παρανόµως καί πραξικοπηµατικῶς).
3) Ἐγένετο µέ τήν συµµετοχήν ἑνός ἀκόµη Ἐπισκόπου τῆς αὐτῆς Ρωσσικῆς
Συνόδου, τοῦ ὁποίου τό ὄνοµα δέν ἀναφέρεται.

KEO 35 READY.qxp:Layout 1

12/9/09

8:41 PM

- 188- KHPY• EKK§H™IA™ OP£O¢O•øN

Page 188

Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος – ἀρ. τεύχ.

35, ᾽08

4) Ὁ Σικάγου καί Ντιτρόϊτ Σεραφείµ ἀπαιτεῖ ὅπως, δέον νά θεωρηθῇ νόµιµος ἡ χειροτονία αὕτη καίτοι δέν ἐγένετο µέ τήν γνώµην καί ἀπόφασιν τῆς
Συνόδου του.
5) Ἡ Βεβαίωσις αὐτή φέρει Μίαν µόνον ὑπογραφήν, τοῦ Σικάγου καί Ντιτρόϊτ Σεραφείµ Ἰβάνωφ.
6) Ὁ ἀναφερόµενος καί µή κατωνοµαζόµενος, ἕτερος Ἐπίσκοπος, δέν ὑπέγραψε τήν Βεβαίωσιν.
7) Ὁ χειροτονηθείς ἔλαβεν τόν τίτλον τοῦ ἐπισκόπου Ταλαντίου, παλαιά
ἐπισκοπή τῆς περιοχῆς τῆς Φθιώτιδος.
8) Ἡ χειροτονία ἐγένετο ὑπερορίως, ἤτοι, ἐκτός τῶν Κανονικῶν Ὁρίων δικαιοδοσίας καί τοῦ χειροτονήσαντος καί τοῦ χειροτονηθέντος. Βάσει τῶν
Ἱερῶν Κανόνων, οὔτε ὁ ἐν Ἀµερικῇ εἶχε τό δικαίωµα νά χειροτονήσῃ διά τήν
Ἑλλάδα οὔτε ὁ ἐξ Ἑλλάδος εἶχε τό δικαίωµα νά χειροτονηθῇ εἰς τήν Ἀµερικήν, ἐφ᾽ ὅσον καί οἱ δύο ἀνεγνώριζον ὡς Κανονικήν καί Ὀρθόδοξον τήν Νεοηµερολογιτικήν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος. Καί οἱ δύο ἐνήργησαν παρανόµως.

ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Ὁ Σικάγου καί Ντιτρόϊτ ΣΕΡΑΦΕΙΜ Ἰβάνωφ (Ρῶσσος), ὁ κρυφίως
χειροτονήσας τόν Ἀκάκιον Παππᾶν παρά τήν ἀπαγόρευσιν τῆς Συνόδου του.
ΜΕΣΟΝ: Ὁ Γαλλίας ΘΕΟΦΙΛΟΣ Ἰωνέσκου (Ρουμᾶνος Νεοημερολογίτης) ὅστις
συμμετεῖχεν εἰς τήν χειροτονίαν τοῦ Ἀκακίου Παππᾶ καί δέν ὑπέγραψεν τήν
«Βεβαίωσιν». ∆ΕΞΙΑ: Ὁ ΑΚΑΚΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ὁ μέ τήν συμμετοχήν Νεοημερολογίτου χειροτονηθείς κρυφίως, παρά τήν ἀπαγόρευσιν τῆς Συνόδου, καί μή τολμήσας ποτέ νά δημοσιεύσῃ Πῶς, Ποῦ, Πότε καί ὑπό Ποίων ἐχειροτονήθη,

Πρέπει νά σηµειωθῇ ὅτι, ἡ ἐν λόγῳ Βεβαίωσις µέχρι σήµερον, 50 ἔτη ἀργότερον, δέν ἔχει δηµοσιευθῆ οὔτε ἀναφερθῆ εἰς τά ἐπίσηµα ἔγγραφα καί Περιοδικά
τῶν Φλωρινικῶν, ἤ µᾶλλον οὐσιαστικῶς πλέον τῶν Σεραφειµικῶν, καί οὔτε
πρόκειται νά τήν δηµοσιεύσουν ποτέ, διά τούς ἑξῆς λόγους:
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1) ∆ιότι ἡ χειροτονία τοῦ Ἀκακίου ἐγένετο ὑπό δύο ἐπισκόπων, τοῦ ἑνός
συλλειτουργοῦντος µετά Νεοηµερολογιτῶν καί τοῦ ἄλλου ὄντος Νεοηµερολογίτου. Ὁ χειροτονηθείς Ἀκάκιος ἀπεδέχθη αὐτήν τήν ἑρµαφρόδιτον χειροτονίαν καί συνεφώνησε νά χειροτονηθῇ οὐσιαστικῶς ὑπό Νεοηµερολογιτῶν.
2) ∆ιότι ἡ χειροτονία τοῦ Ἀκακίου ἐγένετο ὑπερορίως, ὅπερ ἀπαγορεύεται καί
καταδικάζεται ὑπό τῶν Ἱερῶν Κανόνων. Ὁ χειροτονηθείς µετέβη εἰς ξένην
Ἐκκλησιαστικήν δικαιοδοσίαν καί ὁ χειροτονήσας ἐδέχθη νά χειροτονήσῃ ξένης Ἐκκλησιαστικῆς δικαιοδοσίας
κληρικόν εἰς Ἐπίσκοπον, διά ξένην Ἐκκλησιαστικήν δικαιοδοσίαν.
Καί εἶναι ὑπερόριος κυρίως διότι ἀµφότεραι αἱ
πλευραί, καί ὁ χειροτονήσας καί ὁ χειροτονηθείς,
ἐπίστευον ὅτι ἡ Νεοηµερολογιτική Ἐκκλησία
εἶναι Ὀρθόδοξος Κανονική Ἐκκλησία. (∆ιατί ὁ
Ἀκάκιος µετέβη εἰς τήν
Ἀµερικήν καί δέν ἐχειροτονήθη εἰς τήν Ἑλλάδα
ὑπό τῆς Νεοηµερολογιτικῆς Ἐκκλησίας, ἐφ᾽ ὅσον
ἐπίστευεν ὅτι αὐτή εἶναι
µόνον ∆υνάµει Σχισµατική
καί ὄχι Ἐνεργείᾳ Σχισµατική, δηλαδή ὅτι εἶναι µία Τό κτίριον εἰς τό Ντιτρόϊτ τοῦ Μίσιγκαν ὅπου τήν
9ην Δεκεμβρίου 1960 ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ἀκάκιος
Κανονική καί Ὀρθόδοξος Παππᾶς ἐχειροτονήθη Ἐπίσκοπος Ταλαντίου ὑπό
τοπική Ἐκκλησία µέ Ἔγκυ- τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Σικάγου καί Ντιτρόϊτ Σεραφείμ
ρα Μυστήρια, ἔτσι ὥστε νά (Ἰβάνωφ) καί τοῦ Νεοημερολογίτου Γαλλίας Θεοφίµήν εἶναι ἡ χειροτονία του λου (Ἰωνέσκου). Ἡ χειροτονία αὐτή ἐτελέσθη κρυὑπερόριος, παρά Κανόνας φίως καί παρά τήν ρητήν ἄρνησιν καί ἀπαγόρευσιν
τῆς ὑπό τόν Μητροπολίτην Ἀναστάσιον Συνόδου
καί Ἀντικανονική;)
τῶν Ρώσσων τῆς Διασπορᾶς εἰς τήν ὁποίαν ἀνῆκον.
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3) ∆ιότι ἡ χειροτονία τοῦ Ἀκακίου ἐγένετο πραξικοπηµατικῶς, κρυφίως, ἄνευ
γνώµης, συγκαταθέσεως καί ἀποφάσεως καί ἐντολῆς Συνόδου. (∆ιατί ἠγνοήθη
ὁ Α´ Ἀποστολικός Κανών καί οἱ ἄλλοι σχετικοί Κανόνες οἱ ὁποῖοι προβλέπουν καί
ἀπαιτοῦν τήν συµµετοχήν καί συγκατάθεσιν τοῦ Μητροπολίτου καί τῶν ὑπολοίπων
ὑπαρχόντων Ἐπισκόπων τῆς Συνόδου; Καθ᾽ ἥν στιγµήν ὁ Σικάγου Σεραφείµ δέν ἦτο
ὁ µόνος Ἐπίσκοπος, ἀλλά ὑπῆρχον καί ἄλλοι Ἐπίσκοποι τῆς αὐτῆς Συνόδου καί ἠγνοήθησαν, κατεπατήθη ὁ Α´ Ἀποστολικός Κανών καί ὅλοι οἱ ἄλλοι σχετικοί Κανόνες.)
4) ∆ιότι ἡ χειροτονία τοῦ Ἀκακίου, καθώς προκύπτει ἀπό τά ἐπίσηµα
ἔγγραφα τῆς ἐν ∆ιασπορᾷ Ρωσσικῆς Συνόδου:
ἀριθµ. Πρωτ. 3/50/868, Ἰουνίου 17, 1961,
ἀριθµ. Πρωτ. 3/50/900, Ἰουνίου 23, 1961,
ἀριθµ. Πρωτ. 3/50/1296, Σεπτεµβρίου 27, 1961, καί
ἀριθµ. 3/50/845 τῆς 5/7/1962,
τά ὁποῖα παρατίθενται εἰς τήν συνέχειαν µέ χρονολογικήν σειράν καί ἐν φωτοτυπίᾳ καί ἀποσπασµατικῶς ὡς κείµενα, µαρτυροῦν ὅτι ἐγένετο κατόπιν
ρητῆς καί ἐπανειληµµένης ἀρνήσεως καί ἀπαγορεύσεως τῆς Συνόδου αὐτῆς
νά χειροτονηθῇ ὁ Ἀκάκιος. Τοῦτο τό ἐγνώριζον καί ὁ Ἀκάκιος καί ὁ Σεραφείµ καί ὁ Θεόφιλος καί ὁ Πέτρος Ἀστυφίδης καί ὁ Ἀκάκιος ὁ Μικρός, ἀλλά

Ἀνωτέρω ἡ ἐπίσημος ἐπιστολή τοῦ Μητροπολίτου Ἀναστασίου, προέδρου
τῆς Συνόδου τῶν Ρώσσων τῆς Διασπορᾶς, πρός τόν Νεοημερολογίτην
Ἀρχιεπίσκοπον Ἀμερικῆς Ἰάκωβον Κουκούζην, διά τῆς ὁποίας τόν ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ὅτι δέν ἐχειροτόνησαν τόν Ἀκάκιον Παππᾶν διότι δέν εἶχον
τό δικαίωμα νά ἐπέμβουν εἰς τά ἐσωτερικά ἄλλης Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.
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παρά ταῦτα προέβησαν παρανόµως εἰς τήν χειροτονίαν. (∆ιατί ἠγνοήθησαν καί
κατεπατήθησαν ὁ Α´ Ἀποστολικός Κανών καί ὅλοι οἱ σχετικοί ἄλλοι Κανόνες, οἱ ὁποῖοι
προβλέπουν τήν συµµετοχήν
καί τήν ἔγκρισιν τῆς Συνόδου
διά τήν Ἐκλογήν καί Χειροτονίαν Ἐπισκόπου; Εἰς τήν περίπτωσιν τοῦ Ἀκακίου Παππᾶ, ὄχι
µόνον Ἔγκρισις δέν ὑπῆρχεν
ἀλλά καί ρητή Ἄρνησις καί
Ἀπαγόρευσις ὑπῆρχε, καί αὐτό
ἦτο ἐν γνώσει ὅλων τῶν ἐµπλεκοµένων, καί τῶν χειροτονούντων καί τοῦ χειροτονουµένου.)
5) ∆ιότι ἡ «Βεβαίωσις» τοῦ
Σεραφείµ δέν εἶναι ἐπίσηµον
Χειροτονητήριον, ἀλλά ἕνα
ἁπλό σηµείωµα. (∆έν ἐξεδόθη
Χειροτονητήριον ἐπειδή οἱ συµπράξαντες εἰς τήν χειροτονίαν
ἀντελαµβάνοντο τήν παρανοἘπίσημον Συνοδικόν
Ἔγγραφον τῶν, ὑπό τόν
Μητροπολίτην Ἀναστάσιον,
Ρώσσων τῆς Διασπορᾶς,
ὑπ᾽ ἀριθ. 3/50/900 τῆς 23ης
Ἰουνίου 1961, τό ὁποῖον
ἀπεστάλη διά τοῦ Ἀρχιγραμματέως Γεωργίου
Γκράμπε πρός Κληρικούς
τῆς Ἑλλάδος καί διά τοῦ
ὁποίου ἡ Σύνοδος δηλώνει
ὅτι ἀπέρριψε καί δέν ἐνέκρινε τήν Αἴτησιν διά χειροτονίαν τοῦ Ἀκακίου
Παππᾶ, ὁ ὁποῖος ἕνεκα
τούτου δέν ἐχειροτονήθη
ὑπό Ἐπισκόπων τῆς
Ἐκκλησίας της. Παρατίθεται εἰς τήν Ἀγγλικήν καί εἰς τήν Ἑλληνικήν.
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µίαν καί ἀντικανονικότητα τῆς πράξεώς των καί ἐφοβοῦντο τήν καθαίρεσίν των
καί τάς ἐπιπτώσεις ἀπό τήν Νεοηµερολογιτικήν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀµερικῆς καί τό
Αἱρετικόν Πατριαρχεῖον Κωνσταντινουπόλεως, µετά τῶν ὁποίων οἱ Ρῶσσοι τῆς
∆ιασπορᾶς εἶχον πλήρη Ἐκκλησιαστικήν ἐπικοινωνίαν.)
6) ∆ιότι ἡ ἐν λόγῳ «Βεβαίωσις » φέρει µόνον Μίαν ὑπογραφήν, ὡς νά ἐγένετο
ὑφ᾽ ἑνός µόνον Ἐπισκόπου ἡ Χειροτονία τοῦ Ἀκακίου. (Πῶς λοιπόν νά ἐµφανίσουν αὐτήν µέ µίαν ὑπογραφήν ὅταν τάς χειροτονίας τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου τάς
ἀπέρριπτον ὡς ὑφ᾽ ἑνός; Ἦτο ἀδύνατον νά ἀποτολµήσουν νά ἐµφανισθοῦν καί αὐτοί
ὡς ὑφ᾽ ἑνός χειροτονηµένοι. ∆ιά τοῦτο δέν πρόκειται νά τήν ἐµφανίσουν ποτέ.)
7) ∆ιότι ὁ φερόµενος ὡς λαβών µέρος εἰς τήν χειροτονίαν, ὁ ἀρνηθείς νά
ὑπογράψῃ τήν «Βεβαίωσιν», Ρουµάνος Ἐπίσκοπος Γαλλίας Θεόφιλος Ἰωνέσκου, µέλος τῆς Συνόδου τῶν Ρώσσων τῆς ∆ιασπορᾶς, ἦτο Νεοηµερολογίτης,

Τό ὑπ᾽ ἀριθμ. Πρωτ. 3/50/1296, Σεπτεμβρίου 27, 1961, ἐπίσημον Συνοδικόν Ἔγγραφον τῶν Ρώσσων τῆς Διασπορᾶς, τοῦ Ἀναστασίου, διά τοῦ
ὁποίου διαβεβαιοῦται ὅτι ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ ἡ αἴτησις τοῦ ΑΚΑΚΙΟΥ ΠΑΠΠΑ
καί ὅτι δέν ἐχειροτονήθη ὑπό οὐδενός ἐπισκόπου τῆς Συνόδου των. Κοινοποιεῖται δέ εἰς τό Νεοημερολογιτικόν Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον Κωνσταντινουπόλεως καί τήν Νεοημερολογιτικήν Ἀρχιεπισκοπήν Βορείου καί
Νοτίου Ἀμερικῆς ὑπό τόν Ἰάκωβον. Ἀνωτέρω, εἰς τήν Ἀγγλικήν καί μεταφρασμένον εἰς τήν Ἑλληνικήν.
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ὅπως Νεοηµερολογίτης ἦτο ἐπίσης καί ὁ Χάγης Ὁλλανδίας Ἰάκωβος. (Πῶς
λοιπόν νά ἐµφανίσουν τήν Βεβαίωσιν ὅταν ὁ δεύτερος Ἐπίσκοπος ἦτο Νεοηµερολογίτης καί αὐτοί δῆθεν κόπτονται ὑπέρ τοῦ Παλαιοῦ Ἡµερολογίου;)
8) ∆ιότι ὁ αὐτός Ρουµάνος Ἐπίσκοπος Θεόφιλος, ὄχι µόνον δέν ὑπέγραψε
τήν «Βεβαίωσιν», ἀλλά εἰς Ἐπιστολήν του πρός τόν διάδοχον τοῦ Ἀναστασίου
τόν Μητροπολίτην Φιλάρετον τῆς Συνόδου τῶν Ρώσσων τῆς ∆ιασπορᾶς, τήν
ὁποίαν ἐδηµοσίευσεν τό 1971 εἰς Περιοδικόν του εἰς Γαλλίαν,, ἠρνήθη κάθε συµµετοχήν του εἰς τήν χειροτονίαν τοῦ Ἀκακίου ἤ γνῶσιν του περί τῆς χειροτονίας αὐτῆς, γράφων τά ἑξῆς: «Μέ κατηγοροῦν ὅτι ἔλαβον µέρος εἰς τήν χειροτονίαν
τοῦ παλαιοηµερολογίτου Ἐπισκόπου ὀνόµατι Ἀκακίου Παππᾶ. Τοῦτο εἶναι Ψευδέστατον. Οὐ µόνον δέν συµµετέσχον µετά τοῦ Ρώσσου Ἐπισκόπου τοῦ Σικάγου, εἰς
τοιαύτην τινά χειροτονίαν, ἀλλά καί µόλις τώρα πληροφοροῦµαι τήν εἴδησιν ταύτην
. . . . µέ ὑποχρεώνει νά ὑπάρξω σαφής, ρητός καί κατηγορηµατικός, ἐν τῇ ἐπισκοπικῇ
µου διαβεβαιώσει, ὅτι ἡ χειροτονία ὡς Ἐπισκόπου τοῦ Ἀκακίου Παππᾶ µοί εἶναι παντελῶς ἄγνωστος καί τυγχάνει ξένη πρός ἐµέ. . . . Ἐπίσκοπος Θεόφιλος Ἰωνέσκου».
(Κατόπιν τῆς ρητῆς αὐτῆς ἐγγράφου καί δηµοσίας ἀρνήσεως τοῦ Θεοφίλου ἡ ὁποία
δηµοσιεύεται 11 ἔτη µετά τήν χειροτονίαν τοῦ Ἀκακίου, πῶς θά ἦτο δυνατόν νά δηµοσιεύσουν τήν «Βεβαίωσιν » τοῦ Σεραφείµ; Πῶς νά ὑποστηρίξουν πλέον ὅτι ἡ χειροτονία τοῦ Ἀκακίου δέν εἶναι ὑφ᾽ ἑνός καί ὅτι εἶναι πιό κανονική ἀπό τάς χειροτονίας
τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου τό 1948; ∆ι᾽ αὐτό δέν ἐτόλµησαν, δέν τολµοῦν ἕως σήµερον καί δέν θά τολµήσουν ποτέ νά τήν δηµοσιεύσουν οἱ φίλοι τοῦ ψεύδους καί τῆς
ἀπάτης Οὐνῖται τοῦ Νεοηµερολογιτισµοῦ ∆εκατριµερῖται Φλωρινοσεραφειµικοί).
Περί τῆς ἀρνήσεως αὐτῆς τοῦ Θεοφίλου καί περί τῶν λόγων τούς ὁποίους εἶχον ὁ Θεόφιλος καί ὁ Ἀκάκιος διά νά µήν δηµοσιευθῇ τό πῶς, ποῦ,
πότε καί ὑπό ποίων ἐγένετο ἡ χειροτονία τοῦ Ἀκακίου, ὑπάρχει καί ἡ ἐπιβεβαίωσις τοῦ Σικάγου Σεραφείµ Ἰβάνωφ εἰς τήν 6σέλιδον Ἐπιστολήν του
πρός τόν Αὐξέντιον, τήν ἀπό 26-10-1972, τῆς ὁποίας µέρη παρατίθενται εἰς
ἑποµένας σελίδας µέ χρονολογικήν σειράν καί εἰς τήν ὁποίαν ἀποκαλύπτονται βαρυσήµαντα µυστικά καί σοβαραί ἀντικανονικότηται καί παρανοµίαι εἰς τήν χειροτονίαν τοῦ Ἀκακίου.
9) ∆ιότι ἡ ἐν Ἀµερικῇ Σύνοδος τῶν Ρώσσων τῆς ∆ιασπορᾶς, εἰς τήν ὁποίαν
ἀνῆκεν ὁ Σεραφείµ τοῦ Σικάγου, µέ ἔγγραφόν της πρός Φλωρινικούς ἐν
Ἑλλάδι κληρικούς, τό ὁποῖον ἐκοινοποίησεν πρός τό Σχισµατικόν Πατριαρχεῖον Κωνσταντινουπόλεως καί πρός τόν Νεοηµερολογίτην Ἀρχιεπίσκοπον
Ἰάκωβον τῆς Ἀµερικῆς, ἀριθµ. Πρωτ. 3/50/1296, Σεπτεµβρίου 27, 1961, εἶχε διαβεβαιώσει µεταξύ ἄλλων ὅτι: « Οὐδεµία διαταγή τῆς Συνόδου µας ἐξεδόθη ποτέ
ἀφορῶσα εἰς τήν χειροτονίαν τοῦ π. Ἀκακίου. Τοὐναντίον ἡ Αἴτησίς του διά χειροτονίαν ἀπερρίφθη παρά τῆς Συνόδου. Οἱ Σεβασµιώτατοι Ἀρχιεπίσκοποι Σεραφείµ
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καί Βιττάλιος ἐδήλωσαν διά µίαν ἐπί πλέον φοράν ὅτι δέν ἐχειροτόνησαν τόν π.
Ἀκάκιον καί συνεπῶς δέν ἠδύναντο νά χορηγήσωσιν εἰς αὐτόν Πιστοποιητικόν
Χειροτονίας. . . . Ἡ Ἐκκλησία µας ποτέ δέν ἐκήρυξε τό Οἰκουµενικόν Πατριαρχεῖον ἤ τήν Ἑλληνικήν Ἀρχιεπισκοπήν τῆς Βορείου καί Νοτίου Ἀµερικῆς ὡς Σχισµατικάς καί δέν διέκοψε τήν πνευµατικήν ἐπικοινωνίαν. . . . Ἡ Ἐκκλησία µας
. . . διατηρεῖ πνευµατικάς σχέσεις µέ Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας αἵτινες ἐδέχθησαν
τό Νέον Ἡµερολόγιον». (Συµφώνως πρός τό ἀνωτέρω Συνοδικόν Ἔγγραφον, ὁ Σικάγου Σεραφείµ ἠρνήθη ἐνώπιον τῆς Συνόδου του κατ᾽ ἐπανάληψιν ὅτι ἐχειροτόνησε τόν Ἀκάκιον ἤ ὅτι τοῦ ἐχορήγησεν Πιστοποιητικόν Χειροτονίας. Κατόπιν
τούτου πῶς θά ἦτο δυνατόν νά κυκλοφορήσουν οἱ Φλωρινοσεραφειµικοί τήν ἐν
λόγῳ «Βεβαίωσιν » τοῦ Σεραφείµ; Αὐτό θά ἐδηµιούργη τεράστια προβλήµατα καί ἐν
Ἑλλάδι καί ἐν Ἀµερικῇ, διότι
ἡ Σύνοδος αὐτή, ὅπως ἐξ ἄλλου
φαίνεται καί ἀπό τό ἔγγραφον
αὐτό, ἀνεγνώριζε τούς Νεοηµερολογίτας ὡς Ὀρθοδόξους
καί εἶναι γνωστόν ὅτι δέν εἶχε
διακόψει Ἐκκλησιαστικήν καί
Πνευµατικήν Ἐπικοινωνίαν
µετ᾽ αὐτῶν.)
10) ∆ιότι καί οἱ δύο φερόµενοι ὡς ἐµπλεκόµενοι εἰς
τήν χειροτονίαν τοῦ Ἀκακίου,
καί ὁ Σεραφείµ καί ὁ Θεόφιλος, ἠρνήθησαν ἐπισήµως,
ρ η τ ῶ ς κ α ί ἐγ γ ρ ά φ ω ς τ ή ν
χειροτονίαν αὐτήν. (Ποῖον
χειροτονητήριον ἤ ποίαν βεβαίωσιν θά ἐδηµοσίευον οἱ
Φλωρινοσεραφειµικοί διά νά
ἀποδείξουν ὅτι ὁ Ἀκάκιος δέν
εἶναι αὐτοχειροτόνητος ἀλλά Τό περιοδικόν Ὀρθόδοξος Παρατηρητής τοῦ
Φλωρινικοῦ Ἀρχ/του Καλλιοπίου Γιαννακουλοἐχειροτονήθη ὑπό Ἐπισκόπων πούλου ἐδημοσίευσεν εἰς τό ἀνωτέρω τεῦχος 6.
Ἰούνιος 1961 τήν ἐκ μέρους τοῦ Μητροπολίκαί µάλιστα δύο;)
του
τῶν Ρώσσων τῆς Διασπορᾶς Ἀναστασίου
Ἐξ αἰτίας α) τῆς µή ὑπάρΑΡΝΗΣΙΝ ὅτι Ἐπίσκοποι τῆς Ἐκκλησίας του
ξεως Χειροτονητηρίου, β) τῆς ἐχειροτόνησαν τόν ΑΚΑΚΙΟΝ ΠΑΠΠΑΝ Ἐπίµή δηµοσιεύσεως τῆς Βεβαι- σκοπον ἐν Ἀμερικῇ. Οἱ δέ παράνομοι Φλωώσεως, γ) τῆς ἀρνήσεως τῶν ρινο-Σεραφειμικοί οὐκ ἠβουλήθησαν συνιέναι.
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φεροµένων ὡς χειροτονησάντων ὅτι ἐχειροτόνησαν, καί δ) τοῦ Ἐπισήµου Ἐγγράφου
τῆς Συνόδου τῶν Ρώσσων τῆς ∆ιασπορᾶς ὅτι ἀπηγόρευσεν τήν χειροτονίαν τοῦ Ἀκακίου, ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ὅτι ὁ Ἀκάκιος Παππᾶς δέν ἔχει χειροτονηθῆ ΥΠΟ ΟΥ∆ΕΝΟΣ. Εἶναι
ΑΧΕΙΡΟΤΟΝΗΤΟΣ. Καί οἱ ἐξ αὐτοῦ ἕλκοντες οἱανδήποτε χειροτονίαν εἶναι ΑΝΙΕΡΟΙ.
11) ∆ιότι ἐάν ἐδηµοσιεύετο ἡ ἐν λόγῳ Βεβαίωσις τοῦ Σεραφείµ, ἡ Σύνοδος
τῶν Ρώσσων τῆς ∆ιασπορᾶς θά προέβαινεν ἀµέσως εἰς τήν ΚΑΘΑΙΡΕΣΙΝ καί τοῦ
Σεραφείµ καί τοῦ Θεοφίλου καί τοῦ Ἀκακίου, ἐπειδή ἄλλως ἡ Σύνοδος θά εὑρίσκετο
εἰς δεινήν θέσιν ἐνώπιον τῆς Ἐκκλησιαστικῆς της Ἀρχῆς, ἤτοι,
τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου
καί τῆς Ἑλληνικῆς Ἀρχιεπισκοπῆς
Ἀµερικῆς τοῦ Ἰακώβου. (Ὁ Ἀκάκιος θά ἦτο καθηρηµένος ἅµα τῇ
χειροτονίᾳ του.)
Ὄχι µόνον ἡ Βεβαίωσις δέν
ἔχει δηµοσιευθῆ, ἀλλά οὔτε καί
µία φωτογραφία ἀπό τήν χειροτονίαν τοῦ Ἀκακίου, διά νά
φανῇ ὅτι ὄντως ἔγινε.
12) ∆ιότι καθώς ἔχει διαρρεύσει προφορικῶς ἀπό τό περιβάλλον
τοῦ Ἀκακίου καί ἔχει δηµοσιευθῆ
ὑπό τοῦ Ἀρχιµανδρίτου Γρηγορίου
Παπαβλάχου εἰς τήν ἐφηµερίδα
«Ὀρθόδοξος Τύπος» τό 1984, χωρίς
νά ἔχῃ µέχρι σήµερον διαψευσθῆ
Τό περιοδικόν Ὀρθόδοξος Παρατηρητής τοῦ ὑπό τῶν θιγοµένων, ὁ Ἀκάκιος
Φλωρινικοῦ Ἀρχ/του Καλλιοπίου Γιαννακουλο- Παππᾶς ὑπέγραψε φρικτόν ὅρκον
πούλου ἐδημοσίευσεν πολλά ἄρθρα ἐναντίον ὅτι ἐάν ἀποκαλύψῃ τό ἱστορικόν
τῆς χειροτονίας τοῦ Ἀκακίου ἀποκαλύπτον
παρανομίας καί ἀντικανονικότητας, ὅπως καί τῆς χειροτονίας του, ἤτοι τό πῶς,
εἰς τό ἀνωτέρω, τεῦχος 9. Σεπτέμβριος 1961, ποῦ, πότε καί ὑπό ποίων ἔγινε,
εἰς τό ὁποῖον καταγγέλεται ὅτι «οὔτε ὁ Μη- νά πάρῃ τήν ψυχήν του ὁ ∆ιάβοτροπολίτης Ἀναστάσιος, οὔτε ὁ Λεόντιος, οὔτε
ἄλλος τις ἐκ τῶν ἐν Ἀμερικῇ ἀνεγνωρισμένων λος καί νά εἶναι χωρισµένος ἀπό
ἀλλά οὔτε καί ἐκ τῶν ἀκύρως ἐχόντων προέβη τήν Ἁγίαν Τριάδα.
ποτέ εἰς χειροτονίαν τοῦ Ἀκακίου Παππᾶ». Οἱ
δέ Φλωρινο-Σεραφειμικοί ἀντιμετώπισαν καί
αὐτήν διά σιωπῆς ὅπως καί ὅλας τάς ἐναντίον
των δημοσιεύσεις.

Χ ε ι ρ οτ ον ί α Χ ρ ι σ τ ι α ν οῦ
Ἐπισκόπου ἦτο αὐτή ἤ Μασσωνική Μύησις;
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Τό ὑπογεγραµµένον τοῦτο ἔγγραφον τοῦ ὅρκου τοῦ Ἀκακίου Παππᾶ ἐχρησιµοποίησεν ἐκβιαστικῶς διά νά γίνῃ Ἐπίσκοπος Ἀστορίας ὁ Πέτρος Ἀστυφίδης,
ὅστις ἦτο παρών εἰς τήν χειροτονίαν καί ἐφωτογράφησε τόν ἐν λόγῳ ὅρκον.
∆εδοµένων ὅλων τῶν ἀνωτέρω, ἦτο ἀδύνατον καί ἀδιανόητον νά ἐµφανίσουν καί δηµοσιεύσουν τήν Βεβαίωσιν τῆς χειροτονίας τοῦ Ἀκακίου, καθ᾽ ἥν
στιγµήν τήν ἠρνήθησαν οἱ ἐµπλεκόµενοι καί δέν ἀνελάµβανε κανείς τήν εὐθύνην τῆς πατρότητός της, οὔτε ὁ Σεραφείµ οὔτε ὁ Θεόφιλος, οὔτε ἡ Σύνοδός των.
Πρός γνῶσιν τῶν ἀναγνωστῶν ἄς ἀναφερθῆ ὅτι ἡ ἐν λόγῳ Βεβαίωσις τοῦ Σικάγου Σεραφείµ Ἰβάνωφ περιῆλθεν εἰς τάς χεῖρας τῆς Ἱερᾶς ἡµῶν Συνόδου κατά
τό Φθινόπωρον τοῦ 1966 καί ἐδηµοσιεύθη διά πρώτην φοράν εἰς Συνοδικήν
Ἐγκύκλιον τήν 2αν Ἰανουαρίου 1967, ὑπογραφοµένην ὑπό τοῦ Πατρῶν Ἀνδρέου
ὡς Προέδρου, τοῦ Θεσσαλονίκης ∆ηµητρίου, τοῦ Κορινθίας Καλλίστου, τοῦ Τρίκκης καί Σταγῶν Βησσαρίωνος καί τοῦ Μεσσηνίας Γρηγορίου. Οἱ δέ Φλωρινο-Σεραφειµικοί τήν ἀντιµετώπισαν καί πάλιν διά τῆς σιωπῆς, µή τολµῶντες ἕως
σήµερον νά ἀναφερθοῦν εἰς αὐτήν διά νά διαψεύσουν ἤ ἐπιβεβαιώσουν αὐτήν.

H EΠΙΣΤΡΟΦH ΤΟΥ ΑΚΑΚΙΟΥ ΠΑΠΠΑ ΕΞ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΑΙ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΧΩΡΟΝ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΟΥΝΙΤΩΝ
ΤΟΥ ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΣΜΟΥ, ∆ΕΚΑΤΡΙΜΕΡΙΤΩΝ
Φ Λ Ω Ρ Ι Ν Ο- Σ Ε Ρ Α ΦΕ Ι ΜΙ Κ Ω Ν , 1 9 6 0 - 1 9 6 3

Μετά τήν µυθιστορηµατικήν καί περιπετειώδη εἰς ἐπίσκοπον χειροτονίαν του,
ἡ ὁποία ἀποτελεῖ µνηµεῖον παρανοµιῶν καί συσσωρευµένων παραβάσεων, ὁ Ἀκάκιος Παππᾶς ἐπέστρεψεν ἐξ Ἀµερικῆς εἰς τήν Ἑλλάδα, φέρων µαζί του ὅλας τάς
Ἀντικανονικότητας, τάς Παρανοµίας, τάς Παραβάσεις καί τάς Ἐκκλησιαστικάς ἀράς.
Ἐρχόµενος εἰς τήν Ἑλλάδα, ὁ Ἀκάκιος Παππᾶς, πιστός τηρητής τοῦ ὅρκου
του εἰς τήν Ἀµερικήν, ἀπέφυγε νά δηλώσῃ πῶς, ποῦ, πότε καί ὑπό ποίων
ἐχειροτονήθη ἐπίσκοπος. Αὐτό φυσικῶς ἐδηµιούργησεν εὐλόγους καί λογικάς ἀντιδράσεις καί εἰς τόν χῶρον του καί ἐκτός.
Οἱ ὀπαδοί του δέν ἐπληροφοροῦντο καί δέν ἦσαν σίγουροι ἐάν ὄντως
ἐχειροτονήθη Ἐπίσκοπος καί διά τοῦτο ἀπευθύνθησαν εἰς διάφορα Πατριαρχεῖα καί Συνόδους, ὅπως τῆς Σερβίας καί τῶν Ἱεροσολύµων, διά νά
µάθουν κάτι περί τῆς χειροτονίας αὐτοῦ.
Τό περιοδικόν «Ὀρθόδοξος Παρατηρητής » τοῦ Φλωριναίου Ἀρχιµανδρίτου
Καλλιοπίου Γιαννακουλοπούλου ἀρθρογραφοῦσε διαρκῶς ἐπί σειρά ἐτῶν κατά
τῆς ἀποκρύψεως τοῦ ἱστορικοῦ τῆς χειροτονίας τοῦ Ἀκακίου καί ἔφερε εἰς τήν
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Ὁ Σικάγου Σεραφείμ (ἀριστερά) καί ὁ
Χιλῆς Λεόντιος (δεξιά) ἐχειροτόνησαν
τόν ὄπισθεν αὐτῶν Ἀστορίας, Πέτρον
Ἀστυφίδην ὅστις διά τῆς φωτογραφίας
τοῦ ὅρκου τοῦ Ἀκακίου τούς ἐξεβίασεν
νά χειροτονήσουν καί τόν ἴδιον.

δηµοσιότητα ἀρκετά στοιχεῖα ἀποκαλύπτοντα τάς γενοµένας παρανοµίας τάς ὁποίας
ἀπέκρυπτεν ὁ Ἀκάκιος καί οἱ σύν αὐτῷ.
Ἐπί πλέον, τό περιοδικόν «Κήρυξ Ἐκκλησίας
Ὀρθοδόξων » ἐδηµοσίευεν ὅτι εἶναι ὕποπτος ἡ µή δηµοσίευσις καί ἀπόκρυψις τῆς
ἀληθείας διά τήν χειροτονίαν τοῦ Ἀκακίου, καί ὅτι θέτει ἐν ἀµφιβόλῳ τήν ἐπισκοπικήν του ἰδιότητα.
Ὁ ἐπί τοῦ Εὐαγγελίου Φρικτός Ὅρκος
τοῦ Ἀκακίου Παππᾶ τό 1960 εἰς Ἀμερικήν διά νά μήν φανερώσῃ τι περί τῆς
χειροτονίας του, «Ὀρθόδοξος Τύπος»,
6 Ἰουλίου 1984.
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Ἄλλο φυλλάδιον ἐκυκλοφόρησεν ἐκ Τριπόλεως φέρον κατ᾽ αὐτοῦ βαρείας
κατηγορίας µέ τίτλον ὅπως, «ΑΚΑΚΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ, Ο ΑΥΤΟΤΙΤΛΟΦΟΡΟΥΜΕΝΟΣ
ΜΕΓΑΣ ΑΠΑΤΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΣ ΨΕΥΤΗΣ», ἐν ᾧ µεταξύ ἄλλων γράφονται:
«Ἀλλ᾽ ὡς νά µήν ἤρκει ἡ προδοσία ὅπου ἔπραξαν οἱ ἐκπεσόντες τῆς Ὁµολογίας
αὐτῶν Ἀρχιερεῖς καί ἑποµένως καί ἐκ τῆς Θείας Χάριτος (διότι ὅστις ἐκπέσει τοῦ
Νόµου καί τῆς Παραδόσεως ἐκπίπτει καί τῆς Θείας Χάριτος) ἐνεφανίσθη σήµερον
ἕνας ἔτι µεγαλύτερος ΑΠΑΤΕΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΣΤΗΣ, ΠΑΡΑΒΑΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟ∆ΟΤΗΣ
ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ καί αὐτοτιτλοφορεῖται µέ τό ἀξίωµα τοῦ Ἀρχιερέως, ὁ Ἀκάκιος
Παππᾶς, ὅστις παρουσιάζεται ὡς Ἀρχιερεύς ἄνευ ὑποδείξεως τοῦ χειροτονικοῦ του.
Πρῶτον, δέν γνωρίζοµεν ἐάν πράγµατι ἔχει χειροτονηθῆ ἤ καµουφλάρεται ὡς
Ἀρχιερεύς τῇ ὑποδείξει τοῦ ∆ιαβόλου. ∆εύτερον, δέν γνωρίζοµεν ἐάν ἔχει χειροτονηθῆ ὑπό νοµίµων Ἀρχιερέων ἤ παραβατῶν. Τρίτον, δέν γνωρίζοµεν ἐάν πράγµατι
εἶναι Ἀρχιερεύς ἤ κατάσκοπος καί ἐφιάλτης τοῦ Ἀγῶνος, διά νά διαλύσῃ τόν
Ἀγῶνα καί προσφέρῃ τό ποίµνιον εἰς τόν Βωµόν τοῦ Σχίσµατος, ὅπως οἱ προκάτοχοί του, Χατζῆς, Λιώσης, Γερµανός, πρώην Φλωρίνης . . . .
»Κατηγορεῖτε τάς ὑπό ἑνός χειροτονίας ὡς παρανόµους. Ἀλλά οἱ χειροτονηθέντες
ὑπό ΕΝΟΣ µᾶς ὑποδεικνύουν ὅτι ἔχουν χειροτονηθῆ ὑπό ἑνός, µᾶς ὑποδεικνύουν ΤΟΝ
ΕΝΑ, καί ἀκολουθοῦν τήν Ὀρθόδοξον καί Νόµιµον ἐκκλησιαστικήν Παράδοσιν, καί
πάλιν δέν τούς ἀναγνωρίζετε ὡς νοµίµους. Ἀλλά ΥΜΕΙΣ δέν µᾶς ὑποδεικνύεται οὔτε
τόν ἕνα! Ἄραγε, πῶς ἔχετε τήν ἀξίωσιν, ἀφοῦ ΥΜΕΙΣ δέν ἀναγνωρίζετε τήν παρά
ΕΝΟΣ ἰδικήν µας, νά ἀναγνωρίσωµεν τήν παρά ΟΥ∆ΕΝΟΣ ἰδικήν σας εἴτε ὑπό δύο καί
τριῶν παραβατῶν;
». . . . εἶναι µέγα ἁµάρτηµα νά σέ ὀνοµάσω Σεβασµιώτατον Ἐπίσκοπον ἄνευ
χειροτονικοῦ.
». . . . Εἶναι Νόµος τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιαστικός, ἄνευ χειροτονικοῦ νά µήν γίνεται
οὐδείς δεκτός . . . .
»Οὐδείς νοµιµόφρων κληρικός δύναται
νά ἀκολουθήσῃ ἕνα παράνοµον ἀρχιερέα, εἴτε παρανόµως χειροτονηθείς,
εἴτε µέ πλαστόν χειροτονικόν, εἴτε µᾶς
ἐµπαίζει ὡς ἀχειροτόνητος ὅπως Ὑµεῖς.
»Παρουσίασε τά χειροτονικά σου καί
ἀνακαλοῦµεν. Τό ἀπαιτεῖ Θεός καί Ἐκκλησία, οὐχί ἡµεῖς. Ἐάν δέν παρουσιάσῃς χειροτονικό, εἶσαι ΨΕΥ∆ΑΡΧΙ- Τό Φυλλάδιον τοῦ Ι. Γ. Βοσυνιώτου
ΕΡΕΥΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ καί ἀπατᾶς ἐκ Τριπόλεως προκαλοῦν τόν Ἀκάκιον Παππᾶν νά ἐπιδείξῃ τό ΧειροἘκκλησίαν καί λαόν . . .».
τονητήριόν του
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Ἐκτός αὐτῶν ὑπῆρξαν καί ἐξ Ἁγίου Ὄρους καί ἀλλαχοῦ θρησκευτικά
φυλλάδια, περιοδικά καί ἐφηµερίδες, ὅπως ὁ «Ὀρθόδοξος Τύπος », καί µία
ἔκδοσις τῆς Ἀδελφότητος «Ὁ Μέγας Φώτιος», τά ὁποῖα κατεφέρθησαν κατά
τῆς µυστικότητος µέ τήν ὁποίαν περιεβάλλετο ἡ χειροτονία τοῦ Ἀκακίου
καί ἀπεκάλυπτον τάς κακοδοξίας ὅσων ἐνεπλέκοντο εἰς τάς παρανόµους
καί ἀντικανονικάς πράξεις τοῦ Ἀκακίου.
Ὁ Ἀκάκιος Παππᾶς ὅµως, παρά τόν δικαιολογηµένον θόρυβον τόν ὁποῖον
ὁ ἴδιος, µέ τήν ἄρνησίν του νά ἐνηµερώσῃ, προεκάλεσεν εἰς τόν χῶρον του,
εἰς ὅλους τούς Παλαιοηµερολογίτας ἀλλά καί εἰς τούς Νεοηµερολογίτας,
ἔµεινε πιστός εἰς τόν φρικτόν ὅρκον τόν ὁποῖον ὑπέγραψεν εἰς τήν Ἀµερικήν καί δέν ἀπεκάλυψε ποτέ οὔτε πρόσωπα οὔτε πράγµατα περί τῆς χειροτονίας του µέχρι τοῦ θανάτου του. Μόνον εἰς τήν Ὁµολογίαν του δέν ἔµεινε
πιστός καί τήν ἤλλαζεν ἀπό καιροῦ εἰς καιρόν ὅλην του τήν ζωήν, ὥστε
ἄλλοτε νά συµπίπτει µέ τόν πρώην Φλωρίνης Χρυσόστοµον, ἄλλοτε µέ τόν
Βρεσθένης Ματθαῖον καί ἄλλοτε µέ τό Νέον Ἡµερολόγιον, ἀφοῦ ἐδέχθη νά
χειροτονηθῇ καί ἀπό Νεοηµερολογίτην.
Πέραν ὅµως τῶν ἀντιδράσεων διά τό πόθεν προῆλθεν ἡ χειροτονία του,
ὁ Ἀκάκιος Παππᾶς ἀντιµετώπιζε καί τό ἀντικειµενικόν πρόβληµα τῆς χειροτονίας νέων ἐπισκόπων εἰς τήν Ἑλλάδα, διά νά µήν ἀφήσῃ χωρίς ἐπισκόπους τούς ὀπαδούς του ὅπως τούς εἶχεν ἀφήσει ὁ Φλωρίνης, οὔτε πάλιν
νά χειροτονήσῃ µόνος του. ∆ι᾽ αὐτό ἤρχισε πάλιν ἡ ἀγωνιώδης περιπέτεια
ἀναζητήσεως δευτέρου ἐπισκόπου.
Ἰδιαιτέραν σηµασίαν ἔχει ἡ πρότασις λύσεως τοῦ Σικάγου Σεραφείµ Ἰβάνωφ πρός τόν Ἀκάκιον Παππᾶν, ὅπως συµπράξῃ µέ ἕνα Ἐπίσκοπον ἄλλης
Ρωσσικῆς Συνόδου, τῆς ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΑ, ἀντιπάλου πρός τήν Σύνοδον τοῦ
Ἀναστασίου, κάποιον Σεραφείµ, ὁ ὁποῖος τότε εὑρίσκετο εἰς Ἀθήνας, ἀφοῦ
καλύψουν τά οἰκονοµικά του ἔξοδα.
Τήν λύσιν ὅµως εἰς τό πρόβληµά των εὗρον καταφεύγοντες πάλιν εἰς
τήν ἐν Ἀµερικῇ Σύνοδον τῶν Ρώσσων τῆς ∆ιασπορᾶς. Εὗρον ἄνδρα κατά
τήν καρδίαν αὐτῶν, τόν Ρῶσσον Ἐπίσκοπον Χιλῆς Λεόντιον Φιλίπποβιτς,
πατέρα τριῶν τέκνων, κατά τήν δηµοσίευσιν τῆς ἐφηµερίδος «Τύπος », ἀρ.
φύλ. 21, Σεπτέµβριος 1962, καί συχνόν συµµέτοχον εἰς τάς τελετάς τῶν Παπικῶν Καρδιναλίων, ὅπως φαίνεται εἰς τήν σχετικήν ἐδῶ φωτογραφίαν τήν
δηµοσιευθεῖσαν εἰς πολλά περιοδικά, ἐφηµερίδας καί φυλλάδια.
Ὁ Χιλῆς Λεόντιος, κατά τό «Ρωσσικόν τυπικόν ἀντικανονικότητος καί παρανοµίας », µιµούµενος τόν Σικάγου Σεραφείµ, ἦλθε τόν Μάϊον τοῦ 1962 εἰς τήν
Ἑλλάδα µυστικῶς, αὐτοβούλως καί ὑπερορίως, ἄνευ ἐντολῆς ἤ ἐγκρίσεως ἤ
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Ὁ Χιλῆς καί Περοῦ Λεόντιος Φιλίπποβιτς, ὁ
ἐλθών κρυφίως εἰς τήν
Ἑλλάδα ἄνευ ἐγκρίσεως
τῆς Συνόδου του καί
Δημοσίευμα τῆς ἐφημερίδος ΤΥΠΟΣ 21-9-1962
συμπράξας μετά τοῦ
περί τοῦ Χιλῆς Λεοντίου
Ἀκακίου εἰς χειροτονίας
γνώσεως τῆς Συνόδου του, καί συνέπραξεν εἰς χει- ἐπισκόπων τό 1962

ροτονίας Ἐπισκόπων µετά τοῦ Ἀκακίου Παππᾶ,
γνωρίζων ὅτι ἡ Σύνοδός του εἶχεν ἀπορρίψει τήν χειροτονίαν τοῦ Ἀκακίου
καί εἰς ἔγγραφόν της ἠρνεῖτο ὅτι ἐπίσκοποί της ἐχειροτόνησαν τόν Ἀκάκιον.
Καθίσταται προφανές ὅτι τόσον οἱ ἐν Ἑλλάδι ∆εκατριµερῖται Φλωρινικοί
ὅσον καί οἱ Ρῶσσοι τῆς ∆ιασπορᾶς δέν διέποντο ὑπό οὐδενός Κανόνος Ἐκκλησιαστικοῦ ἤ ∆ιοικητικοῦ καί οὐδείς φραγµός περιώριζεν τάς ἐνεργείας των,
µετερχόµενοι πᾶν θεµιτόν καί ἀθέµιτον µέσον ἵνα ἐπιτύχουν προσωπικάς
ἐπιδιώξεις καί σκοπιµότητας, µή ἀποβλέποντες εἰς τό καλόν τῆς Ἐκκλησίας,
ἀλλά νοµίζοντες «πορισµόν εἶναι τήν εὐσέβειαν» (Ἀπ. Παῦλος, Α´ Τιµ. ΣΤ´ 5).

ΠΟΙΟΙ ΗΣΑΝ ΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΤΩΝ ΡΩΣΣΩΝ ΤΗΣ ∆ΙΑΣΠΟΡΑΣ

Αὐτός ἦτο ὁ τρόπος διοικήσεως καί ζωῆς τῆς Συνόδου τῶν Ρώσσων Ἐπισκόπων τῆς ∆ιασπορᾶς. Ἔκαµε ὁ καθείς ὅ,τι ἤθελε καί ἠρέσκετο. Ἄλλοι ἦσαν ἄγαµοι καί ἄλλοι ἔγγαµοι ἐπίσκοποι. Ἄλλοι ἦσαν µέ γένια καί ἄλλοι ξυρισµένοι.
Ἄλλοι κυκλοφοροῦσαν µέ ράσα καί ἄλλοι χωρίς ράσα. Ἄλλοι χρησιµοποιοῦσαν
τήν Ὀρθόδοξη ψαλτική καί ἄλλοι εἶχον εἰς τάς λατρείας των τήν µουσικήν καί
τάς εἰκόνας τῶν Φράγκων. Ἄλλοι ἀπέρριπτον τό Πατριαρχεῖον Μόσχας ὡς Αἱρε-
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Ἡ πασίγνωστος φωτογραφία τοῦ Χιλῆς Λεοντίου Φιλίπποβιτς,
διά βέλους σημειουμένου, μετά Παπικῶν εἰς κηδείαν Καρδιναλίου ὅπου
ἀναγινώσκει συγχωρητικήν εὐχήν. Οὗτος ὁ Λατινόφρων καί ἔγγαμος
«ἐπίσκοπος» συνέπραξεν μετά τοῦ Ἀκακίου εἰς τάς χειροτονίας ἐπισκόπων τό 1962 ἐν Ἑλλάδι, ἐν ἀγνοίᾳ τῆς Συνόδου του. Δίπλα του ὁ ἐπίσης
ἔγγαμος Βενεζουέλας Νικόλαος Κατσουνάκης, ὅστις εἶχε χειροτονηθῆ
ἱερεύς ὑπό τοῦ Κυκλάδων Γερμανοῦ Βαρυκοπούλου καί Ἐπίσκοπος ὑπό
τῶν αὑτοχειροτονήτων Οὐκρανῶν τοῦ Ἰωσήφ.

τικόν καί ἄλλοι τοῦ ἀνεγνώριζον ὅτι ἔχει Ἔγκυρα Μυστήρια, λέγοντες, «∆έν
ἐπικοινωνοῦµε µέ τήν Μόσχαν ἀλλά δέν µποροῦµε νά ποῦµε ὅτι δέν ἔχουν Ἁγιαστικά Μυστήρια». Ἄλλοι ἐλειτούργουν µέ τό Παλαιόν, ἄλλοι µέ τό Νέον, ἄλλοι
δέ εἶχον καί παλαιοηµερολογιτικάς ἐνορίας καί νεοηµερολογιτικάς. Ἡ Σύνοδός
των εἶχε καί ∆εκατριµερίτας Παλαιοηµερολογίτας Ἐπισκόπους καί Νεοηµερολογίτας. Ἄλλοι ἐχειροτόνουν παλαιοηµερολογίτας καί ἄλλοι νεοηµερολογίτας
ἐπισκόπους, ὅπως ὁ Σάν Φρανσίσκου Ἰωάννης Μαξίµοβιτς, ὁ ἐγκωµιαζόµενος ὡς
Ἅγιος, ἐχειροτόνησε τόν διαβόητον Ρουµᾶνον Θεόφιλον Ἰωνέσκου Νεοηµερολογίτην Ἐπίσκοπον. Ἐπίσης Νεοηµερολογίτην ἐπίσκοπον εἶχον καί τόν Χάγης
Ἰάκωβον εἰς τήν Ὁλλανδίαν. Ἄλλοι συνελειτούργουν µετά τῶν Νεοηµερολογιτῶν καί ἄλλοι συνεπροσηύχοντο καί εἶχον Ἐκκλησιαστικήν κοινωνίαν µετά
τῶν Παπικῶν. Ἄλλοι ἐπίσκοποι ἔκανον Πάσχα µέ τό Ὀρθόδοξον καί ἄλλοι µέ
τό Παπικόν. Ἄλλοι εἶχον τούς Παπικούς διά Αἱρετικούς καί ἄλλοι ἀπεστέλλοντο
ὑπό τῆς Συνόδου των ὡς ἐπίσηµοι Παρατηρηταί εἰς τάς ἐργασίας τῶν µεγάλων
Παπικῶν Συνόδων εἰς τήν Ρώµην, ὅπως ἀπεστάλη ὁ Γενεύης Ἀντώνιος µετά
τοῦ Πρωθιερέως Ἰζέρ Τρογιάνωφ καί τοῦ καθηγητοῦ Σεργίου Γκροτώφ, εἰς τήν
Β´ Βατικάνειον Σύνοδον τό 1962 ἕως 1965. (Οἱ Νεοηµερολογῖται τῆς Ἑλλάδος
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δέν ἔστειλαν παρατηρητάς ἐνῶ οἱ Ρῶσσοι τῆς ∆ιασπορᾶς ἔστειλαν!) Ἄλλοι
Ἐπίσκοποι ὑπέγραψαν τόν Ἀφορισµόν κατά τοῦ Οἰκουµενισµοῦ τό 1983 καί
ἄλλοι Ὄχι. Ἄλλοι ἐδέχοντο τούς Προτεστάντας καί Παπικούς ὡς εἶχον, ἀπαγορεύοντες διά ἐπιτιµίων τήν µύρωσιν τῶν Προτεσταντῶν, ἄλλοι τούς ἐδέχοντο διά Βαπτίσµατος, ἄλλοι διά Μύρου, καί τούς προήγαγον καί εἰς
Ἐπισκόπους µάλιστα, ὅπως τόν Γερµανίας Μάρκον. Ἄλλοι ἐτέλουν γάµους
µόνον µεταξύ Παλαιοηµερολογιτῶν καί ἄλλοι µικτούς µέ Νεοηµερολογίτας
ἤ µέ Παπικούς ἤ µέ Προτεστάντας. Ἄλλοι ἐζήλουν τήν Ὀρθοδοξίαν καί
ἄλλοι µετά τῶν Προτεσταντῶν εἰς τήν Εὐρώπην συµµετεῖχον εἰς τάς προεργασίας διά τήν Ἵδρυσιν τοῦ Οἰκουµενιστικοῦ Παγκοσµίου Συµβουλίου
τῶν Ἐκκλησιῶν. Ἄλλοι ἐκαυχῶντο διά τό Παλαιόν Ἡµερολόγιον καί ἄλλοι
ἐδέχοντο εἰς τάς χειροτονίας των καί εἰς τάς ἐνθρονήσεις των Καρδιναλίους µέ ἄµφια συµπροσευχοµένους καί εἰς τό Ἱερόν, ὅπως οἱ Μητροπολῖται
Ἀναστάσιος καί Φιλάρετος καί ἄλλοι. Ἄλλας ἀπαντήσεις ἔδιδεν ἡ Σύνοδός
των καί ἄλλας, ἀντιθέτους, ὁ Μητροπολίτης των, ὁ Πρόεδρος τῆς Συνόδου.
Ἄλλα διεβεβαίωνεν ἡ Σύνοδός των τήν µίαν φοράν καί ἄλλα, ἀντίθετα,
τήν ἄλλην. Ἄλλοι προέβαινον κατά τό δοκοῦν εἰς χειροτονίας ἐπισκόπων,
χωρίς ἔγκρισιν τῆς Συνόδου, καί ἄλλοι µετέβαινον εἰς ξένας ἐκκλησιαστικάς δικαιοδοσίας ὑπερορίως διά νά χειροτονήσουν ἐπισκόπους ἄνευ γνώµης
καί συγκαταθέσεως τῆς Συνόδου των, τήν ὁποίαν ἀγνοοῦσαν καί ἡ ὁποία
ἀδυνατοῦσε νά ἐλέγξῃ τούς Ἐπισκόπους της καί νά ἐπιβάλῃ κυρώσεις ἐπ᾽
αὐτῶν ἤ µᾶλλον ἀδιαφοροῦσε παντελῶς περί τῶν θεµάτων αὐτῶν.
ΑΥΤΟΙ ΗΣΑΝ ΟΙ ΕΠΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΩΝ ΡΩΣΣΩΝ ΤΗΣ ∆ΙΑΣΠΟΡΑΣ.

Ἡ Σύνοδος τῶν Ρώσσων τῆς Διασπορᾶς ὑπό τόν Μητροπολίτην Ἀναστάσιον
συνεδριάζουσα εἰς Νέαν Ὑόρκην τό 1962
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Ἀναστάσιον, ἐκ τῶν ὁποίων ἔλαβον
Νεοημερολογιτικήν Διαδοχήν οἱ Ἀκακιακοί, ἀπέστειλαν ἐπισήμους παρατηρητάς εἰς τήν Β´ Βατικάνειον
Σύνοδον ἐν Ρώμῃ τό 1963, ἀποτελουμένην ἀπό τόν Ἐπίσκοπον Γενεύης Ἀντώνιον, τόν Πρωθιερέα
Λωζάνης Ἰζέρ Τρογιάνωφ, καί τόν
καθηγητήν τοῦ Διεθνοῦς Πανεπιστημίου Ρώμης Σέργιον Γκροτώφ. Ἀπεδείχθησαν οὗτοι πιό Λατινόφρονες
ἀπό τούς Νεοημερολογίτας, οἱ ὁποῖοι
ἠρνήθησαν νά ἀποστείλουν παρατηρητάς εἰς Ρώμην (Ὀρθόδοξος Παρατηρητής Σεπτ.- Ὀκτ. 1963).

Μάλιστα, αὐτή ἦτο ἡ οἰκτρά πραγµατικότης τῶν Ρώσσων τῆς ∆ιασπορᾶς ἐν
Ἀµερικῇ. Τοιαύτην κανονικότητα χειροτονιῶν Ἐπισκόπων ἔλαβον οἱ Φλωρινικοί, καί ἀποροῦµεν πῶς δύνανται µέ τοιαύτην ἱστορίαν καί συνείδησιν νά ἐπικρίνουν τάς χειροτονίας τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου κατά τό 1948. Ἀποτελεῖ ἐπιτοµήν
ἀναισχυντίας ἡ θρασύτης τῶν Φλωρινο-Σεραφειµικῶν µετά τῆς ὁποίας κατόπιν
τούτων τῶν αὐθαιρεσιῶν καί παρανοµιῶν τολµοῦν νά ἐπικρίνουν τάς καθ᾽ ὅλα
Κανονικάς καί Νοµίµους χειροτονίας τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου τοῦ ἔτους 1948.
Τόν Μάϊον 1962, ὁ Ἀκάκιος Παππᾶς µέ τόν λαθρεπισκέπτην Χιλῆς Λεόντιον
Φιλίπποβιτς, ὅστις ἦλθε
πρός τοῦτο εἰς τήν Ἑλλάδα
χωρίς προηγουµένως ἤ µεταγενεστέρως νά ἐνηµερώσῃ ἤ λάβῃ ἔγκρισιν ἀπό
τήν Σύνοδόν του, ἐχειροτόνησαν τούς κάτωθι τρεῖς
Ἀρχιµανδρίτας: Τόν Παρθένιον Σκουρλῆν, εἰς Ἐπίσκοπον Κυκλάδων, τόν Αὐ- Οἱ πρῶτοι χειροτονηθέντες ὑπό τοῦ Ἀκακίου καί
Λεοντίου τό 1962. Ἐξ ἀριστερῶν οἱ καθήμενοι: Ὁ
ξέντιον Πάστρα, εἰς Ἐπίσκο- Μαγνησίας Χρυσόστομος, ὁ Κυκλάδων Παρθέπον Γαρδικίου, τόν Χρυσό- νιος, ὁ Ταλαντίου Ἀκάκιος καί ὁ Γαρδικίου Αὐξέντιος.Ἐξ ἀριστερῶν οἱ ὄρθιοι: οἱ λάθρα χειροστοµον Νασλίµην, εἰς Ἐπίτονηθέντες
Διαυλείας Ἀκάκιος (ὁ Μικρός, ἀνηψιός
σκοπον Μαγνησίας.
τοῦ γερο-Ἀκακίου) καί ὁ Σαλαμῖνος Γερόντιος.
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Οὕτω προέκυψεν περί τόν Ἀκάκιον Σύνοδος ἐκ τεσσάρων Ἐπισκόπων.
Εἰς τήν συνέχειαν, κατά πληροφορίας, δύο ἐξ αὐτῶν ἐχειροτόνησαν ὡς Ἐπίσκοπον ∆ιαυλείας τόν Ἀκάκιον Παππᾶν τόν νέον, ἀνεψιόν τοῦ γέρο-Ἀκακίου, καί δύο ἐχειροτόνησαν τόν Γερόντιον Μαριόλην ὡς Σαλαµῖνος, χωρίς
νά ἔχουν γνῶσιν οἱ µέν διά τάς ἐνεργείας τῶν δέ.
Τό χάρισµα τῆς ∆ιαδοχῆς τῶν παρανοµιῶν τῶν Ρώσσων φαίνεται νά
εἶναι µεταδοτικόν. ∆ιά τάς χειροτονίας αὐτάς δέν ἰσχύουν οἱ Κανόνες οἱ
ὁποῖοι ὁρίζουν καί ἀπαιτοῦν νά συµµετέχῃ ὅλη ἡ Σύνοδος; Ἀλήθεια, πότε
ἰσχύουν οἱ Κανόνες διά τούς Φλωρινοσεραφειµικούς καί πότε δέν ἰσχύουν;
Περί τῆς συµµετοχῆς τοῦ Χιλῆς Λεοντίου εἰς τάς χειροτονίας τοῦ Ἀκακίου
τό 1962, ἐρωτηθεῖσα ἡ Σύνοδος τῶν Ρώσσων τῆς ∆ιασπορᾶς, διά τοῦ ὑπ᾽ ἀριθ.
3/50/845 τῆς 5/7/1962 ἐγγράφου της ἀπήντησε µεταξύ ἄλλων καί τά κάτωθι:
«∆έν ἔχοµεν λόγους νά πιστεύωµεν τούς ἰσχυρισµούς ὅτι κάποιος Ἐπίσκοπος
τῆς Ἐκκλησίας µας ἐχειροτόνησε ποτέ τόν πατέρα Ἀκάκιον Παππᾶ ἤ συµµετέσχεν εἰς τήν χειροτονίαν του διότι ἡ αἴτησίς του ἀπερρίφθη ἀπό τήν Σύνοδόν µας.
Τό µόνον πού µπορῶ νά προσθέσω εἶναι ὅτι Ἐπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας µας δέν
ἐπεσκέφθη τήν Ἑλλάδα τό περασµένον ἔτος ἤ ἐφέτος, ἐπισήµως ἤ ἀνεπισήµως καί
ὡς ἐκ τούτου κανένας Ἐπίσκοπος δικός µας δέν µποροῦσε νά λάβῃ µέρος εἰς οἱανδήποτε χειροτονίαν τελεσθεῖσαν εἰς Ἑλλάδα παρά τοῦ ἀδελφοῦ Ἀκακίου Παππᾶ.
Ὅλα τά ἄλλα ἐκ τῶν ἰσχυ- Ἡ Σύνοδος τῶν Ρώσσων τῆς Διασπορᾶς
ρισµῶν καί συµπερασµάτων τῆς ὑπό τόν Μητροπολίτην Ἀναστάσιον, δι᾽ ἐπιἐπιστολῆς σας τῆς 21 Ἰουνίου σήμου ἐγγράφου της, δηλώνει ὅτι ΔΕΝ ἐχειροτόνησε τόν Ἀκάκιον οὔτε ἀπέστειλεν
εἶναι ἐπίσης ἀπολύτως ἀβάσιµα.
Ἐπισκοπον εἰς Ἑλλάδα νά συμπράξῃ μετά
Εἰλικρινῶς ὑµέτερος ἐν Χριστῷ τοῦ Ἀκακίου εἰς χειροτονίας Ἐπισκόπων
Πρωθ. Γεώργιος Γκράµπε,
Ἀρχιγραµµατεύς τῆς Συνόδου τῶν Ἐπισκόπων ».
Τέταρτον γνωστόν ἐπίσημον
Συνοδικόν Ἔγγραφον τῶν
Ρώσσων τῆς Διασπορᾶς, ὑπ᾽
ἀριθ. 3/50/845 τῆς 5ης Ἰουλίου 1962, διά τοῦ ὁποίου ἡ
Σύνοδος δηλώνει πάλιν ὅτι
οὐδέν γνωρίζει τόσον περί
τῆς χειροτονίας τοῦ Ἀκακίου
εἰς Ἐπίσκοπον, διότι ἡ Αἴτησίς του εἶχεν ἀπορριφθῆ Συνοδικῶς, ὅσον καί περί τῶν
χειροτονιῶν Ἐπισκόπων ὑπό
τοῦ Ἀκακίου εἰς τήν Ἑλλάδα.
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Τό κείµενον τοῦ ἐγγράφου ὁµιλεῖ ἀπό µόνο του καί δέν χρειάζεται σχόλια διά νά καταδειχθῇ ἡ παρανοµία καί ἀντικανονικότης τόσον τῆς χειροτονίας τοῦ Ἀκακίου ὅσον καί τῶν χειροτονιῶν τάς ὁποίας αὐτός ἔκανε.
Τήν 6ην ∆εκεµβρίου 1962, ἀπέθανεν ὁ Κυκλάδων Παρθένιος Σκουρλῆς.
Τήν 1ην ∆εκεµβρίου 1963, ἀπέθανε καί ἐτάφη ὁ Ταλαντίου Ἀκάκιος εἰς
ἡλικίαν 75 ἐτῶν (1888-1963).
Εἰς τήν συνέχειαν, τόν Ἰανουάριον
τοῦ 1964 ἐξελέγη Ἀρχιεπίσκοπος
τῆς Συνόδου τῶν Φλωρινοσεραφειµικῶν ὁ Αὐξέντιος Πάστρας.
Μέ ὅλους αὐτούς τούς µυστηριώδεις καί περιπετειώδεις τρόπους,
ἀπέκτησαν οἱ Φλωρινο-Σεραφειµικοί ἐπισκόπους µέ ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΗΝ ∆ιαδοχήν καί Πίστιν, καί
ΟΧΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΝ ΠΙΣΤΙΝ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΟΧΗΝ τῶν Ἁγίων
τῆς Ἐκκλησίας Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ.

Ὁ Ταλαντίου Ἀκάκιος Παππᾶς
Ἀρχιεπίσκοπος τῶν ΦλωρινοΣεραφειμικῶν (1960 - 1963)

Ἀνωτέρω, ἕνα ἀπό τά πολλά ἀμείλικτα
καί ἀναπάντητα ἐρωτήματα πρός τούς
Ἐπισκόπους τοῦ Ἀκακίου Παππᾶ, τά
ὁποῖα ἠγέρθησαν ἐκ τῶν παρανόμων
καί σκοτεινῶν χειροτονιῶν των τό 1962,
ὅπως διετυπώθη ὑπό τοῦ Καλλιοπίου
Γιαννακουλοπούλου εἰς τό περιοδικόν
του, «Ὀρθόδοξος Παρατηρητής», Ἰούλιος-Αὔγουστος 1962, σελ. 3.

KEO 35 READY.qxp:Layout 1

12/9/09

8:41 PM

- 206-KHPY• EKK§H™IA™ OP£O¢O•øN

Page 206

Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος – ἀρ. τεύχ.

35, ᾽08

Ἀπό τό 1960 καί ἐντεῦθεν δέν ἔχοµε πλέον νά ἀντιµετωπίσωµε Φλωρινικούς, ἀλλά Σεραφειµικούς, οἱ ὁποῖοι προέρχονται ∆ιαδοχικῶς ἀπό τούς Σχισµατοαιρετικούς Οἰκουµενιστάς Νεοηµερολογίτας.
Ἐκτός λοιπόν τῶν λόγων τοῦ 1937, οἱ ὁποῖοι µᾶς ἐχώρισαν τότε ἀπό τούς
Φλωρινικούς, σήµερον µετά τό 1960 µᾶς χωρίζουν καί ἐπί πλέον λόγοι,
αὐτοί οἱ ὁποῖοι προέκυψαν ἀπό τάς παρανόµους, κακοδόξους καί ἀκύρους
χειροτονίας τοῦ ἰδίου τοῦ Ἀκακίου καί τῶν διαδόχων του. Οἱ Φλωρινο-Σεραφειµικοί ἔχουν ἐξισωθῆ µετά τῶν Σχισµατοαιρετικῶν Νεοηµερολογιτῶν.
Οἱ προσερχόµενοι πλέον ἀπό τούς Φλωρινικούς ἤ µᾶλλον Σεραφειµοακακιακούς γίνονται δεκτοί ὅπως καί οἱ Σχισµατοαιρετικοί Νεοηµερολογῖται,
ἤτοι διά Ὀρθοδόξου Ὁµολογίας καί Χρίσεως Ἁγίου Μύρου, καί ἐπί πλέον
διά Χειροθεσίας εἰς τούς κληρικούς, συµφώνως πρός τήν ἀπ᾽ ἀρχῆς Πρᾶξιν
τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος µετά τό 1924 καί 1935, καί
τάς Ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς ἡµῶν Συνόδου κατά τό 1981 καί τό 1983.
Εἰς τήν συνέχειαν παρατίθεται ἕνα προσωπικόν σηµείωµα τοῦ Φιλαρέτου,
Μητροπολίτου τῶν Ρώσσων τῆς ∆ιασπορᾶς, διαδόχου τοῦ Ἀναστασίου, πρός
τόν Αὐξέντιον, σχετικόν µέ τήν χειροτονίαν τοῦ Ἀκακίου ἡ ὁποία εἶχε τελεσθῆ
ἑπτά ἔτη ἐνωρίτερον. Τό σηµείωµα αὐτό δηµιουργεῖ πολλά εὔλογα καί ἀναπάντητα ἐρωτήµατα εἰς τόν ἀναγνώστην περί τῆς χειροτονίας τοῦ Ἀκακίου.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΧ/ΠΟΝ ΑΥΞΕΝΤΙΟΝ ΠΑΣΤΡΑΝ ΤΟ 1967

«Ἀριθ. Πρωτ. 3/50 15/28-12-1967
Πρός Ἀρχιεπίσκοπον Αὐξέντιον . . . .
Πάντως ἔχοµεν τήν πληροφορίαν ὅτι κατόπιν αἰτήσεως τῶν Ἑλλήνων ἀδελφῶν
τῶν ἀσπαζοµένων τό Ἰουλιανόν Ἡµερολόγιον, ὁ πρώην Ἐπίσκοπος Ἀκάκιος ἔχει
χειροτονηθῆ ὑπό δύο Ἐπισκόπων τῆς Ἐκκλησίας µας, ἤτοι τόν Σεβασµιώτατον
Ἀρχιεπίσκοπον Σεραφείµ τοῦ Σικάγου καί Ντητρόϊτ καί τόν Σεβασµιώτατον Ἐπίσκοπον Θεόφιλον τῶν Ὀρθοδόξων Ρουµανικῶν Κοινοτήτων, αἱ ὁποῖαι τυγχάνουσιν ὑπό τήν δικαιοδοσίαν τῆς ἡµετέρας Συνόδου. Ἀµφότεροι οἱ Ἐπίσκοποι οὗτοι
ἐκπληροῦσι τούς Ἐκκλησιαστικούς Κανόνας καί οὐδέποτε ἔχουσι δι᾽ οἱονδήποτε
λόγον ἀποσχισθῆ, συνεπῶς οὐδέποτε εἴχοµεν ἀµφιβολίαν τινα περί τοῦ κύρους
οἱασδήποτε χειροτονίας γενοµένης παρ᾽ αὐτῶν καί εἰδικῶς διά τήν χειροτονίαν
τοῦ τέως Ἐπισκόπου Ταλαντίου Ἀκακίου.
Μετ᾽ ἀδελφικῶν ἐν Χριστῷ χαιρετισµῶν,
∆ιατελῶ εἰλικρινῶς ὑµέτερος, Ὑπογραφή Μητροπολίτης Φιλάρετος ».
(Ἐκ τοῦ περιοδικοῦ «Ἡ Φωνή τῆς Ὀρθοδοξίας», ἀριθµ. 662, 25-12-1972).
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Ἐφ᾽ ὅσον οἱ Ρῶσσοι τῆς ∆ιασπορᾶς, παρά τάς κακοδοξίας των, θέλουν νά
πιστεύουν ὅτι εἶναι Ὀρθόδοξοι καί διατείνονται ὅτι εἶναι Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καί ὅτι σέβονται τούς Ἱερούς Κανόνας, τό Σηµείωµα αὐτό δηµιουργεῖ τά
κάτωθι εὔλογα ἐρωτήµατα:
1) ∆ιατί προσποιεῖται ὅτι ἔχει ἀριθµόν πρωτοκόλλου, ἐνῶ εἰς τήν πραγµατικότητα ἔχει µόνον τόν ἀριθµόν Φακέλου 3/50 ὁ ὁποῖος ἀναγράφεται
ἐπί ὅλων τῶν ἐγγράφων;
2) ∆ιατί τό προσωπικόν αὐτό
σηµείωµα ἐστάλη τό 1967, ἐνῶ
ἡ Σύνοδος τοῦ Φιλαρέτου, ἀπό
τό 1961 καί 1962 διεβεβαίωνεν
ἐπισήµως, διά τεσσάρων Συνοδικῶν Ἐγγράφων, ὅτι ∆ΕΝ
ἐχειροτόνησε τόν Ἀκάκιον
καί ὅτι δέν γνωρίζει περί
αὐτοῦ ἀπολύτως τίποτε, καί
οἱ Φλωρινο-Σεραφειµικοί µέ
τήν σειράν των τό δηµοσιεύουν τό 1972, πέντε χρόνια
ἀπό τῆς λήψεώς της, τό 1967;
3) ∆ιατί δέν δηµοσιεύεται
καί τό πρωτότυπον Ἀγγλικόν
ἤ Ρωσσικόν κείµενον ἐάν
ὑπάρχῃ, ὅπως κάποια ἄλλα
πρός πίστωσιν τῆς ἀληθείας;
4) ∆ιατί δέν ἀναφέρεται
ὅτι ἐγράφη καί ἀποστέλλεται
κατόπιν ἐντολῆς τῆς Συνόδου του; ∆έν εἶναι Συνοδικόν Ἔγγραφον αὐτό;
5) ∆ιατί ἔρχεται εἰς ἀντίθεσιν µέ τό ὑπ᾽ ἀριθµ. Πρωτ.
3/50/1296, Σεπτεµβρίου 27, 1961,
Συνοδικόν Ἔγγραφον εἰς τό Ἡ ἀπό 15/28-12-1967 Ἐπιστολή τοῦ Μητροπολίτου
ὁποῖον παρέχεται ἡ ἐνηµέρω- τῶν Ρώσσων τῆς Διασπορᾶς Φιλαρέτου πρός τόν
σις ὅτι ἡ χειροτονία Ἀκακίου Ἀρχιεπίσκοπον τῶν Φλωρινο-Σεραφειμικῶν Αὐξένεἶναι παντελῶς ἄγνωστη διά τιον Πάστραν, ὅπως ἐδημοσιεύθη εἰς τό περιοδικόν
Φωνή τῆς Ὀρθοδοξίας ἀριθμ. 662, τῆς 25-12-1972
τήν Σύνοδον αὐτήν;
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6) ∆ιατί ἔρχεται εἰς ἀντίθεσιν µέ τά ὑπ᾽ ἀριθµ. Πρωτ. 3/50/868, Ἰουνίου 17,
1961, ὑπ᾽ ἀριθµ. Πρωτ. 3/50/900, Ἰουνίου 23, 1961, ὑπ᾽ ἀριθµ. Πρωτ. 3/50/1296,
Σεπτεµβρίου 27, 1961, καί ὑπ᾽ ἀριθµ. 3/50/845 τῆς 5/7/1962, Συνοδικά Ἔγγραφα,
εἰς τά ὁποῖα ἡ Σύνοδος κατ᾽ ἐπανάληψιν βεβαιώνει ὅτι ἡ χειροτονία τοῦ Ἀκακίου τούς εἶναι παντελῶς ἄγωστη;
7) ∆ιατί ἀναφέρει ὅτι ὅσα δηλώνει ἐδῶ προέρχονται ἀπό πληροφορίας
καί ὄχι ὅτι ἡ χειροτονία τοῦ Ἀκακίου ἀποτελεῖ γεγονός γνωστόν εἰς τήν
Σύνοδόν του τῆς ὁποίας ἦτο παλαιόν µέλος καί νῦν Πρόεδρος;
8) ∆ιατί ὁµιλεῖ περί τῆς χειροτονίας τοῦ Ἀκακίου ὡς περί συµβάντος
ἐκτός τῆς δικαιοδοσίας τῆς Συνόδου του;
9) ∆ιατί τό Αἴτηµα τῶν Ἑλλήνων παλαιοηµερολογιτῶν ἐδῶ ἀναφέρεται ὡς
γενόµενον δεκτόν ὑπό τῶν 2 Ἐπισκόπων τῶν Ρώσσων τῆς ∆ιασπορᾶς ἐνῶ εἶχε
ἀπορριφθῆ διά δύο Συνοδικῶν Ἀποφάσεων, ὅπως µαρτυροῦν καί τά τέσσαρα
ἀνωτέρω ἔγγραφα τοῦ 1961 καί 1962 τῆς Συνόδου τῶν Ρώσσων τῆς ∆ιασπορᾶς;
10) ∆ιατί ὁ Φιλάρετος ἀναλαµβάνει νά γράψῃ περί τῆς χειροτονίας τοῦ
Ἀκακίου ἑπτά ἔτη µετά τήν τέλεσίν της, ἐρχόµενος εἰς ἀντίθεσιν µέ τά τέσσαρα ἀνωτέρω µνηµονευθέντα ἐπίσηµα ἀνακοινωθέντα καί ἔγγραφα τῆς
Συνόδου αὐτοῦ; ∆ιατί διαψεύδει τήν Σύνοδόν του;
11) Ποῖος διαψεύδει ποῖον; Τό Σηµείωµα τοῦ Φιλαρέτου διαψεύδει τάς 4
ἐπισήµους Συνοδικάς ἀναφοράς περί τῆς µή χειροτονίας τοῦ Ἀκακίου ἤ αἱ
4 ἐπίσηµοι Συνοδικαί ἀναφοραί διαψεύδουν τό Σηµείωµα τοῦ Φιλαρέτου;
12) ∆ιατί ὁ Φιλάρετος διαβεβαιώνει ὅτι ὁ Σικάγου Σεραφείµ ἐχειροτόνησε τόν Ἀκάκιον ἐνῶ τά ἀνωτέρω 4 Συνοδικά Ἔγγραφα τοῦ 1961 καί 1962
διαβεβαιώνουν Συνοδικῶς ὅτι ὁ Σεραφείµ ∆ΕΝ ἐχειροτόνησε τόν Ἀκάκιον;
13) ∆ιατί ὁ Φιλάρετος, ἐνῶ ὡς µέλος τῆς Συνόδου συµµετεῖχε εἰς τήν
ἔκδοσιν τῶν 4 Συνοδικῶν Ἐγγράφων τῶν βεβαιούντων ὅτι ὁ Σεραφείµ δέν
ἐχειροτόνησε τόν Ἀκάκιον, τώρα ὡς Μητροπολίτης διαβεβαιώνει ὅτι ὁ Σεραφείµ καί ὁ Θεόφιλος προέβησαν εἰς τήν χειροτονίαν τοῦ Ἀκακίου; Πότε
ἔλεγε τήν ἀλήθειαν ὁ Φιλάρετος;
14) ∆ιατί τό Σηµείωµα δηµοσιεύεται τώρα τό 1972, µετά τήν δηµοσίαν
Ἄρνησιν τοῦ Θεοφίλου, ἐνῶ ὑπάρχῃ ἀπό τό 1967; Ὁ Φιλάρετος διαψεύδει
τόν Θεόφιλον ἤ ὁ Θεόφιλος τόν Φιλάρετον;
15) ∆ιατί ὁ Φιλάρετος ἀναλαµβάνει νά χρεώσῃ τήν χειροτονίαν τοῦ Ἀκακίου καί εἰς τόν Θεόφιλον, καθ᾽ ἥν στιγµήν ὁ Θεόφιλος δέν ἔχει ὑπογράψει
τήν βεβαίωσιν χειροτονίας καί µέχρι τό 1972, ὅτε ἔφυγεν ἀπό τήν Σύνοδον
αὐτήν, καί µέχρι τό 1975, ὅτε ἀπεβίωσεν, ἀρνεῖται τήν συµµετοχήν του εἰς
αὐτήν καί κάθε γνῶσιν περί αὐτῆς;
16) ∆ιατί νά ἀναφερθῇ εἰς τήν χειροτονίαν τοῦ Ἀκακίου τό 1967, ἑπτά ἔτη
µετά τήν φερόµενην τέλεσίν της τό 1960, καθ᾽ ἥν στιγµήν τήν ἀρνοῦνται καί
οἱ φερόµενοι ὡς χειροτονήσαντες καί ἡ Σύνοδός του; ∆ιά ποίους λόγους
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ἀναλαµβάνει νά διαψεύσῃ τήν Σύνοδόν του καί τόν Θεόφιλον; Τί ἔχει «µαγειρευθῆ» καί τί κρύπτεται πίσω ἀπό ὅλην αὐτήν τήν ἱστορίαν;
17) ∆ιατί δέν ἔστειλε τό σηµείωµα αὐτό τό 1960, ὅταν οἱ ἐν Ἑλλάδι ἠρώτουν τήν Σύνοδόν του ἀγωνιῶντες νά µάθουν περί τῆς ἐπισκοποιήσεως ἤ
µή τοῦ Ἀκακίου;
Τά ἁλυσιδωτά ἐρωτήµατα εἶναι πολλά. Τό συµπέρασµα ὅµως εἶναι ὅτι :
Ἤ τό ἔγγραφον αὐτό εἶναι πλαστόν, ἀφοῦ λείπει καί ὁ ἀριθµός πρωτοκόλλου, καί δέν ἔχει σχέσιν µέ κανένα ἐπίσηµον ἔγγραφον τῆς Συνόδου τῶν Ρώσσων τῆς ∆ιασπορᾶς, ἤ ἡ Σύνοδος τῶν Ρώσσων τῆς ∆ιασπορᾶς ἦτο µόνον κατ᾽
ὄνοµα Σύνοδος, ἄνευ ἐσωτερικῆς συνοχῆς, διοικήσεως καί ἐνηµερώσεως,
ἀπαρτιζοµένη ὑπό ἀνευθύνων προσώπων καί χαρακτηριζοµένη ὑπό αὐθαιρεσίας καί ἐλλείψεως διοικήσεως, ὁπότε δέν ἦτο εἰς θέσιν νά διαβεβαιώσῃ ὅ,τι
δήποτε περί οὐδενός, καί ὅποιος ἤθελεν ἔγραφεν, ἔλεγε καί ἔκανεν ὅ,τι ἤθελε.

∆ΕΥΤΕΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΥΞΕΝΤΙΟΝ ΠΑΣΤΡΑΝ ΤΟ 1969

Τήν 30ήν Μαΐου / 12ην Ἰουνίου 1969, ὁ Πρόεδρος τῆς Συνόδου τῶν Ἐπισκόπων τῶν Ρώσσων τῆς ∆ιασπορᾶς, Μητροπολίτης Φιλάρετος, ἀπέστειλεν
εἰς τόν Ἀρχιεπίσκοπον τῶν Φλωρινο-Σεραφειµικῶν Αὐξέντιον Πάστραν δευτέραν προσωπικήν ἐπιστολήν, διά τῆς ὁποίας ἀναγνωρίζει τό κῦρος τῶν χειροτονιῶν τάς ὁποίας ἐτέλεσεν ὁ Ἀκάκιος Παππᾶς εἰς τήν Ἑλλάδα. Αὐτή ἡ
ἐπιστολή εἶναι προσωπική καί ὄχι ἐπίσηµος, διότι δέν ἀναφέρει ὅτι ἐστάλη
κατ᾽ ἐντολήν τῆς Συνόδου του. Ἕνα ἐπίσηµον ἔγγραφον τό ὁποῖον ἀποστέλλεται ὑπό τοῦ Μητροπολίτου ὡς Προέδρου τῆς Συνόδου καί ὄχι ὡς µέρος
προσωπικῆς ἀλληλογραφίας ἐπιγράφεται: «Κατ᾽ ἐντολήν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου».
Ἐφ᾽ ὅσον, παρά τάς κακοδοξίας των, οἱ Ρῶσσοι τῆς ∆ιασπορᾶς θέλουν νά πιστεύουν ὅτι εἶναι Ὀρθόδοξοι καί διατείνονται ὅτι εἶναι Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία
καί ὅτι σέβονται τούς Ἱερούς Κανόνας, ἡ δευτέρα αὐτή προσωπική ἐπιστολή
τοῦ Φιλαρέτου πρός τόν Αὐξέντιον ἐγείρει ἐκ νέου ὅλα τά ἀνωτέρω πολλαπλᾶ
ἀναπάντητα ἐρωτήµατα τῆς πρώτης ἐπιστολῆς του, ἀλλά δηµιουργεῖ καί
ἀκόµη περισσότερα, ὅπως τά κάτωθι:
1) ∆ιατί ἀποστέλει καί αὐτήν τήν ἐπιστολήν ὅπως τήν πρώτην, ἄνευ τῆς
ἐντολῆς τῆς Συνόδου καί χωρίς τά χαρακτηριστικά Συνοδικοῦ Ἐγγράφου,
ὅπως: «Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὁ Μητροπολίτης τάδε»;
2) ∆ιατί ἀποστέλει καί αὐτήν χωρίς ἀριθµόν πρωτοκόλλου;
3) ∆ιατί ἐπιµένει καί ἀναγνωρίζει αὐτός ὅσα ἡ Σύνοδός του ἠρνήθη ἐπισήµως διά τῶν τεσσάρων Συνοδικῶν Ἐγγράφων τά ὁποῖα προανεφέρθησαν: τά ὑπ᾽
ἀριθµ. Πρωτ. 3/50/868, Ἰουνίου 17, 1961, ὑπ᾽ ἀριθµ. Πρωτ. 3/50/900, Ἰουνίου 23,
1961, ὑπ᾽ ἀριθµ. Πρωτ. 3/50/1296, Σεπτεµβρίου 27, 1961, καί ὑπ᾽ ἀριθµ. 3/50/845
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Ἡ Δευτέρα προσωπική Ἐπιστολή τοῦ Φιλαρέτου πρός τόν Αὐξέντιον
μέ ἡμερομηνίαν 30 Μαΐου / 12 Ἰουνίου 1969
περί τῶν χειροτονιῶν τάς ὁποίας ἐτέλεσεν ὁ Ἀκάκιος

τῆς 5/7/1962, διά τῶν ὁποίων δηλώνεται παντελής Συνοδική ἄγνοια καί περί
τῆς χειροτονίας τοῦ Ἀκακίου ἐν Ἀµερικῇ καί περί τῶν χειροτονιῶν τάς ὁποίας
ἐτέλεσεν ὁ Ἀκάκιος ἐν Ἑλλάδι, µετά τοῦ παρανόµως καί λάθρα ἄνευ τῆς ἐγκρίσεως τῆς Συνόδου του πρός τοῦτο ἐλθόντος Χιλῆς Λεοντίου Φιλίπποβιτς;
4) ∆ιατί διαπράττει τήν ἰδίαν ἀντικανονικότητα τήν ὁποίαν διέπραξαν
οἱ ἀνωτέρω καί δέν ἀναγνωρίζει τάς Ἀποφάσεις τῆς Συνόδου του;
5) ∆ιατί ἐπιµένει νά ἐπικυρώσῃ τάς παρανόµους ἐνεργείας τοῦ Ἀκακίου, τοῦ Σεραφείµ, τοῦ Θεοφίλου καί τοῦ Λεοντίου, µέ ἰδίαν πρωτοβουλίαν, χωρίς Ἀπόφασιν
τῆς Συνόδου του, καθ᾽ ἥν στιγµήν ἡ Σύνοδός του τάς ἀγνοεῖ ὡς ἀνυπάρκτους;
6) ∆ιατί ἐπιµένει νά ἀναγνωρίσῃ αὐτούς οἱ ὁποῖοι δέν ἀνεγνώρισαν καί δέν
ἐπειθάρχησαν εἰς τήν Σύνοδόν των, ἀλλ᾽ ἐνήργησαν παρανόµως, αὐθαιρέτως
καί ἀντικανονικῶς, ἀγνοοῦντες τήν Σύνοδόν των παντελῶς ὡς ἀνύπαρκτον;
7) ∆ιατί ἐνεργεῖ αὐτοβούλως, κρυφίως τῆς Συνόδου, καί µέ ποίαν ἐξουσίαν
νοµιµοποιεῖ παρανόµους χειροτονίας Ἐπισκόπων; ∆ιατί δίδει εἰς τόν ἑαυτόν του
Συνοδικάς ἐξουσίας τάς ὁποίας δέν τοῦ παρέχουν οἱ Κανόνες οὔτε ἡ Σύνοδός του;
Τί κρύπτεται πίσω ἀπό ὅλην αὐτήν τήν ἱστορίαν;
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ΕΝΑ ΠΕΡΙΕΡΓΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ
ΤΗΣ ΣΥΝΟ∆ΟΥ ΤΩΝ ΡΩΣΣΩΝ ΤΗΣ ∆ΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟ 1969:
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΧΕΙΡΟΤΟΝΗΘΕΝΤΑΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΚΑΚΙΟΥ
ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΝ ΤΟΥ Ι∆ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΚΑΚΙΟΥ

Ἡ Σύνοδος τῶν Ρώσσων τῆς ∆ιασπορᾶς ὑπό τόν Μητροπολίτην Φιλάρετον, προέβη τό 1969 εἰς µίαν ἀκόµη περίεργον, ἀντιφατικήν καί ἀπροσδόκητον ἐνέργειαν.
Ἐπί ἐννέα ἔτη καί διά τῶν τεσσάρων ἐπισήµων Συνοδικῶν ἐγγράφων,
τοῦ ὑπ᾽ ἀριθ. Πρωτ. 3/50/868 τῆς 17ης Ἰουνίου 1961, τοῦ ὑπ᾽ ἀριθ. Πρωτ. 3/50/900
τῆς 23ης Ἰουνίου 1961, τοῦ ὑπ᾽ ἀριθµ. Πρωτ. 3/50/1296, Σεπτεµβρίου 27, 1961, καί
τοῦ ὑπ᾽ ἀριθ. Πρωτ. 3/50/845 τῆς 5/7/1962, ἡ Σύνοδος τῶν Ρώσσων τῆς ∆ιασπορᾶς διεβεβαίωνε ὅτι:
α) εἶχεν ἀπορριφθῆ ἡ αἴτησις τοῦ Ἀκακίου καί εἶχε ἀπαγορευθῆ ἡ εἰς ἐπίσκοπον χειροτονία του,
β) οὐδείς ἐπίσκοπός της ἐχειροτόνησε τόν Ἀκάκιον,
γ) τῆς ἦτο παντελῶς ἄγνωστος ἡ χειροτονία τοῦ Ἀκακίου,
δ) οὐδείς ἐπίσκοπός της, ἐπισήµως ἤ ἀνεπισήµως ἐπεσκέφθη τήν Ἑλλάδα
κατά τό 1961 καί 1962, καί
ε) οὐδείς ἐπίσκοπός της ἦτο δυνατόν νά λάβῃ µέρος εἰς οἱανδήποτε χειροτονίαν τελεσθεῖσαν εἰς Ἑλλάδα παρά τοῦ Ἀκακίου Παππᾶ.
Παρά ταῦτα, τό 1969 προέβη εἰς µίαν ἀνατροπήν τῶν προηγουµένων τεσσάρων ἐπισήµων Συνοδικῶν διαβεβαιώσεών της. ∆ιά τῆς ἀπό 18/31 ∆εκεµβρίου 1969 ἄνευ ἀριθµοῦ πρωτοκόλλου ἐπιστολῆς της, ἡ ὁποία παρατίθεται
εἰς τήν συνέχειαν, δέχεται τάς χειροτονίας τάς ὁποίας ἔκανε ὁ Ἀκάκιος εἰς τήν
Ἑλλάδα. Κατ᾽ αὐτόν τόν τρόπον ἀναιρεῖ τόν ἑαυτόν της, ὑποδηλώνει ἐνοχήν,
καί ἐπιδεικνύει ἀνευθυνότητα καί παντελῆ ἔλλειψιν σοβαρότητος, διότι:
Πρῶτον. Τό γεγονός ὅτι τό ἐν λόγῳ ἔγγραφον δέν φέρει ἀριθµόν πρωτοκόλλου σηµαίνει ὅτι δέν εἶναι προϊόν συνεδριάσεως τῆς Συνόδου ὁλοκλήρου τῆς
Ἱεραρχίας των, ἀλλά µιᾶς µειοψηφίας τῶν Ἀρχιερέων, ἕνδεκα ἐπί συνόλου εἴκοσιτεσσάρων, καί ὡς ἐκ τούτου δύναται ἀνά πᾶσαν στιγµήν νά ἀναιρεθῇ ὅταν
προκύψει ἀνάγκη ἤ πρόβληµα. Ἀναδεικνύεται λοιπόν εἰς ἔγγραφον ἀµφιβόλου
ἐπισηµότητος καί ἐγκυρότητος τό ὁποῖον δέν ἐκφράζει τήν Ἱεραρχίαν, δέν µαρτυρεῖ τήν οὐσίαν τῶν πραγµάτων ἀλλά ἐξυπηρετεῖ κάποιαν σκοπιµότητα.
∆εύτερον. ∆έν εἶναι ἔγγραφον τῆς Ἱεραρχίας. Μία τόσον σοβαρά ὑπόθεσις
τήν ὁποίαν ἠρνεῖτο διαρρήδην ἡ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας ἐπί σειρά ἐτῶν, δέν
µπορεῖ νά ἀποτελέσῃ θέµα ἀποφάσεως µερικῶν µόνον Ἀρχιερέων καί ὄχι
ὅλης τῆς Ἱεραρχίας, οὔτε νά λυθῇ µέ ἕνα ἁπλό, ἄνευ ἀριθµοῦ πρωτοκόλλου,
ἀνεπίσηµον ἔγγραφον.
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Ἡ ἀπό 18/31 Δεκεμβρίου 1969 ἐπιστολή τῆς Συνόδου τῶν Ρώσσων τῆς Διασπορᾶς ὑπό τόν Μητροπολίτην Φιλάρετον πρός τόν Αὐξέντιον Πάστραν.
Δι᾽ αὐτῆς ἀναγνωρίζει τάς χειροτονίας ἐπισκόπων τάς ὁποίας εἶχε τελέσει
ὁ Ἀκάκιος Παππᾶς, ἐνῶ ἐπί ἐννέα ἔτη δι᾽ ἐπισήμων Συνοδικῶν ἐγγράφων
ἐδήλωνεν ὅτι καί τήν χειροτονίαν τοῦ ἰδίου τοῦ Ἀκακίου εἶχεν ἀπαγορεύσει καί τό ὅτι ὁ Ἀκάκιος ἐχειροτονήθη ποτέ ἐπίσκοπος ὑπό τινος ἀγνοοῦσε
παντελῶς καί ὅτι ἐπίσκοπος μέλος τῆς Συνόδου αὐτῆς μετέβη εἰς τήν
Ἑλλάδα νά χειροτονήσῃ ἐπισκόπους μετά τοῦ Ἀκακίου ἠρνῆτο κατηγορηματικῶς. Ὅλως ἀπροσδοκήτως ὅμως τό 1969 ἐδέχθη τάς ὑπό τοῦ Ἀκακίου
χειροτονίας, σιωπῶσα περί τῆς χειροτονίας τοῦ ἰδίου τό 1960. Ἀριστερά
εἰς τήν Ρωσσικήν γλῶσσαν καί Δεξιά μεταφρασμένη εἰς τήν Ἑλληνικήν.

Τρίτον. Ἀναγνωρίζει τούς χειροτονηθέντας ὑπό τοῦ Ἀκακίου καί ὄχι ὡς
θά ἔπρεπε πρωτίστως τήν χειροτονίαν τοῦ Ἀκακίου τήν ὁποίαν ἠρνεῖτο δι᾽
ἐπισήµων Συνοδικῶν ἐγγράφων της µέχρι τό 1969.
Τέταρτον. ∆έν εἶναι δική της ὑπόθεσις καί εὐθύνη ἡ ἀναγνώρισις καί
ἐγκυρότης τῶν χειροτονιῶν τοῦ Ἀκακίου, ὡς µή οὖσαι τῆς δικαιοδοσίας της.
Πέµπτον. Ἐάν δι᾽ αὐτούς ἦτο ἔγκυρος ἡ χειροτονία τοῦ Ἀκακίου, αὐτονοήτως θά ἦσαν ἔγκυροι καί αἱ χειροτονίαι τάς ὁποίας αὐτός ἔκανε, ὁπότε
τό ἔγγραφον αὐτό εἶναι ἄχρηστον.
Ἕκτον. Ἐάν δέν ἦτο ἔγκυρος ἡ χειροτονία τοῦ Ἀκακίου, αὐτονοήτως δέν
θά ἦσαν ἔγκυροι καί αἱ χειροτονίαι τάς ὁποίας αὐτός ἔκανε, ὁπότε ἡ ἀναγνώρισίς των διά τοῦ ἐγγράφου αὐτοῦ ἀποτελεῖ πρᾶξιν αὐθαιρεσίας καί ὄχι
σοβαράν καί ὑπεύθυνον Ἐκκλησιαστικήν Πρᾶξιν Συνόδου.
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Ἕβδοµον. Ἡ πρώτη πρᾶξις εἰς τήν ὁποίαν θά ἔπρεπε νά προβῇ ἦτο ἡ ἀναγνώρισις τῆς χειροτονίας τοῦ Ἀκακίου τό 1960, καί τοῦτο νά ἐπράττετο βάσει ἱστορικῶν
στοιχείων. Πῶς ὅµως νά ἀναγνωρίσῃ κάτι τό ὁποῖον ἠρνεῖτο ἐπισήµως ἐπί ἐννέα ἔτη;
Ὄγδοον. ∆έν ὑπέγραψε τό ἔγγραφον αὐτό ὁ φερόµενος ὡς συµµετασχών
εἰς τήν χειροτονίαν τοῦ Ἀκακίου Θεόφιλος Ἰωνέσκου, ὅστις δέν παρεδέχθη
τήν συµµετοχήν του εἰς τήν χειροτονίαν αὐτήν, οὔτε ἕως τό 1972 ὅτε ἦτο
µέλος τῆς Συνόδου τῶν Ρώσσων, οὔτε ἕως τό 1975 ὅτε ἀπέθανε.
Ἔννατον. ∆έν ὑπέγραψε τό ἔγγραφον αὐτό ὁ Χιλῆς καί Περοῦ Λεόντιος
Φιλίπποβιτς, ὅστις συνέπραξε µετά τοῦ Ἀκακίου εἰς τάς χειροτονίας τάς
ὁποίας τό παρόν ἔγγραφον δέχεται.
∆έκατον. Τό ἔγγραφον αὐτό ∆ΕΝ νοµιµοποιεῖ τήν ἐπισκοπικήν προέλευσιν τοῦ
Ἀκακίου καί τό γνωρίζει. Ἐπί ἐννέα ἔτη ἡ Σύνοδος τῶν Ρώσσων τῆς ∆ιασπορᾶς διά
πολλῶν ἐπισήµων ἐγγράφων δέν ἀνεγνώριζεν εἰς τόν Ἀκάκιον ὅτι ἔλαβε ἐπισκοπικήν διαδοχήν ἐξ αὐτῆς ἀλλά οὔτε καί διά τοῦ παρόντος ἐγγράφου καλύπτεται τό κενόν αὐτό. Ὅλοι οἱ ἀπό Ἀκακίου χειροτονηθέντες ἐπίσκοποι ἤ ἱερεῖς ἤ
διάκονοι παραµένουν ἔκθετοι καί δέν νοµιµοποιοῦνται διά τοῦ ἐγγράφου αὐτοῦ.
Ἑνδέκατον. Ἀπό τό ἔγγραφον αὐτό τοῦ 1969 ἀπουσιάζουν αἱ ὑπογραφαί
τριῶν προσώπων «κλειδιά», τά ὁποῖα εἶχον κεντρικόν ρόλον εἰς τό θέµα Ἀκακίου καί τό 1969 εὑρίσκοντο ἀκόµη ἐν ζωῇ. Ἡ δέ ἀπουσία των ὑποσκάπτει τό
κῦρος τοῦ ἐγγράφου. Τά πρόσωπα αὐτά εἶναι: 1) Ὁ Γαλλίας Θεόφιλος Ἰωνέσκου,
2) Ὁ Χιλῆς καί Περοῦ Λεόντιος, καί 3) Ὁ Ἀρχιγραµµατεύς Γεώργιος Γκράµπε.
Οὐσιαστικῶς, τό ἔγγραφον αὐτό εἶναι ἀνίσχυρον καί δέν νοµιµοποιεῖ τόν
Ἀκάκιον οὔτε τούς προερχοµένους ἐξ αὐτοῦ, διότι δέν ἔλυσε καί δέν λύει τό
πρόβληµα τῆς χειροτονίας τοῦ Ἀκακίου. Ἀκόµη καί Ὀρθόδοξος νά ἦτο ἡ
Σύνοδος τῶν Ρώσσων τῆς ∆ιασπορᾶς, διά τοῦ ἐν λόγῳ ἐγγράφου δέν θά
ἔλυε τό πρόβληµα τῆς χειροτονίας τοῦ Ἀκακίου καί τῶν Ἀκακιακῶν.
Πρέπει νά τονισθῇ ὅτι τήν ἔλλειψιν ἐγκυρότητος καί κανονικότητος τοῦ
ἐγγράφου αὐτοῦ ἐπιβεβαιώνει καί ὁ Σικάγου Σεραφείµ εἰς ἐπιστολήν του
πρός τόν Αὐξέντιον τό 1972, δηλαδή ἔπειτα ἀπό τρία ἔτη, εἰς τήν ὁποίαν µεταξύ ἄλλων τοῦ γράφει: «Τώρα µέ τήν γραπτήν ἄρνησιν τοῦ Ἐπισκόπου Θεοφίλου,
ὅτι δέν ἔλαβε µέρος εἰς τήν χειροτονίαν, ἡ ὑπόθεσις περιπλέκεται καί δηµιουργεῖται
Κανονικόν Ζήτηµα ὅσον ἀφορᾶ τήν χειροτονίαν».
Ἡ ἐπιστολή τοῦ Σεραφείµ τό 1972 ἀποδεικνύει ἄκυρον τό φερόµενον ὡς
Συνοδικόν ἔγγραφον τοῦ 1969, ὅσον καί ἄν περί τοῦ ἀντιθέτου διατείνονται οἱ ἐνδιαφερόµενοι, διότι ἡ ἐν λόγῳ Σύνοδος δέν ἀνέλαβε ποτέ ἐπισήµως
τήν εὐθύνην διά τήν προέλευσιν τῆς χειροτονίας τοῦ Ἀκακίου οὔτε διά τήν
συµµετοχήν τοῦ Λεοντίου εἰς τάς ἐν Ἑλλάδι χειροτονίας ἐπισκόπων ὑπό
τοῦ Ἀκακίου καί τήν προέλευσιν τῆς ∆ιαδοχῆς ἐκείνων.
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΡΟΥΜΑΝΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΙΩΝΕΣΚΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΝ ΦΙΛΑΡΕΤΟΝ ΤΟ 1971
ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΝ ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΟΙΑΝ∆ΗΠΟΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΝ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΝ ΤΟΥ ΑΚΑΚΙΟΥ ΠΑΠΠΑ ΤΟ 1960

Πρόσωπο κλειδί εἰς τήν χειροτονίαν τοῦ Ἀκακίου Παππᾶ τό 1960 ὑπῆρξεν
καί ὁ φερόµενος ὡς δεύτερος συµµετασχών ἐπίσκοπος, ὁ Ρουµᾶνος Νεοηµερολογίτης Θεόφιλος Ἰωνέσκου. Ὁ Θεόφιλος δέν ὑπέγραψε τήν Βεβαίωσιν
περί τῆς χειροτονίας τήν ὁποίαν ὑπέγραψεν ὁ Σικάγου Σεραφείµ. Ὡστόσο τό
ὄνοµά του ἐνεπλάκη εἰς τόν δηµόσιον διάλογον περί τῆς ἐπισκοπικῆς προελεύσεως τοῦ Ἀκακίου (Ἐφηµερίς «Ἐκκλησιαστικός Ἀγών», ἀριθµ. 51, Ὀκτ. 1970).
Ὅταν κατηγορήθη διά συµµετοχήν εἰς τήν παράνοµον χειροτονίαν τοῦ Ἀκακίου
καί διά τήν εἰς τάς λειτουργίας του µνηµόνευσιν τοῦ Νεοηµερολογίτου Πατριάρχου Κων/πόλεως Ἀθηναγόρα καί
τοῦ Πάπα Ρώµης, ἠναγκάσθη τό 1971 καί
ἀπέστειλεν ἐπιστολήν εἰς τόν Μητροπολίτην τῆς Συνόδου του Φιλάρετον, ὅπου
παραδέχεται µέν ὅτι ἐµνηµόνευε τόν
Πατριάρχην καί τόν Πάπαν, τούς Αἱρετικούς, ἀρνεῖται δέ κατηγορηµατικῶς ὅτι
συµµετεῖχεν εἰς τήν χειροτονίαν τοῦ
Ἀκακίου. ∆ιά τόν Θεόφιλον, δηλαδή, ἡ
χειροτονία τοῦ Ἀκακίου ἦτο βαρύτερον
ἁµάρτηµα ἀπό τήν µνηµόνευσιν τοῦ
Πάπα καί τοῦ Ἀθηναγόρα!
Τοῦτο εἶναι πολύ παράδοξον. Καίτοι
ἦτο γνωστόν ὅτι ὁ Μητροπολίτης του
Φιλάρετος ἀπό τό 1967 ἀναφέρει τό
ὄνοµα αὐτοῦ καί δέχεται τήν συµµετοχήν αὐτοῦ εἰς τήν χειροτονίαν τοῦ Ἀκακίου καί ὅτι ἡ Σύνοδός του ἀνεγνώρισεν
ἀπό τό 1969 τάς ὑπό τοῦ Ἀκακίου γε- Ἡ Ἐπιστολή τοῦ Θεοφίλου Ἰωνένοµένας χειροτονίας ὡς κανονικάς, ὁ σκου πρός τόν Φιλάρετον, τό 1971,
Θεόφιλος τό 1971 ἐπιµένει νά ἀρνῆται (πρώτη καί τελευταία σελίς) εἰς τήν
τήν συµµετοχήν του εἰς τήν χειροτο- ὁποίαν ἀρνεῖται, ἐν τῇ ἐπισκοπικῇ
του διαβεβαιώσει, οἱανδήποτε συμνίαν τοῦ Ἀκακίου γράφων πρός τόν μετοχήν εἰς τήν χειροτονίαν Ἀκακίου
Φιλάρετον µεταξύ ἄλλων τά κάτωθι: καί οἱανδήποτε περί αὐτῆς γνῶσιν
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«Μακαριώτατε, . . .Μέ κατηγοροῦν ὅτι ἔλαβον µέρος εἰς τήν χειροτονίαν τοῦ παλαιοηµερολογίτου Ἐπισκόπου ὀνόµατι Ἀκακίου Παππᾶ. Τοῦτο εἶναι Ψευδέστατον. Οὐ
µόνον δέν συµµετέσχον µετά τοῦ Ρώσσου Ἐπισκόπου τοῦ Σικάγου, εἰς τοιαύτην τινά
χειροτονίαν, ἀλλά καί µόλις τώρα πληροφοροῦµαι τήν εἴδησιν ταύτην . . . . µέ ὑποχρεώνει νά ὑπάρξω σαφής, ρητός καί κατηγορηµατικός, ἐν τῇ ἐπισκοπικῇ µου διαβεβαιώσει, ὅτι ἡ χειροτονία ὡς Ἐπισκόπου τοῦ Ἀκακίου Παππᾶ µοί εἶναι παντελῶς
ἄγνωστος καί τυγχάνει ξένη πρός ἐµέ. . . . Ἐπίσκοπος Θεόφιλος Ἰωνέσκου».
Ἡ ἐπιστολή αὐτή τρία ἔτη µετά τήν ἀναγνώρισιν τῶν ὑπό τοῦ Ἀκακίου χειροτονηθέντων προσβάλει τήν ἐγκυρότητα τοῦ Συνοδικοῦ ἐγγράφου τοῦ 1969 καί τό
καθιστᾶ προβληµατικόν καί ἀνίσχυρον. Ἐπί πλέον ἀκυρώνει τήν ἀπό τό 1960 Βεβαίωσιν τοῦ Σεραφείµ καί τήν ἀπό τό 1967 ἐπιστολήν τοῦ Φιλαρέτου πρός τόν
Αὐξέντιον. ∆ηµιουργεῖται δέ καί ἕτερον Κανονικόν πρόβληµα µέ τήν χειροτονίαν τοῦ Ἀκακίου ἡ ὁποία ἐµφανίζεται πλέον ὡς ΥΦ’ ΕΝΟΣ ΓΕΝΟΜΕΝΗ !
Ἀλήθεια πῶς ἠσθάνθη ὁ Φιλάρετος µετά τήν ἐπιστολήν τοῦ Θεοφίλου; Ἀνεύθυνος; Ψεύστης; ∆ιατί δέν τόν διέψευσεν;

Η Υ Π ΕΥ Θ Υ Ν Ο Σ ∆ ΗΛ Ω Σ Ι Σ Τ Ο Υ Α ΚΑ ΚΙ Ο Υ Π Α Π Π Α
Τ Ο Υ Μ Ι Κ Ρ Ο Υ , ΑΝ Ε Ψ ΙΟ Υ ΤΟ Υ Γ Ε Ρ Ο - ΑΚ Α Κ Ι Ο Υ
( 1 0 Ὀκ τ ωβ ρ ίο υ 19 72 )

Ἡ χειροτονία τοῦ Ἀκακίου Παππᾶ τό 1960 ἔγινε µέ κάθε ἀντικανονικότητα καί διά τοῦτο δέν ἐξεδόθη ποτέ καί δέν ἐδηµοσιεύθη ποτέ χειροτονητήριόν του. Ὡς ἐκ τούτου, ἀπό τό 1961 ἕως τό 1972, ἐκυκλοφόρησαν ἀρκετά
ἐπίσηµα καί προσωπικά ἔγγραφα σχετικά µέ τήν χειροτονίαν αὐτήν, τά ὁποῖα
ἀντί νά διαλευκάνουν τά περιστατικά τοῦ γεγονότος αὐτοῦ προεκάλεσαν
σωρείαν ἀντιφάσεων. Ὡς ἐκ τούτου δέν δύναταί τις νά ἐξάγῃ σαφές πόρισµα
περί τῆς προελεύσεως τῆς χειροτονίας τοῦ Ἀκακίου.
Τά τέσσαρα ἔγγραφα τῆς Συνόδου τῶν Ρώσσων τῆς ∆ιασπορᾶς τό 1961 καί
τό 1962, αἱ δύο προσωπικαί ἐπιστολαί τοῦ Φιλαρέτου τό 1967 καί τό 1969, τό
Συνοδικόν ἔγγραφον τῶν Ρώσσων τό 1969 καί ἡ ἐπιστολή τοῦ Θεοφίλου
Ἰωνέσκου τό 1971 περιέπλεξαν τήν ὑπόθεσιν τῆς χειροτονίας τοῦ Ἀκακίου
Παππᾶ κατά τρόπον λαβυρινθώδη διά τούς Ρώσσους καί τόν Ἀκάκιον.
Τό δαιδαλῶδες τῆς παραπληροφορήσεως καί τῶν ἀντιφάσεων τό ἐπεδείνωσεν ἕνα τραγελαφικόν καί ἀνιστόρητον δηµοσίευµα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου
Αὐξεντίου Πάστρα, εἰς τό Φλωρινικόν περιοδικόν «Φωνή τῆς Ὀρθοδοξίας». Ἐκεῖ
ἀναγράφεται ὅτι, ὁ γέρων Ἀκάκιος Παππᾶς ἐχειροτονήθη ὑπό τοῦ Χιλῆς Λεοντίου (!) ἀντί τοῦ Σικάγου Σεραφείµ, ἀλλά καί ὅτι ὁ Θεόφιλος ἦτο Ἐπίσκοπος
Ντιτρόϊτ! Ἰδού τί ἀκριβῶς λέγει:
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«Ἡ Μαρτυρική Ἐκκλησία ἡµῶν, ἀφ᾽ ἧς στιγµῆς ὑπεχρεώθη ἐκ τῶν πραγµάτων τοῦ
Ἱεροῦ Ἀγῶνος νά δεχθῇ τήν ἀναδόµησιν αὐτῆς διά τῆς χειροτονίας τοῦ ἀοιδίµου Προκατόχου ἡµῶν κυροῦ Ἀκακίου τοῦ Α´ παρά τῶν Σεβασµιωτάτων Ἀρχιερέων, Μητροπολιτῶν
Χιλῆς Λεοντίου, µέλους τῆς ∆ιαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς ὑπερορίου Συνόδου τῶν Ρώσσων
καί Ντιτρόϊτ Θεοφίλου, συνεχίζει τήν αὐτήν πορείαν ἥν ἤρξατο ἀπό τοῦ ἔτους 1924 . . . »

(Βλέπε «Φωνή τῆς Ὀρθοδοξίας», ἀριθ. φύλ. 629-630, 15-10-1971, σελ. 8, καί πάλιν ἀριθ.
φύλ. 631-632, 15-11-1971, σελ. 8, καί ὑπ᾽ ἀριθ. 532/27-8-1973 Ἐγκύκλιος τοῦ Αὐξεντίου).

Κατ᾽ ἀρχάς ἡ δηµοσίευσις αὐτή διαψεύδει τήν Σύνοδον τῶν Ρώσσων καί περιπλέκει τά πράγµατα ἀκόµη περισσότερον. Ἐπί πλέον περιέχει καί δύο ἀνακριβεῖς
πληροφορίας, ὡς πρός τό
ποῖοι ἦσαν οἱ χειροτονήσαντες τόν Ἀκάκιον καί
ὡς πρός τό ποία ἦτο ἡ
ἐπισκοπή τοῦ Θεοφίλου.
Αὐτό ἀποδεικνύει ὅτι
µέχρι τό 1971, καί οἱ ἴδιοι
ἀκόµη δέν ἐγνώριζον τά
πραγµατικά ἱστορικά γεγονότα περί τῆς προελεύσεως τῆς χειροτονίας τοῦ
Ἀ κ α κ ίο υ κ α ί σ υν ε πῶ ς
ε ἶ χ ο ν ἄ γ νο ι α ν τ ό π ό θε ν
ἔλαβον τήν ∆ιαδοχήν. Ὁ
ἴδιος ὁ Ἀρχιεπίσκοπός των
δέν γνωρίζει τήν προέλευσιν οὔτε τῆς Συνόδου του
οὔτε τοῦ ἑαυτοῦ του !
Ἐπιχειρῶν νά ἐξάγῃ
φῶς ἀπό τό χάος τῶν
ἀντιφάσεων καί ἀναιρέσεων, ὁ ἀνεψιός τοῦ ΓέροἈκακίου, ὁ ∆ ι α υ λε ί α ς
Ἀκάκιος (ὁ Μικρός), ὡς
Ἡ ὑπεύθυνος Δήλωσις
τοῦ Ἀκακίου Παππᾶ
τοῦ Μικροῦ, ἀνεψιοῦ
τοῦ Γέρο-Ἀκακίου
10 Ὀκτωβρίου 1972
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αὐτόπτης µάρτυς τῆς χειροτονίας τοῦ θείου
του, ἐδηµοσίευσεν τήν 10ην Ὀκτωβρίου 1972
Ὑπεύθυνον ∆ήλωσιν, διά πρώτην φοράν µετά
ἀπό δώδεκα ἔτη σιωπῆς! Ἐν αὐτῇ δηλώνει ὅτι
ἡ χειροτονία τοῦ Γέρο-Ἀκακίου ἐγένετο εἰς
τόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου, ἰδιοκτησίας τοῦ
ἐπισκόπου Θεοφίλου, ἐν Ντιτρόϊτ Μίσσιγκαν
τῶν Η.Π.Α. τήν 9-12-1960. Ἐν αὐτῇ ἔλαβον
µέρος οἱ ἐπίσκοποι Σικάγου καί Ντιτρόϊτ Σεραφείµ καί ὁ ἰδιοκτήτης τοῦ Ναοῦ Θεόφιλος
Ἰωνέσκου. Συνελλειτούργησαν δέ οἱ τότε
Ἀρχιµανδρῖται Πέτρος Ἀστυφίδης καί ὁ Ἀκάκιος Παππᾶς. Χρέη ἱεροψάλτου ἔκαµεν ὁ ἴδιος
ὁ δηλῶν, Ἀκάκιος ὁ λεγόµενος «Μικρός».
Κατά τόν Ἀκάκιον τόν Μικρόν, αὐτοί οἱ
πέντε ἦσαν οἱ µόνοι παρόντες, οἱ µόνοι µέτοχοι αὐτοῦ τοῦ µυστηρίου τῆς ΑΝΟΜΙΑΣ.

KHPY• EKK§H™IA™ OP£O¢O•øN - 217-

Ὁ Διαυλείας Ἀκάκιος
Παππᾶς (ὁ Μικρός)

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΙΚΑΓΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΙΒΑΝΩΦ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΥΞΕΝΤΙΟΝ ΠΑΣΤΡΑΝ ΤΟ 1972 ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ
ΤΟ ΕΠΤΑΣΦΡΑΓΙΣΤΟΝ ΜΥΣΤΙΚΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΥΣΤΗΡΙΩ∆ΟΥΣ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΑΚΑΚΙΟΥ ΠΑΠΠΑ ΤΟ 1960

Τό Κανονικόν αὐτό πρόβληµα ἀναγκάζει τόν Σικάγου Σεραφείµ νά ἀποστείλῃ 6σέλιδον ἐπιστολήν πρός τόν Αὐξέντιον τόν Ὀκτώβριον τοῦ 1972, ἡ
ὁποία παρατίθεται εἰς τήν συνέχειαν.
Ἀξιοσηµείωτος εἶναι ἡ Ἐπιστολή αὐτή τοῦ Σικάγου Σεραφείµ ἡ ὁποία τό
1972 φέρει εἰς φῶς διά πρώτην φοράν ὅλον τό ἱστορικόν καί ἀποκαλύπτει
ἐπισήµως τό ἑπτασφράγιστον µυστικόν τῆς χειροτονίας τοῦ Ἀκακίου Παππᾶ,
πότε, ποῦ, πῶς καί ὑπό ποίων ἐγένετο, καίτοι τόν Ἀκάκιον τόν εἶχον ὑποχρεώσει νά ὑπογράψῃ φρικτόν ὅρκον ὅτι δέν θά κάνῃ γνωστόν ὅτιδήποτε
περί τῆς χειροτονίας του.
∆ιά τῶν ἀποκαλύψεων τῆς ἐπιστολῆς αὐτῆς καθίσταται ἔνοχος καί ὁ Σικάγου Σεραφείµ ὁ ὁποῖος τό 1960 εἶχεν ὑποχρεώσει τόν χειροτονηθέντα
Ἀκάκιον νά ὁρκισθῇ ἐπί τοῦ Ἁγίου Εὐαγγελίου ὅτι θά τηρήσῃ ἄκραν µυστικότητα περί τῶν συµβάντων καί συντελεστῶν τῆς χειροτονίας.
Παρατίθενται εἰς τήν συνέχειαν ἀποσπάσµατα ἀπό τήν 6σέλιδον αὐτήν
Ἐπιστολήν τοῦ Σικάγου Σεραφείµ:
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«Τῷ Ἀρχιεπισκόπῳ Αὐξεντίῳ
Τῇ 26ῃ Ὀκτωβρίου, 1972
»Ἀγαπητέ Ἀδελφέ καί ἐν Χριστῷ Συλλειτουργέ, Ὁ Χριστός ἐν τῷ µέσῳ ἡµῶν.
»Ἐπειδή τελευταίως ἐγείρονται καί πάλιν συζητήσεις περί τῆς χειροτονίας
τοῦ ἀποθανόντος Ἐπισκόπου Ἀκακίου Παππᾶ, καί ἐφ᾽ ὅσον γίνεται µνεία τοῦ ὀνόµατός µου ἐν αὐταῖς, ἐπιθυµῶ ὅπως εἴπω τά ἑξῆς :
»Ὁ Ἐπίσκοπος Ἀκάκιος ἐχειροτονήθη εἰς Ἐπίσκοπον ὑπό τῆς ἐµῆς ταπεινότητος καί τοῦ Ρουµάνου Ἐπισκόπου Θεοφίλου. ∆έν ἐχειροτόνησα µόνος µου τόν
Ἐπίσκοπον Ἀκάκιον. Ἡ χειροτονία ἔλαβε χώραν ἐν DETROIT MICHIGAN καί ἐν
τῷ Καθεδρικῷ Ναῷ τοῦ Ἐπισκόπου Θεοφίλου. . . . Ὁ δεύτερος Ἐπίσκοπος δέν
ἀναφέρεται καί δέν ὑπέγραψε τό χειροτονητήριον ἐπειδή ἀµφότεροι, ὁ Ἐπίσκοπος Θεόφιλος καί ὁ Ἐπίσκοπος Ἀκάκιος, διά λόγους προσωπικούς δέν ἐπεθύµουν
νά γνωστοποιήσουν δηµοσίως τό γεγονός τοῦτο.
»Ὅσον ἀφορᾶ τήν συµµετοχήν ἡµῶν, ἐξήγησα εἰς τόν τότε ὑποψήφιον Ἀρχιµανδρίτην Ἀκάκιον ὅτι ἕνεκεν τῆς ἀπαγορεύσεως τοῦ χειροτονεῖν τοῦτον ὑπό τῆς
ἡµετέρας Συνόδου, ὁ Ἐπίσκοπος Θεόφιλος θά συµµετεῖχεν ὥστε νά ὑπάρχῃ καί δεύτερος χειροτονῶν Ἐπίσκοπος. Ἐξήγησα εἰς πάντας τούς ἐνδιαφεροµένους, ὅτι ὁ Ἐπίσκοπος Θεόφιλος ἠκολούθη τό Νέον Ἡµερολόγιον καίτοι ὑπό τήν δικαιοδοσίαν του
ὑπῆρχον ὀλίγαι κοινότητες ἀκολουθοῦσαι τό Παλαιόν Ἡµερολόγιον. Ὁ ἐν DETROIT
Καθεδρικός Ναός λειτουργεῖ µέ τό Νέον Ἡµερολόγιον. ∆έν ἀπέκρυψα τό γεγονός
τοῦτο ἀπό τόν Ἐπίσκοπον Ἀκάκιον. Ἡ ἀπάντησίς του ἦτο ὅτι ὑπῆρχε ἐπείγουσα
ἀνάγκη Ἐπισκόπου ἐν Ἑλλάδι καί ὅτι ἔπρεπε νά ἐπιστρέψῃ ὡς Ἐπίσκοπος. Ὅθεν
συγκατατεθέντος τοῦ Ἐπισκόπου Θεοφίλου ὅπως λάβῃ µέρος εἰς τήν χειροτονίαν,
θά παρέβλεπον τό γεγονός ὅτι ἐλειτούργει µέ τό Νέον Ἡµερολόγιον.
»Ἐάν ὁ Ἐπίσκοπος Θεόφιλος
νῦν ἀπαρνῆται τήν συµµετοχήν
του εἰς τήν χειροτονίαν, ὁ ἴδιος
φέρει τήν εὐθύνην. ∆έν δύναµαι
νά θέσω τήν ὑπογραφήν τούτου
εἰς τό χειροτονητήριον. Ὁ Ἐπίσκοπος Ἀκάκιος ἐδέχθη τήν χειροτονίαν γνωρίζων καλῶς τότε
ὅτι ὁ Ἐπίσκοπος Θεόφιλος δέν
ἐπρόκειτο νά ὑπογράψῃ οἱονδήποτε πιστοποιητικόν. Ἡ εὐθύνη,
ὅθεν, διά τήν παροῦσαν σύγχυΤμῆμα τῆς ἀπό 26 Ὀκτωβρ´ίου 1972, ἑξασελί- σιν ἔγκειται ἐπίσης εἰς τόν ἀποδου Ἐπιστολῆς τοῦ Σικάγου καί Ντιτρόϊτ Σε- θανόντα Ἐπίσκοπον Ἀκάκιον
ραφείμ Ἰβάνωφ πρός τόν Αὐξέντιον Πάστραν καί τούς σύν αὐτῷ.
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»Τώρα µέ τήν γραπτήν ἄρνησιν τοῦ Ἐπισκόπου Θεοφίλου ὅτι δέν ἔλαβε µέρος εἰς
τήν χειροτονίαν, ἡ ὑπόθεσις περιπλέκεται καί δηµιουργεῖται ΚΑΝΟΝΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ
ὅσον ἀφορᾶ τήν χειροτονίαν. . . . Μήπως ὁ Θεός ἐν τῇ ∆ικαιοσύνῃ Αὐτοῦ ἔχει ἐπιτρέψει τόν πειρασµόν τοῦτον ἐπειδή ἡ ὑµετέρα παράταξις ἔχει ἐπανειληµµένως καί
ὑπερβολικῶς χρησιµοποιήσει τό γεγονός χειροτονίας Ἐπισκόπου ὑφ᾽ ἑνός Ἐπισκόπου ὡς ἐπιχείρηµα κατά τῆς τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ματθαίου παρατάξεως;
. . . Ἔκαµα λάθος χειροτονήσας τόν Ἐπίσκοπον Ἀκάκιον τόν πρεσβύτερον ἐφ᾽
ὅσον δέν ἐγνώριζον καλῶς οὔτε τά ἄτοµα οὔτε τήν ἀληθῆ κατάστασιν τῶν πραγµάτων ἐν τῇ Ἑλλαδικῇ Ἐκκλησίᾳ.
. . . . Μετά παρρησίας γράφω πρός ὑµᾶς κατά τόν τρόπον τοῦτον ἐφ᾽ ὅσον τυγχάνω περισσότερον παντός ἄλλου ὑπεύθυνος διά τήν ὑµετέραν σειράν χειροτονιῶν, καί, ἑποµένως νουθετῶ ὑµᾶς ὄχι µόνον ὡς ἀδελφός ἀλλά καί ὡς πατήρ.
Χαίρω ὅτι ἄν καί παρῆλθον πολλά ἔτη καί ἡ ἡλικία εἶναι προχωρηµένη εὑρίσκοµαι ἔτι ἐν τῇ ζωῇ καί δυνάµενος νά γράψω πρός ὑµᾶς τήν παροῦσαν.
Ὁ ἐν Χριστῷ ὑµῶν ἀδελφός,
Σεραφείµ Ἀρχιεπίσκοπος
CHICAGO καί DETROIT »

Ἡ ἐπιστολή αὐτή ἀποκαλύπτει ἔπειτα ἀπό 12 χρόνια ὅτι ἡ χειροτονία τοῦ Ἀκακίου ἔγινε µέ πᾶσαν παρανοµίαν, µέ τήν καταπάτησιν ὅλων τῶν Ἱερῶν Κανόνων
τῶν ἀφορώντων εἰς τήν χειροτονίαν Ἐπισκόπου, ἀπό τόν Α´ Ἀποστολικόν µέχρι καί
τόν τελευταῖον σχετικόν Κανόνα. Φέρει δέ εἰς φῶς ὅλας τάς ἐν κρυπτῷ καί παραβύστῳ τελεσθείσας ἀντιεκκλησιαστικάς, ἀντικανονικάς, παρανόµους, ἀντορθοδόξους καί καταπτύστους ἐνεργείας τάς περί τῆς ἐπισκοποιήσεως τοῦ γέρο-Ἀκακίου.
Ἐκ τῆς ἐπιστολῆς αὐτῆς τοῦ Σεραφείµ ἐγείρονται τά αὐτά ἐρωτήµατα τά
ὁποῖα ἐτέθησαν προηγουµένως µέ ἀφορµήν τό προσωπικόν Σηµείωµα τοῦ
Φιλαρέτου τό 1967 καί ἀκόµη περισσότερα. ∆ι᾽ αὐτῆς ἐνοχοποιεῖται καί ὁ
Σεραφείµ καί ὁ Θεόφιλος. Ἡ δέ χειροτονία τοῦ Ἀκακίου ἀπογυµνώνεται ὡς
πρᾶξις ἐγκληµατική, ἀσεβής, Ἀντικανονική, Παράνοµος καί Ἄκυρος.
Κατόπιν ὅλων τῶν ἀνωτέρω, ἡ Σύνοδος τῶν Ρώσσων τῆς ∆ιασπορᾶς ὑπό
τόν Ἀναστάσιον καί Φιλάρετον ἐκτίθεται ἀνεπανόρθωτα καί διά τά ἔγγραφά
της καί διά τάς ἐπιστολάς Σεραφείµ, Θεοφίλου καί Φιλαρέτου, καί διά τούς
ἐπισκόπους της καί διά τά πεπραγµένα αὐτῶν, συµπεριλαµβανοµένου καί
τοῦ Λεοντίου. Ἀποδεικνύεται λοιπόν ὅτι πρόκειται περί ἀνευθύνου ὁµάδος
φεροµένων ὡς ἐπισκόπων, ἄνευ διοικήσεως, ἄνευ συνοχῆς καί συνοδικότητος. ∆έν πρόκειται περί σοβαρᾶς καί ὑπευθύνου Ἐκκλησιαστικῆς Ἀρχῆς.
Κλείνοντας τό κεφάλαιον περί τῆς µυστηριώδους χειροτονίας τοῦ Ἀκακίου
ἄς ἀναφερθῇ συµπληρωµατικῶς καί τό τέλος τῶν συνεργῶν του εἰς τάς κατά
τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ ἐνεργείας των.
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Τήν 19ην Ἰουνίου/2 Ἰουλίου 1971, ἀπέθανεν ὁ Χιλῆς
Λεόντιος Φιλίπποβιτς εἰς
ἡλικίαν 64 ἐτῶν.
Τήν 9ην Μαΐου 1975 ἀπέθανεν ὁ Θεόφιλος Ἰωνέσκου
εἰς ἡλικίαν 81 ἐτῶν. Τό 1972
εἶχεν ἐνταχθῆ ὡς µέλος εἰς
τήν Σύνοδον τοῦ Νεοηµερολογιτικοῦ Πατριαρχείου τῆς
Ρουµανίας, ὁπότε καί διά τήν
πρᾶξιν του αὐτήν καθηρέθη
ὑπό τῆς Συνόδου τῶν Ρώσσων τῆς ∆ιασπορᾶς τοῦ Φιλα- ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΣ ΕΙΔΗΣΙΣ: Ὁ Ρουμᾶνος Νεοηρέτου. Μέχρι τοῦ θανάτου του μερολογίτης Ἐπίσκοπος Γαλλίας Θεόφιλος
δέν ἀναφέρεται ὅτι παρε- Ἰωνέσκου, μέλος τῆς Συνόδου τῶν Ρώσσων τῆς
δέχθη τήν συµµετοχήν του εἰς Διασπορᾶς ὑπό τόν Φιλάρετον, ἐμνημόνευεν
τήν χειροτονίαν τοῦ Ἀκακίου. τόν Πάπαν Ρώμης Παῦλον ΣΤ´. Ὁ ἴδιος δέ εἰς
Τήν 12ην Ἰουλίου 1987, Ἐπιστολήν του πρός τόν Φιλάρετον παρεδέχθη
ὅτι ἐμνημόνευε καί τόν Ἀθηναγόρα καί τόν
ἀπέθανεν ὁ Σικάγου καί Πάπα. Αὐτός συμμετεῖχεν εἰς τήν χειροτονίαν
Ντιτρόϊτ Σεραφείµ Ἰβάνωφ τοῦ Ἀκακίου Παππᾶ τήν τελεσθεῖσαν εἰς τόν
εἰς ἡλικίαν 90 ἐτῶν.
Ναόν του εἰς τό Ντιτρόϊτ, καί δέν ὑπέγραψε τήν
Ἐξ ὅλων ὅσων διεδραµα- Βεβαίωσιν χειροτονίας. Πλήρως ἱκανοποιημέτίσθησαν καί διεπράχθησαν νος πλέον ὁ Ἀκάκιος διότι ἔλαβε Νεοημερολογιτικήν Διαδοχήν ἀπό Λατινόφρονα!!!
ὑπό τοῦ Ἀκακίου Παππᾶ διά
(Δημοσίευμα
τῆς ἐφημερίδος Ἐκκλησιαστικός
ν ά ἀ π ο κ τ ή σο υ ν ο ἱ Φ λ ω ρ ι Ἀγών, Ὀκτώβριος 1970 σελ. 4)
ναῖοι Ἐπίσκοπον καί Σύνοδον, µετά βεβαιότητος προκύπτει ὅτι ὄχι µόνον ἔργον Θεοῦ δέν ἐπετέλεσαν,
ὄχι µόνον τόν Α´ Ἀποστολικόν Κανόνα δέν ἐσεβάσθησαν, ἀλλά καί κάθε
σχετικόν µέ τήν χειροτονίαν Ἐπισκόπου Ἱερόν Κανόνα ἀνέτρεψαν, καί τήν
ἰδίαν αὐτῶν συνείδησιν κατεπάτησαν, καί τόν ∆ιάβολον Μάρτυρα εἰς τό
µέσον τοῦ ἔργου των ἔφερον. Ἀπεδείχθησαν οὕτω, ὄχι λειτουργοί τοῦ Θεοῦ
τοῦ Ὑψίστου, ὄχι φίλοι τοῦ Νυµφίου Χριστοῦ, ἀλλά ἀσυνείδητοι καί ἀσχήµονες βιασταί τῆς Νύµφης Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησίας.
Οὔτε οἱ Σχισµατικοί Νεοηµερολογῖται δέν µετέρχονται τοιούτων ἀνοµιῶν καί παρανοµιῶν, τοιούτων σκολιῶν ὁδῶν καί ἀντικανονικῶν ἐνεργειῶν διά νά γίνουν ἐπίσκοποι.
Ὁ Ἀκάκιος καί οἱ σύν αὐτῷ ἐπίστευον ὅτι ἡ Νεοηµερολογιτική Ἐκκλησία
εἶναι ἡ Ὀρθόδοξος Κανονική Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καί δι᾽ αὐτό ἐδέχθη
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νά χειροτονηθῇ ἀπό Νεοηµερολογίτην καί ἀπό συγκοινωνοῦντα ἐκκλησιαστικῶς µετά Νεοηµερολογιτῶν.
∆ιατί λοιπόν νά µεταβῇ εἰς Ἀµερικήν καί νά διαπράξῃ τοιαύτην σωρείαν
παραβάσεων καί ἀντικανονικοτήτων µόνον καί µόνον διά νά ἐπισκοποιηθῇ,
ἀντί νά χειροτονηθῇ ἀπό τούς Ἕλληνας Νεοηµερολογίτας εἰς τήν Ἑλλάδα;
∆ιατί νά χρεωθῇ ὅλους τούς φρικτούς ὅρκους καί νά φέρῃ εἰς τόσον δύσκολον
θέσιν καί τούς ὀπαδούς του καί τούς ἐπισκόπους τῆς Συνόδου τῶν Ρώσσων τῆς
∆ιασπορᾶς, ἐφ᾽ ὅσον ἐπίστευεν ὅτι ἡ Νεοηµερολογιτική Ἐκκλησία εἶναι Ὀρθόδοξος;
∆ιατί ὅλον αὐτό τό χάος; ∆ιατί δέν ἐδέχθη τάς ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑΣ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΣ τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου ὅπως καί ὁ ἴδιος τοῦ εἶχε προτείνει µέ ἐπιστολήν του τό 1945 ; ∆ιατί ; ; ;
Τό Σηµείωµα τοῦ Σικάγου Σεραφείµ περί τῆς χειροτονίας τοῦ Ἀκακίου
Παππᾶ φέρει ΜΙΑΝ ΜΟΝΟΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗΝ!!! ∆ιά τοῦτο οἱ µετ᾽ αὐτῶν δέν ἐτόλµησαν, δέν τολµοῦν καί δέν θά τολµήσουν ποτέ νά τό δηµοσιεύσουν ἐπισήµως.
Τό ἀπό 18/31-12-1969 ἔγγραφον τῶν Ρώσσων δέν λύει τό πρόβληµα τῆς προελεύσεως τῆς Ἐπισκοπικῆς ἰδιότητος οὔτε τοῦ Ἀκακίου Παππᾶ οὔτε τῶν µελῶν
τῆς µετέπειτα Συνόδου του, διότι δέν ὑπάρχει οὔτε χειροτονικόν, οὔτε ἐπίσηµον
ἔγγραφον, οὔτε ἕν τεκµήριον νά πιστοποιῇ τήν ἰδικήν του χειροτονίαν τό 1960
ἤ τήν χειροτονίαν τῶν πρώτων διδόχων του, τῶν χειροτονηθέντων ὑπ᾽ αὐτοῦ
καί τοῦ Χιλῆς Λεοντίου τό 1962. ∆ιά τοῦτο, οἱ προελθόντες ἐκ τῶν διαδόχων
τοῦ Ἀκακίου, «ἐπίσκοποι» Παΐσιος Λουλουργᾶς καί Βικέντιος Μαλαµατένιος,
ἐκρίθησαν παντελῶς ἀνίεροι καί ὑπ᾽ αὐτοῦ ἀκόµη τοῦ Κωνσταντινουπόλεως
Βαρθολοµαίου, τοῦ ὁποίου τήν ἱερωσύνην ἀναγνωρίζουν!!!

ΤΟ ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΑΝΕΜΕΝΟΝ
ΟΙ ΦΛΩΡΙΝΟ-ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΚΟΙ: ΕΚΡΙΘΗΣΑΝ ΥΠΟ ΣΥΝΟ∆ΟΥ ΤΗΣ
ΟΠΟΙΑΣ ΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ
ΚΑΙ ΕΥΡΕΘΗΣΑΝ ΥΠ’ ΑΥΤΗΣ ΑΝΙΕΡΟΙ ΚΑΙ ΑΧΕΙΡΟΤΟΝΗΤΟΙ
ΜΙΑ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΙΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΗΣ, ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΑΚΥΡΟΥ

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΑΚΑΚΙΟΥ ΠΑΠΠΑ ΤΟ 1960 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΩΝ
ΤΑΣ ΟΠΟΙΑΣ ΕΚΕΙΝΟΣ ΕΤΕΛΕΣΕΝ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΧΙΛΗΣ ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΤΟ 1962

Ἐκτός ἀπό ὅλα τά ἕως τώρα παρατιθέντα ἱστορικά, ἀδιάψευστα καί ἀποδεικτικά στοιχεῖα, τά ὁποῖα ἐπιβεβαιώνουν τήν Ἀντικανονικότητα καί τῆς
χειροτονίας τοῦ Ἀκακίου Παππᾶ ἐν Ἀµερικῇ τό 1960 καί τῶν χειροτονιῶν
τάς ὁποίας αὐτός ἐτέλεσεν µετά τοῦ Χιλῆς Λεοντίου ἐν Ἑλλάδι τό 1962,
ἔρχεται µία ἄλλη ΑΠΟΦΑΣΙΣ τό 1998 νά ΚΡΙΝῌ ΚΑΙ ΝΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞῌ ΕΠΙΣΗΜΩΣ ὅτι ὅλαι αὐταί αἱ χειροτονίαι εἶναι ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΑΙ, ΑΚΥΡΟΙ,
ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΟΙ ΚΑΙ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΙ.
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Αὐτή ἡ Ἀπόφασις παρατίθεται ἐδῶ, ὄχι δι᾽ ἄλλον λόγον, ἀλλά διότι προέρχεται ἀπό Ἐκκλησίαν τήν ὁποίαν οἱ Φλωριναῖοι πιστεύουν, φρονοῦν καί
διακηρύσσουν ὅτι εἶναι Ὀρθόδοξος καί Κανονική Ἐκκλησία, ἔχουσα Ἔγκυρα
Μυστήρια µέ Ἁγιαστικήν Χάριν. Πρόκειται περί τῆς Ἀποφάσεως τοῦ Νεοηµερολογιτικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως τό 1998 ἐπί Βαρθολοµαίου.
∆εσµεύονται οἱ Φλωριναῖοι καί ὑποχρεοῦνται ἐκ τοῦ ἐπισήµως ἐπί δεκαετιῶν ἐκπεφρασµένου Πιστεύω των νά δεχθοῦν ἀναντιρρήτως ὄχι µόνον
τά µυστήρια τῶν Νεοηµερολογιτῶν ὡς Ἔγκυρα, ἀλλά καί ὅλας τάς Ἀποφάσεις αὐτῶν ὡς Κανονικάς καί Ἐγκύρους.
∆εσµεύονται νά ἀποδεχθοῦν καί τήν ἐν λόγῳ ΠΕΡΙ ΑΥΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΙΝ,
ὅτι δηλαδή εἶναι παντελῶς ΑΝΙΕΡΟΙ, ἐπειδή ἀκριβῶς πιστεύουν ὅτι τό Νεοηµερολογιτικόν Πατριαρχεῖον Κωνσταντινουπόλεως εἶναι Ὀρθόδοξον.
Ὑποχρεοῦνται ἐπίσης νά τήν ἀποδεχθοῦν ἀναντιρρήτως καί ἐπειδή τήν
Ἐπισκοπικήν των προέλευσιν καί ἰδιότητα τήν ἔχουν ἀπό ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΑΣ τό 1960 καί 1962.
∆εσµεύονται κατά λογικόν
ἐπακόλουθον νά δεχθοῦν ὄχι
µόνον τά Μυστήρια ἀλλά καί τάς
Ἀποφάσεις καί Ἐνεργείας τῶν
Νεοηµερολογιτῶν περί τῆς ἱερωσύνης αὐτῶν καί τῆς ἐπισκοπικῆς
των προελεύσεως καί διαδοχῆς.
Τό ἱστορικόν τῆς Ἀποφάσεως
τῶν Νεοηµερολογιτῶν, τῆς Συνό- Ἡ ‘ἐπαναχειροτονία του Παϊσίου Λουλουργᾶ
δου τοῦ Βαρθολοµαίου τό 1998, ὑπό τῶν Νεοημερολογιτῶν - Οἰκουμενιστῶν
περί τῆς ἱερωσύνης καί ἐπισκο- τοῦ Βαρθολομαίου τό 1998, Ἐκεῖ τόν ὡδήγησε
πικῆς προελεύσεως τῶν Φλω- τό φρόνημα τοῦ «Δυνάμει καί Ἐνεργείᾳ»
τοῦ πρώην Φλωρίνης.
ριναίων ἔχει ὡς ἑξῆς:
∆ύο ἐκ τῶν ἐπισκόπων τῶν χειροτονηθέντων ὑπό τῆς Συνόδου τοῦ Αὐξεντίου,
ἡ ὁποία προέρχεται ἀπό τόν Ἀκάκιον Παππᾶν, ἤτοι, ὁ Παΐσιος Λουλουργᾶς
καί ὁ Βικέντιος Μαλαµατένιος, πιστοί εἰς τήν ἑρµαφρόδιτον, σοφιστικήν καί
ἀλχηµιστικήν διακήρυξιν τοῦ πρώην Φλωρίνης, ὅτι ἡ Νεοηµερολογιτική
Ἐκκλησία εἶναι ∆υνάµει καί ὄχι Ἐνεργείᾳ Σχισµατική, προσέφυγαν τό 1997
δι᾽ αἰτήσεώς των εἰς τό Νεοηµερολογιτικόν Πατριαρχεῖον Κωνσταντινουπόλεως νά γίνουν δεκτοί, ἀναγνωρίζοντες αὐτό ὡς Ὀρθόδοξον καί ἀποδεχόµενοι ἐκ τῶν προτέρω πᾶσαν περί αὐτῶν κρίσιν καί ἀπόφασιν αὐτοῦ.
Ἡ Σύνοδος τοῦ Βαρθολοµαίου τούς ὑπεχρέωσεν νά ὑπογράψουν ὅτι ἦσαν πλανεµένοι, ἐκτός Ἐκκλησίας, Σχισµατικοί, καί ὅτι αἱ ἕως τότε ἐνέργειαί των ἦσαν ἐνέργειαι κατά τῆς Ἐκκλησίας, εἰς τούς κόλπους τῆς ὁποίας ἐζήτουν τώρα νά ἐνταχθοῦν.

KEO 35 READY.qxp:Layout 1

12/9/09

Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος – ἀρ. τεύχ.

8:41 PM

35, ᾽08

Page 223

KHPY• EKK§H™IA™ OP£O¢O•øN - 223-

Ἡ Σύνοδος αὕτη τούς ἐζήτησεν ἐπίσης νά προσκοµίσουν ὅλα τά ἔγγραφα
τά ἀφορῶντα εἰς τήν ἰδιότητά των ὡς παλαιοηµερολογιτῶν κληρικῶν, ἤτοι,
χειροτονητήρια καί ἱστορικόν προελεύσεως τῆς διαδοχῆς των, διά νά τεθοῦν ὑπό τήν κρίσιν τῆς Συνόδου τοῦ Βαρθολοµαίου.
Ἐπί πλέον, ἀνετέθη εἰς Συνοδικήν ἐπιτροπήν ἡ ἀναζήτησις καί διερεύνησις ὅσων ἄλλων στοιχείων εἶχον σχέσιν µέ τήν ἐπισκοπικήν αὐτῶν προέλευσιν καί κανονικότητα.
Ἡ ἐπιτροπή αὐτή ἀφοῦ ἐµελέτησε ὅλα
τά συγκεντρωθέντα στοιχεῖα σχολαστικῶς
καί ἐπισταµένως, προέβη εἰς γνωµοδότησιν
ἡ ὁποία ἐκρίθη ὑπό τῆς Συνόδου τοῦ Βαρθολοµαίου καί κατέληξεν εἰς ΑΠΟΦΑΣΙΝ,
τό σκεπτικόν τῆς ὁποίας παρατίθεται περιληπτικῶς καί συνοπτικῶς κατωτέρω:
1) Ἡ χειροτονία τοῦ Ἀκακίου Παππᾶ τό
1960 ἐγένετο ΑΝΕΥ γνώµης τῆς Συνόδου
τῶν Ρώσσων τῆς ∆ιασπορᾶς καί τοῦ Μητροπολίτου αὐτῆς.
2) Ἐγένετο µετά ἀπό Ἄρνησιν καί Ἀπαγόρευσιν τῆς αὐτῆς Συνόδου.
Βιβλίον περιέχον τήν Ἀπόφασιν
3) Ἐγένετο κρυφίως καί µυστικῶς, ἐν τῆς Συνόδου τοῦ Βαρθολομαίου
γνώσει τῆς Συνοδικῆς Ἀρνήσεως καί Ἀπα- τό 1998, ἡ ὁποία διαλαμβάνει
γορεύσεως, ὅπως παραδέχεται ρητῶς εἰς τήν ὅλον τό ἱστορικόν τῆς ἀντικανονικότητος τῆς χειροτονίας τοῦ
Βεβαίωσίν του ὁ χειροτονήσας τόν Ἀκάκιον Ἀκακίου καί τῶν ἐξ αὐτοῦ προΣικάγου Σεραφείµ γράφων, «ἐἐπραγµατοποι- ερχομένων ἐπισκόπων. Βάσει
ήθη ἄνευ ἐνηµερώσεως τῆς ἰδίας ἡµῶν Ἀρχιε- αὐτῆς ἡ ἱερωσύνη τῶν Φλωρινικῶν κληρικῶν ἐκρίθη ἀνύπαρπισκοπικῆς Συνόδου»..
κτος καί ἀνυπόστατος, καί οὕτω
4) Ἐγένετο οὐσιαστικῶς ὑπό Ἑνός, διότι ὁ Παΐσιος καί ὁ Βικέντιος ἐχειροτονήθησαν ἐξ ὑπαρχῆς καί εἰς
δέν ὑπάρχει δευτέρα ὑπογραφή.
τούς τρεῖς βαθμούς.
5) Ἐγένετο φατριαστικῶς, παρ᾽ ἑνορίαν,
ὑπερορίως, τά ὁποῖα καταδικάζουν οἱ Ἱεροί Κανόνες.
6) ∆έν ὑπάρχει Χειροτονητήριον ἤ ἐπίσηµον Συνοδικόν ἔγγραφον τῆς ἐν
Ἀµερικῇ Ρωσσικῆς Συνόδου ὅτι, ἡ χειροτονία τοῦ Ἀκακίου τό 1960 καί αἱ χειροτονίαι τῶν ἐν Ἑλλάδι ὑπό τοῦ Ἀκακίου καί τοῦ Χιλῆς Λεοντίου τό 1962, ἐγένοντο ὑπό τήν Ἔγκρισιν καί τήν Ἐντολήν αὐτῆς µετά τοῦ Μητροπολίτου της.
7) ∆έν ὑπάρχει ἔστω καί ἐκ τῶν ὑστέρων ἐπίσηµον ἔγγραφον τῆς ἐν Ἀµερικῇ Ρωσσικῆς Συνόδου τό ὁποῖον νά ἀναγνωρίζῃ τάς πρώτας χειροτονίας
αὐτάς καθ᾽ ἑαυτάς, ἤτοι, τήν χειροτονίαν τοῦ Ἀκακίου τοῦ 1960 καί τάς χει-

KEO 35 READY.qxp:Layout 1

12/9/09

8:41 PM

- 224- KHPY• EKK§H™IA™ OP£O¢O•øN

Page 224

Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος – ἀρ. τεύχ.

35, ᾽08

ροτονίας τάς ὁποίας ἐκεῖνος ἐτέλεσεν µετά τοῦ Χιλῆς Λεοντίου τό 1962.
(∆ηλαδή τό ἄνευ ἀριθµοῦ Πρωτοκόλλου ἔγγραφον τοῦ 1969, ὅσο καί ἄν θέλουν νά τό ἐπικαλοῦνται οἱ Φλωρινικοί, δέν λύνει τό πρόβληµα, οὔτε νοµιµοποιεῖ, οὔτε ἐπικυρώνει τήν προέλευσιν τῶν ἐπισκόπων τοῦ 1960 καί
1962, ἁπλῶς συνάπτει κοινωνίαν δύο Συνόδων, ἀλλά οὔτε καί αὐτό τό κάνει
Συνοδικῶς, µέ ἀπόφασιν τῆς ὅλης Ἱεραρχίας).
8) Ὑπάρχουν ἐπίσηµα ἔγγραφα τῆς ἐν Ἀµερικῇ Ρωσσικῆς Συνόδου τά
ὁποῖα ∆ΙΑΒΕΒΑΙΟΥΝ τήν Συνοδικήν ΑΡΝΗΣΙΝ καί ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΙΝ τῆς χειροτονίας τοῦ Ἀκακίου, χειροτονίαν τήν ὁποίαν ἡ Σύνοδος ΑΓΝΟΕΙ. (Τά ἐν
λόγῳ ἔγγραφα τοῦ 1960 καί 1962, ἐκοινοποιήθησαν τότε ὑπό τῶν Ρώσσων
εἰς τήν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀµερικῆς ὑπό τόν Ἰάκωβον καί εἰς τό Πατριαρχεῖον
Κωνσταντινουπόλεως ὑπό τόν Ἀθηναγόρα).
9) Οἱ χειροτονήσαντες τό 1960 καί τό 1962 εἶναι ΦΑΤΡΙΑ.
10) Αἱ χειροτονίαι τοῦ 1962 εἰς Ἀθήνας εἶναι ΑΓΝΩΣΤΟΙ εἰς τήν Σύνοδον
τῶν ἐν Ἀµερικῇ Ρώσσων ὑπό τόν Μητροπολίτην Ἀναστάσιον.
11) Ὁ φερόµενος ὡς συµµετασχών εἰς τήν χειροτονίαν τοῦ Ἀκακίου τό
1960, ὁ Γαλλίας Θεόφιλος Ἰωνέσκου, ὅστις ἠκολούθη τό ΝέονἩµερολόγιον,
διά ἐπισήµου ἐπιστολῆς πρός τόν Μητροπολίτην του Φιλάρετον, διάδοχον
τοῦ Ἀναστασίου, ΑΡΝΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΡΡΗ∆ΗΝ ὅτι συµµετεῖχεν εἰς τήν ἐν λόγῳ
χειροτονίαν καί δηλώνει ὅτι τοῦ εἶναι ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΑΓΝΩΣΤΟΣ. Ἀποδεικνύεται ὡς ἐκ τούτου ὅτι ὁ Ἀκάκιος εἶναι χειροτονηµένος ὑπό ΕΝΟΣ.
12) Εἰς τήν Ἐπιστολήν του ὁ Σικάγου Σεραφείµ τό 1972 ἀναφέρει ὅτι ἐχειροτόνησε τόν Ἀκάκιον ἐν γνώσει τῆς ΑΡΝΗΣΕΩΣ καί ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΩΣ τῆς
Συνόδου του καί ὁµολογεῖ ὅτι ἔκανε ΛΑΘΟΣ πού τόν ἐχειροτόνησε. Περαίνων δέ ἀναφέρει: «Τώρα µέ τήν γραπτήν ἄρνησιν τοῦ Ἐπισκόπου Θεοφίλου ὅτι
δέν ἔλαβε µέρος εἰς τήν χειροτονίαν ἡ ὑπόθεσις περιπλέκεται καί δηµιουργεῖται
ΚΑΝΟΝΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ ὅσον ἀφορᾶ τήν χειροτονίαν».
13) Κατόπιν ὅλων τῶν ἀνωτέρω παρανόµων καί ἀντικανονικῶν ἐνεργειῶν, τῶν δι᾽ ἐπισήµων ἐγγράφων διαπιστουµένων, ἡ λεγοµένη χειροτονία τοῦ Ἀκακίου Παππᾶ καί αἱ ἐξ αὐτοῦ µετά τοῦ Χιλῆς Λεοντίου χειροτονίαι,
βάσει τῶν Ἱερῶν Κανόνων καθίστανται ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΑΙ, ΑΚΥΡΟΙ ΚΑΙ
ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΙ.
14) Οἱ ἐξ αὐτῶν ἀργότερον προελθόντες ἐπίσκοποι εἶναι ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΟΙ καί αἱ χειροτονίαι ὅλων αὐτῶν εἶναι ΑΚΥΡΟΙ ΚΑΙ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΙ.
15) Οἱ φερόµενοι ὡς ἐπίσκοποι, Παΐσιος Λουλουργᾶς καί Βικέντιος Μαλαµατένιος, ∆ΕΝ ἔχουν Κανονικήν τήν χειροτονίαν, ἐφ᾽ ὅσον προέρχονται καί αὐτοί ἀπό
τήν χειροτονίαν τοῦ Αὐξεντίου Πάστρα τό 1962 καί τοῦ Ἀκακίου Παππᾶ τό 1960.
16) ∆ιά νά γίνουν δεκτοί οἱ Παΐσιος καί Βικέντιος, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ Η ΕΞ
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ΥΠ᾽ ΑΡΧΗΣ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΒΑΘΜΟΥΣ, ∆ΙΑΚΟΝΟΥ,
ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ, ἀφοῦ πρῶτον τούς ἔχρισαν µέ Μῦρον.
Κατ᾽ ἐφαρµογήν τῆς ἀνωτέρω Ἀποφάσεως ἐχειροτονήθησαν ἀµφότεροι
καί εἰς τούς τρεῖς βαθµούς, καί τελικῶς ὁ µέν Παΐσιος εἰς Ἐπίσκοπον Τυάνων, ὁ δέ Βικέντιος εἰς Ἐπίσκοπον Ἀπαµείας.
Τήν Ἀπόφασιν αὐτήν οἱ Φλωρινο-Σεραφειµικοί, µή ἔχοντες πῶς νά τήν
ἀντικρούσουν, τήν ἀντιπαρ ῆλθον µέ σιωπήν ἰχθύος.
Ἡ Ἀπόφασις αὐτή περί τῆς κανονικότητος καί προελεύσεως τῆς χειροτονίας
τῶν Φλωρινο-Σεραφειµικῶν, ἀνεξαρτήτως τοῦ ὅτι ἐλήφθη ὑπό τῶν Οἰκουµενιστῶν Νεοηµερολογιτῶν οἱ ὁποῖοι εἶναι ἐκτός Ἐκκλησίας, ἐξεταζοµένη ἐξ
ἀπόψεως τῶν Ἱερῶν Κανόνων τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ καί Κανονικοῦ ∆ικαίου
εἶναι ὀρθή καί τεκµηριωµένη. Οἱ Φλωρινο-Σεραφειµικοί εἶναι ΑΝΙΕΡΟΙ.
Παροµοίως ἰσχύει τό ἴδιον σκεπτικόν καί διά τούς Ἐσφιγµενίτας. Ὁ Ἡγούµενος
τῆς Μονῆς Ἐσφιγµένου τοῦ Ἁγίου Ὄρους, Μεθόδιος, ὡς χειροτονηθείς εἰς τόν
Κλῆρον ἀπό τήν Σύνοδον τοῦ Φλωρινο-Σεραφειµικοῦ Χρυσοστόµου Κιούση, ὅστις
ἔχει τήν προέλευσίν του διαδοχικῶς ἀπό τόν Αὐξέντιον καί τόν Ἀκάκιον, τυγχάνει
καί αὐτός ΑΝΙΕΡΟΣ. ∆ι᾽ αὐτό ὡς Ἀνίεροι
διώκονται τώρα οἱ Ἐσφιγµενίται.
∆ιά τούς Φλωρινο-Σεραφειµικούς
καί τούς Ἐσφιγµενίτας, ἡ Ἀπόφασις
αὐτή πρέπει νά εἶναι ΚΑΝΟΝΙΚΗ καί
ΙΣΧΥΡΑ, διότι προέρχεται ἀπό τό Πατριαρχεῖον Κωνσταντινουπόλεως, τό
ὁποῖον, ἄν καί Νεοηµερολογιτικόν,
αὐτοί πιστεύουν ὅτι εἶναι Ὀρθόδοξον καί τελεῖ Ἔγκυρα Μυστήρια µέ
Ἁγιαστικήν Χάριν. Μάλιστα δέ, ὅπως
οἱ ἴδιοι εἶχον δηµοσιεύσει, ἐπροµηθεύοντο τό Μῦρον ἀπό τό Πατριαρχεῖον Κωνσταντινουπόλεως.
∆ιά νά µήν λησµονῆται καί ἡ Ἱστο- Ἄρθρον τοῦ Φλωριναίου ἐπισκόπου
ρία φυσικά, αὐτός ὁ πρώην Φλωρίνης Ἀχαρνῶν καί Ν. Ἰωνίας Ἀθανασίου
Χρυσόστοµος εἰς τό Νεοηµερολογτικόν εἰς τό περιοδικόν Φωνή Ὀρθοδοξίας,
Πατριαρχεῖον Κωνσταντινουπόλεως ἀριθμ. φύλ. 860, Φεβρ.-Μάρ. 1994,
σελ.19, περί τοῦ ὅτι ἡ Σύνοδός του
εἶχε πρσφύγει διά νά ἀρθῇ ἡ ὑπό τῆς ἐπρομηθεύετο Μῦρον ἀπό τό ΝεοηΝεοηµερολογιτικῆς Ἐκκλησίας τῆς
μερολογιτικόν Πατριαρχεῖον
Κων/πόλεως.
Ἑλλάδος ἐπιβληθεῖσα καθαίρεσίς του.
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Αὐτή µπορεῖ νά µήν εἶναι ἡ πολυθρύλητος Ἀπόφασις τῆς µελλούσης Συνόδου τήν ὁποίαν ἀνέµενον ὁ πρώην Φλωρίνης καί οἱ µετ᾽ αὐτοῦ, ἀλλά εἶναι ἡ
µόνη ἀπόφασις ἡ ὁποία τούς ἀξίζει καί εἶναι ὑποχρεωµένοι νά τήν δεχθοῦν
χωρίς ἀντίρρησιν διότι ἐξεδόθη ἀπό Ἐκκλησίαν τήν ὁποίαν δέχονται ὡς Κανονικήν, Ὀρθόδοξον καί ἔχουσαν Θείαν Χάριν. Ἄς τήν χαίρωνται καί ἄς σπεύσουν τό ταχύτερον ὅπως ὁ Παΐσιος καί ὁ Βικέντιος νά ξαναχειροτονηθοῦν ἐξ
ὑπ᾽ ἀρχῆς, διά νά ἔχουν Νόµιµον Νεοηµερολογιτικήν ∆ιαδοχήν καί ὄχι Παράνοµον. Ἰδού ποῦ τούς ὡδήγησαν τά «ἥἥξεις ἀφίξεις»,, ἡ πλάνη, ἡ διπλωµατική
∆υνάµει καί ὄχι Ἐνεργείᾳ»..
πολιτική, ἡ σοφιστεία καί ἡ ἀλχηµεία τοῦ «∆

Ο Ι Π Α Ρ Α Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Ι Τ Ω Ν Φ Λ Ω Ρ Ι Ν Ι Κ Ω Ν ΠΑ Λ Ι Ν Ω ∆ Ι Ω Ν

Ἐπειδή τό φρόνηµα τοῦ πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόµου ἦτο χωλόν ἀµφοτέροις ποσίν, ἡ ἐξέλιξις τόσον τοῦ ἰδίου ὅσον καί τῶν ὁµοφρόνων του ὑπῆρξεν
ἐξόχως ἀντι-ἐκκλησιαστική. Ἀκροβατῶν ἀντιφατικῶς µεταξύ παραλογισµῶν,
ἠθέλησε νά ὑποστηρίξῃ, ἀφ᾽ ἑνός, ὅτι ναί, µέν, τό Νέον Ἡµερολόγιον εἶναι Ἀναθεµατισµένον, οἱ Νεοηµερολογῖται ὅµως δέν στεροῦνται τῆς Θείας Χάριτος,
ἀλλά ἀνήκουν εἰς τήν Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικήν, καί Ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν,
καί, ἀφ᾽ ἑτέρου, ὅτι ναί, µέν, τό Παλαιόν Ἡµερολόγιον εἶναι τό Ἐκκλησιαστικῶς
ἐπιβεβληµένον Ἡµερολόγιον, οἱ Παλαιοηµερολογῖται ὅµως δέν εἶναι Ἐκκλησία καί δέν ἐπιτρέπεται νά ἀποτελοῦν αὐτόνοµον Ἐκκλησίαν ΜΗ κοινωνοῦσαν
µέ τήν Νεοηµερολογιτικήν, διότι εἶναι ἕνα ΚΙΝΗΜΑ ἐντός αὐτῆς.
Ὁ πρώην Φλωρίνης ∆ΕΝ ἠθέλησε ποτέ νά κατηνοήσῃ τό παράγγελµα τῶν
Ἀποστολικῶν ∆ιαταγῶν ὅτι, «Ἀποσχίζει οὐχ ὁ τῶν ἀσεβῶν χωριζόµενος, ἀλλ᾽
ὁ τῶν εὐσεβῶν ἀφιστάµενος». Πιστεύων ἀνενδότως ὅτι τό Νέον Ἡµερολόγιον
δέν ὡδήγησεν ἐκτός Θείας Χάριτος ὅσας Ἐκκλησίας τό ἐδέχθησαν καί ὅσας
ἐτήρουν κοινωνίαν µετ᾽αὐτῶν, ἀλλά καί µή θέλων νά ἀπορρίψῃ τήν προµετωπίδα τοῦ Ζηλωτοῦ τῶν Πατρώων Παραδόσεων, παρώπλισεν ἑαυτόν καί
περιῆλθεν εἰς τήν ἄκαρπον θέσιν τοῦ µή χειροτονεῖν Ἐπισκόπους. Τοιουτοτρόπως, ἑκών ἄκων, ἀνέδειξε τό φρόνηµα τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου ὡς τό
µόνον Ἐκκλησιαστικῶς ὑγιές καί εὔκαρπον.
Οἱ ὁµόφρονες τοῦ πρώην Φλωρίνης ἐξέπεσαν εἰς πᾶσαν πλάνην καί παρανοµίαν, ἵνα στανικῶς ἀποκτήσωσιν Σύνοδον Ἐπισκόπων. Σατανικῶς κινούµενοι ἀπέκτησαν λάθρα Ἐπισκόπους ὑπό κακοδόξων καί Λατινοφρόνων,
µετά πάσης αὐθαιρεσίας, ἄνευ τῆς ἐλαχίστης σκιᾶς νοµιµότητος καί κανονικότητος, καί ἄνευ Χειροτονητηρίου. Τοιουτοτρόπως, ἑκόντες ἄκοντες,
ἀνέδειξαν τήν Νοµιµότητα καί Κανονικότητα τῶν ὑπό τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου Ὀρθοδόξως τελεσθέντων Χειροτονιῶν Ἐπισκόπων τό 1948.
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ΣΤ) ΑΙ ΚΥΡΙΑΙ ΕΠΙΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΩΝ
ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΒΡΕΣΘΕΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΤΟ 1948 ΚΑΙ Η ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ
Τρεῖς εἶναι αἱ βασικαί κατηγορίαι κατά τῶν Χειροτονιῶν Ἐπισκόπων ὑπό τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου τό 1948:
Πρώτη: Ὅτι δέν ἦσαν ἀναγκαῖαι καί μάλιστα συνέστησαν πρᾶξιν
ἐπαναστατικήν κατά τῆς ἐπισήμου Ἐκκλησίας τοῦ Νέου Ἡμερολογίου .
Δευτέρα: Ὅτι ὑπῆρχον καί ἄλλοι ἐπίσκοποι οἱ ὁποῖοι θά ἔπρεπε νά
λάβουν μέρος εἰς τάς χειροτονίας, ἀλλά ἠγνοήθησαν .
Τρίτη: Ὅτι χειροτονία ἐπισκόπου ὑφ᾽ ἑνός ἐπισκόπου εἶναι ἀνίσχυρος καί ἄκυρος.
ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ὅτι αἱ Χειροτονίαι Ἐπισκόπων δέν
ἦσαν ἀναγκαῖαι καί μάλιστα συνέστησαν πρᾶξιν ἐπαναστατικήν
κατά τῆς ἐπισήμου Ἐκκλησίας τοῦ Νέου Ἡμερολογίου.
Αὐτή ἡ κατηγορία προϋποθέτει
ὅτι ἡ Νεοημερολογιτική Ἐκκλησία
εἶναι Ὀρθόδοξος Κανονική Ἐκκλησία καί ἔχει ἔγκυρα Μυστήρια μέ
Χάριν Ἁγίου Πνεύματος. Αὐτήν τήν
κριτικήν θά τήν περίμενε κανείς ἀπό
τούς Νεοημερολογίτας, ἀλλά ὄχι καί
ἀπό τήν πλευράν τοῦ πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου, ὁ ὁποῖος τόν
Μάϊον τοῦ 1935 ἀπεκήρυξε τήν Νεοημερολογιτικήν Ἐκκλησίαν ὡς Σχισματικήν καί μάλιστα μετά τοῦ
Δημητριάδος Γερμανοῦ καί τοῦ Ζακύνθου Χρυσοστόμου συνεκρότησαν
Σύνοδον, ὡς Κανονική καί Νόμιμος
Ἐκκλησιαστική Ἀρχή, καί προέβησαν ἀμέσως καί δικαιωματικῶς εἰς
Χειροτονίας τεσσάρων Ἐπισκόπων.

Οὔτε πάλι θά περίμενε κανείς τήν
κατηγορίαν αὐτήν ἀπό τόν Γερμανόν
Βαρυκόπουλον, ὁ ὁποῖος ἐχειροτονήθη
τό 1935 ἀπό τούς ἀποκηρύξαντας τό
Νέον Ἡμερολόγιον ὡς στερούμενον
Θείας Χάριτος, ἤ ἀπό τούς συγχρόνους
Δεκατριμερίτας οἱ ὁποῖοι θέλουν νά
σεμνύνωνται ὡς διάδοχοι τοῦ πρώην
Φλωρίνης. Αὐτοί δέν δικαιοῦνται νά
ἐγείρουν τοιαύτην κατηγορίαν, καί ὅταν
τήν ἐγείρουν δημιουργοῦν διά τούς
ἑαυτούς των τήν ὑποχρέωσιν νά ἐπιστρέψουν γονυκλινῶς, ἐν μετανοίᾳ καί
μετά δακρύων εἰς τήν Ἐκκλησίαν τοῦ
Νέου Ἡμερολογίου, ὡς αὐτῆς ὁμογάλακτοι καί ὁμόφρονες καί ὡς κατ᾽ αὐτῆς
ἀτάκτως ἀπειθείσαντες καί ἐπαναστατήσαντες τόν Μάϊον τοῦ 1935.
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Ἐπί πλέον, λογικῶς καί ὄχι θεολογικῶς ἐξετάζοντες τήν ἀνωτέρω κατηγορίαν καί τό σκεπτικόν της, ἐγείρεται
τό ἐρώτημα: Διατί ἀπεκήρυξαν ὡς
Σχισματικήν τήν Νεοημερολογιτικήν
Ἐκκλησίαν τόν Μάϊον τοῦ 1935 καί
ὄχι μόνον τήν ἀπεκήρυξαν ἀλλά μάλιστα οἱ τρεῖς Ἐπίσκοποι, ὡς Κανονική
Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Αὐτοκεφάλου
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, (κατά τήν
ἰδικήν των ἔντυπον διατύπωσιν), εἰς
πλήρη ἀντιδιαστολήν πρός τήν Σύνοδον τοῦ Νέου Ἡμερολογίου, ἐχειροτόνησαν τέσσαρας Ἐπισκόπους
διευρύνοντες τήν Σύνοδόν των;
Ὡς γνωστόν, τό δικαίωμα τῆς χειροτονίας Ἐπισκόπου τό ἔχει μόνον
μ ί α Ὀ ρ θ ό δ ο ξ ο ς Ἐ κ κλ η σ ί α κ α ί ὄ χ ι
ὁποιαδήποτε ὁμάς Ἐπισκόπων μιᾶς
τοπικῆς Ἐκκλησίας χωρίς τήν συμμετοχήν ὅλης τῆς Ἱεραρχίας.
Οἱ τρεῖς Ἐπίσκοποι ( ὁ Δημητριάδος, ὁ πρώην Φλωρίνης καί ὁ
Ζακύνθου ) ἀπεκόπησαν Κανονικῶς
ἀπό τήν Νεοημερολογιτικήν Ἐκκλησίαν, ἀποκηρύξαντες αὐτήν ὡς Σχισματικήν, καί δι᾽ αὐτό εἶχον ὅλον τό
δικαίωμα νά προβοῦν εἰς χειροτονίας Ἐπισκόπων, ἐνεργοῦντες ὡς
Νόμιμος, Αὐτοκέφαλος, Κανονική,
Τοπική Ἐκκλησία.
Τό ὅλον γεγονός θά κριθῇ μέ
Ἐκκλησιαστικά ἤ μέ πολιτικά κριτήρια; Οἱ ἀνωτέρω εἶναι Ἐκκλησιαστικοί ἄνδρες μέ συνείδησιν καί
συγκρότησιν θεολογικήν ἤ πρόκειται
περί συνηθισμένων πολιτικῶν, οἱ
ὁποῖοι δέν ἔχουν καμμίαν ἰδεολογίαν,
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δέν πιστεύουν τίποτε, καί ἀναλόγως
τῶν συμφερόντων των κάθε φοράν
μετακινοῦνται καί μεταπηδοῦν ἀπό
κόμματος εἰς κόμμα, ὑπερασπιζόμενοι θέσεις τάς ὁποίας προηγουμένως
δέν ἐπίστευον ἤ καί ἐμάχοντο ;
Ὁ ἰσχυρισμός των ὅτι μόνον μία
μέλλουσα Πανορθόδοξος Σύνοδος δύναται νά κρίνῃ τήν Νεοημερολογιτικήν Ἐκκλησίαν διά τήν Ἀλλαγήν τοῦ
Ἡμερολογίου ἀποτελεῖ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΝ κατά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
καί ΑΙΡΕΣΙΝ, διότι ἀπορρίπτει τήν
Θεόπνευστον ἰσχύν καί τό Οἰκουμενικόν κῦρος τῶν Ἀποφάσεων τῶν
προηγουμένων Πανορθοδόξων Συνόδων, αἱ ὁποῖαι Ἀποφάσεις, ληφθεῖσαι
ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι, εἶναι ΟΡΙΣΤΙΚΑΙ,
ΕΓΚΥΡΟΙ, ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΟΙ καί
ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΟΙ, μή ἐπιδεχόμεναι
τροποποίησιν ἤ ἀκύρωσιν ὑπό οἱασδήποτε μελλοντικῆς Συνόδου. Βάσει
αὐτοῦ τοῦ κύρους τῶν προηγηθεισῶν
Ἐκκλησιαστικῶν Ἀποφάσεων προέβησαν οἱ τρεῖς εἰς χειροτονίας Ἐπισκόπων τό 1935. Ἔτσι μόνον δικαιολογοῦνται αἱ Χειροτονίαι τοῦ 1935.
Ἀλλοιῶς θά ἦσαν πράξεις ἐπαναστατικαί καί Σχισματικαί κατά τῆς
Κανονικῆς Τοπικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Ἐάν δι᾽ αὐτούς αἱ Ἀποφάσεις τῶν
προηγουμένων Πανορθοδόξων Συνόδων δέν εἶναι δεσμευτικαί καί τελεσίδικοι, τότε μέ ποῖον δικαίωμα
ἀπεκήρυξαν τήν Νεοημερολογιτικήν
Ἐκκλησίαν τό 1935 καί μάλιστα προέβησαν εἰς χειροτονίας Ἐπισκόπων;
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Καί διατί θά εἶναι δεσμευτικαί καί τελεσίδικοι αἱ Ἀποφάσεις μιᾶς μελλούσης
Πανορθοδόξου Συνόδου; Μέ τό ἴδιον
σκεπτικόν θά δύναται νά ἀμφισβητηθῇ
καί ἡ μέλλουσα Πανορθόδοξος Σύνοδος
καί κάθε Πανορθόδοξος Σύνοδος.
Αὐτό τό σκεπτικόν εἶναι Αἵρεσις
διότι ματαιώνει τόν λόγον συγκροτήσεως οἱασδήποτε Πανορθοδόξου
Συνόδου, ἥτις κηρύσσεται ἄκυρος.
Εἶναι ἀδικαιολόγητον νά ἀγνοῆται
καί νά παραβλέπεται τό γεγονός ὅτι,
μία Ἀπόφασις Πανορθοδόξου ἤ Οἰκουμενικῆς Συνόδου ΔΕΝ δύναται νά
ἀναιρεθῇ εἰς τό μέλλον ὑπό ἄλλης
Πανορθοδόξου ἤ Οἰκουμενικῆς, διότι
ε ἶ ν αι Θ ε ό π ν ε υ σ τ ο ς , ὡ ς ὑ π αγ ο ρ ε υ θεῖσα ὑπό τοῦ ἐν αὐτῇ Συνεδριάζοντος Παναγίου Πνεύματος καί ὡς
ἐκ τούτου εἶναι Τελεσίδικος καί Ἀμετάκλητος καί δέν ἀναιρεῖται ὑπό
ἄλλης μελλοντικῆς Συνόδου.
Τό Τελεσίδικον καί Ἀμετάκλητον
τῶν Ἀποφάσεων τῶν Πανορθοδόξων
Συνόδων εἶναι οὐσιώδης καί στοιχειῶδες χαρακτηριστικόν τῆς Πίστεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.
Ἀνά τούς αἰῶνας, κατά τήν Ἱεράν
Παράδοσιν, αἱ Ἀποφάσεις τῶν Πανορθοδόξων Συνόδων ἔχουν καθιερωθῆ καί γίνει ἀποδεκταί ὑφ᾽ ὅλης
τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας ὡς Ἀδιαμφισβήτητος καί Ἀέναος ΠΗΓΗ Ἐκκλησιαστικοῦ καί Κανονικοῦ Δικαίου.
Αἱ Ἀποφάσεις τῆς Ἐκκλησίας,
καί δή αἱ ληφθεῖσαι εἰς Πανορθοδόξους Συνόδους, εἶναι ἀπολύτως δε-
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σμευτικαί καί ὑποχρεωτικαί δι᾽ ὅλα
τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας.
Κάθε τροποποίησις ἤ εἰσαγωγή
νέου Ἡμερολογίου εἰς τήν Ἐκκλησίαν
ἔχει ἀπαγορευθῆ, καταδικασθῆ καί
ἀναθεματισθῆ Ὁριστικῶς, Ἀμετακλήτως καί Τελεσιδίκως ὑπό τῶν
Πανορθοδόξων Συνόδων τοῦ 16ου
Αἰῶνος καί τῶν μετέπειτα τοιούτων
καί ἡ Ἀπόφασις αὕτη δέν ἐπιδέχεται
ἄλ λης, διαφορετικῆς κρίσεως ὑπό
μελλούσης Συνόδου.
Ἐπί πλέον, ὁ ἰσχυρισμός ὅτι μόνον
μία μέλλουσα Πανορθόδοξος Σύνοδος δύναται νά κρίνῃ τήν Νεοημερολογιτικήν Ἐκκλησίαν διά τήν Ἀλλαγήν
τοῦ Ἡμερολογίου ἀποτελεῖ θρασυτάτην ΑΠΑΤΗΝ καί βάναυσον
ΠΑΡΑΝΟΪΚΟΤΗΤΑ.
Ὑπό ποίων θά ἀπαρτίζεται αὐτή
ἡ μέλλουσα Πανορθόδοξος Σύνοδος;
Τήν στιγμήν κατά τήν ὁποίαν ὅλα
τά Πατριαρχεῖα καί αἱ Αὐτοκέφαλοι
Τοπικαί Ἐκκλησίαι ἤ ἀκολουθοῦν τό
Νέον Ἡμερολόγιον ἤ ἀκολουθοῦν
μέν τό Παλαιόν ἀλλά ἔχουν Ἐκκλησιαστικήν κοινωνίαν μετά τῶν Νεοημερολογιτῶν, ποῖοι θά συνεδριάσουν ἐν Πανορθοδόξῳ Συνόδῳ καί
πῶς θά δύναται νά εἶναι Πανορθόδοξος μία τοιαύτη Σύνοδος;
Ὅλοι αὐτοί οἱ καινοτόμοι καί
παραβάται τῶν Ἐκκλησιαστικῶν
Κανόνων καί Ἀποφάσεων θά συνεδριάσουν ἐν Πανορθοδόξῳ Συνόδῳ;
Αὐτοί θά εἶναι οἱ Ὀρθόδοξοι μέτοχοι τῆς Πανορθοδόξου Συνόδου;
Αὐτοί θά δικάσουν τόν ἑαυτόν των
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διά τήν Ἡμερολογιακήν καινοτομίαν
τήν ὁποίαν οἱ ἴδιοι διέπραξαν ἤ ἀπεδέχθησαν κοινωνοῦντες μετά τῶν
Νεοημερολογιτῶν;
Τά τέσσαρα πρεσβυγενῆ Πατριαρχεῖα καί οἱ κοινωνοῦντες αὐτοῖς
εἶναι ὅλοι μέλη καί Πρωτεργάται τῆς
αἰσχίστης Ἀντιχρίστου καί Ἀντιθέου
Παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.
Εἶναι Ἱδρυταί τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου τῶν Ἐκκλησιῶν.
Αὐτοί θά συνέλθουν ἐν Συνόδῳ
καί ἡ Σύνοδος αὐτή θά εἶναι Πανορθόδοξος, καί ὅσα δέσει ἤ λύσει
ἐπί γῆς θά εἶναι δεδεμένα ἤ λελυμένα καί ἐν οὐρανοῖς;
Αὐτοί θά συνέλθουν ἐν Συνόδῳ
καί τό Ἅγιον Πνεῦμα θά συνεδριάζῃ
μετ᾽ αὐτῶν;
Ἆρ᾽ οὖν ἐξέλειπεν καί ὁ κοινός
νοῦς εἰς τούς Φλωρινικούς ;
Ἡ ἐμμονή των εἰς αὐτούς τούς
παραλογισμούς φέρει εἰς νοῦν τόν
μάρτυρα Κοσμᾶ τόν Φλαμιᾶτον, ὁ
ὁποῖος περί τό 1845 προεφήτευσε
λέγων: «Ἀδ ελ φοί μου Ὀρ θόδ οξοι
Χριστιανοί, ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ, δ ιότι
θά ἔλθῃ ἐποχή πού θά θελήσουν διά
μιᾶς Οἰκουμενικῆς Συνόδου νά ΚΑΤΑΡΓΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΝ ». Αὐτήν τήν μέλλουσαν Σύνοδον περιμένουν οἱ ὑπό τοῦ πρώην
Φλωρίνης πλανεμένοι διά νά ἐπικυρώσῃ τό Νέον Παπικόν Ἡμερολόγιον, νά ΚΑΤΑΔΙΚΑΣῌ τήν Ὀρθοδοξίαν, καί οὕτω νά ἐπαληθευθῇ ἡ
προφητεία τοῦ Μάρτυρος Κοσμᾶ
τοῦ Φλαμιάτου;
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Ὁ ἰσχυρισμός, λοιπόν, ὅτι μόνον
μία μέλλουσα Πανορθόδοξος ἤ Μεγάλη Σύνοδος δύναται νά κρίνῃ τήν
Νεοημερολογιτικήν Ἐκκλησίαν, ὄχι
μόνον λογική πρότασις δέν εἶναι, ὄχι
μόνον ἀνέφικτος εἶναι, ἀλλά πρόκειται περί φρενοβλαβείας καί δαιμονικῆς
πλάνης, πρόκειται περί ἐπιδείξεως
ἀναισχυντίας καί μωρίας. Ἐν τῷ παραλογισμῷ των ὑποτιμοῦν τήν νοημοσύνην τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν
καί θεωροῦν πάντας παράφρονας.
Ἐξ ἴσου θρασύς καί μωρός εἶναι
καί ὁ ἕτερος ἰσχυρισμός των, ὅτι ἡ
Νεοημερολογιτική Ἐκκλησία εἶναι
«Δυνάμει καί ὄχι Ἐνεργείᾳ Σχισματική ». Μέ τήν σοφιστείαν καί ἀλχημείαν αὐτήν καλούμεθα νά δεχθῶμεν:
α) Ὅτι ἄχρι μελλούσης Συνόδου ,
εἶναι Ἔγκυρα τά Μυστήρια τῶν Νεοημερολογιτῶν καί ὅτι εἶναι Ἄκυροι αἱ Ἀποφάσεις τῶν Πανορθοδόξων
Συνόδων .
β) Ὅτι ἄχρι μελλούσης Συνόδου ,
ἔχουν Θείαν Χάριν τά Μυστήρια τῆς
Σχισματικῆς Νεοημερολογιτικῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία κατεπάτησε Πανορθοδόξους Ἐκκλησιαστικάς Ἀποφάσεις.
γ) Ὅτι ἄχρι μελλούσης Συνόδου ,
ὅλαι αἱ Ἀποφάσεις τῆς Σχισματικῆς
Νεοημερολογιτικῆς Ἐκκλησίας εἶναι
Ἔγκυροι καί Κανονικαί.
δ) Ὅτι ἄχρι μελλούσης Συνόδου ,
ΔΕΝ εἶναι Θεόπνευστοι Ὁριστικαί
κ α ί Τε λ ε σ ί δ ι κ ο ι α ἱ Πα ν ο ρ θ όδ ο ξ ο ι
Ἀποφάσεις τῆς Ἐκκλησίας.
Διά τήν περίπτωσιν τοῦ Νέου Ἡμερολογίου, ὁ ἰσχυρισμός τοῦ «Δυνά-
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μει καί ὄχι Ἐνεργείᾳ» εἶναι ἐξ ὑπαρχῆς
ἄσχετος, ἀπαράδεκτος καί φρενοβλαβής,
παράλογος καί παρανοϊκός, Βλάσφημος
καί Ἀντιεκκλησιαστικός, διεφθαρμένος
καί δαιμονικός. Εἶναι Σατανική ἐπινόησις πλάνης καί ἀπάτης πρός ἐξαπάτησιν τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.
Δεχόμενοι λοιπόν τό σκεπτικόν τοῦ
«Δυνάμει καί ὄχι Ἐνεργείᾳ », ἐάν
ἐπανεμφανίζοντο αἱ Αἱρέσεις τοῦ
Ἀρειανισμοῦ, τῆς Πνευματομαχίας,
τοῦ Νεστοριανισμοῦ, Μονοφυσιτισμοῦ, Μονοθελητισμοῦ, Εἰκονομαχίας καί λοιπῶν, δέν θά ἴσχυον αἱ
παρελθοῦσαι Ἀποφάσεις τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά θά ἔπρεπε νά συνέλθῃ εἰς
τό μέλλον μία Οἰκουμενική Σύνοδος
νά τάς κρίνῃ ἐκ νέου. Μέχρι τότε,
κατά τό σοφιστικόν σκεπτικόν καί
τάς ἀλχημείας τῶν δικολάβων τοῦ
«Δυνάμει καί ὄχι Ἐνεργείᾳ », ἐάν
κάποιοι σήμερον ἀνεβίωνον μίαν ὑπό
Οἰκουμενικῶν ἤ Πανορθοδόξων Συνόδων καταδικασθεῖσαν Αἵρεσιν, οἱ
Αἱρετικοί αὐτοί θά ἔπρεπε νά θεωροῦνται Ὀρθόδοξοι καί τά Μυστήριά
των Ἔγκυρα, ἔχοντα Θείαν Χάριν,
μέχρι νέας ἐπανεξετάσεως αὐτῶν ὑπό
μελλούσης Συνόδου !!!
Περίπτωσις ἀνάλογος προκύπτει
σχετικῶς πρός τό Βάπτισμα τῶν Παπικῶν. Ἡ Πανόρθοδοξος Σύνοδος τοῦ
1756 ἀπεφάσισε νά βαπτίζωνται ἐξ
ὑπαρχῆς οἱ Παπικοί. Σήμερον οἱ
Νεοημερολογῖται, ἐν πολλοῖς, δέχονται τό Βάπτισμα τῶν Παπικῶν ὡς
Ἔγκυρον καί τούς Παπικούς τούς
δέχονται ἄνευ Βαπτίσματος.
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Οἱ Δεκατριμερῖται Φλωρινοσεραφειμικοί θά δεχθοῦν καί αὐτήν τήν
πρακτικήν τῶν Νεοημερολογιτῶν,
βάσει τοῦ σκεπτικοῦ τοῦ «Δυνάμει
καί ὄχι Ἐνεργείᾳ» ; Θά δεχθοῦν ὡς
ἔγκυρον τήν πρακτικήν τῶν Νεοημερολογιτῶν, τό νά μήν βαπτίζουν
τούς Παπικούς, ἕως ὅτου συνέλθῃ
μία μέλλουσα Σύνοδος διά νά τούς
δικάσῃ καί δι᾽ αὐτό;
Ἐάν ἕνας Παπικός γίνῃ δεκτός ἄνευ
βαπτίσματος ἀπό τούς Νεοημερολογίτας
καί εἰς τήν συνέχειαν ζητήσῃ νά προσχωρήσῃ εἰς τούς Φλωρινο-Σεραφειμικούς, θά τόν δεχθοῦν καί αὐτοί χωρίς νά
τόν βαπτίσουν, ἐπειδή δέν ἔχει συνέλθει
μία Σύνοδος νά κρίνῃ καί ἐφαρμόσῃ τήν
Ἀπόφασιν τῆς Πανορθοδόξου Συνόδου
τοῦ 1756, ἐπί τῶν Νεοημερολογιτῶν οἱ
ὁποῖοι τήν ἔχουν καταπατήσει, καί νά
ἐπιβάλῃ τάς προβλεπομένας ποινάς; Δηλαδή θά περιμένουν μίαν μέλλουσαν Σύνοδον, ὅπως πιστεύουν καί διά τό θέμα
τοῦ Νέου Παπικοῦ Ἡμερολογίου,, νά
κρίνῃ ἐάν ἡ Ἀπόφασις τῆς Πανορθοδόξου Συνόδου τοῦ 1756 εἶναι ἐφαρμόσιμος
ἤ ὄχι εἰς τήν πρακτικήν τῶν Νεοημερολογιτῶν νά δέχωνται τό Βάπτισμα τῶν
Παπικῶν;
Ἰδού ποῦ ὁδηγεῖ ἡ διπλωματική,
δικολαβική καί σοφιστική ἀλχημεία
τοῦ ἀπό τρίποδος χρησμοῦ τῆς Πυθείας τοῦ Μαντείου τῶν Δελφῶν περί
τοῦ «Δυνάμει καί ὄχι Ἐνεργείᾳ».
Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω προκύπτει ἀνάγκη νά ἀναλυθῇ εἰς τήν συνέχειαν ἡ σημασία καί χρῆσις τοῦ
ὅρου «Δυνάμει καί Ἐνεργείᾳ».
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Τόν ὅρον αὐτόν τόν «ἀνεκάλυψεν» ὁ
πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος εἰς τά
τέλη τοῦ 1935 ὡς πρόσχημα ὅτι ἀναμένει μίαν μέλλουσαν Σύνοδον ἥτις θά
καταδικάσῃ ἤ θά δικαιώσῃ τήν Νεοημερολογιτικήν Ἐκκλησίαν, ὡς ὁ ἴδιος
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ἔγραφεν: «Θά δεχθῶμεν οἱανδήποτε
Ἀπόφασιν τῆς Μελλούσης Συνόδου».
Τί σημαίνει ὅμως ὁ ὅρος αὐτός; Πότε
χρησιμοποιεῖται; Ἰσχύει διά τήν περίπτωσιν τῆς Κακοδόξου καί Σχισματικῆς Νεοημερολογιτικῆς Ἐκκλησίας;

ΠΕ Ρ Ι Τ Ο Υ Ο Ρ Ο Υ «Δ
Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Κ Α Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι ᾼ»
ΠΟ Ι Α Η Ε Ν ΝΟ ΙΑ Κ Α Ι Η Χ Ρ Η Σ Ι Σ Α Υ Τ Ο Υ
Ὁ ἐπιστημονικός ὅρος «Δ
ΔΥΝΑΜΕΙ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙᾼ» εἶναι ἀρχαῖος φιλοσοφικός ὅρος χρησιμοποιηθείς τό
πρῶτον ὑπό τοῦ Ἀριστοτέλους τοῦ φιλοσόφου πρό Χριστοῦ. Ἀπαντᾶται συχνάκις εἰς τό βιβλίον αὐτοῦ Περί Ψυχῆς
καί εἰς τό Περί Ζώων Γενέσεως.
Ἐν πρώτοις ὁ ὅρος δύναται νά χρησιμοποιηθῇ περί πολλῶν, π.χ. ἀνθρώπων, πραγμάτων, καταστάσεων.
Παραδείγματος χάριν, ὁ δεῖνα
ἄνθρωπος εἶναι ἰατρός, ἀλλά τώρα
εὑρίσκεται ἐκτός ἰατρείου, εἰς τήν
οἰκίαν του καί εἶναι ἐν δ υνάμει
ἰατρός, διότι δέν ἀσκεῖ τήν ἰατρικήν
ἐπιστήμην. Ὅταν εὑρίσκεται εἰς τό
ἰατρεῖον καί χειρουργεῖ τότε εἶναι
καί ἐν ἐνεργείᾳ ἰατρός.
Παρομοίως ὁ Καθηγητής εἶναι
δυνάμει Καθηγητής ὅταν εὑρίσκεται
ἐκτός σχολείου. Ὅταν ὅμως διδάσκει εἶναι καί ἐνεργείᾳ Καθηγητής.
Ὑπάρχουν Ἐπίσκοποι ἐν ἐνεργείᾳ, διορισμένοι εἰς οἰκείαν Ἐπισκοπήν, ἀσκοῦντες ὅλα τά Ἐπισκοπικά τους δικαιώματα, καί ὑπάρχουν
χειροτονημένοι Ἐπίσκοποι οἱ ὁποῖοι
δέν ἔχουν συγκεκριμένην Ἐπισκοπήν, ὡς οἱ τιτουλάριοι καί βοηθοί

Ἐπίσκοποι, οἱ ὁποῖοι δέν δύνανται
νά ἀσκήσουν τά Ἐπισκοπικά δικαιώματα ὅπως οἱ ἐν ἐνεργείᾳ, καί
αὐτοί εἶναι Δυνάμει Ἐπίσκοποι.
Παρόμοια συμβαίνουν μέ ἀστυνομικούς, στρατιωτικούς καί λοιπούς, οἱ ὁποῖοι δύνανται νά εἶναι ἐν
ὑπηρεσίᾳ, δηλαδή ἐν ἐνεργείᾳ, ἤ
ἐκτός ὑπηρεσίας, δηλαδή ἐν δυνάμει.
Ἐπίσης τά διάφορα ἐργαλεῖα, ὅταν
μέν εἶναι ἀποθηκευμένα εἶναι ἐν δυνάμει, ὅταν δέ τά χρησιμοποιεῖ ὁ
ἄνθρωπος εἶναι καί ἐν ἐνεργ είᾳ.
Ἐπί παραδείγματι, τό σταθμευμένον
αὐτοκίνητον εἶναι δυνάμει αὐτοκίνητον. Ὅταν ὅμως χρησιμοποιεῖται,
εἶναι καί ἐν ἐνεργείᾳ αὐτοκίνητο.
Τό ὅπλον εἰς τήν θήκην εἶναι δυνάμει φονικόν. Ἐν ὥρᾳ μάχης πυροβολεῖ τόν ἐχθρόν καί εἶναι καί
ἐνεργείᾳ φονικόν.
Ὁ σπόρος τοῦ δένδρου εἶναι ἐν
δυνάμει δένδρον. Ὅταν σπαρῇ καί
φυτρώσῃ καί μεγαλώσῃ, τότε γίνεται καί ἐν ἐνεργείᾳ δένδρον.
Οἱ διάφοροι ἐν ἰσχύει Νόμοι καί
Ἱεροί Κανίονες, ἐφ᾽ ὅσον δέν παρίσταται ἀνάγκη χρήσεως εἶναι μόνον
ἐν δυνάμει. Ὅταν ὅμως παραστῇ

KEO 35 READY.qxp:Layout 1

12/9/09

Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος – ἀρ. τεύχ.

8:41 PM

Page 233

35, ᾽08

ἀνάγκη καί χρησιμοποιοῦνται εἰς
τήν ἐξέτασιν οἱασδήποτε περιπτώσεως εἶναι καί ἐν ἐνεργείᾳ. Π.χ. τό
Νομοθετικόν Βασιλικόν Διάταγμα
περί τοῦ Νέου Πολιτικοῦ Ἡμερολογίου Ν.Δ. 25/1923/ ΦΕΚ/24/Α/251-1923, τό ὁποῖον ἰσχύει μέχρι σήμερον καί δέν ἔχει ἀνακληθῆ ὑπό
ἄλλου Νομοθετικοῦ Διατάγματος,
ἀλλά δέν ἐφαρμόζεται εἰς τήν πρᾶξιν,
εἶναι μέν ἐν δυνάμει, ἀλλ᾽ ὄχι ἐν
ἐνεργείᾳ. Δύναται μία Κυβέρνησις νά
τό ἐφαρμόσῃ καί νά τό χρησιμοποιήσῃ, ὁπότε θά εἶναι καί ἐν ἐνεργείᾳ.
Πῶς ἐφαρμόζεται ἡ διάκρισις τοῦ
«ΔΥΝΑΜΕΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙᾼ» εἰς τούς
Νόμους καί τούς Ἱερούς Κανόνας;
Ἐξετάζουν τά Πολιτικά, Στρατιωτικά ἤ Ἐκκλησιαστικά Δικαστήρια
ἐάν ἡ πρᾶξις διά τήν ὁποίαν κατηγορεῖται κάποιος ἔχῃ ἤ δέν ἔχῃ διαπραχθῆ, ἐάν ὁ κατηγορούμενος εὐθύνεται ἤ ὄχι διά τά ὅσα τοῦ καταλογίζονται. Δέν ἐκδικάζεται ἐάν ἡ κλοπή
εἶναι κλοπή, ἐάν ὁ φόνος εἶναι φόνος,
ἐάν ἡ προδοσία εἶναι προδοσία. Δέν
ἐκδικάζεται τό ἐάν αἱ συγκεκριμέναι
πράξεις αὐταί καθ᾽ ἑαυταί συνιστοῦν
ἐγκλήματα, ἀλλά ἐάν ἔχουν διαπραχθῆ
ὑπό τοῦ κατηγορουμένου, ὁπότε καί
ἐπιβάλλονται αἱ ὑπό τῶν Νόμων ἤ
τῶν Ἱερῶν Κανόνων προβλεπόμεναι ποιναί.
Μέχρι νά δικασθῇ ὁ κατηγορούμενος εἶναι δυνάμει ἔνοχος. Μόλις καταδικασθῇ εἶναι καί ἐνεργείᾳ ἔνοχος.
Μέ αὐτόν τόν τρόπον ἐφαρμόζεται
ὁ ὅρος «ΔΥΝΑΜΕΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙᾼ»,
καί εἰς αὐτήν τήν περίπτωσιν ἔχει
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ἰσχύν διά τούς Νόμους καί τούς Ἱερούς
Κανόνας.
Ἡ ἐπίκλησις τῆς διαφορᾶς τοῦ
«ΔΥΝΑΜΕΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙᾼ » δέν
ἰσχύει εἰς περιπτώσεις κατεγνωσμένων Αἱρέσεων καί ὁριστικῶς εἰλημμένων καταδικαστικῶν ἀποφάσεων
προηγουμένων Οἰκουμενικῶν ἤ Πανορθοδόξων Συνόδων. ΔΙΟΤΙ:
Τό «Δυνάμει καί ὄχι Ἐνεργείᾳ »
ἀφορᾶ εἰς προσωπικά ἐγκλήματα,
ἁμαρτήματα, παραβάσεις καί προσωπικά ὀλισθήματα πίστεως, ὁπότε
καί γίνεται κρίσις, ὄχι διά νά διαπιστωθῇ κατά πόσον μία πρᾶξις
ἀποτελεῖ ἤ ὄχι ἁμαρτίαν, παράβασιν ἤ αἵρεσιν, καί ἐάν εἶναι καταδικαστέα ἤ ὄχι, ἀλλά ἐάν αὐτή ἔχῃ
διαπραχθῆ ἤ ὄχι.
Τό «Δυνάμει καί ὄχι Ἐνεργείᾳ »
ἰσχύει ἕως ὅτου διαπιστωθῇ ὅτι διεπράχθη ἡ παρανομία τήν ὁποίαν ὁ
κατηγορούμενος ἀρνεῖται ὅτι ἔχει
διαπράξει.
Τό «Δυνάμει καί ὄχι Ἐνεργείᾳ »
ἀφορᾶ π.χ. εἰς τήν ὑπόθεσιν ἑνός
Ὀρθοδόξου κληρικοῦ ὁ ὁποῖος κατηγορεῖται διά κάποιο παράπτωμα.
Δέν ἀφορᾶ εἰς τό ἐάν τό παράπτωμα
εἶναι ἐνοχοποιητικόν ἤ ὄχι, ἀλλά εἰς τό
ἐάν διεπράχθη καί πῶς. Ὁ κληρικός θά
κριθῇ ἐάν διέπραξε τό παράπτωμα διά
τό ὁποῖον κατηγορεῖται καί τότε θά καθαιρεθῇ ἤ ὄχι. Ἐάν καθαιρεθῇ θά
ἐκπέσῃ μέν τοῦ βαθμοῦ του, ἀλλά θά
συνεχίσῃ νά εἶναι μέλος τῆς Ἐκκλησίας.
Ὅσον ἀφορᾶ εἰς τό Νεοημερολογιτικόν ζήτημα, τό «Δυνάμει καί ὄχι
Ἐνεργείᾳ » θά ἴσχυεν ὡς σκεπτικόν
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ἐάν δέν ἦτο γνωστόν κατά πόσον ἡ
Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος εἶχεν ἀλλάξει
τό Ἡμερολόγιον καί ὄχι διά τό ἐάν ἡ
Ἀλλαγή τοῦ Ἡμερολογίου ἀποτελεῖ
Παράβασιν καί εἶναι Καταδικασμένη
καί Ἀναθεματισμένη. Αὐτό εἶναι δεδομένον καί ΠΡΟΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟΝ.
Αἱ Πανορθόδοξοι Σύνοδοι, αἱ ὁποῖαι
ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι συνεδρίασαν καί
ἀπεφάσισαν περί τοῦ Νέου Ἡμερολογίου, δέν λέγουσιν «καθαιρείσθω» ἤ
«ἀναθεματιζέσθω» ὁ δεχόμενος τό
Παπικόν Ἡμερολόγιον, εἰς τήν ὁποίαν
περίπτωσιν θά ἔπρεπε νά συνέλθῃ νέα
Σύνοδος τῶν ζώντων Ἐπισκόπων καί
νά ἐπιβάλῃ τήν καθαίρεσιν ἤ τόν ἀναθεματισμόν εἰς τούς Νεοημερολογίτας.
Ἀπ᾽ ἐναντίας ἡ Συνοδική διατύπωσις λέγει: «Ὅποιος δέν ἀκολουθᾶ τά
ἔθημα (sic) τῆς Ἐκκλησίας, καθώς αἱ
Ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαί Σύνοδοι
ἐθέσπισαν καί τό Ἅγιον Πάσχα καί τό
Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά
ἀκολουθῶμεν, καί θέλει νά ἀκολουθᾶ
τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον, καί Νέον
Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς
αὐτά ὅλα, καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί
νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθημα (sic) τῆς Ἐκκλησίας, ἄς
ἔχη τό ΑΝΑΘΕΜΑ, καί ΕΞΩ τῆς
τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας καί τῆς
τῶν πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι »
(Πανορθόδοξος Σύνοδος τοῦ 1583).
Ἡ ἀνωτέρω Ἀπόφασις ΔΕΝ ὑπονοεῖ ὅτι πρέπει νά γίνῃ μία μέλλουσα
Σύνοδος διά νά κρίνῃ τούς Νεοημερολογίτας καί ἤ νά τούς καθαιρέσῃ ἤ
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ὄχι. Αὐτοί ἔχουν ἤδη τό ΑΝΑΘΕΜΑ
καί εἶναι ΕΚΤΟΣ τῆς Ἐκκλησίας.
Πλανῶντες λοιπόν καί πλανώμενοι
οἱ Δεακατριμερῖται τοῦ Νεοημερολογιτικοῦ Οὐνιτισμοῦ διϊσχυρίζονται τά παράλογα καί ἀνυπόστατα.
Τί χρήζει δίκης ἐν προκειμένῳ; Τί
μᾶς ἀναγκάζει νά περιμένωμε τήν
κρίσιν μιᾶς μελλούσης Συνόδου;
Τό ἐάν ἡ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ εἶναι Ἐκκλησιαστικόν Ἔγκλημα
ὑποκείμενον τῷ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙ;
Τοῦτο ἤδη ἐνομοθετήθη. Ἐνομοθετήθη Πανορθοδόξως καί Οἰκουμενικῶς.
Ἐνομοθετήθη καί δι᾽ Ἀποφάσεων καί
διά τῆς αἰωνοβίου Ἐκκλησιαστικῆς
Πράξεως. Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΗ
ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΘΗ καί οἱ ἀποδεχόμενοι τήν ἀλλαγήν εἶναι ΕΚΤΟΣ
ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.

Τί χρήζει δίκης ἐν προκειμένῳ; Τί
μᾶς ἀναγκάζει νά περιμένωμε τήν
κρίσιν μιᾶς μελλούσης Συνόδου;
Τό ἐάν ΕΧῌ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗ ἡ Ἀλλαγή τοῦ Ἡμερολογίου;
Τοῦτο εἶναι γεγονός παγκοσμίως
γνωστόν καί ἀδιαμφισβήτητον. Οἱ
Νεοημερολογῖται τό διέπραξαν καί
δέν τό ἀρνοῦνται, ἀλλά τό βιώνουν
καί τό ὑποστηρίζουν. Οἱ δέ Δεκατριμερῖται τό ὑπερασπίζονται δικολαβικῶς διά τοῦ «ΔΥΝΑΜΕΙ ΚΑΙ ΟΧΙ
ΕΝΕΡΓΕΙᾼ », καί μάλιστα ὅπως
ἔχουν δημοσιεύσει θά ἀποδεχθοῦν
οἱανδήποτε ἀπόφασιν τῆς μελλούσης Συνόδου εἴτε ὑπέρ τοῦ Παλαιοῦ
εἴτε ὑπέρ τοῦ Νέου Ἡμερολογίου.
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Τί ἐκκρεμεῖ λοιπόν, ὅσον ἀφορᾶ
τήν πραγματοποιηθεῖσαν εἰσαγωγήν
τοῦ Νέου Παπικοῦ Ἡμερολογίου; Τί
ἔχει τήν ἀνάγκην τῆς κρίσεως μιᾶς
μελλούσης Συνόδου;
Ἡ θέσις τοῦ Νέου Ἡμερολογίου
ἔχει ἤδη Πανορθοδόξως καί τελεσιδίκως καθορισθῆ : Τό Νέον Ἡμερολόγιον δέν ἀνήκει εἰς τήν κρίσιν
μελλούσης Συνόδου. Ἀνήκει εἰς τήν
Ἀντίχριστον καί Ἀντιεκκλησιαστικήν Παναίρεσιν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.
Ἀνήκει εἰς τό Αἰώνιον ΑΝΑΘΕΜΑ,
εἰς τήν Γέενναν τοῦ Πυρός.
Ἀπό τήν ἄλλην πλευράν, οἱ Νεοημερολογῖται, πρίν ἐγείρουν κατηγορίαν
τινά κατά τῶν χειροτονιῶν τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου τό 1948, θά πρέπει
νά προσκομίσουν τό πιστοποιητικόν
τῆς ἰδικῆς των νομιμότητος. Θά πρέπει
νά ἀποδείξουν ὅτι δικαιοῦνται νά ὁμιλοῦν ἐκ προσώπου τῆς Ἐκκλησίας τήν
στιγμήν κατά τήν ὁποίαν ἐγεννήθησαν
ὑπό τοῦ Πάπα καί ἔλαβον ὕπαρξιν διά
τῆς Παραβάσεως τῆς Ἱερᾶς Παραδόσεως καί τῆς Καταπατήσεως τῶν Πανορθοδόξων Ἀποφάσεων τῆς Μιᾶς,
Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Οἱ αὐθαίρετοι
καί Παπογέννητοι Νεοημερολογῖται
δέν ἔχουν Ἐκκλησιαστικήν ὑπόστασιν,
δέν εἶναι Ἐκκλησία Θεοῦ. Τελοῦν ἤδη
ὑπό τήν ΚΑΤΑΔΙΚΗΝ καί τόν ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΟΝ τῆς Ὀρθοδόξου Μιᾶς,
Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς
Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ.
Διά συγκεκριμένων πράξεων, τό
1920, 1923 καί 1924, οἱ Οἰκουμενι-
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σταί καί Νεοημερολογῖται, πλανῶντες
καί πλανώμενοι, ἑκουσίως ψευδόμενοι
καί καταπατῶντες τήν αἰωνόβιον
πρᾶξιν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας,
ἔστησαν ὁμοίωμα τῆς Ἐκκλησίας,
ἤγειραν Εἴδωλον Ἐκκλησίας, ἐδημιούργησαν ψευδές Ἐκκλησιαστικόν
ἀντίγραφον πρός ἐπικάλυψιν τῆς Ἀληθοῦς Ἐκκλησίας τοῦ ΘΕΟΥ, ἡ ὁποία
ἐφήρμοσεν ἀπαρεγκλίτως τήν Ἀπόφασιν τῆς Καταδίκης καί τοῦ Ἀναθεματισμοῦ τοῦ Νέου Ἡμερολογίου.
Ἡ ἐπί 350 ἔτη ἐφαρμογή τῶν Ἀποφάσεων τοῦ 1583, 1587, 1593 ἀποτελεῖ Οἰκουμενικήν Ἀποδοχήν, ἀποτελεῖ
καί ΠΡΟΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟΝ, ἀποτελεῖ Τελεσιδικίαν, ἀποτελεῖ ὅρον ἀπαράβατον καί Πηγήν Ἐκκλησιαστικοῦ
καί Κανονικοῦ Δικαίου.
Ἡ Ἀλλαγή τοῦ Ἡμερολογίου τό 1924
εἶναι καταδικασμένη καί δι᾽ ἕνα ἀκόμη
λόγον, διότι ἐπεβλήθη ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΙΚΩΣ, ὄχι μόνον ἄνευ Ἀποφάσεως Πανορθοδόξου Συνόδου, ἀλλά καί
ἄνευ Ἀποφάσεως τῆς Τοπικῆς Συνόδου τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος.
Ἀκόμη καί ἄν δέν εἶχε προηγηθῆ
ἡ ΚΑΤΑΔΙΚΗ τοῦ Νέου Παπικοῦ
Ἡμερολογίου ὑπό τῶν Πανορθοδόξων Συνόδων τοῦ 16ου αἰῶνος, θά
ἦτο παράνομος καί ἀντικανονική ἡ
εἰσαγωγή του ἐξ αἰτίας τοῦ Πραξικοπηματικοῦ, Δυναστικοῦ, Ἀντικανονικοῦ καί Ἐξωεκκλησιαστικοῦ
τρόπου μέ τόν ὁποῖον εἰσήχθη.
Διά τοῦτο, ἡ εἰσαγωγή τοῦ Νέου
Παπικοῦ Ἡμερολογίου ἀποτελεῖ
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πρᾶξιν αὐθαιρεσίας, μόνιμον καί
συνεχῆ παρανομίαν, ἡ ὁποία ἔχει
ἐπισύρει τήν ΚΑΤΑΔΙΚΗΝ καί τόν
ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΟΝ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ ἐπί
τῶν κεφαλῶν τόσον τῶν πρωτεργατῶν τῆς εἰσαγωγῆς, ὅσον καί τῶν
ἀκολουθούντων τήν ἀλλαγήν, ἀλλά
καί τῶν κοινωνούντων αὐτοῖς.
Εὑρίσκονται λοιπόν οἱ Νεοημερολογῖται ΕΚΤΟΣ τῆς Ἐκκλησίας τοῦ
ΘΕΟΥ, αὐτοεξόριστοι, ΑΝΕΥ Θείας
Χάριτος καί ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ νά
ἰσχυρίζωνται ὅτι ἀποτελοῦν μέλη τῆς
Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, τῆς ὁποίας τάς ὑπό τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος Ἀποφάσεις Ἀγνοοῦν
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καί Καταπατοῦν, καί τῆς ὁποίας τά
ΑΝΑΘΕΜΑΤΑ ἔχουν ἐπισύρει ἐπί τῶν
κεφαλῶν των. Ἀπώλεσαν τήν Ἀποστολικήν Πίστιν καί ἐν συνεχείᾳ καί τήν
Ἀποστολικήν Διαδοχήν.

Ἀπορρίπτεται ἀφ᾽ ἑαυτοῦ της,
λοιπόν, ἡ πρώτη κατηγορία τῶν
Φλωρινικῶν, ὅτι αἱ χειροτονίαι τοῦ
1948 δέν ἦσαν ἀναγκαῖαι καί ἀποτελοῦσαν ἐπαναστατικήν πρᾶξιν
κατά τῆς Νεοημερολογιτικῆς Ἐκκλησίας, διότι προϋποθέτει ὅτι οἱ
Νεοημερολογῖται, παρ᾽ ὅλον ὅτι
ΚΑΤΑΠΑΤΟΥΝ τάς Θεοπνεύστους
Ἀποφάσεις τῶν Πανορθοδόξων Συνόδων τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι Ὀρθόδοξοι, Κανονικοί καί Ἔγκυροι.

ΔΕ Υ Τ Ε Ρ Α Κ Α Τ Η Γ Ο ΡΙ Α : Ὅ τ ι ὑ π ῆ ρ χ ο ν κ α ί ἄ λ λ ο ι Ἐ π ί σ κ ο π ο ι
ο ἱ ὁπ ο ῖ ο ι θ ά ἔπ ρ επ ε ν ά λ άβ ο υν μέρ ο ς ε ἰ ς τ άς χ ε ιρ ο τ ο ν ί α ς, ἀλ λ ά
ἠ γ ν ο ή θ η σα ν.
Ἡ Κατηγορία αὐτή ἀπεδείχθη ψευδής ὑπό τῆς Ἱστορίας. Κατ᾽ ἀρχάς δέν
ὑπῆρχον ἄλλοι Ὀρθοδοξοι Ἐπίσκοποι πλήν τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου.
Κατά δεύτερον λόγον, ἐκεῖνοι οἱ Ἐπίσκοποι οἱ ὁποῖοι θά ἠδύναντο νά ὀρθοδοξήσουν καί νά ὀρθοτομήσουν τόν
λόγον τῆς Ἀληθείας, ὄχι μόνον δέν
ἠγνοήθησαν, ἀλλά μᾶλλον κατ᾽ ἐπανάληψιν προσεκλήθησαν νά ἐπιστρέψουν εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ὁμολογίαν
τοῦ Μαΐου τοῦ 1935 διά νά προβοῦν
ἀπό κοινοῦ μετά τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου εἰς χειροτονίας Ἐπισκόπων
καί ἀπάρτησιν Ἱερᾶς Συνόδου, ἀλλ᾽
οὗτοι δέν ἐδέχθησαν.

Ἀπεδείχθη ἐκ τῶν πραγμάτων ὅτι
τό μέλημα τῶν ἄλλων Ἐπισκόπων
δέν ἦτο πλέον ἡ συνέχισις τῆς Ἀποστολικῆς Διαδοχῆς, καί τοῦτο διότι ἡ
Ἀποστολική Πίστις εἶχεν ἤδη παύσει νά ἀποτελῇ φρόνημά των.
Ἀποδεχόμενοι τό «ΔΥΝΑΜΕΙ ΚΑΙ
ΟΧΙ ΕΝΕΡΓΕΙᾼ » ὡδηγήθησαν ὑποκρινόμενοι εἰς τήν δῆθεν ἀναμονήν
μελλούσης Πανορθοδόξου Συνόδου,
ἤτοι οὐσιαστικῶς εἰς τήν ἀκύρωσιν
τῶν προηγουμένων Συνόδων τοῦ 16ου
αἰῶνος, εἰς τήν ἀμφισβήτησιν τῶν Θεοπνεύστων Ἀποφάσεων ἐκείνων, καί
εἰς τήν Βλασφημίαν κατά τοῦ ἐν αὐταῖς
λαλήσαντος Ἁγίου Πνεύματος.
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Τοῦτο βεβαιοῦται ἤδη ἀπό τά τέλη
τοῦ 1935 καί ἀπό τό 1938 ἐκ τῶν
Αἰτήσεών των πρός τό Ὑπουργεῖον
Θρησκευμάτων διά τήν ἐπαναφοράν
των εἰς τάς Μητροπόλεις των, ἀλλά
καί ἐκ τῆς δηλώσεώς των ὅτι ἀποδέχονται ἐκ τῶν προτέρω οἱανδήποτε
Ἀπόφασιν ἤθελε λάβῃ ἡ μέλλουσα Σύνοδος περί τοῦ Ἡμερολογίου, εἴτε
ὑπέρ τοῦ Νέου εἴτε ὑπέρ τοῦ Παλαιοῦ.
Οἱ ἄλλοι Παλαιοημερολογῖται Ἐπίσκοποι δέν ἦσαν πλέον Ὀρθόδοξοι,
διότι δέν ἐδέχοντο τό τελεσίδικον
τῶν Ἀποφάσεων τῆς Ἐκκλησίας, ὅτι
πᾶσα ἀλλαγή τοῦ Ἡμερολογίου εἶναι
ὁριστικῶς καταδικασμένη καί ὅτι οἱ
ἀποδεχθέντες τήν Ἀλλαγήν «ἔχουν
τό ΑΝΑΘΕΜΑ, εἶναι ΕΞΩ τῆς τοῦ
Χριστοῦ Ἐκκλησίας καί ΕΚΤΟΣ
τῆς τῶν Πιστῶν Ὁμηγύρεως ».
Δεχόμενοι τό «ΔΥΝΑΜΕΙ ΚΑΙ
ΟΧΙ ΕΝΕΡΓΕΙᾼ » μέχρι νά συνέλθῃ
εἰς τό μέλλον μία Πανορθόδοξος Σύνοδος διά νά ἐκδικάσῃ τήν Ἡμερολογιακήν Ἀλλαγήν καί νά ἀποφασίσῃ περί
αὐτῆς τελεσιδίκως, οἱ Δεκατριμερῖται
δέχονται ὅτι ἡ Νεοημερολογιτική
Ἐκκλησία ἕως τότε δέν μπορεῖ νά λογισθῇ Σχισματική, ἀλλά θά πρέπει νά
θεωρῆται Ὀρθόδοξος καί Κανονική, ὅτι
τά Μυστήριά της ἔχουν Θείαν Χάριν.
Αὐτό ὅμως σημαίνει καί ὅτι αἱ χειροτονίαι Ἐπισκόπων τόν Μάϊον τοῦ
1935 ἦσαν Ἄκυροι, Ἀντικανονικαί,
Πραξικοπηματικαί, καί Σχισματικαί,
καί ὅτι οἱ ἴδιοι ἦσαν καθηρημένοι.
Ἐάν τό «Δυνάμει καί ὄχι Ἐνεργείᾳ » ἰσχύει ἐκ τῶν ὑστέρων, θά ἴσχυε
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καί ἐκ τῶν προτέρων. Τότε διατί τό
1935 ἐκήρυξαν τήν Νεοημερολογιτικήν
Ἐκκλησίαν Σχισματικήν, στερουμένην
τήν Χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καί
μάλιστα προέβησαν εἰς χειροτονίας
Ἐπισκόπων; Τόν Μάϊον τοῦ 1935 δέν
ἴσχυε τό «Δυνάμει καί ὄχι Ἐνεργείᾳ » ;
Ἤ μήπως ἡ ἰσχύς τῶν Νόμων ἐξαρτᾶται ἐκ τῆς αὐθαιρέτου καιροσκοπικῆς βουλῆς τοῦ παλιμβούλου πρώην
Φλωρίνης καί τῶν ὁμοφρονούντων
τῇ παραφροσύνῃ αὐτοῦ;
Ἐάν οἱ Δεκατριμερῖται, πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος Καβουρίδης καί
Κυκλάδων Γερμανός Βαρυκόπουλος,
ἦσαν συνεπεῖς μέ τό «Δυνάμει καί
ὄχι Ἐνεργείᾳ », τότε θά ἔπρεπε :
Α) Νά ἐπέστρεφον ἐν μετανοίᾳ εἰς τήν
Νεοημερολογιτικήν Ἐκκλησίαν, ὅπως
εἶχον πράξει ἐνωρίτερον ὁ Ζακύνθου
Χρυσόστομος Δημητρίου καί ὁ Δημητριάδος Γερμανός Μαυρομάτης, καί
ὅπως κατέληξαν ἀργότερον οἱ ἄλλοι
δύο, ὁ Χριστιανουπόλεως Χριστόφορος Χατζῆς καί ὁ Διαυλείας Πολύκαρπος Λιώσης,
Β) Νά ἐπέστρεφον ἐν μετανοίᾳ εἰς
τήν Νεοημερολογιτικήν Ἐκκλησίαν
καί νά ἀνέμενον ἐκεῖ νά συνέλθῃ εἰς
τό μέλλον μία Σύνοδος νά δικάσῃ
τήν Ἀλλαγήν τοῦ Ἡμερολογίου,
Γ) Νά εἶχον δεχθῇ τήν καθαίρεσίν των
εἰς τήν τάξιν τῶν Μοναχῶν ὑπό τῆς Νεοημερολογιτικῆς Ἐκκλησίας, ἐφ᾽ ὅσον
ἐπίστευον ὅτι μέχρι τῆς μελλούσης Συνόδου τά Μυστήριά της ἔχουν τήν Θείαν
Χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί αἱ Πράξεις καί Ἀποφάσεις της εἶναι Ἔγκυροι,
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Δ) Νά ζήσουν ὡς Μοναχοί Νεοημερολογῖται καί νά μήν ἐξαπατοῦν
τόν κόσμον ὅτι εἶναι Παλαιοημερολογῖται Ἐπίσκοποι ἤ Ἱερεῖς.
Ε) Νά μήν ἰσχυρίζωνται κατά καιρούς ὅτι ἐπιστρέφουν εἰς τήν Ὁμο-
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λογίαν τοῦ Μαΐου τοῦ 1935.
Ἀλλά εἶναι πασιφανές ὅτι οἱ Φλωρινικοί δέν ὑπῆρξαν συνεπεῖς οὔτε
διανοητικά ἔντιμοι ἀκόμη καί εἰς
αὐτήν τήν διακήρυξιν τοῦ «Δυνάμει
καί ὄχι Ἐνεργείᾳ ».

Η Ε Ρ Μ Η Ν Ε Ι Α Τ Ο Υ «Δ
Δ Υ Ν Α Μ ΕΙ Κ Α Ι Ε Ν ΕΡ Γ Ε Ι ᾼ»
Δ Ι Χ Α Ζ Ε Ι Τ Ο Υ Σ ΦΛ Ω Ρ ΙΝ Ο ΣΕ Ρ Α ΦΕ Ι Μ Ι Κ Ο Υ Σ
Εἰς τήν ἑρμηνείαν τοῦ ὅρου «ΔΥΝΑΜΕΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙᾼ» διεφώνησαν ἐξ ἀρχῆς ἀρκετοί Ἁγιορεῖται
ὀπαδοί τοῦ πρώην Φλωρίνης, Καί εἰς
τήν συνέχειαν ἐπίσης δέν ἦσαν σύμφωνοι μεταξύ των ὅλοι οἱ ΦλωρινοΣεραφειμικοί ἀλλ᾽ ἐδιχάσθησαν.
Τήν ἑρμηνείαν τήν ὁποίαν ἔδωσεν
εἰς τόν ὅρον αὐτόν ὁ πρώην Φλωρίνης
τήν ἐπολέμησε μεταξύ ἄλλων καί ὁ
Ἀκάκιος Παππᾶς τό 1937. Ἐπιτεθείς
λαύρως κατ᾽ αὐτοῦ καί ἀναθεματίσας
αὐτόν δι᾽ ἐγκυκλίου ἐχωρίσθη ἀπ᾽
αὐτόν. Ἀργότερον, τό 1945, ὁ ἴδιος
ἐδημοσίευσεν πολυσέλιδον ἐπιστολήν
κατά τῆς διαστροφικῆς καί σοφιστικῆς
χρήσεως τοῦ «ΔΥΝΑΜΕΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙᾼ» ὑπό τοῦ Φλωρίνης, ἀποδεικνύων
διά πολλῶν συντριπτικῶν ἐπιχειρημάτων ὅτι ὁ ὅρος αὐτός δέν ἔχει ἐφαρμογήν εἰς τήν περίπτωσιν τοῦ Νέου
Ἡμερολογίου, ἀλλά εἰς τάς περιπτώσεις
προσωπικῶν παραπτωμάτων κληρικῶν, μοναχῶν καί λαϊκῶν. Τμήματα
αὐτῆς τῆς ἐπιστολῆς ἔχουν παρατεθῆ εἰς
τάς σελίδας 135-136 τοῦ παρόντος.
Ἀργότερον διεμορφώθησαν δύο τάσεις. Τήν πρώτην ἐκπροσωπεῖ ὁ Θεολόγος μοναχός Θεοδώρητος Μαῦρος,

ὅστις διακηρύσσει πώς ἡ Νεοημερολογιτική Ἐκκλησία εἶναι Ὀρθόδοξος
καί τά Μυστήριά της μεταδίδουν τήν
Χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, διότι
κατ᾽ αὐτόν εἶναι μόνον ΔΥΝΑΜΕΙ καί
ὄχι ΕΝΕΡΓΕΙᾼ Σχισματική. στηριζόμενος, ὡς λέγει, εἰς τό ὅτι αὐτό ἦτο
τό φρόνημα τοῦ πρώην Φλωρίνης.
Τήν δευτέραν ἐκπροσωπεῖ ὁ Φιλόλογος Καθηγητής μοναχός Μάρκος Χανιώτης, ὅστις διακηρύσσει μετά πειθοῦς
ὅτι, ἡ Νεοημερολογιτική Ἐκκλησία εἶναι
καί ΔΥΝΑΜΕΙ καί ΕΝΕΡΓΕΙᾼ ΣΧΙΣΜΑά Μυστήριά της στεροῦνΤΙΚΗ καί ὅτι τά
ται παντελῶς τῆς Χάριτος τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος, διότι Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία
εἶναι ἡ Ἐκκλησία τῶν Γ.Ο.Χ. καί ὄχι οἱ
Νεοημερολογῖται, ἰσχυριζόμενος καί
αὐτός ὅτι αὐτό ἦτο τό φρόνημα τοῦ
πρώην Φλωρίνης.
Τό περίεργον καί παράξενον εἶναι
ὅτι, παρά τάς κραυγαλέας ἀντιθέσεις
των, καί οἱ δύο ἰσχυρίζονται ὅτι αὐτό
τό ὁποῖο πρεσβεύει ὁ καθείς των ἦτο
τό πραγματικόν φρόνημα τοῦ πρώην
Φλωρίνης καί ἐξάγουν ἐκ διαμέτρου
ἀντίθετα συμπεράσματα, ἀποκαπλανεμέλοῦντες ὁ ἕνας τόν ἄλλον «π
νον».. Τό γεγονός εἶναι ὅτι ἡ διαμάχη
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των καί τό ναυάγιον τῶν Δεκατριμε- τήν οὐσίαν τοῦ Σχίσματος τό ὁποῖον
ριτῶν ξεκινᾶ ἀπό τήν παρερμηνείαν διεπράχθη ἀσεβῶς ἐν τῷ Σώματι τῆς
Δυνάμει καί Ἐνεργείᾳ» ὅλης Ὀρθοδόξου Ἀνατολικῆς Ἐκκλητοῦ ὅρου «Δ
τόν ὁποῖον ὁ πρώην Φλωρίνης ἔλαβεν σίας τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
ἀπό τήν ὑποσημείωσιν τοῦ Ἁγίου Νι- Τοῦτο βεβαιοῖ αὐτός οὗτος ὁ πρωτερκοδήμου εἰς τόν Τρίτον Ἀποστολικόν γάτης τοῦ ὁλεθρίου κακοῦ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Διαιρέσεως
Κανόνα ἐν τῷ Πηδαλίῳ.
κ υ ρ ό ς Χ ρ υ σ ό σ τ ομ ο ς
Τόν Μάϊον τοῦ 1935,
Παπαδόπουλος, Ἀρχιεὁ πρώην Φλωρίνης εἶχε
πίσκοπος Ἀθηνῶν καί
κατανοήσει ὅτι ἡ ἡμεπάσης Ἑλλάδος, ὅστις
ρολογιακή καινοτομία
ὡς Ἀρχιμανδρίτης καί
δέν ἐμπίπτει εἰς τήν ἐφΚαθηγητής τῆς Ἐκκληαρμογήν τῆς διακρίσεως
σιαστικῆς Ἱστορίας ἐν
Δυνάμει καί
μεταξύ «Δ
τῷ Ἐθνικῷ ΠανεπιἘνεργείᾳ », ἀλλά συστημίῳ, ὡς μέλος τῆς
νιστᾶ ΑΥ ΤΟΦΟΡΟΝ
ὑπό τῆς Κυβερνήσεως
ΣΧΙΣΜΑ. Ὁ ἴδιος ἔγρασυσταθείσης Ἐπιτροφεν:«...ἀπεκηρύξαμεν
τήν Διοικοῦσαν Σύνοπῆς. . . . ἀπεφάνθη . . .
δον πρό Συνοδικῆς κρί- Τό Ἡμερολογιακόν Σχίσμα, ὅτι οὐδεμία Ἐκκλησία
σεως καί ἀποφάσεως, Δυνάμει ἤ Ἐνεργείᾳ, Μονα- δύναται νά χωρισθῇ τῶν
οὐχί διά λόγους ἠθικούς χοῦ Θεοδωρήτου Μαύρου, λοιπῶν καί ἀποδεχθῇ
Ἀθῆναι, 1973
καί προσωπικούς, χρήΝ έο ν Ἡ με ρ ο λ ό γ ι ο ν ,
ζοντας διαδικασίας καί ἀποδείξεως, χωρίς νά καταστῇ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΗ
ἀλλά διά λόγους πλάνης καί ΑΥΤΟΦΟ- ἀπέναντι τῶν ἄλ λων» (Μοναχοῦ
ΡΟΥ ΚΑΚΟΔΟΞΙΑΣ, ὡς εἶναι ἡ ΠΛΑΝΗ Μάρκου Χανιώτου, Τό Ἡμερολογιακαί ΚΑΚΟΔΟΞΙΑ τῆς Ἡμερολογιακῆς κόν Σχίσμα, Ἀθῆναι 1975, σελ. 47).
Καινοτομίας» (βλέπε «ἘκκλησιαστιἈλλαχοῦ ὁ Μοναχός Μάρκος ἀποδεικόν Ἡμερολόγιον ὡς Κριτήριον Ὀρθο- κνύει ὅτι ἡ Νεοημερολογιτική Ἐκκλησία
δοξίας», Πρ. Φλωρίνης, 1935, σελ. 65). ἀπώλεσεν ἀμέσως τήν Χάριν τοῦ Θεοῦ:
Αὐτήν τήν ὁμολογίαν θέλων νά προ- «Εἶναι εὐνόητον ἑπομένως ὅτι ἡ
βάλῃ ὡς τό πραγματικόν φρόνημα τοῦ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου, ὁ μον. καινοτομήσασα μονομερῶς διά τοῦ
Μάρκος Χανιώτης ἐπιχειρηματολογεῖ ἐπαράτου Νεωτερισμοῦ τοῦ Γρηγοὡς ἑξῆς: «ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α´, ΤΌ «ΔΥΝΑ- ριανοῦ Ἡμερολογίου, ἀφ᾽ ἑνός μέν,
ΜΕΙ» ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΝ ΣΧΙΣΜΑ. ἐδημιούργησε τό φρικῶδες Σχίσμα
Ὁ Θεολογικός Ὅρος «ΔΥΝΑΜΕΙ» δέν εἰς ὅλον τό Σῶμα τῆς Ὀρθοδόξου
ἀναιρεῖ οὐδέ καταργεῖ τήν ἔννοιαν καί Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας, ἀφ᾽ ἑτέρου
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δέ, ἐξέκλινε τοῦ Θριγκοῦ (Σκέπης)
Ὁ Ἅγιος Νικόδημος θεωρεῖ Σχιτῆς Ὀρθοδοξίας τῶν Πατέρων ἀπω- σματικούς τούς καινοτόμους τοῦ
λέσασα ἐντεῦθεν τήν Ἁγιαστικήν Ἡμερολογίου ὡς ἀσεβήσαντας κατά
Χάριν τοῦ Παναγίου Πνεύματος. τῆς Α´Οἰκουμενικῆς Συνόδου καί ἄς
Τίμιε ἀδελφέ (ἀπευθυνόμενος εἰς σημειωθῇ ὅτι δέν λέγει ὅτι πρέπει
τόν μον. Θεοδώρητον Μαῦρον), μή νά γίνῃ πρῶτα Σύνοδος καί μετά νά
πλανᾶσαι λοιπόν προσηλούμενος εἰς κηρυχθοῦν Σχισματικοί: «Καί βλέτό γράμμα τῶν ἐπιτιμίων «ἀφορι- πεις, ἀγαπητέ, πώς ὁ θεῖος Χρυσόζέσθω» καί «ἀναθεματιζέσθω», τά στομος ὀνομάζει Σχισματικούς τούς
ὁποῖα οὐδεμίαν ἔχουν ἐφαρμογήν εἰς Λατίνους διά τί ἐκαινοτόμησαν τό
τήν προκειμένην περίπτωσιν . . . . Πασχάλιόν τους καί Καλεντάριον. . .
μή γίνεσαι διά τοῦτο ἄθελά σου συ- διά τί ἐχωρίσθησαν κατά τοῦτο ἀπό
νεργός τῶν πολεμίων σου, τῆς Ἀλη- ἡμᾶς, τό ὁποῖον εἶναι ἔγκλημα ἀσυγθ εί α ς τ ῆ ς Ὀ ρ θ ο δ ό ξ ο υ
χώ ρ ητο ν , κ α τά τό ν
Χ ρ ι σ τ ι α νι κ ῆ ς ἡ μ ῶ ν
αὐτόν Ἅγιον» (Ἅγιος
εὐσεβείας, διότι σφάλΝικόδημος, ὑποσημείλ ει ς ε ἰ ς τ ά κ α ί ρ ι α ! »
ωσις Ζ´ Ἀποστολικοῦ
(αὐτόθι, σελ. 165).
Κανόνος, Ἱερόν Πηδάλιον, σελ. 9).
Ὁ μοναχός Μάρκος
Κατανοῶν ὀρθῶς τήν
Χανιώτης χρησιμοποιεῖ
Δυχρῆσιν τοῦ ὅρου «Δ
τά σημειούμενα ὑπό
νάμει καί Ἐνεργείᾳ»
τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου
καί ἐπιχειρηματολογῶν
εἰς τό Ἱερόν Πηδάλιον
διά νά ἀποδείξῃ εἰς τόν
ὡς Ματθαιϊκός, ὁ μομοναχόν Θεοδώρητον
ναχός Μάρκος Χανιώὅτι, τό Νέον Ἡμεροτης γράφει: «Διότι «τά
λόγιον εἶναι καί ΔυνάΔυνάμει καί Ἐνεργείᾳ»,
μει καί Ἐνεργείᾳ ΣΧΙ- Τό Ἡμερολογιακόν Σχίσμα, οἱ Ἐκκλησιαστικοί αὐΣΜΑ. Διότι κατά τόν μοναχοῦ Μάρκου Χανιώ- τοί ὅροι δέν ἔχουν τήν
του, Ἀθῆναι, 1975
θέσιν των ἐν τῇ προἍγιον Νικόδημον, ὁ
ὁποῖος εἰς τό σημεῖον αὐτό ἐπικα- κειμένῃ περιπτώσει τῆς Ἀντορθολεῖται τόν Ἅγιον Ἰωάννην τόν δόξου Καινοτομίας τοῦ Παπικοῦ
Χρυσόστομον, οἱ Λατῖνοι χαρακτη- Ἡμερολογίου, ἡ ὁποία καί εἶναι ἡ
ρίζονται Σχισματικοί διά τήν Ἀλλα- γενεσιουργός αἰτία τοῦ de facto ἤδη
γήν τοῦ Ἡμερολογίου, «διατί ἐκαι- πραγματικοῦ Σχίσματος δημιουρνοτόμησαν τό Πασχάλιόν τους καί γηθέντος ὑπό τῆς Ἱεραρχίας τῆς
τό Καλ εντά ριον (ἡ μερολόγιον) » Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἰς τό Σῶμα
τῆς ὅλ ης Ὀρθοδοξίας » (Μοναχοῦ
(αὐτόθι, σελ. 212).
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Μάρκου Χανιώτου, Τό Ἡμερολογιακόν Σχίσμα, Ἀθῆναι 1975, σελ. 264).
Ἐνῶ λοιπόν γράφει ὡς Ματθαιϊκός
μένει ἕως θανάτου μετά τῶν Φλωρινικῶν,
ἀποδίδων εἰς τό πρώην Φλωρίνης μόνον
τά μισά ὅσων ποτέ διεκήρυξε καί ἐθελοτυφλῶν ὡς πρός τάς παλινωδίας του.
Τάς Παλινωδίας ὅμως τοῦ πρώην
Φλωρίνης τάς βλέπει ὁ μοναχός Θεοδώρητος Μαῦρος ὅστις καί τάς καταδικάζει γράφων:«Δυστυχῶς ὅμως
οὐδένα καρπόν ἐπέφερεν καί ἡ ἐνέργειά του αὕτη (ἤτοι αἱ δύο Ἐγκύκλιοι
τοῦ πρ. Φλωρίνης τό 1948 καί τό
1950) διά πολλούς βεβαίως λόγους, κυριώτεροι τῶν ὁποίων τυγχάνουν, καθ᾽
ἡμᾶς, ἀφ᾽ ἑνός, ἡ τυφλή ὑπακοή τοῦ
λαοῦ εἰς τόν . . . μοναδικόν, ὡς ἐπίστευε, προστάτην τῆς Ὀρθοδοξίας
Ματθαῖον, ἀφ᾽ ἑτέρου δέ, ἡ μή εὐλογία
τοῦ Θεοῦ εἰς τοιαύτας πολιτικάς πως
εὐελιξίας . . . » (Θεοδώρητος Μαῦρος,
Τό Ἡμερολογιακόν Σχίσμα, Δυνάμει ἤ
Ἐνεργείᾳ, Ἀθῆναι 1973, σελ. 15).
Ὁ αὐτός ΔΙΧΑΣΜΟΣ ἀπόψεων περί
τοῦ «Δυνάμει καί Ἐνεργείᾳ» παρατηρεῖται καί εἰς τήν ΔΙΑΜΑΧΗΝ τῶν δύο
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Φλωρινοσεραφειμικῶν μερίδων, τῆς
ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Λόγος» καί τῆς
«Συντονιστικῆς Ἐπιτροπῆς». Ἡ Συντονιστική Ἐπιτροπή εἰς τήν ἐκ 52 σελίδων δημοσίευσιν «ΑΝΑΙΡΕΣΙΣ Β´»,
Ἀθῆναι, Μάρτιος 1975, ἀνατρέπει δι᾽
ἰσχυρῶν ἐπιχειρημάτων τήν θεωρίαν
ὅτι ἡ Νεοημερολογιτική Ἐκκλησία εἶναι
μόνον «Δυνάμει καί ὄχι Ἐνεργείᾳ»
Σχισματική. Χαρακτηρίζει δέ τήν θεωρίαν αὐτήν «βλάσφημον», «πλανεμένην», «κακόδοξον φρόνημα», καί λέγει
ὅτι οἱ φρονοῦντες αὐτήν «Οὐδόλως διαφέρουν τῶν Αἱρετικῶν ἐκείνων Μανιχαίων» (σελ. 37).
«Διότι θεολογικῶς οἱ ὅροι αὐτοί εἶναι
ἀνύπαρκτοι προκειμένου περί τοῦ τετελεσμένου ἤδη Σχίσματος ὑπό τῆς Νεοημερολογιτικῆς Ἐκκλησίας» (σελ. 45).
Ἄς μελετήσουν λοιπόν χωρίς προκατάληψιν τήν ἀληθῆ ἔννοιαν τοῦ ὅρου
«Δυνάμει καί ὄχι Ἐνεργείᾳ», διά νά
φθάσουν ὄχι μόνον εἰς τήν ὁμόφωνον
ἑρμηνείαν του, ἀλλά καί νά καταλήξουν
εἰς τήν παντελῆ ἐγκατάλειψίν του, συνειδητοποῦντες ὅτι ἐξ αἰτίας αὐτοῦ
εὑρίσκονται ἐκτός Ἐκκλησίας.

Η ΙΣ Τ Ο Ρ Ι ΚΗ Π ΡΑ Γ Μ Α Τ Ι Κ Ο Τ Η Σ Τ Ο Υ 1 9 4 8
Ἡ Ἱστορική πραγματικότης τῆς
περιόδου τοῦ 1948 εἶναι ὅτι:
Καίτοι τότε ἦσαν τέσσαρες οἱ ἄλλοι
Ἐπίσκοποι, δέν ἐχειροτόνησαν Ἐπισκόπους ὥστε νά ἀποδείξουν ὅτι πιστεύουν πώς αὐτοί εἶναι ἡ Ὀρθόδοξος
Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
καί ὅτι οἱ Νεοημερολογῖται δέν εἶναι
Ὀρθόδοξοι ἀλλά Σχισματικοί.

Καίτοι τότε ἦσαν τέσσαρες οἱ ἄλλοι
Ἐπίσκοποι, δέν ἐχειροτόνησαν Ἐπισκόπους ὥστε νά ἀποδείξουν ὅτι αἱ
ἰδικαί των χειροτονίαι ἐπισκόπων θά
ἦσαν κανονικότεραι ἀπό τάς ὑφ᾽ ἑνός
χειροτονίας τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου.
Καίτοι τότε ἦσαν τέσσαρες οἱ ἄλλοι
Ἐπίσκοποι, δέν ἐχειροτόνησαν Ἐπισκόπους ὥστε νά ἀποδείξουν ὅτι
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ὑπῆρχον καί ἄλλοι Ὀρθόδοξοι Ἐπίσκοποι, μέ Ὀρθόδοξον Ἐκκλησιαστικήν συνείδησιν, καί νά διαψεύσουν
τ ό ν Β ρ ε σ θ έ ν η ς ὅ τ ι ἦ τ ο ὁ μ ό ν ος
Ὀρθόδοξος Ἐπίσκοπος.
Καίτοι τότε ἦσαν τέσσαρες οἱ
ἄλλοι Ἐπίσκοποι, δέν ἐχειροτόνησαν Ἐπισκόπους ὥστε νά ἀφήσουν
διαδόχους καί νά μήν μεταβαίνουν
οἱ ἐξαπατηθέντες ὀπαδοί των εἰς τό
ἄλλο ἠμισφαίριον τῆς γῆς διά νά
λάβουν Νεοημερολογιτικήν διαδοχήν καί αὐτήν κατά τρόπον παράνομον.
Καίτοι τότε ἦσαν τέσσαρες οἱ
ἄλλοι Ἐπίσκοποι, δέν ἐχειροτόνησαν Ἐπισκόπους, διότι ἀνεγνώριζον ὅτι ἡ Παπογέννητος Νεοημερολογιτική Ἐκκλησία εἶναι ἡ Κανονική Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, βάσει τῆς σοφιστικῆς καί
ἀλχημιστικῆς χρήσεως τοῦ ὅρου
«Δυνάμει καί ὄχι Ἐνεργείᾳ ».
Καίτοι τότε ἦσαν πλέον τοῦ ἑνός
οἱ ἄλλοι Ἐπίσκοποι, δέν ἐχειροτόν η σ α ν Ἐπ ι σ κ ό π ο υ ς ο ὔ τ ε π ρ ό τ ο ῦ
1948 οὔτε μετά τό 1948, διότι ΔΕΝ
ΗΣΑΝ Ὀρθόδοξοι.
Καίτοι τότε ἦσαν πλέον τοῦ ἑνός
οἱ ἄλλοι Ἐπίσκοποι, δέν ἐχειροτόνησαν Ἐπισκόπους, διότι ἦσαν πίστει
καί ἔργῳ Νεοημερολογῖται ὑποκρινόμενοι ὡς ἄλλοι ΟΥΝΙΤΑΙ τόν
Ὀρθόδοξον Παλαιοημερολογίτην.
Ἀφ᾽ ἧς στιγμῆς οἱ τέσσαρες Ἐπίσκοποι δέν ἐχειροτόνησαν Ἐπισκόπους, δέν ἔχουν δικαίωμα οὔτε αὐτοί
οὔτε οἱ ὁμόφρονές των νά ἐπικρίνουν
τόν Βρεσθένης Ματθαῖον διά τάς ὑφ᾽
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ἑνός χειροτονίας Ἐπισκόπων, μᾶλλον
δέ καί ἐνοχοποιοῦνται περισσότερον
ἐπικρίνοντας αὐτάς, διότι μή χειροτονήσαντες οἱ ἴδιοι ἀπέδειξαν ὅτι
ἦσαν ΕΚΤΟΣ Ἐκκλησίας, ὅτι ΔΕΝ
ἦσαν Ὀρθόδοξοι, ὅτι ἦσαν οἱ ΟΥΝΙΤΑΙ τοῦ Νεοημερολογιτισμοῦ.
Ἐάν ὁ πρώην Φλωρίνης καί οἱ σύν
αὐτῷ ἐτύγχανον ὄντως κλήματα καρποφόρα τοῦ Ἀμπελῶνος Χριστοῦ, θά
προέβαινον καί οὗτοι εἰς χειροτονίαν
ἔστω καί ἑνός Ἐπισκόπου, ἵνα δείξωσιν ὅτι δέν ὑπόκεινται Διοικητικῶς
εἰς τήν Σχισματικήν Ἐκκλησίαν τῆς
Ἑλλάδος, ἀλλά τῷ ὄντι ἐργάζονται διά
τήν παλινόρθωσιν τῆς Ὀρθοδοξίας.
Ἐάν ὁ πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος καί οἱ σύν αὐτῷ ἐπίστευον
ὅτι ὁ Βρεσθένης Ματθαῖος ἐξέπεσεν
τῆς Ὀρθοδοξίας, διατί δέν τόν Ἀναθεμάτισαν ὡς Κακόδοξον; Διατί δέν
τόν ἀπέκοψαν ὡς Σχισματικόν;
Ἐάν κατά τήν ἄποψιν τῶν πρώην
Φλωρίνης Χρυσοστόμου καί τῶν
σύν αὐτῷ, αἱ χειροτονίαι Ἐπισκόπων ὑπό τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου
τό 1948 ἦσαν ἀντικανονικαί καί
ὑπό καθαίρεσιν, ὡς ἄκυραι καί παρά
κανόνας,
Τότε διατί αὐτοί δέν καθῄρεσαν
τόν Βρεσθένης καί τούς χειροτονηθέντας ὑπ᾽ αὐτοῦ;
Διότι, ἔστω καί διά τῆς καθαιρέσεως, θά ἐνήργουν ὡς Ἐκκλησία διοικητικῶς ἀνεξάρτητος τῆς Νεοημερολογιτικῆς, πράγμα τό ὁποῖον
οὔτε ἦσαν οὔτε ἐπίστευον.
Τότε διατί βάσει τῆς ὑποσημειώσεως τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου εἰς τόν
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Γ´ Ἀποστολικόν Κανόνα, δέν ἐδέχθησαν ὡς ΚΑΝΟΝΙΚΑΣ τάς χειροτονίας Ἐπισκόπων ὑπό τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου, ὡς Δ υνάμει
μόνον καί οὐχί Ἐνεργείᾳ ἀκύρους
καί ἀντικανονικάς, μέχρι ἐκδικάσεως ὑπό μελλούσης Συνόδου; Διότι
ἐδῶ ἔχει κανονικήν ἐφαρμογήν αὐτή
ἡ ὑποσημείωσις καί ὄχι διά τήν Νεοημερολογιτικήν Ἐκκλησίαν εἰς τήν
περίπτωσιν τῆς ὁποίας εἶναι ἄσχετος.
Ἰδού τί λέγει ἡ ὑποσημείωσις:
«Ὅθεν σφάλλουσι μεγάλως ἐκεῖνοι
οἱ ἀνόητοι ὅπου λέγουσιν, εἰς τούς
παρόντας καιρούς, ὅλοι οἱ παρά καν ό ν ας χ ε ι ρ ο τ ο ν η θ έ ν τ ε ς ἱ ε ρ ω μ έ ν ο ι
εἶναι ἐνεργείᾳ καθῃρημένοι. Ἱεροκ α τ ή γ ο ρ ο ς γ λ ῶ σ σ α εἶ ν α ι ἐ κ ε ί νη
ὅ πο υ ἀ ν ο ή τ ω ς τ ά τ ο ι α ῦ τ α λ όγ ι α
φλυαρεῖ, μή νοοῦσα ὅτι, ἡ προσταγή
τῶν Κανόνων, χωρίς τήν ἔμπρακτον ἐνέργειαν τοῦ β´ προσώπου,
ἤτοι τῆς Συνόδου, εἶναι ἀτέλεστος,
ἀμέσως καί πρό κρίσεως μή ἐνεργοῦσα καθ᾽ ἑαυτήν » (Ἅγιος Νικόδημος, ὑποσημείωσις Γ´ Ἀποστολικοῦ Κανόνος, Ἱερόν Πηδάλιον, σελ.
4-5).
Διότι τότε θά ἀνεγνώριζον καί
ἄλλην Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν εἰς τήν
Ἑλλάδα, ἐκτός τῆς Νεοημερολογιτικῆς, τήν διά τοῦ Ματθαίου συνεχισθεῖσαν, καί θά ὑποχρεοῦντο νά
εἶναι εἰς ἐπικοινωνίαν μετ᾽ αὐτῆς.
Αὐτό ὅμως θά ἀποτελοῦσε προσβολήν διά τό κῦρος τό ὁποῖον ἐπίστευον ὅτι ἔχει ἡ Νεοημερολογιτική
Ἐκκλησία, πράγμα τό ὁποῖον οὔτε
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δύνανται οὔτε ἀνέχονται νά ποιήσουν, ὡς ὁμογάλακτοι αὐτῆς.
Βάσει τοῦ Δυνάμει καί οὐχί Ἐνεργείᾳ θά ἠδύναντο, καί μάλιστα θά
ἐπεβάλετο, νά πιστεύουν ὅτι οἱ ἀπό
τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου Ἐπίσκοποι
ἔχουν Θείαν Χάριν εἰς τά Μυστήριά
των, μέχρι νά συνέλθῃ εἰς τό μέλλον
Σύνοδος ἵνα ἐκδικάσῃ καί ἤ καταδικάσῃ ἤ ἀθωώσῃ αὐτούς.
Ἀλλά τότε θά ἐπορεύοντο ἄνευ
ἀντιφάσεως καί χωρίς δύο μέτρα καί
δύο σταθμά, πράγμα τό ὁποῖον οὔτε
ἐπιτρέπεται οὔτε συμβιβάζεται μέ
τήν φύσιν τῆς Σχιζοφρενείας των.
Ἐφ᾽ ὅσον δέν δέχονται τάς ὑφ᾽
ἑνός χειροτονίας ἰσχυριζόμενοι ὅτι
ὑπῆρχον καί ἄλλοι τρεῖς Ὀρθόδοξοι
Ἐπίσκοποι, ΔΙΑΤΙ, μετά τάς χειροτονάς τοῦ 1948 ὅτε ἦσαν τρεῖς
Ἐπίσκοποι καί μετά τό 1950 ὅταν
ἦσαν τέσσαρες, δέν συνεδρίασαν ὡς
Σύνοδος νά τόν καταδικάσουν καί
νά προβοῦν εἰς χειροτονίας ἐπισκόπων οἱ ἴδιοι καί νά ἀποδείξουν ὅτι
εἶναι ἄλλη Ἐκκλησία ἀπό τήν Νεοημερολογιτικήν;
Διότι δέν ἐπίστευον ὅτι εἶναι Σύνοδος καί ὅτι εἶναι ἄλλη Ἐκκλησία ἀπό
τήν Νεοημερολογιτικήν.
Ἄρα καταρρίπτεται ὁλοσχερῶς,
καί δι᾽ ἕν ἀκόμη λόγον, τό σαθρόν
ἐπιχείρημά των ὅτι ὑπῆρχον καί
ἄλλοι Ὀρθόδοξοι Ἐπίσκοποι. Δι᾽ ὅ
δ έ ν δ ύ ν α ν τ αι π λ έ ο ν ν ά ἀ ρ ν η θ ο ῦ ν
τήν ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ τῶν χειροτονιῶν Ἐπισκόπων ὑπό τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου.
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ΕΑΝ Η ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΧΡΙ ΜΕΛΛΟΥΣΗΣ
ΣΥΓΚΛΗΣΕΩΣ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ,
ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ «ΔΥΝΑΜΕΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΝΕΡΓΕΙᾼ»
τό ὁποῖον παρερμήνευεν σοφιστικῶς καί ἐπεκαλεῖτο ὡς πλάνος πολιτικός
ὁ πρώην Φλωρίνης ἀπό τό 1936 καί ἐντεῦθεν
1) ΤΟΤΕ : Αὐτή εἶναι ἡ Ὀρθόδοξος
Κανονική Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος.
2) ΤΟΤΕ : Τελεῖ Ἔγκυρα Μυστήρια
ἔχοντα Ἁγιαστικήν Χάριν καί παρέχοντα Σωτηρίαν.
3) ΤΟΤΕ : Οἱ ἐν Ἑλλάδι Χριστιανοί
πρέπει νά ὑπακούουν καί νά ὑποτάσσωνται εἰς αὐτήν καί ὄχι εἰς τήν
Ἐκκλησίαν τῶν Γ.Ο.Χ..
4) ΤΟΤΕ : Ὅλαι αἱ τοπικαί Ἐκκλησίαι
αἱ ἀκολουθοῦσαι τό Παλαιόν Ἡμερολόγιον καλῶς τήν δέχονται εἰς Κανονικήν Πνευματικήν Ἐπικοινωνίαν.
5) ΤΟΤΕ : Οἱ Γ.Ο.Χ., οἱ ἀντιδράσαντες τό 1924 κατά τῆς εἰσαγωγῆς τοῦ
Νέου Παπικοῦ Ἡμερολογίου καί διακόψαντες πᾶσαν Ἐκκλησιαστικήν ἐπικοινωνίαν μετά τῶν Νεοημερολογιτῶν καί τῶν κοινωνούντων αὐτοῖς,
εἶναι οἱ πραγματικοί αἴτιοι τοῦ Σχίσματος, εἶναι Σχισματικοί, εἶναι Πραξικοπηματεῖαι, δέν εἶναι Ὀρθόδοξοι,
ἀλλά Κακόδοξοι, δέν ἔχουν Ἱερωσύνην,
καί τά Μυστήριά τους εἶναι Ἄκυρα
καί ἄμοιρα τῆς Θείας Χάριτος,
6) ΤΟΤΕ : Οἱ τρεῖς Ἀρχιερεῖς, α) Δημητριάδος Γερμανός Μαυρομάτης,
β) πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομος Καβουρίδης καί γ) Ζακύνθου Χρυσόστομος Δημητρίου, μέ τήν Ἀποκήρυξιν
τῆς Νεοημερολογιτικῆς Ἐκκλησίας

καί τάς χειροτονίας τεσσάρων Ἐπισκόπων τό 1935, κατέστησαν Πρωταίτιοι Σχίσματος καί Ἀρχηγοί Ἐπαναστατικῆς, Σχισματικῆς, Κακοδόξου
Ἐκκλησίας, ὡς ἄλλοι Προτεστάνται.
7) ΤΟΤΕ : Αἱ Χειροτονίαι τοῦ 1935
εἶναι Πραξικοπηματικαί, Ἄκυροι, Ἀνενέργητοι, Ἀνίεροι, στερούμεναι τῆς
Ἀποστολικῆς Διαδοχῆς,, καί θέτουν τούς
Πραξικοπηματίας ὑπό Καθαίρεσιν.
8) ΤΟΤΕ : Ἡ ποινή τῆς Καθαιρέσεως
ἡ ὁποία ἐπεβλήθη ὑπό τῆς Νεοημερολογιτικῆς Ἐκκλησίας καί εἰς τούς χειροτονήσαντας καί εἰς τούς χειροτονηθέντας, τόν Μάϊον τοῦ 1935, εἶναι
κατά πάντα Νόμιμος καί Ἰσχυρά, ὡς
ἐπιβληθεῖσα ὑπό Ἐκκλησίας ἐχούσης
τήν Θείαν Χάριν καί τό δεσμεῖν καί
λύειν, ἡ δέ ἐπαναφορά τῶν καθαιρεθέντων εἰς τήν τάξιν τῶν Μοναχῶν εἶναι
Κανονικῶς ὑποστατή καί οἱ καθαιρεθέντες ὤφειλον πειθαρχῆσαι ἀμέσως.
9) ΤΟΤΕ : Οἱ μή πειθαρχήσαντες εἰς τάς
ἀποφάσεις τῆς Νεοημερολογιτικῆς
Ἐκκλησίας Κληρικοί ὑπόκεινται εἰς ἀφορισμόν ὡς ἀπατεῶνες καί εἶναι ὑπόδικοι
εἰς Ἐκκλησιαστικά καί Πολιτικά Δικαστήρια ἐπί ἀντιποιήσει Ἐκκλησιαστικῆς
Ἀρχῆς καί ἐπί παραπλανήσει τῶν ἀκολουθούντων αὐτούς, μέ ὅλας τάς συνεπείας τῆς καταδίκης, ἀποσχηματισμοῦ,
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φυλακίσεως, ἐξορίας, κατεδαφίσεως τῶν
εὐκτηρίων οἴκων των καί λοιπά.
10) ΤΟΤΕ : Οἱ Παλαιοημερολογῖται
εἶναι ἀβάπτιστοι, ἀκοινώνητοι, ἀνίεροι, ἀχειροτόνητοι, ἀστεφάνωτοι
καί τά λοιπά.
11) ΤΟΤΕ : Οἱ Πέντε Ἐπίσκοποι,
Δημητριάδος Γερμανός, πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος, Κυκλάδων Γερμανός, Μεγαρίδος Χριστόφορος, καί
Διαυλείας Πολύκαρπος, σύμφωνα μέ
τήν θέσιν τους περί τοῦ Δυνάμει καί
Ἐνεργείᾳ, εἶχον πράγματι καθαιρεθῆ
καί ὑποβιβασθῆ εἰς τήν τάξιν τῶν
μοναχῶν ὡς ἀνίεροι. Ὁ μόνος συνεπής εἰς τό ἀνωτέρω σόφισμα τοῦ Δυ-
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νάμει καί Ἐνεργείᾳ ἦτο ὁ Ζακύνθου
Χρυσόστομος, ὅστις ἐν μετανοίᾳ
ἐπέστρεψεν εἰς τό Νέον Ἡμερολόγιον. Οἱ ἄλλοι πέντε, ἐν πλήρει ἀσυνειδησίᾳ, ἐνέπαιζον ἑαυτούς καί ἀλλήλους καί τόν ἁπλοῦν λαόν, χωρίς
εἰλικρίνειαν, συνέπειαν ἤ ἐντροπήν.
Αὐτά εἶναι τά ἀποτελέσματα τοῦ ἀπό
τρίποδος τῆς Πυθείας χρησμοῦ περί Δυνάμει καί Ἐνεργείᾳ καί τῆς ἀλχημείας
τῶν πολλαπλῶν ἑρμηνειῶν τοῦ ὅρου.
Ἡ σοφιστεία δέν ἔχει οὔτε λογικήν οὔτε ἠθικήν, οὔτε ἀντικειμενικότητα οὔτε ἀμεροληψίαν, ἀλλά
εἶναι διαβολική πολιτική, ἀλχημεία
καί κεροσκοπισμός.

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ ΑΙ ΛΕΞΕΙΣ «ΟΥΝΙΑ » ΚΑΙ «ΟΥΝΙΤΑΙ »
Ἡ Λέξις «ΟΥΝΙΑ» εἶναι Πολωνική
ἐκ τοῦ uniti καί σημαίνει ἕνωσις.
« Ο Υ Ν Ι Τ Α Ι » σ η μ α ίν ε ι ἑ ν ω τ ι κ ο ί .
Τά ὀνόματα αὐτά μετεδόθησαν καί
εἰς ἄλλας χώρας.
Παρά τό θετικόν περιεχόμενον τῶν
λέξεων «ἕνωσις» καί «ἑνωτικοί», εἰς
τήν περίπτωσιν τῆς χρήσεώς των εἰς
τάς σχέσεις μεταξύ Ἐκκλησιῶν, ἡ
σημασία των εἶναι ἄκρως ἀρνητική,
βλάσφημος καί Αἱρετική, ὑποχθόνιος καί ἀπορριπτέα.
Τό ἱ στ ο ρ ι κ όν τ ῆ ς Ἐ κ κ λησι α στικῆς χρήσεως τῆς λέξεως ΟΥΝΙΤΑΙ ἀνάγεται εἰς τόν 16ον αἰῶνα,
καί συγκεκριμένως εἰς τό 1596, ὅταν
οἱ Παπικοί προσεπάθουν νά προσηλυτίσουν τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν
τῆς Πολωνίας καί νά ἐξαπλώσουν
τήν Αἵρεσίν των εἰς ὅλους ἐν γένει

τούς Ὀρθοδόξους τῆς Ἀνατολῆς, χρησιμοποι οῦντες παντοειδεῖς βιαιοπραγίας, φόνους, ἐγκλήματα π άση ς
φύσεως καί καταστροφάς.
Οἱ Ὀρθόδοξοι τῆς Πολωνίας εὑρισκόμενοι εἰς δεινήν θέσιν ἐδέχθησαν
τήν ὑποχώρησιν, νά διατηρήσουν ὅλα
τά ἐξωτερικά χαρακτηριστικά τῶν
Ὀρθοδόξων, ἀλλά ἐσωτερικῶς καί
οὐσιαστικῶς νά εἶναι Παπικοί. Διετήρουν τήν Ὀρθόδοξον Παράδοσίν των,
ὅλα τά Ὀρθόδοξα λειτουργικά τυπικά
καί χαρακτηριστικά, καθώς καί τήν
ἀμφίεσιν τοῦ Ὀρθοδόξου Κληρικοῦ,
μέ τήν διαφοράν ὅτι ἐμνημόνευον τόν
Πάπαν, ἐλάμβανον ὑπ᾽ αὐτοῦ τάς
χειροτονίας καί διοικοῦντο ὑπ᾽ αὐτοῦ,
ἀναγνωρίζοντες αὐτόν ὡς ἀνωτάτη
των Ἐκκλησιαστικήν Ἀρχήν καί κοινωνοῦντες μέ ὅλας του τάς Αἱρέσεις.
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καίως λέγονται ΟΥΝΙΤΑΙ
τοῦ Νεοημερολογιτισμοῦ.
Οἱ Δεκατριμερῖται Φλωρινοσεραφειμικοί εἶναι οἱ
Οὐνῖται τοῦ Νεοημερολογιτισμοῦ καί πρεσβεύουν
ἕνα ἰδιότυπο Παλαιοημερολογιτικόν Οἰκουμενισμόν κατά τά πρότυπα τῆς
Προτεσταντικῆς Ἀοράτου
Ἐκκλησίας, περί τῆς ὁποίας
Ὁ Πάπας Ἰωάννης Παῦλος Β´ ἐν μέσῳ ΟΥΝΙΤΩΝ πιστεύουν ὅτι ἔχει μέλη
ἐπισκόπων καί καρδιναλίων. Οἱ Οὐνῖται φαίνονται εἰς ὅλα τά ἑτερόδοξα Χριἐξωτερικά ὡς Ὀρθόδοξοι ἀλλά ἀναγνωρίζουν στιανικά Δόγματα καί εἰς
καί μνημονεύουν τόν Πάπα, πιστεύουν ὅτι ἔχει ὅλας τάς θρησκείας. ΠαρόΜυστήρια, Θείαν Χάριν καί Ἀποστολικήν Διαδο- μοια ἔχουν κατ᾽ ἐπανάληψιν
χήν, καί τόν τιμοῦν ὡς Κεφαλήν τῆς Ἐκκλησίας. διακηρύξει καί γράψει εἰς
Ἀνεγνώριζον δηλαδή ὅτι ὁ Πάπας φυλλάδια οἱ Δεκατριμερῖται, οἱ ὁποῖοι
δέν εἶναι Αἱρετικός ἤ Σχισματικός, ἐλπίζουν « πώς ὁ Χριστός θά λυτρώσῃ
ὅτι ἔχει Ἀποστολικήν Πίστιν καί τήν Ἐκκλησίαν του καί θά τήν δυναἈποστολικήν Διαδοχήν, ὅτι τά Μυ- μώσῃ, ἐπισυνάζοντας τά τέκνα της
στήριά του εἶναι ἔγκυρα καί ἔχουν (μακάρι νά εἶναι καί ὅλοι οἱ Νεοημετήν Χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὅτι ρολογῖται καί Παλαιοημερολογῖται) τούς
τά τέκνα τῶν Παπικῶν δέν πρέπει θέλοντας σωθῆναι, ἐκ τῶν διαφόρων
νά βαπτίζωνται ἤ νά μυρώνωνται, «ἐκκλησιῶν», παρατάξεων καί ὁμάὅτι τό Μῦρον τῶν Παπικῶν ἔχει δων, ἐν σπηλαίοις καί οἴκοις καί κατά
Ἁγιαστικήν Χάριν, καί ὅτι εἶναι ἡ μόνας, εἰς Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικήν καί
Κανονική Ἐκκλησία, καί ὅλαι αἱ Ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν, διά νά βαἈποφάσεις της εἶναι καθ᾽ ὑπαγόρευ- σιλεύσῃ μαζί τους μέχρι τήν Δευτέραν
σιν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
Παρουσίαν Του».
Τό αὐτό πρεσβεύουν καί οἱ ΔεκαΚατ᾽ αὐτούς, ἡ Ἐκκλησία ἔχει μέλη
τριμερῖται Φλωρινο-Σεραφειμικοί καί Νεοημερολογίτας καί Παλαιοηδιά τούς Νεοημερολογίτας καί τήν μερολογίτας ὅλων τῶν προελεύσεων
Ἐκκλησίαν των, δι᾽ ὅ καί ἔλαβον παρ᾽ καί ἀποχρώσεων.
αὐτῶν τήν Νεοημερολογιτικήν ἐπιἩ Ἱστορική ἀλήθεια τῆς ἐποχῆς
σκοπικήν χειροτονίαν τό 1960 ἀπό τοῦ 1948, τήν ὁποίαν ἀπέδειξαν καί
τόν Σεραφείμ καί τόν Θεόφιλον καί ἐγγράφως οἱ ἄλλοι τέσσαρες Ἐπίτό 1962 ἀπό τόν Λατινόφρονα Λε- σκοποι, εἶναι ὅτι ὁ μόνος Ὀρθόδοξος
όντιον. Δι᾽ αὐτό εἶναι ὄντως καί δι- Ἐπίσκοπος ἦτο ὁ Βρεσθένης Ματθαῖος.
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Δέν ὑπῆρχον ἄλλοι Ὀρθόδοξοι Ἐπίσκοποι πλήν τοῦ Βρεσθένης οἱ ὁποῖοι
νά ἠγνοήθησαν. Ἀκόμη καί νά εἶχον
ἀγνοηθῆ, τό ὁποῖον εἶναι ψευδέστατον,
διατί οἱ τέσσαρες αὐτοί δέν προέβησαν
εἰς χειροτονίας ἐπισκόπων, ἀλλά ἤ
προσεχώρησαν εἰς τό Νέον Ἡμερολόγιον ἤ ἀπέθανον μέ τό «ΔΥΝΑΜΕΙ
ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΝΕΡΓΕΙᾼ » καί τήν ὑποκριτικήν ἀναμονήν μελλούσης Συνόδου ἡ ὁποία δέν ἔγινε μέχρι σήμερον ;
Ἀλλά καί ἐάν ἐγένετο μία νέα
Σύνοδος, ἀπό ποίους θά ἀπετελεῖτο;
Ἀπό τούς Νεοημερολογίτας καί τούς
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κοινωνοῦντας αὐτοῖς, οἱ ὁποῖοι θά
ἐδίκαζον τόν ἑαυτόν των; Οἱ ἴδιοι
θά ἦσαν καί Δικαζόμενοι καί Δικασταί καί Κατήγοροι καί Μάρτυρες ;
Δέν εἶναι δυνατόν νά παραβλέπῃ
κανείς ὅτι, μία Σύνοδος, διά νά
εἶναι καί νά θεωρῆται Ὀρθόδοξος,
διά νά ἐκδόσῃ Ἐγκύρους Ἀποφάσεις ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι, πρέπει νά
ἔχῃ ἐκ τῶν προτέρω ἀποδεχθῇ ὅλας
τάς Ἀποφάσεις τῶν προηγουμένων
Ὀρθοδόξων Συνόδων, τῶν ὁποίων
θά ἀποτελῇ τήν σύμφωνον συνέχειαν καί πρός τάς ὁποίας δέν θά

Τό παραπλεύρως περιοδικόν
τοῦ Ἀστορίας Πέτρου Ἀστυφίδου, Πυρσός Ὀρθοδοξίας,
Ἀπρίλιος 30, 1979, εἶναι ἡ
πλέον ἀντιπροσωπευτική
ἔκφρασις τοῦ φρονήματος
τοῦ Παλαιοημερολογιτικοῦ
Οἰκουμενισμοῦ τῶν Φλωρινοσεραφειμικῶν ΟΥΝΙΤΩΝ
τοῦ Νέου Ἡμερολογίου.
Τό σχεδιάγραμμα παρουσιάζει ὅλα τά Πατριαρχεῖα καί
τάς Αὐτοκεφάλους Ἐκκλησίας Νέου καί Παλαιοῦ Ἡμερολογίου, καθώς καί τάς
παρατάξεις τῶν Γ.Ο.Χ.
Ἑλλάδος, ὡς συναπαρτίζοντα τήν Μίαν Ἐκκλησίαν
καί ὡς ἀποτελοῦντα μέλη
τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ.
Τότε διατί πῆγαν εἰς τήν
Ἀμερικήν νά χειροτονηθοῦν
παρανόμως καί μέ πᾶσαν
ἀντικανονικότητα, ἐφ᾽ ὅσον
κατ᾽ αὐτούς ἡ Νεοημερολογιτική Ἐκκλησία εἶναι Ὀρθόδοξος; Καί διατί δέν δέχονται τήν ἐγκυρότητα τῶν Ἀποφάσεων αὐτῆς ἡ ὁποία
τούς καθῄρεσε καί ἐπανέφερεν αὐτούς εἰς τήν τάξιν τῶν Μοναχῶν;
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ἀντιτίθεται οὔτε θά ἀντιφάσκῃ. Εἰ
δέ ἄλλως θά εἶναι Αἱρετική Ὁπότε
μία μέλλουσα Σύνοδος ἡ ὁποία θά
συνήρχετο ποτέ, κατά τήν προσδοκίαν τῆς πλάνης τῶν Φλωρινικῶν, διά
νά κρίνῃ τό Νέον Παπικόν Ἡμερολόγιον, θά πρέπει νά ἀποδεχθῇ τάς
Ἀποφάσεις τῶν προηγουμένων περί
1583,
αὐτοῦ Πανορθοδόξων Συνόδων (1
1587, 1593, 1848) καί νά δεχθῇ τήν
ΚΑΤΑΔΙΚΗΝ καί τόν ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΟΝ τῆς Ἡμερολογιακῆς Ἀλλαγῆς.
Ἀλλοιῶς δέν θά εἶναι Ὀρθόδοξος ἀλλά
Αἱρετική. Οἱ δέ Ὀρθόδοξοι, ὄχι μόνον
δέν θά εἶναι ὑποχρεωμένοι νά τήν
δεχθοῦν, ἀλλά θά ἔχουν καί τήν ὑποχρέωσιν νά τήν ἀπορρίψουν.
Δέν ὑφίσταται λοιπόν πραγματικός
λόγος ἀναμονῆς διά νά κριθῇ εἰς τό μέλλον τό Νέον Ἡμερολόγιον, ὡς νά μήν
εἶχε λάβει θέσιν περί αὐτοῦ ἡ Ἐκκλησία. Ἡ κρίσις τῆς Ἐκκλησίας εἶναι
δεδομένη καί ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΙΚΗ.
Οὔτε καί τυπικός λόγος ἀναμονῆς
ὑφίσταται, ὡς νά ἦτο ἀναγκαῖον νά
ἐπιβληθῇ ὑπό Συνόδου ἡ ὑπάρχουσα
Καταδικαστική Ἀπόφασις. Διότι τό
Νέον Ἡμερολόγιον ἀποτελεῖ κατεγνωσμένην καινοτομίαν.
Ἡ Νεοημερολογιτική Ἐκκλησία
δέν εἶναι Δυνάμει Σχισματική. Εἶναι
ΕΝΕΡΓΕΙᾼ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΗ εὐθύς
ἀμέσως ἀπό τῆς 10ης Μαρτίου 1924,
ὅτε εἰσήγαγε τό Παπικόν Ἡμερολόγιον, τό φέρον ἐπί τῶν δεχομένων
αὐτό τήν ἀμετάκλητον καταδίκην καί
τό Αἰώνιον Ἀνάθεμα τῆς ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.
Οἱ Φλωρινικοί Ἐπίσκοποι ἀπέθανον πλανῶντες καί πλανώμενοι
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μέ τό κενολόγημα περί μελλούσης
Συνόδου, χωρίς οἱ ἴδιοι νά χειροτονήσουν Ἐπισκόπους.
Ποῖος ἐκώλυεν τούς τέσσαρας
Ἐπισκόπους μετά τήν Ὁμολογίαν τοῦ
Μαΐου τοῦ 1950 νά χειροτονήσουν
Ἐπισκόπους; Η ΑΠΙΣΤΙΑ ΤΩΝ.
Καί ἀπόδειξις τῆς ἀπιστίας των εἶναι
ἡ Νεοημερολογιτική συνείδησίς των
καί ὁ βίος των, αἱ μέχρι τοῦ θανάτου
των Ἀντιεκκλησιαστικαί πράξεις
των, μαρτυρούμεναι ὑπό τῆς ἀδιαψεύστου Ἱστορίας, ἡ ὁποία παρατίθεται ἐν συνόψει εἰς τήν συνέχειαν:
Τήν 11ην Δεκεμβρίου τοῦ 1950, ὁ
πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος διά
δημοσιεύσεώς του εἰς τήν ἐφημερίδα
«Βραδυνή» ἀνακαλεῖ τήν Ὁμολογίαν τῆς 26ης Μαΐου τοῦ 1950, ἰσχυρίζεται ὅτι εἶναι τό καθαρόν αἷμα
εἰς τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Νέου Ἡμερολογίου τήν ὁποίαν ἀναγνωρίζει ὡς
Ὀρθόδοξον, ὁμολογεῖ ὅτι ὑποκρίνεται τόν Παλαιοημερολογίτην καί
δηλώνει ὅτι περιμένει μίαν μέλλουσαν Σύνοδον διά νά κρίνῃ τό θέμα
τῆς Ἀλλαγῆς τοῦ Ἡμερολογίου.
Τό 1951, οἱ τέσσαρες Ἐπίσκοποι,
ὁ πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος, ὁ
Κυκλάδων Γερμανός, ὁ Χριστιανουπόλεως Χριστόφορος καί ὁ Διαυλείας
Πολύκαρπος, ἐξέδωκαν Ἐγκύκλιον
εἰς τήν ὁποίαν ἐπικαλοῦντο διά πολλοστήν φοράν τήν δικολαβικήν σοφιστείαν περί «Δυνάμει καί ὄχι
Ἐνεργείᾳ», διακηρύσσοντες ὅτι ἡ
Νεοημερολογιτική Ἐκκλησία, μέχρι
συγκλήσεως Πανορθοδόξου Συνόδου,
εἶναι ἡ Κανονική Ἐκκλησία καί Ταμειοῦχος τῆς Θείας Χάριτος, καί λέ-
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γοντες: «τό ζήτημα τοῦτο τυγχάνει
ἐπίδικον ἐνώπιον τῆς Πανορθοδόξου
Συνόδου . . . . μέχρι τῆς ὁριστικῆς
καί ἐγκύρου διευθετήσεως ὑπό Πανορθοδόξου Συνόδου τοῦ σοβαροῦ καί
σκανδαλώδους τούτου ζητήματος ».
Τήν 24-3-1951, ἀπέθανεν ὁ Κυκλάδων Γερμανός Βαρυκόπουλος,
ἀναμένων μέλλουσαν Σύνοδον.
Τήν 3-11-1952, οἱ τρεῖς δεκατριμερῖται ἐπίσκοποι ΠΑΡῌΤΗΘΗΣΑΝ
τῆς ἡγεσίας τῶν Παλαιοημερολογιτῶν
δι᾽ ἐγγράφου των πρός τό Ὑπουργεῖον
Παιδείας καί Θρησκευμάτων.
Τό 1953, ὁ Χριστόφορος Χατζῆς
καί ὁ Πολύκαρπος Λιώσης, συνεπεῖς εἰς τό κακόδοξον φρόνημά των
περί «Δυνάμει καί ὄχι Ἐνεργείᾳ»,
προσεχώρησαν δι᾽ αἰτήσεώς των εἰς
τήν Νεοημερολογιτικήν Ἐκκλησίαν
καί ἐγένοντο δεκτοί, ὡς ἐπίσκοποι
αὐτήν τήν φοράν καί διωρίσθησαν
εἰς ἐπισκοπάς καί ἀπέθανον ἐν τῇ
Κακοδοξίᾳ τοῦ Σχίσματος.
Τήν 7-9-1955, ἀπέθανεν ὁ πρώην
Φλωρίνης Χρυσόστομος Καβουρίδης,
ὁ πατριάρχης τοῦ ἑρμαφροδίτου Πιστεύω τοῦ Φλωρινισμοῦ: Ναί μέν

τό Νέον Ἡμερολόγιον δέν εἶναι
Ὀρθόδοξον καί δέν εἰσήχθη Κανονικῶς, ἡ Νεοημερολογιτική ὅμως
Ἐκκλησία εἶναι Ἔγκυρος καί Κανονική. Ναί μέν τό Παλαιόν
Ἡμερολόγιον εἶναι Πανορθόδοξος
θεσμός, οἱ Παλαιοημερολογῖται
ὅμως δέν εἶναι ἡ Ἔγκυρος καί
Κανονική Ἐκκλησία ἀλλά εἶναι
ὅπως οἱ Προτεστάνται !!!
Ὁ πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος
καί ὁ Κυκλάδων Γερμανός, ἀπέθανον

KHPY• EKK§H™IA™ OP£O¢O•øN - 249-

ἀμφότεροι καί ἐτάφησαν καί τό μνημόσυνον αὐτῶν ἀπώλετο μετ᾽ ἤχου.
Ἐξαπατήσαντες τόν κόσμον ἐπί 20 ἔτη,
δέν ἄφησαν διαδόχους διότι οὐσιαστικῶς ἐπίστευον ὅτι τό Νέον Ἡμερολόγιον
εἶναι ἡ Κανονική Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία.
Ἡ πεμπτουσία τῆς ὑπ᾽ αὐτῶν χρήσεως τοῦ «Δυνάμει καί ὄχι Ἐνεργείᾳ», δέν ἔγκειτο εἰς τό ὅτι πράγματι
ἀνέμενον τήν σύγκλησιν μιᾶς μελλούσης Συνόδου διά νά κρίνῃ τήν
Νεοημερολογιτικήν Ἐκκλησίαν, ἀλλά
εἰς τό ὅτι πραγματικῶς ἐπίστευον
ὅτι ἡ Νεοημερολογιτική Ἐκκλησία
ἦτο Κανονική καί Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, ἔχουσα Θείαν Χάριν καί ἐγκυρότητα εἰς τά Μυστήριά της καί εἰς
τάς Ἀποφάσεις της. Αὐτό προκύπτει
καί ἀπό τάς ἐπισήμους δημοσιεύσεις
των καί ἀπό τό ὅτι προσέφευγον εἰς
αὐτήν νά τούς ἀποκαταστήσῃ.
Μία ἐπί πλέον ἀπόδειξις τούτου προέκυψεν κατά τήν συνάντησιν ἀντιπροσωπειῶν τῶν Φλωρινικῶν καί τῶν
Ματθαιϊκῶν, εἰς τό Μετόχιον τοῦ Κορινθίας Καλλίστου (Πύλου 42, Κολωνός, Ἀθῆναι, τόν Ὀκτώβριον τοῦ 1966)
ἡ ὁποία ἐγένετο πρός διερεύνησιν τῶν
δυνατοτήτων ἑνώσεως. Εἰς αὐτήν τήν
συνάντησιν συμμετεῖχον οἱ, Κορινθίας
Κάλλιστος, Κιτίου Ἐπιφάνιος καί Μεσσηνίας Γρηγόριος, διά τήν Ματθαιϊκήν
πλευράν, καί διά τήν Φλωρινικήν, ὁ
Ἀρχιμανδρίτης Ματθαῖος Λαγγῆς, ὁ μοναχός Βίκτωρ Ματθαίου, ὁ μοναχός
Μάρκος Χανιώτης καί ὁ λαϊκός θεολόγος Σταῦρος Καραμῆτσος. Κατά τήν
διάρκειαν τῶν συζητήσεων, ὁ θεολόγος
Σταῦρος Καραμῆτσος διετύπωσε τήν
βεβαιότητα ὅτι «ἐάν ὁ Βρεσθένης Ματ-

KEO 35 READY.qxp:Layout 1

12/9/09

8:42 PM

Page 250

- 250-KHPY• EKK§H™IA™ OP£O¢O•øN

θαῖος εἶχε λάβει σύμψηφον ἀπό ἕνα
Νεοημερολογίτην Ἀρχιερέα, θά ἦσαν
ἐν τάξει αἱ χειροτονίαι του»!!! Τήν
ἀπροσδόκητον ταύτην δήλωσιν ἤλεγξεν δριμύτατα ὁ Φλωρινικός μοναχός
Μάρκος Χανιώτης, διά τῆς ἐπιτιμήσεως, «Κύριε Σταῦρο, Πίπτωμεν ἀπό
τῆς στιγμῆς ταύτης !» Τοῦτο δέ ἔπραξεν ὁ μοναχός Μάρκος, ὄχι διότι δέν
ἦτο σύμφωνος μέ τήν ἄποψιν Καραμήτσου περί τῆς ἐγκυρότητος τῆς Νεοημερολογιτικῆς Ἐκκλησίας, ἀφοῦ
ἄλλωστε ὁ ἴδιος τήν εἶχε παραδεχθῆ εἰς
πολλάς του δημοσιεύσεις καί εἶχε δεχθῆ
τήν ἐκ Νεοημερολογιτῶν χειροτονίαν
τοῦ Ἀκακίου, ἀλλά διότι ἦτο διπλωματικῶς ἄστοχον νά ἀποκαλυφθῇ ἡ θέσις
αὐτή εἰς τήν προκειμένην περίπτωσιν.
Ἄν κάποιος ὅμως ἀφήσῃ κατά μέρος ὅλα τά ἐπιχειρήματα τῶν Ματθαιϊκῶν, καί θελήσῃ νά δεχθῇ τήν κατηγορίαν τῶν Φλωρινικῶν, ὅτι τό 1948
ὑπῆρχον καί ἄλλοι Ὀρθόδοξοι Ἐπίσκοποι, τότε προσκρούει εἰς τό ἀμείλικτον ἱστορικόν ἐρώτημα: Ἐφ᾽ ὅσον
αἱ ὑφ᾽ ἑνός χειροτονίαι τοῦ Βρεσθένης ἦσαν παράνομοι, διότι ὑπῆρχον
καί ἄλλοι Ὀρθόδοξοι Ἐπίσκοποι, τότε
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ΔΙΑΤΙ, μετά τάς χειροτονίας τοῦ 1948,
ὅταν αὐτοί ἦσαν τρεῖς Ἐπίσκοποι,
καί μετά τό 1950, ὅταν αὐτοί ἦσαν
τέσσαρες, δέν συνεδρίασαν ὡς Σύνοδος νά καταδικάσουν τόν Βρεσθένης ἤ
καί νά προβοῦν εἰς χειροτονίας ἐπισκόπων οἱ ἴδιοι, διά νά ἀποδείξουν ὅτι
ὄντως ὑπῆρχον καί ἄλλοι Ὀρθόδοξοι
Ἐπίσκοποι οἱ ὁποῖοι εἶχον ἀγνοηθῆ;
Διότι δέν ἐπίστευον ὅτι εἶναι Σύνοδος καί ὅτι ἀποτελοῦν ἄλλην Ἐκκλησίαν, διαφορετικήν ἀπό τήν Νεοημερολογιτικήν.
Ἄρα καταρρίπτεται ὁλοσχερῶς καί δι᾽
ἕν ἀκόμη λόγον τό ἐπιχείρημά των, ὅτι
δῆθεν ὑπῆρχον καί ἄλλοι Ὀρθόδοξοι
Ἐπίσκοποι τό 1948, καί δέν δύνανται
πλέον νά ἀρνηθοῦν τήν ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ τῶν χειροτονιῶν Ἐπισκόπων ὑπό τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου.

Ἀπεδείχθη ἱστορικῶς ἀλλά καί
ἐκ τῆς ἰδίας αὐτῶν ὁμολογίας ὅτι
δέν ὑπῆρχεν ἄλλος Ὀρθόδοξος
Ἐπίσκοπος ὁ ὁποῖος νά ἠγνοήθη
ὑπό τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου εἰς
τάς χειροτονίας τοῦ 1948, καί
οὕτω καταρρίπτεται παντελῶς
καί ἡ δευτέρα κατηγορία των.

Τ Ρ Ι Τ Η Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α : Ὅ τ ι ἡ χ ε ι ρ ο τ ο ν ί α ἐ π ι σ κ ό π ο υ ὑ φ ᾽ ἑν ό ς
ἐπισκόπου εἶναι ἀνίσχυρος καί ἄκυρος.
Εἰς τήν κατηγορίαν αὐτήν οἱ Φλωρινοσεραφειμικοί ἐπικαλοῦνται τόν
Πρῶτον Ἀποστολικόν Κανόνα ὁ ὁποῖος
λέγει, «Ἐπίσκοπος ὑπό δύο ἤ τριῶν
ἐπισκόπων χειροτονείσθω». Κάνουν
ὅμως αὐθαίρετον ἐπίκλησιν καί αὐθαίρετον ἑρμηνείαν αὐτοῦ τοῦ Κανόνος.
Τόν ἐπικαλοῦνται αὐθαιρέτως, διότι
οὗτος ὁ Κανών θεωρεῖ ὡς ΔΕΔΟΜΕ-

ΝΗΝ τήν ΥΠΑΡΞΙΝ καί ἄλλων Ἐπισκόπων, ἤτοι τήν Ὕπαρξιν Συνόδου
Ἐπισκόπων. Τό 1948 ὅμως, ὅπως ἀπεδείχθη ἀνωτέρω, δέν ὑφίστατο Σύνοδος
Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων. Ὁ Βρεσθένης
Ματθαῖος ἦτο ὁ μόνος Ὀρθόδοξος Ἐπίσκοπος. Αὐτός μόνος διεκράτει ἕως τέλους ὅσα ἐπίστευεν καί ὡμολόγει ἐξ
ἀρχῆς καί βάσει τῶν ὁποίων ἐδέχθη τήν
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ἱερεῖς. Ποῦ λοιπόν ὑπῆρχον καί ἄλλοι
Ὀρθόδοξοι Ἐπίσκοποι τούς ὁποίους ὁ
Βρεσθένης Ματθαῖος ἠγνόησεν ὥστε
νά ἔχῃ ἐφαρμογήν ὁ Α´ Ἀποστολικός
Κανών; Οὐδαμοῦ.
Ὅλοι αὐτοί ἐπίστευον ἄλλα τό 1935
καί ἄλλα ἀργότερον, ὅπως ἐμφαίνεται ἐκ τῶν Ἐγκυκλίων των, τῶν
Ἐπιστολῶν των καί ἄλλων Δημοσίων Ἐγγράφων, καί ἐξ ὅλης τῆς ζωῆς
των καί μέχρι τοῦ θανάτου των. Δι᾽
αὐτό περιῆλθον εἰς ὁμολογιακήν ἀνυπαρξίαν. Οἱ ἀνύπαρκτοι εἰς τήν Ὀρθοδοξίαν δέν δύνανται νά κατηγορήσουν
τόν ὑπάρχοντα ἐν τῇ Ὀρθοδοξίᾳ, οὔτε
διά τό ὅτι ὑπάρχει οὔτε διά τό ὅτι μόνος
αὐτός ὑπάρχει. Ἐπικρίνοντες τόν μόνον
Ὀρθόδοξον Ἐπίσκοπον Βρεσθένης Ματθαῖον, ἐπικρίνουν τόν
ἑαυτόν των.
Διατί οἱ τέσσαρες
Παλαιοημερολογῖται,
ὁ πρώην Φλωρίνης, ὁ
Κυκλάδων, ὁ Χριστιανουπόλεως καί ὁ
Διαυλείας, οἱ ἔχοντες
τήν «ἐγκυρότητα»
τοῦ ἀριθμοῦ, ΔΕΝ
ἐχειροτόνησαν Ἐπισκόπους εἰς «κκανονικάς» χειροτονίας,
κανονικωτέρας κατ᾽
Ὁ‘ἀείμνηστος Πρωτοσύγκελος‘καί Ἀρχιγραμματεύς τῆς αὐτούς, τῶν χειροτοἹερᾶς Συνόδου Πρωθιερεύς Εὐγένιος Τόμπρος, ἐκ τῶν νιῶν τοῦ Βρεσθένης
στενῶν συνεργατῶν τοῦ Ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου Ματθαίου τό 1948;
Γ.Ο.Χ. Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος Ματθαίου Α´ (ΚαρΔιότι ἐψεύδοντο,
παθάκη). Συνέβαλε καθοριστικά εἰς τάς χειροτονίας ὑπεκρίνοντο, ἦσαν
τοῦ 1948 καί ἔμεινε πιστός ἕως θανάτου εἰς τό Πιστεύω
ΠΡΟΔΟΤΑΙ τῆς Ὀρτοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος. Φοβερός πολέμιος τοῖς ὑπεναντίοις.
θ ο δ ο ξ ί ας . Δ ι ᾽ αὐ τ ό

Κανονικήν Χειροτονίαν του τό 1935.
Ὁ Α´ Ἀποστολικός Κανών καί ὅσοι
ἄλλοι σχετικοί Ἱεροί Κανόνες ὑπάρχουν
θά εἶχον ἐφαρμογήν εἰς τήν περίπτωσιν τῶν χειροτονιῶν τοῦ 1948 ἐάν ὁ
Βρεσθένης Ματθαῖος ἦτο Πνευματικῶς
ἡνωμένος καί εἶχεν Ἐκκλησιαστικήν
Ἐπικοινωνίαν μετά τῶν ἄλλων τεσσάρων Ἐπισκόπων καί παρά ταῦτα ἐχειροτόνει μόνος του. Ὅμως ὁ Βρεσθένης
Ματθαῖος ἦτο δι᾽ ἐπισήμων Ἐγκυκλίων
χωρισμένος ἐκ μέν τῶν πρώην Φλωρίνης καί Δημητριάδος ἀπό τό 1937, ἐκ
δέ τοῦ Κυκλάδων ἀπό τό 1943. Ἐπί
πλέον, οἱ Χατζῆς καί Λιώσης κατά τήν
δεκαετίαν 1935-1945 εἶχον ἐπιστρέψει
καί πάλιν εἰς τό Νέον Ἡμερολόγιον ὡς
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ἀπέθανον καί ἐτάφησαν, ὄχι μόνον χειροτονηθείς. Ὁ δέ χειροτονηθείς καἄνευ διαδόχων, ἀλλά καί ἐν τῷ Σχί- θαιρεῖται καί ἐπαναφέρεται εἰς τήν
σματι ὡς ΚΑΚΟΔΟΞΟΙ. Διά τοῦ βίου τάξιν τῶν Μοναχῶν ἀπό τόν βαθμόν
των κατέστη δημοσίως φανερός ὁ τοῦ ᾽Επισκόπου, καί ὄχι ἀπό τόν βαθἐσωτερικός των κόσμος, τό πραγμα- μόν τοῦ Πρεσβυτέρου. Αὐτό ἀποδειτικό πιστεύω τῆς ψυχῆς των, ἡ παν- κνύει ὅτι ἔγινε ἡ εἰς Ἐπίσκοπον
τελής ἔλλειψις Ὀρθοδόξου φρονήματος χειροτονία του ὑφ᾽ ἑνός μόνον Ἐπισκόκαί τό ἐν αὐτοῖς ἐμφωλεῦον Αἱρετι- που, ἀλλά ἡ Σύνοδος δέν τήν δέχεται διά
κόν φρόνημα τοῦ Νεοημερολογιτικοῦ λόγους τούς ὁποίους αὐτή κρίνει.
ΟΥΝΙΤΙΣΜΟΥ.
Ἐάν ὅμως κρίνῃ ὅτι
ἦτο δικαιολογημένη ἡ
Εἰς τήν τρίτην κατηγορίαν αὐτήν οἱ Φλωὑφ᾽ ἑνός χειροτονία,
ρινοσεραφειμικοί
ὅπως ἔχει γίνει πολἑρμηνεύουν αὐθαιρέλάκις εἰς τήν Ἱστορίαν
τως τόν Α´ Ἀποστολιτῆς Ἐκκλησίας, τότε
ἀναγνωρίζει αὐτήν δι᾽
κόν Κανόνα, διότι οὗτος
ἐγγράφου Πράξεως,
ὁ Κανών, ὡς προελέχθη,
δέν καταδικάζει αὐτήν
ὄχι διά τελετῆς νέας
καθ᾽ ἑαυτήν τήν ὑφ᾽
χειροτονίας ἤ ἔστω χειἑνός χειροτονίαν ὡς
ροθεσίας ἤ διά συγχωἄκυρον καί ἀνίσχυρητικῆς εὐχῆς. Τοῦτο
ρον. Ὁ Πρῶτος Ἀποσημαίνει ὅτι ἰσχυρός
ὁ εἷς Ἐπίσκοπος εἰς τό
στολικός Κανών δέν
ὁρίζει ὅτι ὁ εἷς Ἐπίχειροτονῆσαι Ἐπισκόσκοπος δέν ἐξαρκεῖ
πους, ἀλλά διά νά μήν
«Ἡ
Χειροτονία
Ἐπισκόπου
διά τήν χειροτονίαν
προσκρούῃ εἰς τόν θεὙφ᾽ Ἑνός Ἐπισκόπου κατά τό
Ἐπισκόπου, οὔτε προ- Κανονικόν Δίκαιον τῆς Ὀρθο- σμόν τῆς Συνοδικόβλέπει ποινήν διά τόν δόξου Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας», τητος πρέπει νά συνμόνον του χειροτονή- Πρωθιερέως Εὐγενίου Τόμ- τρέχουν σοβαροί Ἐκπρου, ἔκδοσις Κήρυκος Γνησαντα ἤ διά τόν ὑφ᾽ σίων
κλησιαστικοί λόγοι,
Ὀρθοδόξων, Ἀθῆναι 1949
ἑνός χειροτονηθέντα.
ὅπως προανεφέρθη,
Ὅταν ὑπάρχῃ Σύνοδος Ἀρχιερέων διά νά χειροτονήσῃ μόνος του.
καί τελεσθῇ χειροτονία ἐπισκόπου ὑφ᾽
Ἐάν δηλαδή ὑπάρχῃ Σύνοδος ἀποἑνός ἐπισκόπου, τότε μόνον ἐγείρεται τελουμένη π.χ. ἀπό 20 Ἐπισκόπους
θέμα καί τότε ἐξετάζεται ἡ περίπτωσις καί 5 ἐξ αὐτῶν προβοῦν πραξικοκατά τό ποιόν καί τήν ἀντικειμενικήν πηματικῶς εἰς χειροτονίαν ἐπισκότης ὑπόστασιν, καί ἐάν ἡ Σύνοδος δια- που ἄνευ τῆς συμφώνου γνώμης καί
κρίνῃ δόλον ἤ ἀντικανονικότητα, τότε συγκαταθέσως τῆς Συνόδου μετά τοῦ
καθαιρεῖται καί ὁ χειροτονήσας καί ὁ Μητροπολίτου, ὁ ἀριθμός τῶν χειρο-
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τονησάντων δέν καθιστᾶ ἔγκυρον καί οὔτε εἷς ἄλλος Ἐπίσκοπος, ὅπως εἰς τήν
ἰσχυράν τήν χειροτονίαν, καίτοι αὕτη ἱστορικῶς ἀποδειχθεῖσαν περίπτωσιν
ἐτελέσθη ὑπό 5, ἀλλά καθαιροῦνται τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου τό 1948.
Ἰδού τί ἀναφέρεται εἰς τάς Ἀποκαί οἱ χειροτονήσαντες καί ὁ χειτοσ
τ
ο
λικάς Διαταγάς:
τονηθείς. Ἡ καθαίρεσις γίνεται ὄχι
«Ἐπίσκοπος ὑπό τριῶν ἡ δύο Ἐπιδιά τόν ἀριθμόν τῶν χειροτονησάντων, ἀλλά διά τήν ἀντισυνοδικότητα σκόπων χειροτονείσθω. Ἐάν δέ τις ὑπό
καί ἀντικανονικότητα τῆς ἐνεργείας. ἑνός χειροτονηθῇ Ἐπισκόπου, καθαιρείΚαί πάλιν, ἐάν μία Σύνοδος ἀποφα- σθω, καί αὐτός, καί ὁ χειροτονήσας αὐτόν.
Ἐάν δέ ἀνάγκη κατασίσῃ τήν χειροτονίαν
λάβῃ ὑπό ἑνός χειροἘπισκόπου, ἀλλά διά
τονηθῆναι, διά τό μή
συγκεκριμένους λόγους
δύνασθαι πλείονας παπεριστάσεων καί ἀνωραγενέσθαι, διωγμοῦ
τέρας βίας ἐμποδίζεται ἡ
ὄντος ἤ ἄλλης τοιαύτης
ἀποστολή περισσοτέαἰτίας, ψήφισμα κομιρων Ἐπισκόπων καί
ζέσθω τῆς ἐπιτροπῆς
ἀποστέλλεται ὑπό τῆς
πλειόνων Ἐπισκόπων»
Συνόδου μόνον εἷς διά
(Ἀποστολικαί Διατανά τελέσῃ τήν χειροτογαί, P.G. 1, 1124).
νίαν, τότε ἡ χειροτονία
Αἱ Ἀποστολικαί Διατααὐτή εἶναι νόμιμος καί
γαί, ὅταν ἀπαιτοῦν τήν
κανονική χωρίς νά καθίὑπό τριῶν ἡ δύο Ἐπισταται ἀνίσχυρος λόγῳ
τοῦ ὅτι τελεῖται ὑπό ἑνός «Γεννηθήτω Φῶς», Πρωθιε- σκόπων χειροτονίαν
καί ὄχι ὑπό δύο ἤ τριῶν ρέως Εὐγενίου Τόμπρου, Ἐπισκόπου προϋποἘπισκόπων ὅπως προ- Ἀθῆναι 1956, ἐν ᾧ γίνεται θέτουν ὅτι ἤδη ὑπάρβλέπεται ἀπό τόν Α´ ἐκτενής ἐξέτασις τῆς δογ- χουν τόσοι ἤ περισσόματικῆς πληρότητος καί
τεροι Ἐπίσκοποι εἰς τήν
Ἀποστολικόν Κανόνα. τῆς
ἀκεραιότητος τῆς χειΚαί ἐνῶ ὁ Α´ Ἀπο- ροτονίας Ἐπισκόπου ὑφ᾽ Ἐκκλησίαν καί, ΕΦ’
στολικός Κανών προ- Ἑνός Ἐπισκόπου καθώς ΟΣΟΝ ὑπάρχουν, ἀπαβλέπει 2 ἤ 3 χειροτο- καί Ἱστορική ἀναδρομή εἰς γορεύεται νά χειρονοῦντας, αἱ Ἀποστολι- Ἐκκλησιαστικά προηγού- τονῆται Ἐπίσκοπος ὑφ᾽
μενα τοιαύτης χειροτονίας
καί Διαταγαί διαλαμἑνός μόνον Ἐπισκόπου.
Αἱ αὐταί Ἀποστολικαί Διαταγαί,
βάνουν ὅτι δύναται καί εἷς Ἐπίσκοπος
νά χειροτονήσῃ μόνος του, ἀκόμη καί ἀκόμη καί ὅταν ὑπάρχουν πολλοί
ἄν ὑπάρχουν καί ἄλλοι Ἐπίσκοποι οἱ Ἐπίσκοποι, δέχονται τήν ὑφ᾽ ἑνός
ὁποῖοι ἐμποδίζονται καί δέν δύνανται χειροτονίαν Ἐπισκόπου, διωγμοῦ
νά παρασταθοῦν διά λόγους ἀνωτέρας ὄντος ἤ ἄλ λη ς ἀνωτέρας βίας καί
βίας. Πόσον μᾶλλον ὅταν δέν ὑπάρχει ἀνάγκης, ἀρκεῖ νά σταλῇ ψήφισμα
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τῶν μή δυναμένων νά
δηλαδή ἀδικαιολογήπ α ρα σ τ α θο ῦ ν ε ἰ ς τ ή ν
τως, δέν λαμβάνουν
χ ε ι ρ ο τ ο ν ί αν .
μ έ ρ ο ς . Δ έ ν ἀ π αγ ο ρεύεται νά χειροτοΔέν προκύπτει ὑπό
τῶν Ἱερῶν Κανόνων
νήσῃ εἷς, ἐφ᾽ ὅσον
ὑπάρχῃ μόνον εἷς καί
οὐδεμία πρόνοια καί
δέν ὑπάρχει ἄλλος.
οὐδέν συμπέρασμα ὅτι
ΔΕΝ ἀπαγορεύουν
ὁ Εἷς Ἐπίσκοπος ἀδυοἱ Κανόνες τήν ὑφ᾽ ἑνός
νατεῖ νά χειροτονήσῃ
χειροτονίαν ὡς ἀδυναἘπίσκοπον λόγῳ τοῦ
τοῦντος τοῦ ἑνός, ὡς
ὅτι εἶναι μόνον Εἷς.
μή ἔχοντος τήν πρός
Δέν συμπεραίνεται
τελείωσιν τοῦ Μυστηἀπό τούς Κανόνας ὅτι
εἶναι ἀμφισβητήσιμος ἤ «Ἡ Πραγματική Ἀλήθεια ρίου τούτου ἱερουργιἀνυπόστατος ἡ ὑφ᾽ ἑνός περί τοῦ Κύρους τῆς Χειρο- κήν ἱκανότητα.
τονίας Ἐπισκόπου Ὑφ᾽
Οὐδείς Κανών ὑπάρχειροτονία ἐπισκόπου Ἑνός
Ἐπισκόπου», ὑπό
αὐτή καθ᾽ ἑαυτή.
Ἁγιορειτῶν Μοναχῶν Ζη- χει καί οὐδείς Κανών
λωτῶν
τῶν Πατρίων Παρα- ἀναφέρει ὅτι ἀπαγοΔέν θεμελιοῦται Δογδόσεων,
Ἀθῆναι 1958
ματικῶς ἤ Κανονικῶς
ρεύεται νά χειροτονῆται
ἡ ἀδυναμία ἑνός Ἐπισκόπου νά χει- Ἐπίσκοπος ὑφ᾽ ἑνός ὅταν ΔΕΝ ὑφίροτονήσῃ ἐπίσκοπον μόνος του.
σταται ἄλλος Ὀρθόδοξος Ἐπίσκοπος,
Ἡ χειροτονία Ἐπισκόπου χει- ὅπως δέν ὑφίστατο εἰς τάς ἱστορικάς
ροτονηθέντος ὑφ᾽ ἑνός Ἐπισκόπου, χειροτονίας τοῦ 1948. Ἐάν ὑπῆρχε
αὐτή καθ᾽ ἑαυτή, εἶναι ΚΑΝΟ- τοιοῦτος Κανών, θά ἐλύετο ὁ Βρεσθένης
ΝΙΚΗ καί ΕΓΚΥΡΟΣ, ἀπό ΔΟΓ- Ματθαῖος ἀπό τήν ὑποχρέωσιν ἥν εἶχε
ΜΑΤΙΚΗΣ ἀπόψεως, καί οὐδέποτε νά χειροτονήσῃ Ἐπισκόπους. Χειροἠ μ φ ι σ β η τ ή θ η ἡ Δ Ο Γ Μ Α Τ Ι Κ Η τονήσας τό 1948, ὁ Βρεσθένης δέν
ΥΠΟΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ κατέλυσε τόν νόμον, ἀλλά τήν ἀνάγαὐ τ οῦ τ ῆς Ι ΕΡ ΩΣ ΥΝΗΣ, ὅτ αν κην ἐπλήρωσεν.
συντρέχουν σοβαροί λόγοι.
Ὁ Α´ Ἀποστολικός Κανών λοιπόν
Ὁ Α´ Ἀποστολικός Κανών καί οἱ διά τήν ἐφαρμογήν του προϋποθέτει
ἄλλοι σχετικοί Κανόνες, διά τήν ὅτι ὑπάρχουν περισσότεροι τοῦ ἑνός
ἐφαρμογήν των θεωροῦν δεδομένην Ἐπίσκοποι καί ὅτι ὑπάρχει Σύνοδος.
τήν ΥΠΑΡΞΙΝ καί ἄλλων Ὀρθοδό- Δέν ὁρίζει τήν ἰσχύν τῶν ἀριθμῶν
ξων Ἐπισκόπων. Ἀπαγορεύουν τήν αὐτῶν καθ᾽ ἑαυτῶν διά τήν δυνατότητα
χειροτονίαν ὑφ᾽ ἑνός καί κηρύσσουν τῆς τελέσεως τῆς χειροτονίας. Δέν κααὐτήν Ἄκυρον ΕΦ’ ΟΣΟΝ ὑπάρχουν θιστᾶ οὔτε τήν ὑπό πολλῶν χειροτοκαί ἄλλοι Ὀρθόδοξοι Ἐπίσκοποι, ἔστω νίαν ἔγκυρον λόγῳ τοῦ ἀριθμοῦ οὔτε
καί εἷς, καί διά λόγους ἀνεπαρκεῖς, τήν ὑπό ἑνός ἄκυρον λόγῳ τῆς ἀριθ-
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μητικῆς ἐλλείψεως. Ἀποβλέπει εἰς τήήν
ἑνότητα καί εἰς τήν συμμετοχήν ὅλης
τῆς Συνόδου, ὡς Ἀνωτάτου Ἐκκλησιαστικοῦ Θεσμοῦ Διοικήσεως καί ὡς
Ἑνιαίου Σώματος.
Ἐξ ἄλλου κατά τήν χειροτονίαν, ὡς
γνωστόν, ὅσοι Ἐπίσκοποι καί ἐάν
παρίστανται, ὁ εἷς χειροτονεῖ καί ὅλαι
αἱ εὐχαί, κατά τό Μέγα Εὐχολόγιον
καί κατά τόν Συμεών Θεσσαλονίκης
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(Κεφ. ΣΤ´), ἀναφέρονται εἰς πρῶτον
πρόσωπον ἑνικοῦ, δηλαδή εἰς τό πρόσωπον τοῦ ἑνός Ἀρχιερέως τοῦ τελοῦντος τήν χειροτονίαν καί ὄχι τῶν
λοιπῶν παρισταμένων. Ἡ εὐχή ἔχει
ὡς ἑξῆς: «Ἡ Χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος διά τῆς ἐμῆς μετριότητος προβάλλεταί σε τόν Θεοφιλέστατον Ἱερέα
καί ὑποψήφιον (τόν δεῖνα) Ἐπίσκοπον τῆς Θεοσώστου πόλεως (τῆσδε)».

ΠΟΙΑ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΕΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙᾼ
Οἱ Δεκατριμερῖται, ὡς καλοί ΟΥΝΙΤΑΙ τοῦ Νεοημερολογιτισμοῦ,
τήν μέν Ἐκκλησίαν τοῦ Νέου Ἡμερολογίου ἐκήρυξαν Δυνάμει καί ὄχι
Ἐνεργείᾳ Σχισματικήν καί τά Μυστήριά της Δυνάμει καί ὄχι Ἐνεργείᾳ ἄκυρα, τάς δέ χειροτονίας τοῦ
Βρεσθένης τό 1948 τάς ἀπεκήρυξαν
μετά βδελυγμίας ὡς Ἐνεργείᾳ ἄνευ
κύρους καί ἄνευ ἰσχύος.
Διά τό Νέον Ἡμερολόγιον καί διά
τά Μυστήρια τῶν Νεοημερολογιτῶν
ἐπεκαλέσθησαν τόν ἄσχετον μέ Σχίσματα καί Αἱρέσεις ὅρον «Δυνάμει καί
ὄχι Ἐνεργείᾳ». Διατί δέν ἐπεκαλέσθησαν τόν ὅρον αὐτόν ἐκεῖ ὅπου ἦτο σχετικός καί ἁρμόδιος, ἤτοι, διά τάς χειροτονίας τοῦ Βρεσθένης τό 1948;
Ἐάν ἦσαν ἔντιμοι, συνεπεῖς, ἀπροκατάληπτοι, σοβαροί Ἐκκλησιαστικοί
ἄνδρες καί ὄχι δικολάβοι ἀλχημισταί
οἱ ἐγείροντες τήν τρίτην κατηγορίαν
κατά τῆς ὑφ᾽ ἑνός χειροτονίας τοῦ
Βρεσθένης Ματθαίου τό 1948, καί
ἐάν πράγματι ἦτο ἀντικανονική ὡς
ἰσχυρίζονται, τότε θά ἔπρεπε νά

ἐπικαλεσθοῦν τόν ὅρον τοῦ «Δυνάμει καί ὄχι Ἐνεργείᾳ», ἕως ὅτου
συνέλθῃ Σύνοδος νά κρίνῃ τάς ὑφ᾽
ἑνός χειροτονίας καί μέχρι τότε θά
ἦσαν καί θά ἔπρεπε νά λογίζωνται
κανονικαί αἱ χειροτονίαι τοῦ Βρεσθένης. Βάσει τοῦ «Δυνάμει καί ὄχι
Ἐνεργείᾳ», οἱ Φλωρινικοί θά ἔπρεπε
νά ἀποδεχθοῦν τάς χειροτονίας τοῦ
Βρεσθένης τό 1948 ὡς κανονικάς καί
ἐγκύρους ἀκόμη καί νά μήν ἦσαν,
ἕως ὅτου ἀποφανθῇ περί αὐτῶν μία
ἁρμοδία Ὀρθόδοξος Σύνοδος.
Ἐξ ἄλλου αἱ Ἀποστολικαί Διαταγαί λέγουν: «Ἐάν δέ τις ὑπό ἑνός
χειροτονηθῇ Ἐπισκόπου, καθαιρείσθω, καί αὐτός, καί ὁ χειροτονήσας
αὐτόν». Τό δέ «καθαιρείσθω» σημαίνει ὅτι πρέπει νά συνέλθῃ Σύνοδος διά νά καθαιρέσῃ καί τόν
χειροτονήσαντα καί τόν χειροτονηθέντα, οἱ ὁποῖοι δέν εἶναι αὐτομάτως καθηρημένοι, ἀλλά πρέπει νά
κριθοῦν ὑπό Συνόδου. Ἕως ὅτου
ὅμως κριθοῦν καί κατακριθοῦν εἶναι
μόνον Δυνάμει καθηρημένοι καί ὄχι
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Ἐνεργείᾳ. Ἕως τότε τά μυστήριά
των εἶναι Ἔγκυρα καί Κανονικά
καί πρέπει νά γίνονται δεκτά.
Μόνον εἰς αὐτήν καί εἰς παρομοίας περιπτώσεις ἰσχύει ἡ χρῆσις
τοῦ ὅρου «Δυνάμει καί ὄχι Ἐνεργείᾳ », καί ὄχι εἰς τήν περίπτωσιν
τοῦ Τελεσιδίκως Ἀναθεματισθέντος
Νέου Παπικοῦ Ἡμερολογίου.
Ἀλήθεια, διερωτᾶται κάθε λογικός
ἄνθρωπος, διατί ὁ ὅρος «Δυνάμει καί
ὄχι Ἐνεργείᾳ » δέν ἐχρησιμοποιήθη
ποτέ ἀπό τούς Φλωρινοσεραφειμικούς, τούς ΟΥΝΙΤΑΣ τοῦ Νεοημερολογιτισμοῦ, διά τάς Χειροτονίας τοῦ
1948 καί ἐχρησιμοποιήθη κατά κόρον
διά τό Νέον Ἡμερολόγιον, ὅπου δέν
ἔχει οὔτε θέσιν οὔτε ἐφαρμογήν, ἀλλά
εἶναι ἄσχετος;
Δι᾽ αὐτό ὁ τρόπος τῆς Φλωρινικῆς
χρήσεως τοῦ ὅρου «Δυνάμει καί ὄχι
Ἐνεργείᾳ » δικαίως ἐχαρακτηρίσθη ὡς
σοφιστικός καί δικολαβικός, ὡς Πύθειος
χρησμός τοῦ Μαντείου καί ἀλχημεία.
Τόν ἐχρησιμοποίησαν διά λόγους
μαγγανείας, νά γοητεύσουν ὅσον τό
δυνατόν περισσοτέρους ὀπαδούς. Δέν
τόν ἐχρησιμοποίησαν διά λόγους πεποιθήσεως, διότι ἐάν ἐπίστευον τό
ἐπιχείρημά των θά ἐδέχοντο τήν ὑπό
τῶν Νεοημερολογιτῶν Καθαίρεσίν
των καί θά ἐπέστρεφον ὁλοταχῶς
ἐν μετανοίᾳ εἰς τάς τάξεις τοῦ Νέου
Ἡμερολογίου.
Πάλιν δέ, ἐάν εἶχον τήν ἀξιοπρέπειαν τῆς λογικῆς των οἱ ἀκριβολόγοι, οἱανδήποτε ἀντικανονικότητα
διέβλεπον εἰς τάς Χειροτονίας τοῦ
Βρεσθένης, θά τήν ἔθετον ὑπό τό
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πρῖσμα τοῦ «Δυνάμει καί ὄχι Ἐνεργείᾳ », καί θά τάς ἐδέχοντο ὡς ΚΑΝΟΝΙΚΑΣ, ἕως ὅτου ἐξετασθοῦν
ὑπό μελλούσης Συνόδου.
Δι᾽ αὐτό καί ὁ τρόπος τῆς χρήσεως τοῦ
ὅρου «Δυνάμει καί ὄχι Ἐνεργείᾳ » τούς
χαρακτηρίζει ὡς πολιτικούς διπλωμάτας,
λογικῶς ἀνεντίμους καί στρεπτοδίκους.
Ἐάν πρός στιγμήν γίνουν ἀποδεκτοί οἱ ἰσχυρισμοί τῶν Φλωριναίων,
ὅτι καί αὐτοί ἦσαν Ὀρθόδοξοι ὅταν ὁ
Βρεσθένης ἐχειροτόνησε μόνος του
καί δέν τούς ἔλαβεν ὑπ᾽ ὄψιν του, τότε
καί πάλι δέν θά ἔπρεπε νά ἀπορρίπτουν τάς Χειροτονίας τοῦ Βρεσθένης
τό 1948, ἀλλά βάσει τοῦ ὅρου «Δυνάμει καί ὄχι Ἐνεργείᾳ » θά ἔπρεπε νά
τάς δέχωνται ὡς Κανονικάς μέχρι νά
κριθοῦν ὑπό Συνόδου. Τοιαύτη Σύνοδος δέν ἔγινε ποτέ καί δέν ἔχουν καταδικασθῆ αἱ χειροτονίαι τοῦ 1948.
Ὁ κανών εἶναι ρητός καί σαφής: Ὁ
παραβαίνων κανόνα καί ὡς ἐκ τούτου
ἐπισύρων τήν ποινήν τῆς καθαιρέσεως, ΔΕΝ εἶναι καί ΔΕΝ δύναται νά
λογισθῇ ἐνεργείᾳ καθῃρημένος πρό
κρίσεως καί ἐμπράκτου ὑπό Συνόδου
καθαιρέσεως. Ἰδού ἡ σχετική διασάφισις ὑπό τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου: «Οἱ
Κανόνες προστάζουσι τήν Σύνοδον
τῶν ζώντων Ἐπισκόπων, νά καθαίρουν τούς ἱερεῖς, ἤ νά ἀφορίζουν, ἤ νά
ἀναθεματίζουν τούς λαϊκούς ὅπου παραβαίνουν τούς Κανόνας. Ὅμως ἄν ἡ
Σύνοδος δέν ἐνεργήσῃ ἐμπράκτως τήν
καθαίρεσιν τῶν ἱερέων, ἤ τόν ἀφορισμόν, ἤ ἀναθεματισμόν τῶν λαϊκῶν,
οἱ ἱερεῖς αὐτοί καί οἱ λαϊκοί οὔτε
καθῃρημένοι εἶναι ἐνεργείᾳ οὔτε
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ἀφωρισμένοι ἤ ἀναθεματισμένοι.
Ὑπόδικοι ὅμως, ἐδῶ μέν εἰς τήν καθαίρεσιν καί ἀφορισμόν ἤ ἀναθεματισμόν, ἐκεῖ δέ εἰς τήν Θείαν Δίκην. . . .
Ὅθεν σφάλλουσι μεγάλως ἐκεῖνοι οἱ
ἀνόητοι ὅπου λέγουσιν, εἰς τούς παρόντας καιρούς, ὅλοι οἱ παρά κανόνας
χειροτονηθέντες ἱερωμένοι εἶναι ἐνεργείᾳ καθῃρημένοι. Ἱεροκατήγορος
γλῶσσα εἶναι ἐκείνη ὅπου ἀνοήτως τά
τοιαῦτα λόγια φλυαρεῖ, μή νοοῦσα ὅτι,
ἡ προσταγή τῶν Κανόνων, χωρίς τήν
ἔμπρακτον ἐνέργειαν τοῦ β´ προσώπου, ἤτοι τῆς Συνόδου, εἶναι ἀτέλεστος, ἀμέσως καί πρό κρίσεως μή
ἐνεργοῦσα καθ᾽ ἑαυτήν. Αὐτοί οἱ ἴδιοι
Θεῖοι Ἀπόστολοι, φανερά ἐξηγοῦσι
τόν ἑαυτόν τους μέ τόν ΜΣΤ´ Κανόνα
τους, ἐπειδή δέν λέγουσι πώς ἤδη εὐθύς
ἐνεργείᾳ εὑρίσκεται καθῃρημένος . . .
ἀλλά καθαιρεῖσθαι προστάζομεν,
ἤγουν νά παρασταθῇ εἰς κρίσιν, καί
ἄν ἀποδειχθῇ πώς τοῦτο ἔκαμε, τότε
ἄς γυμνωθῇ, μέ τήν ἰδικήν σας ἀπόφασιν ἀπό τῆς Ἱερωσύνης, τοῦτο προστάσσομεν » (Ἅγιος Νικόδημος,
ὑποσημείωσις Γ´ Ἀποστολικοῦ Κανόνος, Ἱερόν Πηδάλιον, σελ. 4-5).

Ἄρα καί μέ βάσιν τό ἰδικόν
των σκεπτικόν τοῦ «Δυνάμει καί
ὄχι Ἐνεργείᾳ » καταρρίπτεται ὁλοσχερῶς ὡς ἀνίσχυρος καί ἀνυπόστατος καί ἡ τρίτη κατηγορία.
Ἐν συνόψει, διά τήν χειροτονίαν
Ἐπισκόπου οὐδαμοῦ εὑρίσκεται νομοθετημένον καί δή διά τήν τελείωσιν τοῦ
Μυστηρίου τῆς Ἱερωσύνης, ὅτι ἀπαιτεῖται ἡ τέλεσις τούτου ὑπό τριῶν Ἐπισκόπων ἤ ὑπό δύο ἤ ὑφ᾽ ἑνός. Οἱ ἀλή-
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στου μνήμης Κανονολόγοι Ζωναρᾶς
καί Βαλσαμών, ἑρμηνεύοντες τόν Δ´
Κανόνα τῆς Α´ ἐν Νικαίᾳ καί τόν ΙΓ´
τῆς ἐν Καρθαγένῃ περί χειροτονίας
Ἐπισκόπων (Σύνταγμα Θείων καί
Ἱερῶν Κανόνων ὑπό Ράλλη καί Ποτλῆ,
τόμ. Β´ 6.122, Τόμ. Γ´ 6.325 ) ὀρθῶς
διαγορεύουσιν ὅτι «περί ἐκλογῆς» πρόκειται καί οὐχί «περί χειροτονίας».
Ἐπίσης ὁ Ἅγιος Νικόδημος εἰς τήν ἐν
τῷ Ἱερῷ Πηδαλίῳ Ὑποσημείωσιν τοῦ
Α´ Ἀποστολικοῦ Κανόνος παραθέτει
τήν γνώμην τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ
Χρυσοστόμου περί «χειροτονίας ἀντί
ψήφου ἐκλαμβανομένης».
Εὑρίσκεται διάταξις τοῦ Α´ Ἀποστολικοῦ Κανόνος ἡ ὁποία ὁρίζει ὅτι
Ἐπίσκοπος χειροτονήσθω ὑπό Ἐπισκόπων δύο ἤ τριῶν, πλήν δέν ἀπαγορεύει τήν χειροτονίαν Ἐπισκόπου
ὑφ᾽ ἑνός Ἐπισκόπου, οὐδέ ἐξηγεῖ τόν
λόγον τῆς ἐννοίας «δύο ἤ τριῶν»
ἀντί τῆς πλέον καταλλήλου δι᾽ ἀπαγόρευσιν «τριῶν ἤ δύο », οὔτε κυρώσεις ἀπαγγέλλει κανονικάς διά
τήν μή τήρησιν τῆς διατάξεως.
Παρομοίως, εἰς τάς Ἀποστολικάς
Διαταγάς, Βιβλίον Γ´ 20, τό αὐτό περιέχεται χωρίς κάποιαν κύρωσιν διά
τήν μή τήρησιν τῆς Διαταγῆς, καί χωρίς τήν ἀπαγόρευσιν τῆς χειροτονίας
Ἐπισκόπου ὑφ᾽ ἑνός τοιούτου.
Οὐδεμία ἀπειλή ἀντικανονικότητος
ἐπικρέμμαται ἐπί τῶν Χειροτονιῶν
τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου τό 1948,
διότι οὐδείς συντρέχει λόγος ἀκυρότητος ἤ ἐλλείψεως νομίμων προϋποθέσεων διά τήν χειροτονίαν τῶν
συγκεκριμένων Ἐπισκόπων.
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΤΥΜΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΡΙΣΕΩΝ
ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΩΝ ΤΟΥ 1948
Ἐν κατακλείδι, συμπεραίνεται ὅτι,
αἱ δύο πρῶται ἀπό τάς προαναφερθείσας κατηγορίας κατά τῶν ὑφ᾽ ἑνός Χειροτονιῶν τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου τό
1948, δηλαδή ὅτι συνέστησαν ἐπαναστατικήν πρᾶξιν κατά τῆς Ἐκκλησίας
καί ὅτι ἠγνοήθησαν οἱ ἄλλοι Ἐπίσκοποι, οὐσιαστικῶς προϋποθέτουν τήν
ἐγκυρότητα τῆς Νεοημερολογιτικῆς
Ἐκκλησίας, ὅπερ ἔστι θέσις Βλάσφημος καί Αἱρετική καί ἀπορρίπτεται
ἀσυζητητεί. Οὔτε οἱ Νεοημερολογῖται
εἶναι Ὀρθόδοξοι, οὔτε ἐκεῖνοι οἱ Παλαιοημερολογῖται οἱ ὁποῖοι θεωροῦν
τούς Νεοημερολογίτας Δυνάμει μόνον
ἀλλ᾽ οὐ καί Ἐνεργείᾳ Σχισματικούς.
Ἡ δέ τρίτη κατηγορία, δηλαδή ὅτι
ὁ Βρεσθένης, προβαίνων μόνος του εἰς
Χειροτονίας Ἐπισκόπων τό 1948,
ἐτέλεσεν μυστήρια ἄκυρα καί ἀνίσχυρα,
ἔχει τήν βαρύτητα τῆς κατηγορίας
τῶν Ἑβραίων ὅτι, « οὗτος ἐθεράπευσεν τήν ἡμέραν τοῦ Σαββάτου».
Ἐκτός τῶν ἀνωτέρω αὐτῶν τριῶν
ἐπικρίσεων, ἀκούγεται κατά καιρούς
καί μία ἄλλη κατηγορία, ὅτι αἱ χειροτονίαι τοῦ 1948 εἶναι ἀντικανονικαί
διότι ὁ Βρεσθένης Ματθαῖος ἦτο εἷς
ἁπλοῦς τιτουλάριος Ἐπίσκοπος, ἄνευ
τοῦ δικαιώματος τοῦ χειροτονεῖν.
Οἱ τιτουλάριοι Ἐπίσκοποι, ὅταν
ὑπάρχῃ πλήρης καί κανονική Σύνοδος,
δέν ἔχουν τό δικαίωμα οὐδεμιᾶς ἱεροπραξίας πέραν τῶν ὅσων τούς ἀνατίθενται ἤ ὑπό τῶν Ἐπισκόπων τῶν
ὁποίων τυγχάνουν βοηθοί ἤ ὑπό τῆς

Συνόδου των. Οὔτε βεβαίως ἔχουν
ψῆφον εἰς τάς συνεδρειάσεις τῆς Συνόδου τῶν ἐν ἐνεργείᾳ Ἀρχιερέων.
Φαίνεται λοιπόν ἐκ πρώτης ὄψεως
πειστικόν τό ἐπιχείρημα τῆς κατηγορίας αὐτῆς, ἀλλά τό γεγονός ὅτι δέν
ἐχρησιμοποιήθη ὑπό τῶν συγχρόνων
τοῦ Βρεσθένης καί πολεμίων αὐτοῦ Δεκατριμεριτῶν Ἐπισκόπων, μαρτυρεῖ
ὅτι πρόκειται περί ἱστορικῶς ἀσχέτου
ἐπιχειρήματος διά τούς μή ἔχοντας περί
τά Ἐκκλησιαστικά γνῶσιν.
Ἐάν πράγματι ἴσχυεν ὡς κατηγορία, τότε:
1) Διατί δέν τήν ἐχρησιμοποίησαν
ἐναντίον τοῦ Βρεσθένης οὔτε ὁ πρώην
Φλωρίνης οὔτε οἱ περί αὐτόν, ἐνῶ θά
ἔπρεπε νά εἶναι μία ἐκ τῶν πρώτων
κατηγοριῶν εἰς βάρος του;
2) Διατί δέν ἤλεγξαν τόν Βρεσθένης διά
τάς χειρορονίας Ἱερέων, Ἱεροδιακόνων καί Μοναχῶν τάς ὁποίας ἐτέλεσεν ἀπό τό 1935 ἕως τό 1948;
3) Διατί τόν ἐδέχοντο μετά ψήφου εἰς
τάς συνεδριάσεις τῆς Συνόδου καί εἰς
τάς Ἐγκυκλίους πρό τοῦ 1937;
4) Ἐκτός τοῦ Βρεσθένης, τιτουλάριοι
ἦσαν καί ὁ Μεγαρίδος Χριστόφορος
καί ὁ Διαυλείας Πολύκαρπος καί ὁ
Κυκλάδων Γερμανός.
5) Ὁ πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος
ἦτο ΠΡΩΗΝ, δηλαδή δέν ἦτο οὔτε
κἄν τιτουλάριος, καί ὅμως προέβη εἰς
χειροτονίας καί Ἱερέων καί Ἱεροδιακόνων, καί συμμετεῖχεν μέ ψῆφον εἰς
τάς χειροτονίας ἐπισκόπων τό 1935.
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6) Διατί οἱ τιτουλάριοι,
Ἐπίσκοποι, χωρίς ποτέ
νά δημιουργηθῇ θέμα
Κυκλάδων, Μεγαρίδος
ὅτι ἦσαν τιτουλάριοι.
καί Διαυλείας, μετά τοῦ
Πρέπει νά σημειωθῇ
πρώην καί οὔτε κἄν τιτουλαρίου Φλωρίνης,
ὅτι ὁ βαθμός τῆς Ἀρχιεἐτέλουν Μυστήρια, συρωσύνης τόν ὁποῖον ἔχει
νεδρίαζον ὡς Σύνοδος
ὁ τιτουλάριος εἶναι ἀπακαί ἐχειροτόνουν κληραλάκτως ὁ ἴδιος μέ τόν
ρικούς καί μοναχούς;
τοῦ Πατριάρχου, Μητρο7) Διατί ἐδέχθησαν τούς
πολίτου, Ἀρχιεπισκόπου
ἤ Ἐπισκόπου. Ἡ διαφορά
ὑπό τοῦ Βρεσθένης χειεἶναι καθαρῶς διοικητική
ροτονηθέντας Ἱερεῖς καί
καί ὄχι διαφορά ἱερωσύΔιακόνους καί Μοναχούς,
νης. Ἡ Σύνοδος, μέ ἁπλῆν
ὅπως τόν Αὐξέντιον Πάἀπόφασιν, ἄνευ ἄλλης
στραν, Ματθαῖον Λαγγῆν,
τινός ἱεροπραξίας, δύΚαλλιόπιον Γιαννακουναται νά προάγῃ τόν
λόπουλον καί ἄλλους ἐάν
τιτουλάριον εἰς οἱανδήἦσαν ἄκυροι αἱ χειροτοποτε διοικητικήν θέσιν,
νίαι των ὡς ὑπό τιτουλαἐν ἐνεργείᾳ Ἐπισκόπου,
ρίου γενόμεναι;
8) Διατί δέν τοῦ ἀπηἈρχιεπισκόπου, Μητρογόρευσαν μετά τό 1935 Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τῶν Γ.Ο.Χ. πολίτου ἤ καί Πατριάρνά τελῇ Μυστήρια καί Ἑλλάδος ΜΑΤΘΑΙΟΣ Α´ φέρων χου.
Ἀρχιερατικόν Μανδύαν,
Μέ τήν λογικήν τῆς
νά λειτουργῇ ἐκτός τῆς ἔργον τῆς ἀδελφότητος τῆς
Μονῆς του. εἰς Ἀθήνα, Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Πευ- κατηγορίας αὐτῆς, τό
Πειραιᾶ καί ἀλλοῦ, καί κοβουνοϊατρίσσης Κερατέας 1935, μόνον ὁ ΔημηἈττικῆς, κατά τό 1975
νά προβαίνῃ εἰς χειροτριάδος καί ὁ Ζακύντονίας κληρικῶν καί μοναχῶν, ὡς θου ἦσαν ἐν ἐνεργείᾳ Ἐπίσκοποι. Ὁ
Κανονικός Ἐπίσκοπος;
δέ Φλωρίνης δέν ἦτο κἄν τιτουλάριος,
9) Διατί δέν ἀπηγορεύθη εἰς τούς ἀλλά πρώην. Ὁπότε, αἱ Χειροτονίαι τοῦ
ἄλλους τρεῖς τιτουλαρίους καί εἰς τόν 1935 ἔγιναν ὑπό δύο καί ὄχι ὑπό τριῶν.
πρώην νά ἐνεργοῦν τά τῶν ΚανοἘπί πλέον, πλήν τῶν ἀνωτέρω δύο
νικῶν ἐν ἐνεργείᾳ Ἐπισκόπων;
ἐν ἐνεργείᾳ ἐπισκόπων, οὐδείς ἄλλος
Διότι, καίτοι τό 1935, οἱ τέσσαρες εἶχε Κανονικῶς τό δικαίωμα νά τελῇ
χειροτονηθέντες ἐπίσκοποι ἦσαν τιτου- Μυστήρια ἤ ἄλλην ἱεροπραξίαν ὡς ἐν
λάριοι, καί ὁ Εἷς, ὁ Φλωρίνης, ἦτο πρώην, ἐνεργείᾳ Ἐπίσκοπος. Καί ὅταν ὁ Ζαὅλοι των ἐτέλουν ὅλα τά μυστήρια, Γά- κύνθου ἐπέστρεψεν εἰς τήν Κακοδοξίαν,
μους, Βαπτίσεις καί Χειροτονίας κλη- ἤτοι, ἀπό τό Θέρος τοῦ 1935, ὁ μόνος
ρικῶν καί μοναχῶν, ὡς ἐν ἐνεργείᾳ Κανονικός ἐν ἐνεργείᾳ Ἐπίσκοπος ἦτο
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αὐτή μία ἀκόμη ἀνυπόὁ Δημητριάδος. Μετά δέ
στατος καί ἀνίσχυρος κατήν ὁριστικήν πτῶσιν
τηγορία, καθώς καί ἡ περί
τοῦ Δημητριάδος εἰς τήν
Δυνάμει καί Ἐνεργείᾳ
Κακοδοξίαν τοῦ Νεοημερολογιτισμοῦ καί τόν
σοφιστεία καί ἀλχημεία.
θάνατόν του, δέν ὑπῆρχε
Ἐάν κατά τό διάστημα
1935-1943, ὅτε ὑπῆρχον
οὐδείς ἐν ἐνεργείᾳ Κανονικός Ἐπίσκοπος.
καί ἄλλοι Ὀρθόδοξοι ἘπίἸδού ποῦ ὁδηγεῖ τό διασκοποι, ὁ Βρεσθένης Ματστροφικόν καί φρενοβλαθαῖος εἶχε προβῆ μόνος
βές τοῦτον ἐπιχείρημά
του εἰς χειροτονίαν Ἐπιτων καί ἡ ἔλλειψις Ἐκκλησκόπου, τότε καί μόνον
σιαστικῆς γνώσεως καί
τότε θά ἦτο αὐτή ἡ ὑφ᾽
καταρτήσεως.
ἑνός τελεσθεῖσα χειροἩ πραγματικότης εἶναι
τονία μεμπτή καί ἔγκληὅτι τό 1935, οἱ Δύο ἐν
τος.
Ἐφρύαξεν ὅμως ὁ
ἐνεργείᾳ Ἐπίσκοποι, οἱ
Τέσσαρες τιτουλάριοι
ἐχθρός τῆς Ἐκκλησίας
Διάβολος διότι οὐκ ἠδυκαί ὁ Εἷς πρώην, ἐνήρνήθη νά καταπνίξῃ τήν
γουν ὅλοι ὡς Κανονικοί
ἐπί γῆς Βασιλείαν τοῦ
Ἐπίσκοποι, μέ ὅλα τά διἩ Ἁγία Ἄννα,
καιώματα τῶν ἐν ἐνεργείᾳ ἔργον τοῦ Ἁγίου Πα- ΘΕΟΥ, τήν Ἐκκλησίαν.
Κανονικῶν Ἐπισκόπων, τρός ἡμῶν Ματθαίου, Ὅταν εἶχε μέ τό μέρος
Ἅγιον Ὄρος, 1924
του τήν ἰσχύν τῶν ἀριθχωρίς νά ὑφίσταται μετξύ
των πρόβλημα ἀμφισβητήσεως, τιτου- μῶν καί τάς ἐξουσίας τοῦ κόσμου, τά
λαρίων ἤ μή. Ὅλοι των ἐνήργουν ὡς ἀσθενῆ κατίσχυσαν αὐτοῦ καί τά
μία Σύνοδος ἐν ἐνεργείᾳ Ἐπισκόπων, ἐξουθενωμένα ἐβάστασαν τήν Χάριν
καί τοῦτο ὄχι ἀπό περιφρόνησιν τῆς κα- τοῦ Θεοῦ εἰς τό καῦμα τῆς ἡμέρας.
νονικῆς τάξεως ἤ λόγῳ ἀναρχίας, ἀλλά
Διά τοῦτο οἱ δοῦλοι τοῦ Σατανᾶ
διότι ἡ Ἐκκλησία εὑρίσκετο εἰς ἐμπερί- πνέουν μαίνεα κατά τοῦ δούλου τοῦ
στατον κατάστασιν, ἄχρι καιροῦ.
Θεοῦ Βρεσθένης Ματθαίου. Πολύ
Τά περί ἀκυρότητος τῶν χειροτο- θά τό ἤθελον νά ἰδοῦν καί εἰς τήν
νιῶν τοῦ 1948 ἐπειδή δῆθεν ὁ Βρεσθέ- Ἑλλάδα νά ἐξαφανίζεται ἡ Ἐκκληνης Ματθαῖος ἦτο τιτουλάριος ἔχουν σία τοῦ Χριστοῦ, διά τοῦ Νεοημεροἱστορικῶς ἀποδειχθῆ κεναί φλυαρίαι. λογιτισμοῦ, νά καταποντίζεται εἰς
Ἀποδεικνύεται λοιπόν κακόβουλος, τό Σχίσμα καί εἰς τήν Αἵρεσιν τοῦ
ἀνιστόρητος καί ἄσχετος ἡ κατηγορία Ἀντιχρίστου Οἰκουμενισμοῦ ὅπως
αὐτή περί τιτουλαρίου. Ὅπως καί αἱ ἔγινε παντοῦ. Δέν τό ἐπέτρεψεν
προηγούμεναι κατηγορίαι, εἶναι καί ὅμως ὁ Τρισάγιος Θεός.
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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.
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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.
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Η) ΑΙ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΙ ΤΟΥ 1948 ΩΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝ ῼ ΑΝΤΙΜΕΤΡΩΝΤΑΙ ΑΙ ΜΕΤΕΠ Ε Ι Τ Α Ε Ξ Ε Λ ΙΞ Ε Ι Σ Ε Ι Σ Τ Η Ν Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Α Ν
Τ ΩΝ Α ΠΟ Μ ΑΤΘ ΑΙ ΟΥ ΠΡΟΕΡΧ ΟΜΕΝΩΝ
Γ .Ο. Χ . Ε ΛΛΑΔΟΣ
Εἰς τήν Ἐκκλησίαν, ὅπου ἡ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ ἀπονέµεται προσωπικῶς
εἰς τόν κάθε ἄνθρωπον, ὅταν ∆ιάδοχοι τῶν Ἀποστόλων ἤ ∆ιάδοχοι τῶν ∆ιαδόχων τῶν Ἀποστόλων ἐκπίπτουν τῆς Ἀποστολικῆς Πίστεως καί τῆς Ἀποστολικῆς ∆ιαδοχῆς, τότε δέν ἐνοχοποιοῦνται οἱ προκάτοχοί των οὔτε ἀµαυρώνεται
ἡ µνήµη τῶν προκατόχων των, οὔτε ἡ Ἐκκλησία µειώνεται ἤ ἐνοχοποιεῖται,
ἀλλά µᾶλλον βαρύνεται ἡ ἰδία αὐτῶν πτῶσις ἐκ τῆς ἀθετήσεως τοσαύτης καί
τοιαύτης παρακαταθήκης, ὑπό τηλικούτων Ἁγίων ἀνδρῶν παραδοθείσης. Παροµοίως βαρύνει εἰς τούς ὤµους τῶν ∆ιαδόχων τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου ἡ
κληροδότησις τοῦ ἐπισκοπικοῦ ὠµοφορίου τό ὁποῖον ἐκεῖνος, ἐκ τοῦ ὕψους τῆς
Ὀρθοδόξου Ὁµολογίας τῆς Πίστεως καί Ἐκκλησιολογίας, Κανονικῶς καί
ἡγεµονικῷ τῷ πνεύµατι ἐπρονόµευσεν.
Αἱ Χειροτονίαι Ἐπισκόπων ὑπό τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου τό 1948 εἶναι
Σηµαντικός Σταθµός εἰς τήν Ἐκκλησιαστικήν Ἱστορίαν καί Ὁρόσηµον εἰς τήν
ἐν χρόνῳ πορείαν τῆς ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ τοῦ ΘΕΟΥ:
Αἱ Χειροτονίαι τοῦ 1948 ἀποτελοῦν πράξεις Ὀρθοδόξου Ὁµολογίας καί
Καταδίκης τῆς γενικευµένης Κακοδοξίας, διότι ἡ Πίστις τῶν Ἁγίων Πατέρων
καί τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων ἐγκατελείφθη ὑπό τῶν Οἰκουµενιστῶν Νεοηµερολογιτῶν, ἀπεµπολήθη ὑπό τῶν τεσσάρων παλαιφάτων Πατριαρχείων καί τῶν
κοινωνούντων αὐτοῖς Τοπικῶν Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν.
Αἱ Χειροτονίαι τοῦ 1948 συνιστοῦν ὑψίστην µαρτυρίαν τῆς Ὀρθοδόξου Συνειδήσεως, ὅτι οἱ Νεοηµερολογῖται καί οἱ κοινωνοῦντες αὐτοῖς ἐξέπεσον τῆς Μιᾶς,
Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, καί ἀπώλεσαν τήν Θείαν Χάριν.
Αἱ Χειροτονίαι τοῦ 1948 συντελοῦν εἰς τήν Ἑνότητα τῆς Πίστεως καί τήν κοινωνίαν τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, µέ τό νά διαφυλάσσουν τήν Ἀποστολικήν Πίστιν,
µέ τό νά συνεχίζουν τήν Ἀποστολικήν ∆ιαδοχήν, µέ τό νά διατηροῦν ἀνοικτόν
διά τούς ἀνθρώπους τόν Οἶκον τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων τῆς Θείας Χάριτος, µέ τό
νά οἰκονοµοῦν διά τάς ἐπερχοµένας γενεάς τήν Ἄκτιστον Θείαν Χάριν, µέ τό νά
κληροδοτοῦν εἰς τό µέλλον τό Μυστήριον τῆς Ἱερωσύνης ὅπερ διά τῶν Ἀποστό-
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λων παρελήφθη, µέ τό νά παραδίδουν τοῖς µέλλουσι τυχεῖν σωτηρίας
τήν δωρεάν τῆς ὑπό τοῦ Θεοῦ
υἱοθεσίας, µέ τό νά ἑνώνουν εἰς τό
ὑπάρχον Σῶµα τῆς Θείας Χάριτος
τοῦ Χριστοῦ τά λογικά κτίσµατα
τῶν µελλόντων γενεῶν, µέ τό νά
ἐνσωµατώνουν νέα µέλη εἰς τό
Σῶµα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ ΘΕΟΥ.
Ὁ βραχύσωµος Βρεσθένης
Ματθαῖος ἀνεδείχθη ὑψηλός τῆς
Ἐκκλησίας ἀνήρ. Εὐθυτενῶς ᾔρθη
εἰς τό ὕψος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς του
εὐθύνης καί εἰς τάς δυσµάς τοῦ βίου
του, τό 1948, µόνος Ὀρθόδοξος
Ἐπίσκοπος ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καί
τῶν ἀνθρώπων, ὡς µόνος πρός τοῦτο
ἔχων τήν ἐξουσίαν, τῇ ἐπινεύσει
Θεοφάνεια 6-1-1949
τοῦ Παναγίου καί Τελεταρχικοῦ
Ἐπί τῆς ἐξέδρας εἰς τόν παραθαλάσσιον
Πνεύµατος, ἐχειροτόνησεν Ἐπιχῶρον τοῦ Φαλήρου Πειραιῶς διακρίνεσκόπους ποιµαίνειν τήν Ἐκκλησίαν ται ὁ Ἀείμνηστος Βρεσθένης Ματθαῖος,
Κυρίου τοῦ Θεοῦ. «Τό Πνεῦµα τό εἰς δημόσιον μαρτυρίαν τῆς Ὀρθοδόξου
Ἅγιον ἔθετο Ἐπισκόπους, ποιµαί- Συνειδήσεως, μετά τῶν Πατρῶν Ἀνδρέου,
νειν τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Κυρίου Κορινθίας Καλλίστου καί πρωτοσυγκέλλου π. Εὐγενίου Τόμπρου. Ὁ ἀριστερά
καί Θεοῦ » (Πράξ. Κ´ 28), διά τῶν εὑρισκόμενος Διάκονος εἶναι ὁ Ματθαῖος
χειρῶν τοῦ Ἀρχιερέως τοῦ Θεοῦ
Λαγγῆς, ὁ ὁποῖος μετά τοῦ Βίκτωρος
τοῦ Ὑψίστου, Βρεσθένης Ματ- Ματθαίου ἐπρόδωσαν τόν Βρεσθένης 12
ἡμέρας μετά τήν κοίμησίν του καί προσεθαίου Καρπαθάκη.
Ἀλλά τί ἔµελλεν γενέσθαι µετά χώρησαν εἰς τάς τάξεις τοῦ ἀρνητοῦ τῆς
Ὀρθοδοξίας πρώην Φλωρίνης.
τήν ἄφιξίν του; Ἀµέσως µετά τήν
ὁσίαν κοίµησίν του τό 1950 ἤρχισεν ἐκ τοῦ κύκλου τῶν πνευµατικῶν του τέκνων καί τῶν στενῶν του συνεργατῶν ἡ πρός τήν κακοδοξίαν φυλλορροή καί
πτῶσις, ἡ πρός τούς κιβδηλορθοδόξους ∆εκατριµερίτας προσχώρησις καί ἡ
µετ᾽ ἐκείνων ἀπό ἡγετικῆς θέσεως δραστηριοποίησις.
Ὁ ἐκ τῶν πλησιεστέρων τοῦ Βρεσθένης, ὁ Μοναχός Βίκτωρ Ματθαίου, (ὅστις
τό ἐπώνυµον «Ματθαίου», τό ἔλαβεν αὐτοβούλως διά δικαστικῆς διαδικασίας
ἀπό ἐξέχοντα σεβασµόν πρός τόν Ἐπίσκοπόν του, ἐνῶ τό ἀρχικόν ἐπώνυµόν
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του ἦτο «Σταµατούλης»), ἐξέπεσεν µόλις 12 ἡµέρας µετά τήν κοίµησιν τοῦ Γέροντός του καί προσεκολλήθη εἰς τούς Ἐκκλησιαστικούς Ἀντιπάλους τοῦ Βρεσθένης καί πολεµίους τῆς Ἐκκλησίας τοῦ ΘΕΟΥ, τούς ἐπαµφοτερίζοντας
πρώην Φλωρίνης καί τούς ὑπ᾽ αὐτόν ΟΥΝΙΤΑΣ τοῦ Νέου Ἡµερολογίου.
Ὁ ἐκπεσών µοναχός Βίκτωρ, ὡς ἄλλος Ἑωσφόρος, παρέσυρεν εἰς τήν
πτῶσιν πολλούς ἀκόµη. Μεταξύ αὐτῶν ἦτο ὁ πνευµατικός π. Λουκᾶς Καραΐσκος, ὅστις χάριτι Θεοῦ ἐπέστρεψεν ἀργότερον καί πάλιν εἰς τήν Ὀρθοδοξίαν.
Παροµοίως ἀπελάκτισαν οἱ ∆ιάκονοι Ματθαῖος Λαγγῆς καί Καλλιόπιος Γιαννακουλόπουλος καί ἀρκετοί Μοναχοί, πολλοί ἐκ τῶν ὁποίων πάλιν ἐπέστρεψαν, διαπιστώσαντες τήν πλάνην τοῦ Βίκτωρος καί τοῦ πρώην Φλωρίνης.
Πολύ ἀργότερον, τό 1977, ἠκολούθησεν εἰς τό ἴδιον πτῶµα καί ὁ διά τῶν
χειρῶν τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου χειροτονηθείς Κορινθίας Κάλλιστος, ὅστις
ἀπήχθη πρός τούς ἀντι-Ματθαιϊκούς Φλωρινο-Σεραφειµικούς, µετῆλθε πολλῶν
αὐτοαναιρέσεων, µετέλαβε πολλῶν Καθαιρέσεων, ἐξεδιώχθη τῆς Μονῆς του
καί ἀπεβίωσεν ἐν τῇ Κακοδοξίᾳ.
Οὗτοι πάντες ἠκολούθησαν εἰς τήν πτῶσιν τούς πρό τῆς κοιµήσεως τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου ἀπολακτίσαντας, Ἀκάκιον Παππᾶν, Κοσµᾶν Καράµπελαν,
Ἀρτέµιον Ξενοφωντινόν, Ἀντώνιον Ντούλιαν, Χρυσόστοµον Κιούσην. Αὐξέντιον Πάστραν, Γερόντιον Μαργιόλην, Μάρκον Χανιώτην.

Ο ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΕΚ ΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΠΡΟΑΓΕΙ
ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ
∆ιά τήν Ἱστορίαν, πρέπει νά ἀναφερθῇ καί µία κατά παραχώρησιν Θεοῦ ἀποκαλυπτική λεπτοµέρεια. Ὁ µοναχός Βίκτωρ Ματθαίου, ὁ ὁποῖος εἶχε συµβάλει τά µέγιστα εἰς τόν
Ἱερόν Ἀγῶνα καί εἰς τήν πραγµατοποίησιν τῶν χειροτονιῶν τοῦ 1948, προσπαθῶν ἐκ τῶν ὑστέρων νά
πολεµήσῃ τό ἔργον τοῦ Πνευµατικοῦ του Πατρός
Ματθαίου καί νά ἀποστασιοποιηθῇ ἀπό τούς ∆ιαὉ Μοναχός Βίκτωρ Ματθαίου, τό πρώην
πνευματικόν τέκνον τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου.
Ἠργάσθη ἐπί πολλά ἔτη εἰς τό πλευρόν
τοῦ πνευματικοῦ του πατρός καί συνήργησεν
τά μέγιστα εἰς τάς χειροτονίας τοῦ 1948. Ἐν
τέλει, ὅμως, ἐπρόδωσεν οἰκτρῶς τόν πνευματικόν του πατέρα, προκαλέσας τήν Ἀποστασίαν
τοῦ 1950 καί προσχωρήσας εἰς τό Οὐνιτικόν
Κίνημα τοῦ πρώην Φλωρίνης. Ἀπέθανε τήν 2αν
Ὀκτωβρίου 1973, εἰς ἡλικίαν 64 ἐτῶν.
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δόχους αὐτοῦ, ἐνήργησεν ἄθελά του ὑπέρ αὐτοῦ. Συνέταξε προσωπικῶς ὁ ἴδιος τήν
∆ιαβόητον Ἐγκύκλιον ὑπ᾽ ἀριθµόν 13/26-5-1950 καί ἐνήργησεν ὥστε νά τήν ὑπογράψουν οἱ τέσσαρες πολέµιοι τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ καί ἐπικριταί τοῦ Βρεσθένης, ἤτοι, ὁ πρώην Φλωρίνης, ὁ Κυκλάδων, ὁ Χριστιανουπόλεως καί ὁ ∆ιαυλείας.
∆ιατί ὅµως ὁ µοναχός Βίκτωρ δέν ἠρκέσθη εἰς τήν ἀπό 29-10-1948 Ἐγκύκλιον τοῦ πρώην Φλωρίνης, εἰς τήν ὁποίαν ὁµολογεῖται ὅτι εἶναι Σχισµατική ἡ
Νεοηµερολογιτική Ἐκκλησία; ∆ιότι ἐγνώριζεν ὅτι εἶναι ψευδής καί εἰκονική.
∆ιά τῆς ὑπογραφῆς τῆς Ἐγκυκλίου αὐτῆς παρέσυρε λαϊκούς, Μοναχούς καί
Κληρικούς νά ἀποσκιρτήσουν τῆς Ὀρθοδοξίας καί νά προσχωρήσουν εἰς τούς περί
τόν Φλωρίνης ΟΥΝΙΤΑΣ τοῦ Νεοηµερολογιτισµοῦ, προεκάλεσε τήν Ἀποστασίαν
τοῦ 1950, καί ἐκήρυξε γενικόν πόλεµον εἰς τάς Ἱεράς Μονάς τοῦ κτίτορος Βρεσθένης Ματθαίου, διεγείρων µεταξύ τῶν µοναχῶν διαπληκτισµούς, διαµάχας,
ὕβρεις, ξυλοδαρµούς, καί δικαστικούς ἀγῶνας.
Ἐπειδή ὅµως ὁ Θεός καί ἐκ τῶν πολεµίων τῆς Ἐκκλησίας παράγει ὄφελος διά τήν
Ἐκκλησίαν Του καί ἐπειδή τούς πολέµους κατά τῆς Ἐκκλησίας τούς χρησιµοποιεῖ ὑπέρ
τῆς Ἐκκλησίας, ἡ Ἐγκύκλιος ὑπ᾽ ἀριθµόν 13/26 - 5 - 1950 ἀπεδείχθη ἡ Μεγαλυτέρα
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΙΣ καί ΜΑΡΤΥΡΙΑ τῆς Κανονικότητος τῶν Χειροτονιῶν τοῦ Βρεσθένης τό 1948, συµφώνως καί πρός τό Ἀρχαῖον ρητόν: «Οὐδέν κακόν ἀµιγές καλοῦ».
∆ιά τῆς ἐν λόγῳ Ἐγκυκλίου τῶν τεσσάρων Παλαιοηµερολογιτῶν Ἐπισκόπων, παρέχεται ὑπό τῶν ἰδίων ἡ µεγαλυτέρα ΙΣΤΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΒΕΒΑΙΩΣΙΣ ὅτι κατά τό 1948,
ὅταν ὁ Βρεσθένης Ματθαῖος, µετά τήν ἄρνησιν ἐκείνων νά ἀποκηρύξουν τήν Νεοηµερολογιτικήν Ἐκκλησίαν ὡς Σχισµατικήν καί νά συµπράξουν µετ᾽ αὐτοῦ, προέβαινε
µόνος του εἰς χειροτονίας Ἐπισκόπων, δέν ὑπῆρχεν ἄλλος Ὀρθόδοξος Ἀρχιερεύς. Οἱ
ἴδιοι ὁµολογοῦν δι᾽ αὐτῆς, ὅτι ἀπό τό 1937 µέχρι τό 1950 δέν ἦσαν Ὀρθόδοξοι !!!
Εἰς µίαν ἀπέλπιδα προσπάθειαν νά πολεµήσῃ τόν Πνευµατικόν του Πατέρα
Ματθαῖον, ὁ µοναχός Βίκτωρ ἀκουσίως τοῦ προσέφερεν τήν µεγαλυτέραν ὑπηρεσίαν. Ἐξησφάλησε τήν ὁµολογίαν τῶν πολεµίων τοῦ Βρεσθένης ὅτι δέν ἦσαν
Ὀρθόδοξοι κατά τό διάστηµα 1937-1950. Ἄθελά του ἐδικαίωσε κατά κράτος
τάς ὑπό τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου χειροτονίας Ἐπισκόπων τοῦ 1948. ∆ηλαδή
λάκκον ὤρυξεν καί ἀνέσκαψεν αὐτόν, καί ἐνέπεσεν εἰς βόθρον, ὅν εἰργάσατο
κατά τό Γραφικόν λόγιον τοῦ Προφητάνακτος ∆αυίδ (Ψαλµ. Ζ´ 16).
Ὁ µοναχός Βίκτωρ, ἀποσκιρτήσας ἀπό τήν Ὀρθόδοξον Ὁµολογίαν τοῦ Πνευµατικοῦ του πατρός Ματθαίου, ἀπεδέχθη τό 1950 τήν ἀλχηµείαν τοῦ πρώην Φλωρίνης
περί «∆υνάµει καί Ἐνεργείᾳ». Ἀργότερον, τό 1951 καί τό 1954 ἐδέχθη τάς Ἐγκυκλίους τοῦ πρ. Φλωρίνης καί τῶν σύν αὐτῷ, συµφώνως πρός τάς ὁποίας ἡ Ἐκκλησία
τοῦ Νέου Ἡµερολογίου εἶναι Κανονική καί Ὀρθόδοξος µέχρι νά ἀποφανθῇ περί αὐτῆς
µία µέλλουσα Σύνοδος. Τό 1952 ἐδέχθη τήν ὑπό τῶν πρ. Φλωρίνης, Χριστιανουπόλεως καί ∆ιαυλείας ὑποβληθεῖσαν πρός τά ἁρµόδια Ὑπουργεῖα Παραίτησίν των ἐκ
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τῆς Ἡγεσίας τῶν Γ.Ο.Χ.. Τό 1960 ἐδέχθη τήν χειροτονίαν τοῦ Ἀκακίου Παππᾶ ὑπό
Νεοηµερολογιτῶν, µέ ὅλας τάς Ἀντικανονικότητας καί Παρανοµίας ὑπό τάς ὁποίας
ἐκείνη ἐτελέσθη. Αὐτά ἐδιδάχθη ἀπό τόν Γέροντά του Ματθαῖον; Αὐτά ἐβασίλευον
µέσα εἰς τήν ψυχήν του; Ἔδωκεν ὁ Κύριος κατά τήν καρδίαν του (Ψαλµ. ΙΘ! 5).
Χάριτι Θεοῦ ὅµως δέν ἀπεδείχθησαν ὅλοι προδόται τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος. ∆έν
ἐξέλιπον καί οἱ γενναῖοι τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, οἱ ὁποῖοι ὑπέµεινον ἕως τέλους καί διώξεις καί φυλακίσεις καί ὀνειδισµούς καί ταλαιπωρίας, στέφανον
τιµῆς λογιζόµενοι τό εἶναι ἀπό Ματθαίου καί µέ εὐγνωµοσύνην ὁµολογοῦντες
ὅτι ἀπό τῶν Χειροτονιῶν τοῦ Βρεσθένης τό 1948 ἕλκουν τήν Ἀποστολικήν Πίστιν καί τήν Ἀποστολικήν ∆ιαδοχήν αὐτῶν.

ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ 1971 ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΣ ΤΩΝ
Οἱ ἀδίστακτοι ὅµως ἐχθροί τῆς Πίστεως καί πολέµιοι τῆς Κανονικότητος
καί Ἐγκυρότητος τῶν Χειροτονιῶν τοῦ
Βρεσθένης Ματθαίου τό 1948, ὅπως ὁ
µοναχός Βίκτωρ Ματθαίου, ὁ Ἀρχιµανδρίτης Καλλιόπιος Γιαννακουλόπουλος,
ὁ Αὐξέντιος Πάστρας, ὁ Γερόντιος Μαριόλης καί λοιποί, συνεχίζοντες τόν πόλεµον καί εἰς τήν προσπάθειάν των νά
αὐτοδικαιωθοῦν διά τήν ἀπεµπόλησιν τῆς
Ὀρθοδοξίας καί τήν προδοτικήν ἀποσκίρτησίν των πρός τήν Κακοδοξίαν τοῦ
Φλωρινισµοῦ, ἐνήργησαν ὅπως τεθοῦν αἱ
Χειροτονίαι αὐταί ἐν ἀµφιβόλῳ καί ἀµφισβητηθοῦν καί προσβληθοῦν καί διαβληθοῦν. Ἐκ τοιούτων ἀτόµων ἐδηµιουργήθη
τό πρόβληµα τοῦ 1971, ὅτε παρεσκευάσθησαν τετελεσµένα γεγονότα, ὅπως ἕνωσις µετά τῶν Ρώσσων τῆς ∆ιασπορᾶς ἐν
Ἀµερικῇ καί «χειροθεσία» Ἐπισκόπων.
Τά γεγονότα αὐτά διεπράχθησαν κρυφίως καί ἐν ἀγνοίᾳ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
τόν Σεπτέµβριον τοῦ 1971, κατόπιν ἀτοµικῆς πρωτοβουλίας δύο Ἐπισκόπων, τοῦ
Κορινθίας Καλλίστου καί τοῦ Κιτίου

Ἐπιφανίου. Ἡ Ἕνωσις µέ τούς Ρώσσους
τῆς ∆ιασπορᾶς καί ἡ Χειροθεσία ἦσαν
ἀτοµικαί ἐνέργειαι καί ὄχι Συνοδικαί Ἀποφάσεις ἤ Ἐκκλησιαστικαί Πράξεις.
Ὅτε δέ πολύ µετά τήν ἐπιστροφήν τῶν
δύο Ἐπισκόπων, ἡ Ἱερά Σύνοδος ἔλαβε
πλήρη γνῶσιν τῶν τετελεσµένων ἐν Ἀµερικῇ
γεγονότων, ἀντέδρασε πάραυτα καί διεχειρίσθη τήν διαµορφωθεῖσαν κατάστασιν
µέ τρόπον ὥστε νά ἀποφευχθῇ Σχίσµα εἰς
τούς κόλπους της καί νά διορθωθοῦν αἱ
πράξεις τῆς αὐθαιρεσίας αὐτῶν.
∆ιά νά γίνῃ κατανοητόν ὅτι τά γεγονότα ἐν Ἀµερικῇ ἦσαν ἀντίθετα µέ τήν παγίαν Θέσιν καί τήν Αὐτοσυνειδησίαν τῆς
Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῶν
Γ.Ο.Χ., τῶν ἀπό Βρεσθένης Ματθαίου
προερχοµένων, πρέπει νά τονισθῇ ὅτι: ΟΥ∆ΕΠΟΤΕ ἀπό τό 1948 προέκυψεν ἐν Συνόδῳ ἤ ὑπῆρξε θέµα ἀντικανονικότητος
τῶν Χειροτονιῶν Ἐπισκόπων ὑπό τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου. ΟΥ∆ΕΠΟΤΕ ἠγέρθη
ὑπό τῶν µελῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου θέµα
ἀµφιβολίας ἤ ἀµφισβητήσεως τῆς Κανονικότητος τῆς Ἀρχιερωσύνης των.
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Ὡς διαφαίνεται δέ ἐξ ὅλων τῶν δηµοσιευθέντων Συνοδικῶν Ἐγκυκλίων καί
λοιπῶν συγγραµµάτων ἀπό τό 1948 ἕως
τό 1971, ΟΥ∆ΕΙΣ Ἀρχιερεύς τῆς Ἱερᾶς
ἡµῶν Συνόδου, µηδέ ἐξαιρουµένων τῶν µεταβάντων εἰς Ἀµερικήν, διενοήθη ποτέ ὅτι
ἡ Γνησία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, ἡ
Ἐκκλησία τῶν Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος, ∆ΕΝ
ΕΙΝΑΙ Η ΜΙΑ, ΑΓΙΑ, ΚΑΘΟΛΙΚΗ
ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΗΜΩΝ, ἤ ὅτι
ὑπάρχει καί ἄλλη Ὀρθόδοξος Σύνοδος
ἀλλαχοῦ. ΟΥ∆ΕΠΟΤΕ ἠγέρθη θέµα
Ἑνώσεως τῆς Ἱερᾶς ἡµῶν Συνόδου µετά
τῶν Ρώσσων τῆς ∆ιασπορᾶς ἐν Ἀµερικῇ
καί ΠΟΤΕ δέν ἐξεδόθη Ἀπόφασις ὑπό τῆς
Ἱερᾶς Συνόδου ὅπως ἀποσταλῶσιν Ἀρχιερεῖς αὐτῆς πρός Ἕνωσιν µετά τῶν Ρώσσων τῆς ∆ιασπορᾶς ἐν Ἀµερικῇ. Πολύ δέ
περισσότερον δέν διεννοήθη ΠΟΤΕ ἡ
Ἱερά ἡµῶν Σύνοδος ὅπως ἀναθέσῃ εἰς
τούς ἐν Ἀµερικῇ Ρώσσους τῆς ∆ιασπορᾶς
ἤ εἰς οἱανδήποτε ἄλλην Σύνοδον νά κρίνῃ
τήν ἐγκυρότητα τῶν Χειροτονιῶν τοῦ 1948
καί τῆς ἰδίας αὐτῶν Ἀρχιερωσύνης. Οἱ
Ἀρχιερεῖς ἦσαν πάντες πάντοτε καί ἐξ
ἀρχῆς πεπεισµένοι περί τῆς Κανονικότητος τῶν Χειροτονιῶν τοῦ Βρεσθένης τό
1948 καί περί τῆς Ἀναµφισβητήτου Ἐγκυρότητος τῆς Ἀρχιερωσύνης των.
Ἡ Ἱερά Σύνοδος ΟΥ∆ΕΠΟΤΕ ἀνέθεσεν εἰς τούς δύο Ἐπισκόπους νά ἐνεργήσουν τά ὅσα ἐνήργησαν ἐξ ὀνόµατος
αὐτῆς ἤ νά προβῶσιν εἰς οἱανδήποτε
πρᾶξιν ἑνώσεως καί πολύ περισσότερον
µάλιστα εἰς τό νά δεχθοῦν χειροθεσίαν.
Ἡ Ἱερά Σύνοδος ἀπέστειλεν εἰς Ἀµερικήν
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τούς δύο Ἀρχιερεῖς καί τόν Πρωτοσύγκελλον ἀποκλειστικῶς καί µόνον διά νά
∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΟΥΝ τό «Πιστεύω» τῶν
Ρώσσων τῆς ∆ιασπορᾶς ὑπό τόν Φιλάρετον καί τό κατά πόσον θά ἦτο δυνατή µία
ἐν Θεῷ ἕνωσις µετ᾽ αὐτῶν, διότι ὑπῆρχον
πληροφορίαι ὅτι ἀπό τό 1967 εἶχον διακόψει Ἐκκλησιαστικάς σχέσεις µετά τῶν
Νεοηµερολογιτικῶν Ἐκκλησιῶν.
Πρός τοῦτο συνέβαλεν παρασκηνιακῶς, διά καθαρῶς προσωπικούς του
λόγους, ὁ Ἀρχιµ. Καλλιόπιος Γιαννακουλόπουλος µέσῳ τοῦ Κορινθίας Καλλίστου καί τοῦ περιβάλλοντος αὐτοῦ.
Οἱ ἀποσταλέντες, ἐν πρώτοις, ἐζήτησαν ἀπό τήν Σύνοδον τῶν Ρώσσων τῆς
∆ιασπορᾶς νά ἀποδεχθῇ τήν «Ἔκθεσιν
Πίστεως», ἤτοι, τήν Ὀρθόδοξον Ὁµολογίαν Πίστεως καί Ἐκκλησιολογίας
τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος, ἡ ὁποία
ἀνεγνώσθη ἐνώπιόν της καί κατετέθη δι᾽
ἐγγράφου φέροντος τόν τίτλον «ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ∆ΕΧΘΕΙΣΑ ΤΟ ΓΡΗΓΟΡΙΑΝΟΝ
(ΠΑΠΙΚΟΝ) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ, ΚΑΤΕΣΤΗ
ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ,
ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ, ΣΤΕΡΟΥΝΤΑΙ ΤΗΣ
ΘΕΙΑΣ ΧΑΡΙΤΟΣ». Εἰς αὐτήν µεταξύ ἄλ-

λων ἀναφέρεται: «ἐπιβάλλεται νά σᾶς εἴπω
. . . ποῖος Σφαγιασµός, ποῖον Ἔγκληµα,
ποῖον Ἀνοσιούργηµα, ποία Βεβήλωσις,
ποία Θεοκατάρατος Πρᾶξις ὑπῆρξεν ἡ
Ἀλλαγή τοῦ Πατρίου Ἑορτολογίου καί ἡ
εἰσαγωγή τοῦ Γρηγοριανοῦ (Παπικοῦ)
Ἡµερολογίου εἰς τήν Ἐκκλησίαν. Ἀπό τοῦ
χρόνου ἐκείνου, ἡ Ἐκκλησία κατέστη
καθαρῶς, ἀπροσχηµατίστως καί ἀναφανδόν ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΗ καί τά Μυστήριά
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της, τούτου ἕνεκεν, ΣΤΕΡΟΥΝΤΑΙ τῆς Θείας Χάριτος. Ὁ Κύριος ἀντανεῖλεν ἀπ᾽ αὐτῆς τό
Πνεῦµα Αὐτοῦ τό Ἅγιον, τήν
κατέστησεν γυµνήν, τῆς ἀφήρεσε τήν Πνοήν Αὐτοῦ καί τήν
παρέδωκεν, ἐστερηµένην τῆς
Θεοσδότου ∆υνάµεως, εἰς τήν
Αἰωνίαν Κατάραν, εἰς τήν Ἀπώλειαν, εἰς τήν Κόλασιν, εἰς τήν
Λίµνην τήν Καιοµένην, εἰς τό
Φοβερόν καί Τροµερόν Κριτήριον τοῦ ΜΑΡΑΝ - ΑΘΑ! . . . »
Παρόµοιαι θέσεις, ὅτι ἡ Νεοηµερολογιτική Ἐκκλησία εἶναι
ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΗ, διατυπώνονται
εἰς ὅλην τήν Ἔκθεσιν Πίστεως,
ὅτι δηλαδή διά τῆς εἰσαγωγῆς
τοῦ Γρηγοριανοῦ Παπικοῦ Ἡµερολογίου προεκλήθη «ἡ ἀπεµ- Ἡ Ἔκθεσις Πίστεως ἡ κατατεθεῖσα ἐνώπιον
τῆς Συνόδου τῶν Ρώσσων τῆς Διασπορᾶς ὑπό
πόλησις τῆς Θείας Χάριτος ἐκ τοῦ π. Εὐγενίου τόν Σεπτέμβριον τοῦ 1971
τῶν Μυστηρίων αὐτῆς, ὡς αὕτη,
διά τῆς παραδοχῆς τοῦ Νέου Ἡµερολο- ἥν εἶχον, καί µέ ἰδίαν πρωτοβουλίαν, κρυγίου, κατέστη Σ Χ Ι Σ Μ Α Τ Ι Κ Η ». φίως τῆς Ἰ. Συνόδου ἐνεργοῦντες, χωρίς
Ἡ Ὀρθόδοξος ἡµῶν Ὁµολογία ἐγέ- Συνοδικήν Ἐξουσιοδότησιν ἤ Ἔγκρισιν,
νετο ὁµοφώνως καί διά βοῆς ἀποδεκτή προέβησαν εἰς µίαν σειράν ἐνεργειῶν δι᾽
ἐν Συνόδῳ ὑπό τῶν Ρώσσων Ἐπισκό- ἰδιωτικῶν ἐγγράφων ὑπογεγραµµένων
πων ἐν Ἀµερικῇ, οἱ ὁποῖοι ὑπεσχέθησαν ὑπ᾽ αὐτῶν µέ ἡµεροµηνίαν καθ᾽ ὅν χρόὅτι θά ἀποστείλουν εἰς Ἑλλάδα καί νον ἦσαν εἰς Ἀµερικήν.
Οἱ δύο Ἐπίσκοποι ὑπέβαλον µέ ἀτοµιγραπτήν τοιαύτην καί ὅτι ∆ΕΝ θά ἔχουν
Πνευµατικήν ἤ Ἐκκλησιαστικήν ἐπικοι- κήν των πρωτοβουλίαν ἔγγραφον αἴτηµα
συνταχθέν εἰς Νέαν Ὑόρκην µέ ἡµεροµηνωνίαν µετά τῶν Νεοηµερολογιτῶν.
Εἰς τήν συνέχειαν ὅµως, οἱ ἀποστα- νίαν 14-9-1971 ὅπως ἡ ἐν λόγῳ Σύνοδος
λέντες, Κορινθίας Κάλλιστος, Κιτίου ἐξετάσῃ τάς Χειροτονίας τοῦ 1948 συµἘπιφάνιος καί π. Εὐγένιος, ἀντί νά ἐπι- φώνως πρός τούς Ἱερούς Κανόνας.
Ἡ Σύνοδος τῶν Ρώσσων ὑπό τόν
στρέψουν καί νά ἐνηµερώσουν τήν Ἱ. Σύνοδον, ὑπερέβησαν τά ὅρια τῆς ἐντολῆς Μητροπολίτην Φιλάρετον ἀπεφάσισεν
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Ἡ ἐν Ἀθήναις Νεοημερολογιτική ἐφημερίς
«Ἐκκλησιαστικός Ἀγών», (Δεκέμβριος 1971,
σελ. 2) ἐσχολίασε δυσμενῶς τήν «Ἔκθεσιν
Πίστεως» ἡ ὁποία κατετέθη εἰς τήν Σύνοδον
τῶν Ρώσσων τῆς Διασπορᾶς τοῦ Φιλαρέτου
καί ἰδιαιτέρως τήν ἐν αὐτῇ διατυπωμένην θέσιν
ὅτι ἡ ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΗ. Διερωτᾶται δέ, ΠΩΣ ΑΝΕΧΕΤΑΙ ὁ Φιλάρετος καί ἡ Σύνοδός του τήν «βλάσφημον»
αὐτήν διατύπωσιν τῶν Ματθαιϊκῶν ὑπό τοῦ
Εὐγενίου Τόμπρου; Τό ἄρθρον αὐτό ἀποτελεῖ δημοσίαν μαρτυρίαν ὅτι κατετέθη εἰς τήν
Σύνοδον τῶν Ρώσσων ἡ ἐπίσημος Ὁμολογία
τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ., τῶν‘ἀπό Ματθαίου, ἡ
ὁποία ἀποτελεῖ κάρφος εἰς τόν ὀφθαλμόν καί τῶν
Νεοημερολογιτῶν καί τῶν Φλωρινοσεραφειμικῶν.
Ὅσον ἀνίσχυρος, ἄσχετος, ἐκτός θέματος, ἀντιφατική καί ἀπορριπτέα εἶναι ἡ Ἀπόφασις τῆς
Συνόδου τοῦ Φιλαρέτου, τόσον ὑπεύθυνον,
σοβαρόν, εἰλικρινές καί Ἐκκλησιαστικόν
Ἔγγραφον εἶναι ἡ «Ἔκθεσις Πίστεως» ἡ
ὁποία ὑπεγράφη ὑπό τοῦ Πρωτοσυγκέλλου
π. Εὐγενίου, ἀνεγνώσθη εὐθαρσῶς καί πεπαρησιασμένως ἐνώπιον τῆς ἐν λόγῳ Συνόδου καί
κατετέθη ὑπ᾽ αὐτοῦ καί τῶν δύο Ἀρχιερέων.
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ἐγγράφως καί τονίζει κατ᾽
ἐπανάληψιν ὅτι οἱ ἀπό Βρεσθένης Ματθαίου Ἐπίσκοποι
εἶναι καθ᾽ ὅλα Ὀρθόδοξοι
καί δέν ἐµπίπτουν εἰς οἱανδήποτε περίπτωσιν Σχισµατικῶν, ὅπως τῶν ∆ονατιστῶν
ἤ Νοβατιανῶν, διά τήν ἀποκατάστασιν τῶν ὁποίων νά
ἀπαιτεῖται διόρθωσις διά χειροθεσίας ἤ Λιβέλου, δι᾽ ὅ
καί δέν προέκυψε θέµα οὔτε
ἐγένετο κἄν λόγος περί Λιβέλου Ἀποκηρύξεως.
Ἰδού τί ἀναφέρει µεταξύ
ἄλλων ἡ ἐν λόγῳ Ἀπόφασις:
«εἶναι φανερόν ὅτι οἱ Παλαιοηµερολογίτες, οἱ ἡγούµενοι ὑπό
τῆς Ἱεραρχίας ἥτις προέρχεται
ἐκ τῶν τοῦ Ματθαίου χειροτονιῶν, οὐδόλως δύνανται νά συγκριθοῦν µετά τῶν Σχισµατικῶν
∆ονατιστῶν καί Νοβατιανῶν.
∆έν ἡµάρτησαν κατά τῆς Ὀρθοδοξίας ∆ογµατικῶς, ἀλλ᾽ ἐν τῷ
ζήλῳ των ὅπως διαφυλάξουν
αὐτήν παρεβίασαν τήν ἱεραρχικήν τάξιν ὅταν ὁ Ἐπίσκοπος
Ματθαῖος ἐχειροτόνησεν Ἐπίσκοπον µόνος. . . .» (Ἀπόφασις
τῆς Συνόδου τῶν Ἐπισκόπων
τῆς ὑπερορίου Ρωσσικῆς Ἐκκλησίας, ἀριθ. Πρωτ. 16-ΙΙ,
15/28 Σεπτεµβρίου 1971).
Οἱ Ρῶσσοι ἀναφέρουν
ἐπίσης εἰς τήν Ἀπόφασίν των
ὅτι, διά τάς περιπτώσεις χει-
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ροτονίας Ἐπισκόπων ὑφ᾽ ἑνός
Ἐπισκόπου, «ὑπάρχει καί
µία πρότασις ὅτι δύναται νά
ὑπάρξῃ ἐξαίρεσις ἐάν λόγῳ
διωγµοῦ ἡ συµµετοχή τοῦ δευτέρου εἶναι ἀδύνατος» καί ὅτι
τοιαῦται χειροτονίαι «ὑπό µετέπειτα Ἀποφάσεων Συνόδων
ἀνεγνωρίσθησαν ὡς ἔγκυροι »
(αὐτόθι), καθώς ἐπίσης ὅτι
«µία ἄνοµος πρᾶξις ἐπικυρώνεται ὡς Μυστήριον ἄνευ τῆς
ἀνάγκης τῆς ἐπαναλήψεως»
(αὐτόθι). ∆ηλαδή, δηλώνουν Ἡ Ἀπόφασις τῆς Συνόδου τῶν Ρώσσων τῆς Διακαί µόνοι των ὅτι δέν προβλέ- σπορᾶς ὑπό τόν Μητροπολίτην Φιλάρετον μέ
ἡμερομηνίαν 15 Σεπτεμβρίου 1971
πεται χειροθεσία διά τούς
ὑπό ἑνός χειροτονηθέντας, ἀλλά ἁπλῶς θαίου εἶναι ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΙ καί ΟΥ∆Οµία Συνοδική Πρᾶξις Ἀναγνωρίσεως, ΛΩΣ δύνανται νά συγκριθοῦν µετά τῶν
µία ἔγγραφος Συνοδική Ἀπόφασις καί Σχισµατικῶν διότι δέν ἡµάρτησαν κατά
οὐδέν ἕτερον, οὐδεµία Ἱεροπραξία ἤ τῆς Ὀρθοδοξίας ∆ΟΓΜΑΤΙΚΩΣ, ἐν τέλει,
παρά πᾶσαν Κανονικήν καί λογικήν ἀκοτελετή.
Ἡ Ἀπόφασίς των, παραθέτει ἀρκετά λουθίαν, προτείνουν χειροθεσίαν.
Ἡ Ἀπόφασις λοιπόν τῆς Συνόδου τῶν
ἱστορικά παραδείγµατα καί διαλαµβάνει ὅτι εἰς τάς ὑφ᾽ ἑνός χειροτονίας δέν Ρώσσων αὐτή αὕτη ἀναιρεῖ τήν πρᾶξιν
ἐπαναλαµβάνεται τό Μυστήριον, ἀλλά τῆς χειροθεσίας καί τήν καθιστᾶ ΑΚΥγίνεται ἁπλῆ Ἀναγνώρισις ὑπό τῆς Συ- ΡΟΝ καί ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΟΝ, διότι εἶναι
νόδου. Ἐν τούτοις χρησιµοποιεῖ Ἄσχε- Ἀντιφατική καί Αὐτοαναιρεῖται. Εἶναι
τον Κανόνα, ὁ ὁποῖος ἀφορᾶ εἰς τήν Ἀπορριπτέα ὡς κατ᾽ ἐπανάληψιν Ἀντιἀποδοχήν τῶν ἀπό Σχίσµατος προερχο- φάσκουσα πρός ἑαυτήν σχετικῶς µέ τόν
µένων καί κατ᾽ οὐδένα τρόπον εἰς τούς τρόπον ἀποδοχῆς τῶν ὑφ᾽ ἑνός χειροτοὑφ᾽ ἑνός χειροτονηµένους, καί ἐν τέλει, νηµένων Ἐπισκόπων. Ἐπί πλέον περιέχει
καθ᾽ ὑπόδειξιν τῶν παρασκηνιακῶς καί ἱστορικάς Ἀνακριβείας, καθότι καί οἱ
ὑπούλως ἐνεργούντων Φλωρινικῶν, προ- ἴδιοι οἱ συντάκται αὐτῆς ἀναφέρουν ὅτι
δέν ἐγνώριζον τά ἐν Ἑλλάδι γεγονότα τῆς
τείνει χειροθεσίαν.
Οἱ Ρῶσσοι ΑΝΤΙΦΑΣΚΟΥΝ εἰς τήν περιόδου 1924-1948.
Παρά τήν ἐσωτερικήν ἀντίφασιν τῆς
παράλογον Ἀπόφασίν των καθότι, ἐνῶ
ἀναφέρουν ὅτι οἱ Ἐπίσκοποι τοῦ Ματ- Ἀποφάσεως, λίαν ἐσπευσµένως, ὅλως
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ἀναιτιολογήτως, ἀντιτιθέµενοι πρός τό
οὐσιαστικόν σκεπτικόν τῆς Ἀποφάσεως, ἀντικανονικῶς καί παρά πᾶσαν
ἔννοιαν Ἐκκλησιαστικοῦ καί Κανονικοῦ ∆ικαίου, ἤτοι χωρίς νά ὑφίσταται
Ἱερός Κανών ὅστις νά προβλέπῃ αὐτό,
προέβησαν οἱ Ρῶσσοι εἰς τήν Χειροθεσίαν τῶν δύο Ἐπισκόπων.
∆ιά νά ἦτο δικαιολογηµένη κατ᾽
αὐτούς ἡ χειροθεσία, θά ἔπρεπε οἱ ἀπό
Βρεσθένης Ματθαίου πρῶτον νά χαρακτηρισθοῦν Σχισµατικοί, νά ἀναφερθοῦν οἱ λόγοι διά τούς ὁποίους ἦσαν
Σχισµατικοί, νά ζητηθῇ ἐξ αὐτῶν καί νά
ἐξασφαλισθῇ Λίβελος, ἤτοι, γραπτή καταδίκη τῶν αἰτίων τοῦ Σχίσµατός των,
καί τότε µόνον νά χειροθετηθοῦν. Οὐδέν
ἐξ αὐτῶν ὅµως ἔλαβε χῶραν.
Ὁ παραλογισµός τῆς Ἀποφάσεως τῶν
Ρώσσων τῆς ∆ιασπορᾶς ὑπό τόν Φιλάρετον εἶναι ἄνευ προηγουµένου. Φαίνεται
πῶς ἄλλοι συνέταξαν τήν Ἀπόφασιν καί ἡ
Σύνοδος τῶν Ρώσσων τήν ὑπέγραψεν
χωρίς κἄν νά τήν ἀναγνώσῃ.
Πρέπει νά σηµειωθῇ ὅτι δέν ὑφίσταται
οὐδείς Ἱερός Κανών προβλέπων χειροθεσίαν διά τούς ὑφ᾽ ἑνός χειροτονηθέντας. Ὡς ἐκ τούτου, κατά τό Νοµικόν
Ἀξίωµα, «Μή ὑπάρχοντος Νόµου, δέν
ὑφίσταται ποινή Νόµου», ἡ ἀπόφασις
τῆς χειροθεσίας εἶναι Ἀπολύτως Αὐθαίρετος, Νόµῳ Ἀνεδαφική καί οὐσίᾳ
ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΟΣ. Εἶναι Παράνοµος
καί ἐν τῇ γενέσει της ΑΚΥΡΟΣ. Εἶναι
παντελῶς Ἀνίσχυρος καί δέν δύναται
νά σταθῇ οὔτε ὡς Συνοδικόν ἔγγραφον
οὔτε καί ὡς λογική πρᾶξις.
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Ἡ ἐν λόγῳ Ἀπόφασις τῶν Ρώσσων
Ἐπισκόπων, ἐξεταζοµένη βάσει τοῦ
Ἐκκλησιαστικοῦ καί Κανονικοῦ ∆ικαίου, ἀπορρίπτεται ἀσυζητητεί, ὄχι
µόνον ὡς Ἀντικανονική καί παρά Κανόνας, ἀλλά καί ὡς παράλογος καί
παρανοϊκή. Καταπίπτει διότι δέν
ἑδράζεται ἐπί Ἱερῶν Κανόνων προβλεπόντων τοιαύτην διαδικασίαν ἀποκαταστάσεως δι᾽ ὅσους Ἐπισκόπους
εἶναι χειροτονηµένοι ὑφ᾽ ἑνός Ἐπισκόπου. ∆έν προβλέπεται χειροθεσία
διά τούς ὑφ᾽ ἑνός χειροτονηθέντας.
Αὐτό τό ὁποῖον προβλέπεται καί ἀποτελεῖ αἰωνόβιον πρακτικήν εἰς τήν
Ἱστορίαν τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἡ Συνοδική ἐξέτασις τῶν λόγων τῆς ὑφ᾽
ἑνός χειροτονίας καί, ἀναλόγως τῆς
κρίσεως τῆς Συνόδου, ἡ ἔγγραφος
πρᾶξις τῆς ἀναγνωρίσεως τοῦ χειροτονηθέντος ἤ τῆς καταδίκης καί τοῦ
χειροτονήσαντος καί τοῦ χειροτονηθέντος. ∆έν προβλέπεται ΟΥ∆ΕΜΙΑ
ἄλλη διαδικασία.
Εἰς ποῖον Κανόνα ἐστήριξαν τήν Ἀπόφασίν των οἱ Ρῶσσοι τῆς ∆ιασπορᾶς διά
νά προβοῦν εἰς τήν Χειροθεσίαν τῶν
Ἐπισκόπων τῶν προερχοµένων ἀπό Χειροτονίαν ὑφ᾽ ἑνός Ἐπισκόπου ;
∆έν ἀναφέρουν οὐδένα Ἱερόν Κανόνα ὅστις νά διαλαµβάνῃ ὅτι οἱ ὑφ᾽
ἑνός χειροτονηθέντες ἀποκαθίστανται
διά χειροθεσίας, διότι ∆ΕΝ ὑπῆρξε ποτέ
οὔτε ὑπάρχει τοιοῦτος Κανών.
∆έν ἦτο δυνατόν νά ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΗΣΟΥΝ ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΙΚΩΣ τήν Ἀπόφασίν των ὅπως χειροθετήσουν τούς ὑφ᾽
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ἑνός χειροτονηθέντας. ∆ι᾽ ὅ
καί ἡ Ἀπόφασις αὕτη ΑΥΤΟΑΝΑΙΡΕΙΤΑΙ ΩΣ ΑΝΤΙΦΑΣΚΟΥΣΑ πρός ἑαυτήν.
Εἶναι ΕΩΛΟΣ, ΑΝΕ∆ΑΦΙΚΗ, ΑΣΤΗΡΙΚΤΟΣ, ΝΟΜῼ
ΑΒΑΣΙΜΟΣ, ΚΑΝΟΝΙΚΩΣ
ΑΝΙΣΧΥΡΟΣ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΣ ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΟΣ. ∆ι᾽ αὐτό ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ὡς ΑΚΥΡΟΣ καί

ὡς µή γενοµένη καί δέν
δύναται νά ληφθῇ κἄν ὑπ᾽
ὄψιν ὡς ἐπιδράσασα ἤ
ἐπηρεάσασα ἐπ᾽ οὐδενός.
Εἰς τήν Ἱστορίαν τῆς
Ἐκκλησίας, ἀναφέρονται περιπτώσεις Χειροτονιῶν, Βαπτίσεων καί Γάµων, εἰς τάς
ὁποίας τά Μυστήρια δέν ἐτελέσθησαν ὅπως προβλέπεται
ὑπό τῶν Ἱερῶν Κανόνων καί
ἡ Σύνοδος, ἐξετάσασα αὐτά,
τά ἀπέρριψεν ὡς ἀνυπόΤό ἀνωτέρω ἄρθρον εἶναι ἀπό τήν Νεοημεροστατα, ὡς µή γενόµενα, λογιτικήν ἐφημερίδα τῶν Ἀθηνῶν, «Ἐκκλησιαὡς µή ἐπιδράσαντα.
στικός Ἀγών», Ὀκτώβριος- Νοέμβριος 1971,
Ἐξεταζοµένη ἡ ἐν λόγῳ σελ. 4, εἰς τό ὁποῖον ἡ Ἀπόφασις τῶν Ρώσσων
Ἀπόφασις ἀντικειµενικῶς, διά τούς Ματθαιϊκούς χαρακτηρίζεται ὡς ἀπόφασις τοῦ Καραγκιόζη - Δικαστῆ, ὅστις ἀδυναΚανονικῶς καί Ἐκκλησια- τοῦσε νά δικάσῃ καί ἔδιδε δίκαιον καί εἰς τούς
στικῶς, ἀποδεικνύεται βε- δύο διαδίκους. Τόσον καταγέλαστος εἶναι καί
βιασµένη, πρόχειρος καί δέν μπορεῖ νά ληφθῇ σοβαρῶς ὑπ᾽ ὄψιν, ὥστε
µή ἔχουσα τήν σοβαρό- ἀπορρίπτεται ἀσυζητητεί ὡς ΑΚΥΡΟΣ καί οὐδεμία πρᾶξις δύναται νά στηριχθῇ ἐπ᾽ αὐτῆς.
τητα Συνοδικοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ ἐγγράφου. Ὅλα ἔγιναν σις περιέχει πολλάς ἱστορικάς ἀναἀστραπιαίως, ἐντός τριῶν ἡµερῶν. κριβείας, ἀντιφάσεις καί νοµικάς πλάἈποδεικνύεται λοιπόν ὅτι δέν εἶχε νας. Μεροληπτεῖ δέ προκλητικῶς ὑπέρ
προηγηθῆ καµµία µελέτη. Ἡ Ἀπόφα- τῶν ἀπόψεων καί βλέψεων τῶν Αὐξεν-
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τιανῶν, οἱ ὁποῖοι ἐνήργησαν ἐκ τοῦ παρασκηνίου διά τήν ἔκδοσίν της.
Πρός ἐπιβεβαίωσιν τούτων, πρέπει
νά ἀναφερθῇ ὅτι κατά τήν περίοδον
ἐκείνην εὑρίσκοντο ἐν Ἀµερικῇ ὁ Αὐξέντιος, ὁ Γερόντιος καί ὁ µον. Βίκτωρ, οἱ
ὁποῖοι µετά τοῦ Καλλιοπίου καί τοῦ ἐκ
Βοστώνης Παντελεήµονος, ἐνήργησαν
παρασκηνιακῶς ὥστε νά ἐκδοθῇ αὐτή ἡ
Περίεργος, Ἀστήρικτος, Ἀντιφατική
καί Παράλογος Ἀπόφασις τῶν Ρώσσων.
Ἡ ἀλλοπρόσαλλος Ἀπόφασις αὐτή τῶν
Ρώσσων ἐγένετο καταγέλαστος ἐνώπιον
τῶν ἐχόντων κοινήν λογικήν. Ἡ Νεοηµερολογιτική ἐφηµερίς «Ἐκκλησιαστικός
Ἀγών», Ὀκτώβριος - Νοέµβριος 1971,
σχολιάζων εἰρωνικῶς τήν Ἀπόφασιν, χαρακτηρίζει αὐτήν Ἀπόφασιν τοῦ Καραγκιόζη, γράφουσα: Ἀποροῦµεν πῶς ὁ
Φιλάρετος ἀπεδέχθη τό «Πιστεύω» τῶν
Ματθαιϊκῶν, ὅτι δηλαδή ἡ Νεοηµερολογιτική Ἐκκλησία εἶναι Σχισµατική. Ἐπίσης γράφει ὅτι ἡ Ἀπόφασις τῆς Συνόδου
τοῦ Φιλαρέτου ὁµοιάζει µέ τήν Ἀπόφασιν τοῦ Καραγκιόζη - ∆ικαστῆ, ὁ ὁποῖος
ἀδυνατῶν νά ἐκδικάσῃ µίαν ὑπόθεσιν,
εἶπεν εἰς τούς δύο διαδίκους: «Καί σύ
ἔχεις δίκαιο καί σύ ἔχεις δίκαιο».
Ἡ Ρωσσική Σύνοδος τοῦ Φιλαρέτου
ἀντιληφθεῖσα πόσον Ἀντιφατική, Ἀντικανονική, Παράνοµος καί Παράλογος
ἦτο ἡ Ἑρµαφρόδιτος Ἀπάφασίς της
περί τῆς χειροθεσίας τοῦ 1971, καί θέλουσα νά προβῇ εἰς ἐπανόρθωσιν τοῦ
τραγελαφικοῦ λάθους αὐτῆς, ἀπέστειλε
τήν 21ην Ὀκτωβρίου 1972, πρός τόν τότε
Ἀρχιεπίσκοπον τῶν Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος
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Ἀνδρέαν διευκρινιστικήν Ἐπιστολήν,
εἰς τήν ὁποίαν χαρακτηρίζει τήν χειροθεσίαν ὡς πρᾶξιν ΕΥΛΟΓΙΑΣ. Αὐτῆς
τῆς Ἐπιστολῆς παρατίθεται ἀπόσπασµα:
«Η ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΤΗΣ ΡΩΣΣΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΡΩΣΣΙΑΣ

Πρός τήν Μακαριότητα Αὐτοῦ τόν
Ἀρχιεπίσκοπον Ἀνδρέαν . . . .
Μακαριώτατε . . .

Γνωρίζοµεν εἰς ἅπαντας, ὅτι, µετά
τήν ἐπίθεσιν τῶν χειρῶν, γενοµένην,
ὡς ΕΥΛΟΓΙΑΝ διά τήν Ἱεράν Ἱεραρχίαν τῆς Μακαριότητος ὑµῶν . . . .

Ὁ Μητροπολίτης Φιλάρετος, Πρόεδρος τῆς Συνόδου τῶν Ἐπισκόπων,
Λαῦρος Ἐπίσκοπος Γραµµατεύς τῆς
Συνόδου τῶν Ἐπισκόπων».
∆ιά τῆς ΣΥΝΟ∆ΙΚΗΣ αὐτῆς ἐπιστολῆς τῶν Ρώσσων τοῦ Φιλαρέτου τό
1972, ἡ ἀντικανονική χειροθεσία εἰς τήν
ὁποίαν εἶχον προβῆ τό 1971 προσδιορίζεται ὡς πρᾶξις ΕΥΛΟΓΙΑΣ καί ὄχι
πρᾶξις χειροθεσίας. Ἡ Ἀπόφασις καί ἡ
Πρᾶξις τῆς χειροθεσίας τοῦ 1971, λοιπόν,
κηρύσσεται ὑπό τῶν αὐτουργῶν ΑΚΥΡΟΣ, µή γενοµένη καί ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΟΣ.
Ἡ Ἀπόφασις αὐτή τῶν Ρώσσων εἶναι
τόσον Ἀνυπόστατος ὅσον εἶναι Αὐθαίρετοι αἱ πρωτοβουλίαι τῶν ἐκεῖ Ἑλλήνων
Ἐπισκόπων. Τά γεγονότα τοῦ 1971 εἰς
τήν Ἀµερικήν ἀποτελοῦν αὐθαιρέτους
ἐξωσυνοδικάς καί αὐτοβούλους ἀτοµικάς
καί µόνον πράξεις τῶν δύο Ἐπισκόπων,
διότι διεδραµατίσθησαν κρυφίως, ΑΝΕΥ
οὐδεµιᾶς προηγουµένης Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ΑΝΕΥ οὐδεµιᾶς ἐγγράφου ἤ
προφορικῆς Συνοδικῆς Ἐντολῆς ἤ Ἐξου-
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σιοδοτήσεως, ΑΝΕΥ οὐδεµιᾶς Συνοδικῆς
Ἐγκρίσεως, ΧΩΡΙΣ κἄν νά λάβουν τήν
γνώµην τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, καί ΧΩΡΙΣ
κἄν νά τήν Ἐνηµερώσουν ἔστω καί τηλεφωνικῶς. Ὡς ἀτοµικαί ἐνέργειαι, καθ᾽
ὅν τρόπον ἐγένοντο, δέν δύναται νά
ἐννοηθῇ ὅτι ἐπέδρασαν κατ᾽ οὐδένα λόγον
εἰς τήν ὑπόστασιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου,
εἴτε ὡς πρός τήν Ὀρθοδοξίαν της, εἴτε
ὡς πρός τήν ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ καί
ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ καί ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ
τῆς Ἀρχιερωσύνης τῶν Ἀρχιερέων αὐτῆς.
Οἱ µεταβάντες εἰς τήν Ἀµερικήν δέν
ἐνηµέρωσαν τήν Ἱεράν Σύνοδον πρίν
προβοῦν εἰς οἱανδήποτε ἐνέργειαν µετά
τῶν Ρώσσων τῆς ∆ιασπορᾶς. Ἐνήργησαν αὐτοβούλως ΑΝΕΥ προηγουµένης
Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, Ἐγκρίσεως ἤ
ἐνηµερώσεως τῆς Συνόδου περί τοῦ τί
θά ἔπραττον. Ἀλλά οὔτε καί ὅταν ἡνώθησαν µέ τούς ἐν Ἀµερικῇ Ρώσσους
ἐνηµέρωσαν τήν Ἱεράν Σύνοδον καθ᾽
ὅν χρόνον εὑρίσκοντο ἐκεῖ.
Ἡ ἐν Ἑλλάδι Ἱερά Σύνοδος, καθ᾽
ὅν χρόνον συνέβαινον τά ἐν Ἀµερικῇ,
διατελοῦσεν ἐν πλήρει ἀγνοίᾳ τῶν τεκτενοµένων.
Ἀκόµη καί ὅταν οἱ κληρικοί της
ἐπέστρεψαν ἐξ Ἀµερικῆς, ὄχι µόνον
δέν τήν ἐνηµέρωσαν διά τό τί ἀκριβῶς
ἀπεφασίσθη καί διεπράχθη ἐκεῖ, ἤ
ὑπό ποίας συνθήκας ἐνήργησαν ἐκεῖ,
ἀλλά ἀπέκρυψαν ἀπό αὐτήν τά ἀληθῆ
γεγονότα κατά τρόπον ἀπαράδεκτον.
Ὁ ἰσχυρισµός των ἦτο ὅτι µετέδωσαν τήν Ὀρθοδοξίαν εἰς τούς Ρώσσους
τῆς ∆ιασπορᾶς καί ὅτι ἁπλῶς συνε-
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πληρώθη «τό δεύτερο χέρι» τό ὁποῖον
ἔλλειπεν καί τίποτε περισσότερον διά
νά ἀρθοῦν αἱ προφάσεις καί διευκολυνθῇ ἡ ἕνωσις µετά τῶν Φλωρινικῶν.
Ἐτόνισαν ἐπίσης ὅτι οἱ Ρῶσσοι τούς
ἐδέχθησαν ὡς ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΥΣ καί
ὄχι ὡς Σχισµατικούς, καί ὅτι ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΑΝ τήν ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ
τῶν ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΩΝ των.
Μέ αὐτό τό πνεῦµα, χωρίς τήν ἐν
Συνόδῳ κρίσιν καί χωρίς Συνοδικήν
Ἀπόφασιν, διενεργήθησαν παρόµοιαι
πράξεις µεταξύ τῶν Ἀρχιερέων εἰς τήν
Ἑλλάδα διά νά συµπληρωθῇ «τό δεύτερο χέρι».
Ὅταν µετά σχεδόν δύο µῆνας ἐπληροφορήθη ὑπό τρίτων πηγῶν ἡ Ἱερά Σύνοδος ποῖα ἦσαν τά πραγµατικά γεγονότα
ἐν Ἀµερικῇ ἀντέδρασε πάραυτα, καίτοι
εὑρέθη πρό τετελεσµένων καί πρό τῆς
ἀπειλῆς Σχίσµατος εἰς τούς κόλπους της.
Ἔπρεπε λοιπόν νά ἀντιµετωπίσῃ τά νέα
δεδοµένα µέ σύνεσιν, ἐφ᾽ ὅσον καί οἱ µεταβάντες εἰς Ἀµερικήν ἀντελήφθησαν τό
λάθος των, µετενόησαν καί ὑπήκουσαν εἰς
τάς ὑποδείξεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου πρός
διόρθωσιν τῶν γενοµένων.
Ἡ Ἱερά Σύνοδος ἀφ᾽ ἑνός, δέν προέβη εἰς οὐδεµίαν ἔγγραφον Συνοδικήν
Πρᾶξιν Ἀναγνωρίσεως ἤ Ἀποδοχῆς
τῶν γενοµένων ἐν Ἀµερικῇ καθ᾽ ὅν τρόπον ἐγένοντο.
Ἀφ᾽ ἑτέρου, ἔδωσεν προφορικήν
ἐντολήν ὅπως διακοποῦν αἱ Ἐκκλησιαστικαί ἐπικοινωνίαι µετά τῶν Ρώσσων,
καί παραλλήλως προέβη εἰς σειράν
ἐνεργειῶν διά νά ἐπέλθῃ, εἰ δυνατόν, ἡ

KEO 35 READY.qxp:Layout 1

12/9/09

Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος – ἀρ. τεύχ.

8:42 PM

Page 283

35, ᾽08

νόµιµος κατά Θεόν ἕνωσις µετ᾽ αὐτῶν.
∆ιεπιστώθη ὅµως ἡ πρός τοῦτο
ἀδυναµία, ὅταν εἰς τήν ἐξαρχίαν τῆς
Συνόδου, τήν ἀποσταλεῖσαν εἰς τήν
Ἀµερικήν τό 1974, ἀποτελουµένην ἐκ
τοῦ Κορινθίας Καλλίστου καί τοῦ Πειραιῶς Νικολάου, οἱ Ρῶσσοι ἐπέδωσαν
ἔγγραφον ἀναφέρον ὅτι δέν δύνανται
νά χαρακτηρίσουν τούς Νεοηµερολογίτας Σχισµατικούς καί στερουµένους
τῆς Θείας Χάριτος ἕως ὅτου συγκληθῇ
Οἰκουµενική Σύνοδος, εἰς τήν ὁποίαν
θά συµµετεῖχον καί οἱ ἴδιοι, καί ἡ
ὁποία µόνη θά ἠδύνατο νά ἀποφασίσῃ
περί αὐτοῦ. ∆ηλαδή, ὅ,τι ἔλεγεν καί ὁ
πρώην Φλωρίνης.
Κατόπιν τοῦ ἐγγράφου αὐτοῦ, οἱ
Ἀρχιερεῖς τῆς ἐξαρχίας ἐδήλωσαν πρός
τούς Ρώσσους ὅτι δέν δυνάµεθα νά ἔχωµεν πνευµατικήν ἐπικοινωνίαν καί ὅτι
περί τούτου θά λάβωµεν Ἀπόφασιν ἐν
Συνόδῳ ἐπιστρέφοντες εἰς τήν Ἑλλάδα.
Μετά τήν ἐπιστροφήν των, ἠκολούθησαν ἐνέργειαι µονοµερῶς µέ ἰδιωτικήν
πρωτοβουλίαν ἐκ µέρους τῶν Κορινθίας
Καλλίστου καί Κιτίου Ἐπιφανίου, ὑπό
τήν πίεσιν τοῦ περιβάλλοντός των,
µήπως ἐπιτευχθῆ ἔκδοσις Ὀρθοδόξου
Ὁµολογίας ὑπό τῶν Ρώσσων. Ἀποτυχόντων ὅµως καί αὐτῶν παταγωδῶς, ἡ
Ἐκκλησία Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος συνεκάλεσεν εἰς Ἀθήνας τέλη τοῦ 1974, Πανελλαδικόν Ἱερατικόν Συνέδριον διά τήν
∆ιακοπήν τῶν Σχέσεων µετά τῶν Ρώσσων. Εἰς αὐτό, προσῆλθον ὅλοι οἱ
Ἀρχιερεῖς, Ἀρχιµανδρῖται καί κατώτεροι κληρικοί, πλήν τοῦ Κιτίου Ἐπιφα-
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νίου, ὁ ὁποῖος ὄχι µόνον δέν προσῆλθεν,
ἀλλά καί δι᾽ ἐπιστολῆς του παρώτρυνε
τόν Κορινθίας Κάλλιστον καί Ἀργολίδος Παχώµιον νά µήν ὑπογράψουν τήν
Ἀπόφασιν ∆ιακοπῆς οὔτε αὐτοί οὔτε οἱ
κληρικοί των. Ἐκεῖ, ἐν πολλῇ βουλῇ,
ἐλήφθη Ὁριστική Ἀπόφασις ∆ιακοπῆς,
τήν ὁποίαν ὑπέγραψαν πάντες πλήν τῶν
πιεζοµένων ὑπό τοῦ περιβάλλοντός των
Κορινθίας Καλλίστου, Ἀργολίδος Παχωµίου καί τοῦ Ἱεροµονάχου Καλλινίκου Σαραντοπούλου.
Κατά παράκλησιν δέ τοῦ Κορινθίας
Καλλίστου ὅπως γίνῃ µία ἀκόµη τελευταία προσπάθεια, ἡ Ἀπόφασις αὕτη τῆς
∆ιακοπῆς δέν ἐκοινοποιήθη ἀµέσως.
Τήν 4ην Φεβρουαρίου 1975, ὁ Κορινθίας Κάλλιστος καί ὁ Πειραιῶς Νικόλαος ἀπέστειλαν ἐπιστολήν πρός
τήν Σύνοδον τοῦ Φιλαρέτου, ὅπου µεταξύ ἄλλων ζητοῦν: «Ἀναθεωρήσατε τήν
γενοµένην χειροθεσίαν τοῦ ἔτους 1971,
καθ᾽ ὅσον, ὡς καί προφορικῶς µᾶς ἐδηλώσατε, αὕτη ἐγένετο ὅλως τυπικῶς,
εὐλογίας χάριν καί ἄνευ ὑπάρξεως
οὐσιαστικοῦ τινός λόγου ἤ ἀνάγκης».
Ἀποδειχθείσης δέ ἀτελεσφόρου
πάσης προσπαθείας νά πράξουν τά
ὀρθά καί νά ὁµολογήσουν τά Ὀρθόδοξα οἱ Ρῶσσοι τῆς ∆ιασπορᾶς, συνεκλήθη ἐν Ἀθήναις τήν 2-5-1975, ἡ Ἱερά
Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας
τῶν Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀνδρέου,
παρόντων ὅλων τῶν Ἀρχιερέων, ὅπου
τελικῶς συνεφώνησαν καί ὁ Κορινθίας
καί ὁ Ἀργολίδος καί προσυπέγραψαν τό
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ὑπ᾽ ἀριθµόν 1097/2-5-1975 ΠΡΑΚΤΙ- νοῦντες µετ᾽ αὐτῆς εἶναι Σχισµατικοί
ΚΟΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ τῆς ΟΡΙΣΤΙ- καί δι᾽ αὐτό πρέπει νά διακόψωµεν
ΚΗΣ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ Ἐκκλησιαστικῶν ἄµεσα πᾶσαν Ἐκκλησιαστικήν καί
Σχέσεων µετά τῆς Ρωσσικῆς ἐν Ἀµε- πνευµατικήν σχέσιν µετ᾽ αὐτῶν».
Ἐν τῷ µεταξύ, ἀπέτυχον καί αἱ
ρικῇ Συνόδου ὑπό τόν Φιλάρετον. Τό
πρωτοβουλίαι τοῦ Κιτίου Ἐπιφανίου
Πρακτικόν παρατίθεται κατωτέρω.
∆ιά νά πεισθοῦν ὁ Κορινθίας Κάλ- νά ἐξασφαλίσῃ µίαν Ὀρθόδοξον Ὁµολιστος καί ὁ Ἀργολίδος Παχώµιος καί λογίαν ἀπό τούς Ρώσσους τοῦ Φιλανά προσ- υπογράψουν τήν Ἀπόφασιν ρέτου. Κατόπιν τούτου ἠναγκάσθη καί
∆ιακοπῆς, ἐπεστρατεύθη ὁ ἀσθενῶν αὐτός νά δεχθῇ τήν Ἀπόφασιν τῆς
καί ἐφησυχάζων Πρωθιερεύς π. Εὐγέ- Ὁλοµελείας τῆς Συνόδου τῆς Ἐκκληνιος Τόµπρος, ὁ ὁποῖος διά
τῆς προσωπικῆς ἐπισκέψεως καί ἐπεµ- βάσεώς του
ὑπέδειξεν εἰς αὐτούς ὅτι,
«ἔπρεπε νά εἴχωµεν διακόψει, διότι οἱ Ρῶσσοι
µᾶς ἐξηπάτησαν. ∆έν ἀποδέχονται τήν Ὀρθόδοξον
Ὁµολογίαν τήν ὁποίαν µᾶς
ὑπεσχέθησαν ἐν Συνόδῳ.
∆έν δέχονται ὅτι ἡ Νεοηµερολογιτική Ἐκκλησία
εἶναι ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΗ καί
ὅτι τά Μυστήριά της στεροῦνται τῆς Θείας Χάριτος . Οἱ Ρῶσσοι γράφουν
τώρα ὅτι περιµένουν, ὅπως
καί ὁ πρώην Φλωρίνης,
µίαν µεγάλην µέλλουσαν
Σύνοδον νά ἀποφασίσῃ
περί τῆς Νεοηµερολογιτικῆς Ἐκκλησίας. Ἐµεῖς
µένοµεν εἰς τήν ἀπαρχήν
Τό Ἱστορικόν Πρακτικόν τῆς Ἀποφάσεως τῆς Ἱ. Συνόθέσιν τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος, δου τῆς Ἱεραρχίας διά τήν ΔΙΑΚΟΠΗΝ τῆς Ἐκκλησιαὅτι ἡ Νεοηµερολογιτική στικῆς ἐπικοινωνίας μετά τῆς Συνόδου τῶν Ρώσσων
Ἐκκλησία καί οἱ κοινω- τῆς Διασπορᾶς ὑπό τόν Φιλάρετον (2α Μαΐου 1975)
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Ἡ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1158/ 20-2-1976 8σέλιδος ΣΥΝΟΔΙΚΗ
ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ἐκ 13 Ἐπισκόπων
περί ΔΙΑΚΟΠΗΣ Ἐκκλησιαστικῶν σχέσεων μετά τῶν
Ρώσσων τῆς Διασπορᾶς ὑπό τόν Φιλάρετον. Ἀπεστάλη
καί ἐδημοσιεύθη εἰς τόν «Κ.Γ.Ο.» τόν Φεβρουάριον
τοῦ 1976 (ἀνωτέρω, ἡ πρώτη καί ἡ τελευταία σελίς).
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σίας τῶν Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος καί
τήν προσυπέγραψεν.
Ἡ Ὑπογεγραµµένη Ὁριστική Ἀπόφασις ∆ιακοπῆς
αὕτη τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ.
Ἑλλάδος µέ ἀριθ. Πρωτ.
1158/20-2-1976 ἀπεστάλη εἰς
τούς Ρώσσους καί ἐδηµοσιεύθη εἰς τόν «Κήρυκα Γνησίων
Ὀρθοδόξων» τόν Φεβρουάριον τοῦ 1976. Τµήµατά της
παρατίθενται καί ἐδῶ.
Οὕτω ΕΤΕΘΗ πλέον νοµίµως ὁριστικόν ΤΕΡΜΑ εἰς τήν
ὑπόθεσιν. ∆ΙΕΚΟΠΗ πᾶσα
Πνευµατική καί Ἐκκλησιαστική
Σχέσις καί Κοινωνία µετά τῆς
Συνόδου τῶν Ρώσσων τῆς ∆ιασπορᾶς ὑπό τόν Φιλάρετον,
ἀλλά καί ΑΠΕΦΕΥΧΘΗ ἡ
πρόκλησις Σχίσµατος εἰς τούς
κόλπους τῆς Ἐκκλησίας τῶν
Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος.
Ἡ Ἕνωσις µετά τῶν Ρώσσων
τῆς ∆ιασπορᾶς, ὅπως αὕτη συνέβη, καθώς καί αἱ Παράνοµοι
καί Ἀντικανονικαί χειροθεσίαι
ἀπερρίφθησαν αὐθωρεί καί
οὐδέποτε ἐγένοντο ἀποδεκταί
εἰς τήν συνείδησιν τόσον τῶν
µελῶν τῆς Ἱερᾶς ἡµῶν Συνόδου, ὅσον καί πάντων τῶν Κληρικῶν, Μοναχῶν καί Λαϊκῶν.
Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΛΕΣΙ∆ΙΚΟΣ ∆ΙΑΚΟΠΗ, ἀπηχοῦσα
τό πραγµατικόν φρόνηµα καί
τήν Ὀρθόδοξον συνείδησιν ὅλων

KEO 35 READY.qxp:Layout 1

12/9/09

8:42 PM

Page 286

- 286-KHPY• EKK§H™IA™ OP£O¢O•øN

τῶν Ματθαιϊκῶν, ἐγένετο εὐρέως ἀποδεκτή µέ ἀνακούφισιν, ψυχικήν ἱκανοποίησιν, πνευµατικήν εὐχαρίστησιν
καί ∆οξολογίαν πρός τόν Θεόν.
Οἱ Ρῶσσοι τῆς ∆ιασπορᾶς ἔλαβον τήν
Ἀπόφασιν ∆ιακοπῆς ἀπό τήν Ἱεράν ἡµῶν
Σύνοδον, τήν συνεζήτησαν κατά τήν 28ην
Ἀπριλίου 1976 (π. ἡµ.) καί κατέληξαν εἰς
Ἀπόφασιν ὅπου µεταξύ ἄλλων γράφουν
διά τήν Ἱεράν ἡµῶν Σύνοδον: «Ἐάν
αὐτοί θεωροῦν τήν Σύνοδον τῶν Ἐπισκόπων τῆς Ὀρθοδόξου Ρωσσικῆς Ἐκκλησίας, µή Ὀρθόδοξον, τότε λογικῶς, ἡ
πρᾶξις τῆς χειροθεσίας γίνεται ΑΚΥΡΟΣ» ∆ηλαδή, ἡ Πρᾶξις τῆς ∆ιακοπῆς
Ἐκκλησιαστικῶν σχέσεων µετά τῶν Ρώσσων τῆς ∆ιασπορᾶς τοῦ Φιλαρέτου ἰσοδυναµεῖ µέ ΑΚΥΡΩΣΙΝ τῆς πράξεως τῆς
χειροθεσίας τοῦ 1971. Οὕτω ἡ Ρωσσική
Ἀπόφασις τῆς 28-4-1976 ἐκήρυξεν ΑΚΥΡΟΝ τήν χειροθεσίαν τοῦ 1971.
Τήν Ἀπόφασιν αὐτήν τῶν Ρώσσων τήν
ἐδηµοσίευσεν τόν Ὀκτώβριον τοῦ 1976
καί τήν ἐσχολίασεν εἰς φυλλάδιόν της ἡ
«Συντονιστική Ἐπιτροπή», ἕν ἐπίσηµον
20µελές ὄργανον τῶν Φλωρινοσεραφειµικῶν, ἱδρυθέν µέ τήν ὑπ᾽ ἀριθµ. 1124/222-1973 πρᾶξιν τῆς Συνόδου τοῦ Αὐξεντίου.
Εἰς τό δηµοσίευµα αὐτό γίνεται ἀποδεκτή
ἡ Ἀπόφασις τῶν Ρώσσων, ὅτι κηρύσσεται
ΑΚΥΡΟΣ ἡ χειροθεσία τοῦ 1971, καί ὡς
γράφει αὐτή « ἔρχεται Συνεπίκουρος εἰς
τάς Θεολογικάς καί πραγµατικάς Ἀληθείας τοῦ ὑποµνήµατός της » (σελ. 7).
∆ηλαδή, µετά τήν ὑφ᾽ ἡµῶν ∆ιακοπήν
σχέσεων µετά τῶν Ρώσσων, τόσον οἱ Ρῶσσοι
ὅσον καί οἱ Φλωρινοσεραφειµικοί θεωροῦν
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τήν χειροθεσίαν τοῦ 1971 ΑΚΥΡΟΝ.
Ἡ κατά πάντα µή ἀναγκαία, Ἀντικανονική, Παράνοµος, Παράλογος πρᾶξις
τῶν Ρώσσων τό 1971 ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ ΩΣ
ΑΚΥΡΟΣ ὑπό τῆς Ἱερᾶς ἡµῶν Συνόδου,
ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ ΩΣ ΑΚΥΡΟΣ καί ὑπό
ἐκείνων οἱ ὁποῖοι τήν ἐτέλεσαν, τῶν
Ρώσσων, ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ ΩΣ ΑΚΥΡΟΣ
καί ὑπό ἐκείνων οἱ ὁποῖοι ἐκ τῶν παρασκηνίων ὡς σκευωροί τήν ἐµηχανεύθησαν,
τῶν Φλωρινοσεραφειµικῶν. ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ ΩΣ ΑΚΥΡΟΣ διότι δέν ἦτο Ἐκκλησιαστική πρᾶξις κατ᾽ ἐπιταγήν τοῦ
Ἁγίου Πνεύµατος, ἀλλά ἦτο ἰδιωτική
ἐνέργεια κατ᾽ ἀνθρώπινον ραδιουργίαν
καί καθ᾽ ὑποβολήν τοῦ Πονηροῦ καί
ἐχθροῦ τῆς Ἐκκλησίας.
Ὅταν ἀργότερον ἠγέρθη θέµα ἐκ τῶν
ἔξω ὡς πρός τό τί συνέβη τό 1971, ἡ Ἱερά
ἡµῶν Σύνοδος ἔδωσε τήν ἀκόλουθον
ἀπάντησιν: « Ἡ χειροθεσία ἐγένετο δεκτή
ὑπό τήν ρητήν διαβεβαίωσιν τῆς ἐξαρχίας, ὅτι ἡ Ρωσσική Σύνοδος ἐδέχθη τήν
Ἐκκλησιολογίαν - Ὁµολογίαν Πίστεως
καί ὅτι ἡ χειροθεσία ἀποτελεῖ ἁπλῆν εὐλογίαν - συγχωρητικήν εὐχήν, ὡς µία ἐξωτερική τυπική πρᾶξις, ἐπί τῷ σκοπῷ τῆς
ἑνώσεως καί τῆς εὐοδώσεως τοῦ Ἱεροῦ
Ἀγῶνος τῆς Ἐκκλησίας . . . » (Β´ Πρᾶξις
Ἱερᾶς Συνόδου Ἱεραρχίας, 19-8-1981,
βλέπε, Κήρυξ Γνησίων Ὀρθοδόξων, Αὔγουστος 1983). ∆ηλαδή, ἡ χειροθεσία δέν
ἐθεωρήθη ΠΟΤΕ ὡς ἀναγκαία καί οὐσιαστική πρᾶξις διά τήν σύστασιν τῆς κανονικότητος τῆς Ἀρχιερωσύνης τῶν προερχοµένων ἐκ τῆς ὑφ᾽ ἑνός χειροτονίας τοῦ
1948. Ἡ Ἀρχιερωσύνη τῶν ἀπό Ματ-
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θαίου Ἐπισκόπων ἦτο ∆ΟΓΜΑΤΙΚΩΣ ρουµένην καί Ἑρµαφρόδιτον Ἀπόφασιν
ΑΡΤΙΑ, ΠΛΗΡΗΣ, ΤΕΛΕΙΑ, ΕΓΚΥΡΟΣ τῶν Ρώσσων, διότι τά διαδραµατισθέντα
ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΤΗ ΕΞ ΑΡΧΗΣ, µή χρή- ἐν Ἀµερικῇ, ὡς ἱστορικῶς ἀποδεικνύεται,
ζουσα καί µή ἐπιδεχοµένη ΟΥ∆ΕΜΙΑΝ δέν ἀποτελοῦσαν Συνοδικάς Ἀποφάσεις
καί Ἐκκλησιαστικάς Πράξεις τῆς Ἱερᾶς
συµπλήρωσιν ἤ ἐπικύρωσιν.
Τά ἐν Ἀµερικῇ γεγονότα ἀπερρίφθη- ἡµῶν Συνόδου, ἀλλά καθαρῶς ἀτοµικάς
σαν πάραυτα, ἅµα ἐγνώσθησαν, διότι ὡς πρωτοβουλίας καί προσωπικάς ἐνεργείας.
Τό πρῶτον πρόβληµα φυσικά εἰς τά
προανεφέρθη ∆ΕΝ ἀπετέλεσαν Συνοδικήν
Ἐκκλησιαστικήν Πρᾶξιν, ἀλλά ἀτοµικάς γεγονότα τοῦ 1971, δέν εἶναι ἡ ἀστήριἐνεργείας. ∆ΕΝ ὑπῆρξαν ἀπόρροια Συνο- κτος καί παρά κανόνας χειροθεσία,
δικῆς ∆ιαγνώµης ἤ Ἀποφάσεως, ΟΥΤΕ ἀλλά ἡ προηγηθεῖσα ἀθεµελίωτος ἕνωἐκ τῶν ὑστέρων ἔτυχον Συνοδικῆς Ἐγκρί- σις µετά τῶν Ρώσσων. ∆έν εἶναι δυνατόν
σεως. Πολύ δέ περισσότερον, ΟΥ∆Ε- νά συντελεσθῇ ἡ ἕνωσις δύο τοπικῶν
ΠΟΤΕ ἐγένοντο ἀποδεκτά ὡς ἀναγκαῖα ἤ αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν, αἱ ὁποῖαι
νόµιµα, δι᾽ ὅ καί ΑΠΕΚΗΡΥΧΘΗΣΑΝ ὡς πρίν δέν εἶχον Πνευµατικήν καί Ἐκκληµή γενόµενα καί ἐπηκολούθησεν Η ΟΡΙ- σιαστικήν ἐπικοινωνίαν, µέ τήν αὐθαίρετον πρωτοβουλίαν δύο Ἐπισκόπων τῆς
ΣΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΟΠΗ.
Εἶναι ὡς ἐκ τούτου, Α∆ΙΑΝΟΗΤΟΣ καί µιᾶς καί τάς κρυφάς ἀπό τήν Σύνοδόν
Βλάσφηµος ὁ ἰσχυρισµός οἱουδήποτε ὅτι ἡ των ἐνεργείας. Ἡ σύνδεσις δύο ἘκκληἈρχιερωσύνη τῶν Ἐπισκόπων τῆς ἀπό σιῶν εἰς πλήρη πνευµατικήν καί µυστηΒρεσθένης Ματθαίου Συνόδου ἀπεκατε- ριακήν κοινωνίαν δέν γίνεται οὔτε
στάθη διά τῶν γεγονότων τοῦ 1971 ἤ ὅτι ἐρήµην τῆς µιᾶς ἐκ τῶν δύο Συνόδων,
ἐθίγη ὑπ᾽ αὐτῶν. ∆ΕΝ ἀπεκατεστάθη, οὔτε µέ τήν προφορικήν ὑπόσχεσιν τῆς
διότι ὡς ἀπεδείχθη, ὑπῆρξε πάντοτε Κα- ἄλλης ὅτι θά καταθέσῃ ἐγγράφως εἰς τό
νονική καί Ἔγκυρος. ∆ΕΝ ἐθίγη ἀπό τήν µέλλον τήν Ὁµολογίαν τῆς Ὀρθοδόξου
Ἀντιφατικήν, Ἀλλοπρόσαλλον, Αὐτοαναι- Πίστεως καί Ἐκκλησιολογίας.

Πῶς γίνεται µία κατά Θεόν Ἕνωσις δύο τοπικῶν Ἐκκλησιῶν
µή ἐχόντων Πνευµατικήν Ἐπικοινωνίαν
∆ιά νά γίνῃ µία Ἐκκλησιαστική ἕνωσις δύο τοπικῶν Ἐκκλησιῶν µή ἐχουσῶν
Πνευµατικήν Ἐπικοινωνίαν εἶναι ἀπαραίτητον νά προηγηθῇ µίαν σειρά συγκεκριµένων Συνοδικῶν διαδικασιῶν καί ἐπισήµων βηµάτων ἑκατέρωθεν:
1) Νά συγκληθῇ ἡ Ὁλοµέλεια ἑκάστης Συνόδου κατ᾽ ἰδίαν καί νά ἀποφασισθῇ καί ὑπογραφῇ ἐπίσηµον Συνοδικόν ἔγγραφον πρός ἔναρξιν ∆ιαλόγου
µετά τῆς ἄλλης Συνόδου.
2) Νά ἀποστείλῃ ἑκάστη Σύνοδος εἰς τήν ἄλλην ἐπίσηµον Συνοδικόν ἔγγραφον προτείνουσα ∆ιάλογον.
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3) Κατόπιν τῆς ἀποδοχῆς τῶν ἐγγράφων αὐτῶν νά συναντηθοῦν διά διάλογον οἱ Συνοδικῶς διορισµένοι ἀντιπρόσωποι καί νά κρατηθοῦν πρακτικά
ἑκατέρωθεν τά ὁποῖα θά καταλήγουν εἰς Συµφωνίαν Ἑνώσεως.
4) Νά ἐγκριθοῦν ἐν ὁλοµελείᾳ ὑπό τῆς κάθε Συνόδου ξεχωριστά τά Πρακτικά
τῶν ∆ιαλόγων καί ἡ Συµφωνία Ἑνώσεως καί νά ἐκδοθῇ ἔγγραφος Ἀπόφασις.
5) Νά ὁρισθῇ τόπος καί χρόνος διά κοινήν Σύγκλησιν τῶν δύο Συνόδων,
ὅπου θά ὑπογραφῇ τό Πρακτικόν Ἑνώσεως καί θά ὁρισθῇ Κοινόν Ἐπίσηµον
Συλλείτουργον πρός ἐπισφράγισµα τῆς ὁριστικῆς Πνευµατικῆς, Μυστηριακῆς
καί Ἐκκλησιαστικῆς Ἑνώσεως αὐτῶν ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Πίστει.
Οὕτω ἐπέρχεται ἡ κατά Θεόν καί συµφώνως τῶν Ἱερῶν Κανόνων Ἕνωσις
δύο διϊσταµένων τοπικῶν Ἐκκλησιῶν.
Αὐταί εἶναι αἱ νόµιµοι προϋποθέσεις αἱ ὁποῖαι θά ἔπρεπε νά εἶχον τηρηθῆ
διά τήν ἕνωσιν τῆς Ἱερᾶς ἡµῶν Συνόδου µετά τῆς Συνόδου τῶν Ρώσσων ὑπό
τόν Φιλάρετον. ∆έν ἐτηρήθησαν ὅµως. Ὡς ἐκ τούτου, ἡ ὑπό τάς συνθήκας ἐκείνας γενοµένη ἕνωσις, ἦτο Ἀντικανονική.
Ἡ Ἱερά Σύνοδος δέν εὐθύνεται διά τά ἐν ἀγνοίᾳ της γενόµενα εἰς Ἀµερικήν
οὔτε θίγεται ὑπ᾽ αὐτῶν.
Τά γεγονότα τῶν ἀτοµικῶν ἐνεργειῶν τοῦ 1971 καθιστοῦν ἀναγκαῖον νά
γνωρίζῃ κάθε Ὀρθόδοξος Χριστιανός περί τοῦ Ἀρχιερέως ὅτι, τό εἶναι τοῦ
Ὀρθοδόξου Ἀρχιερέως ὡς Ὀρθοδόξου Ἀρχιερέως εὑρίσκεται εἰς τήν Ὀρθόδοξον Σύνοδον ἐκ τῆς ὁποίας προέρχεται καί εἰς τήν ὁποίαν ἀνήκει.
Ἡ Ἀρχιερωσύνη τοῦ Ὀρθοδόξου Ἀρχιερέως δέν πηγάζει ἐκ τοῦ ἑαυτοῦ του, ἀλλά
ἐκ τῆς Ὀρθοδόξου Ἱερᾶς Συνόδου ἡ ὁποία τόν ἀνέδειξε καί τόν ἐχειροτόνησεν.
Ἡ Ἀρχιερατική ἰδιότης τοῦ Ὀρθοδόξου Ἀρχιερέως ἔγκειται ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Συνόδῳ του καί εἰς τό ὅσον αὐτός ἀποτελεῖ µέλος τοῦ σώµατος τῶν
ἐχόντων Ἀποστολικήν Πίστιν καί Ἀποστολικήν ∆ιαδοχήν. ∆έν νοεῖται αὐτοφυῶς ὁ Ὀρθόδοξος Ἀρχιερεύς. Ἐκ τῆς Ὀρθοδόξου Συνόδου ἡ ὁποία τόν χειροτονεῖ κατ᾽ ἀδιάκοπον Ἀποστολικήν ∆ιαδοχήν πηγάζει ἡ Ἀρχιερωσύνη του
καί ἐν αὐτῇ κεῖται. Εἰς τήν Ὀρθόδοξον Σύνοδον τῆς ὁποίας εἶναι µέλος ἔγκειται ἡ Ἀρχιερατική του ἀρχή καί τό ἐνδεχόµενον Ἀρχιερατικόν του τέλος.
Τέλος δέ τῆς Ἀρχιερωσύνης ἑνός Ὀρθοδόξου Ἀρχιερέως εἶναι:
α) Ἡ ὑπό τῆς Συνόδου του καθαίρεσις διά προσωπικούς ἤ διοικητικούς λόγους,
ὁπότε παραµένει µέν µέλος τῆς Ἐκκλησίας, ὄχι ὅµως ὡς Ἐπίσκοπος, ἀλλ᾽ ὡς
ἁπλός Μοναχός.
β) Ἡ διά λόγους Πίστεως ὑπό τῆς Συνόδου του ἐπιβληθεῖσα Καθαίρεσις καί
ἀποκοπή ἐκ τοῦ Σώµατος τῆς Ἐκκλησίας, ὁπότε δέν ἀποτελεῖ µέλος αὐτῆς.
γ) Ἡ εἰς Αἵρεσιν καί Σχίσµα Πτῶσις ὁλοκλήρου τῆς Συνόδου του, ὁπότε καί
αὐτός ἐκπίπτει τῆς Ἐκκλησίας µέ ὅλα τά µέλη τῆς Συνόδου του.
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Ἡ Διάψευσις τοῦ π. Εὐγενίου εἰς τόν «Κ.Γ.Ο.»
Μάρτιος 1981, σελ. 62-63.

Εἰς αὐτάς τάς τρεῖς
περιπτώσεις ἡ φύσις τῆς
Ἀρχιερωσύνης του καθίσταται ἀνενέργητος.
Οὐδέν τούτων ὅµως
συνέβη τό 1971. Οὔτε
καθῃρέθησαν οἱ Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου, οὔτε
ἡ Σύνοδος ἐξέπεσεν τῆς
Ὀρθοδόξου Πίστεως καί
Ὁµολογίας της, οὔτε ἐδέχθη Αἵρεσιν τινά οὔτε
περιέπεσεν εἰς Σχίσµα.
∆έν ἐξέπεσεν ἡ Ἱερά
Σύνοδος εἰς Σχίσµα ἤ εἰς
Αἵρεσιν µέ τά γεγονότα
τοῦ 1971, διότι οὔτε ἐνέκρινε τήν Ἕνωσιν µετά
τῶν Ρώσσων τῆς ∆ιασπορᾶς καθ᾽ ὅν τρόπον ἐγένετο, οὔτε ἀπεδέχθη ποτέ
τό δικαίωµα ἄλλης Συνόδου νά ἀποφασίσῃ περί
αὐτῆς. Πολύ δέ περισσότερον δέν ἐδέχθη ποτέ
τήν ἄκρως Ἀντιφατικήν,
Ἀντικανονικήν καί Ἀλλοπρόσαλλον Ἀπόφασιν τῶν
Ρώσσων τῆς ∆ιασπορᾶς
περί χειροθεσίας.
Ἐάν εἶχε ἐρωτηθῆ ἡ
Ἱερά Σύνοδος καί εἶχε
συνεδριάσει ἐν ὁλοµελείᾳ,
ΟΥ∆ΕΠΟΤΕ θά ἐνέκρινε
µίαν τοιαύτην Ἕνωσιν
µετά τῶν Ρώσσων καί
ΟΥ∆ΕΠΟΤΕ θά ἀπεδέχετο χειροθεσίαν.
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∆ΕΝ ἠρωτήθη ἡ Ἱερά
Σύνοδος περί τῆς Ἑνώσεως καί τῆς χειροθεσίας, καί ∆ΕΝ συνεδρίασεν περί αὐτῶν ἐν ὁλοµελείᾳ. ∆ι᾽ ὅ ΟΥ∆ΕΠΟΤΕ
ἐνέκρινε τήν γενοµένην
Ἕνωσιν καί ΟΥ∆ΕΠΟΤΕ
ἀπεδέχθη τήν γενοµένην
χειροθεσίαν.
∆έν ἐξέπεσεν ἡ Ἱερά
Σύνοδος, διότι τά γενόµενα ἐν Ἀµερικῇ διενεργήθησαν µέ ἀποκλειστικῶς
ἀτοµικήν καί προσωπικήν
πρωτοβουλίαν τῶν ἐκεῖ
µεταβάντων. ΟΥ∆ΕΠΟΤΕ
ὑπῆρξαν αὐτά ἀπόρροια
Συνοδικῆς συνεδριάσεως,
διαγνώµης, ἀποφάσεως ἤ
ἐγκρίσεως.
∆ιά τοῦτο, τόσον ἡ
Ἀκεραιότης, ἡ Πληρότης
καί ἡ ∆ογµατική ὙπόσταἩ ἀπό 23-4-1981 ἐπιστολή τοῦ Πρωτοσυγκέλλου
σις τῆς Ἀρχιερωσύνης τῶν π. Εὐγενίου Τόμπρου πρός τήν Ἱεράν Σύνοδον ὅπου
µελῶν τῆς ἀπό Βρεσθένης ἀναφέρεται εἰς τά γεγονότα τοῦ 1971 καί ἐπισημαίΜατθαίου Ἱερᾶς Συνόδου νει ὅτι ἡ Ὁμολογία του καί ἡ Ἔκθεσις Πίστεως τήν
τῶν Γ.Ο.Χ., ὅσον καί ἡ ὁποίαν κατέθεσεν ἐγγράφως ἐνώπιον τῆς Συνόδου τῶν Ρώσσων ἦτο Ὀρθόδοξος καί σαφεστάτη
Ὀρθόδοξος Πίστις καί ἡ καί ὅτι ἡ χειροθεσία ἐγένετο δεκτή ΟΥΧΙ ὡς συμἘκκλησιολογία τῆς Ἱερᾶς πληροῦσα τήν Ἀρχιερωσύνην ἀλλ᾽ ὡς εἷς ἐξωτεριἡµῶν Συνόδου ἐν τῷ συ- κός τύπος. Τέλος ζητεῖ συγνώμην εἰς ὅ,τι ἔπταισεν
νόλῳ της δέν ἐθίγησαν. ἐπί θεμάτων διαδικασίας διότι δέν εἶχεν οὐδεμίαν
πρόθεσιν νά βλάψῃ ποτέ τήν Ἐκκλησίαν.
Οὔτε ἡ Σύνοδος ἀπώλεσε
τήν Θείαν Χάριν. ∆ιότι ὅλαι αἱ ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΑΙ, ΑΥΤΟΑΝΑΙΡΟΥΜΕΝΑΙ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΑΙ ἐκεῖναι ἐνέργειαι τοῦ 1971 ἦσαν ΑΤΟΜΙΚΑΙ καί µόνον, κρυφαί καί αὐθαίρετοι, καθότι ἐγένοντο κατ᾽ ἰδίαν πρωτοβουλίαν. Ἦσαν ΕΞΩΣΥΝΟ∆ΙΚΑΙ, καί δέν ὑπῆρξαν Πράξεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Αἱ δέ Συνοδικαί Πράξεις
τῆς Ἱερᾶς ἡµῶν Συνόδου ἦσαν, ὑπό τήν καθοδήγησιν τοῦ Παναγίου καί Τελεταρ-

KEO 35 READY.qxp:Layout 1

12/9/09

Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος – ἀρ. τεύχ.

8:42 PM

35, ᾽08

Page 291

KHPY• EKK§H™IA™ OP£O¢O•øN - 291-

χικοῦ Πνεύµατος, πάντοτε
σύννοµοι, πάντοτε σύµφωνοι µέ τούς Θείους καί
Ἱερούς Κανόνας, πάντοτε
πισταί εἰς τά ∆όγµατα καί
τήν Ἱεράν Παράδοσιν τῆς
ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. ∆ι᾽
αὐτό καί διησφαλίσθη εἰρηνικῶς ἡ ἀπεµπλοκή τῆς
Ἱερᾶς Συνόδου ἀπό ὅλα τά
ἀντικανονικά ἐν Ἀµερικῇ
γεγονότα καί διετηρήθη ἡ
Ἐκκλησιαστική της ὑπόστασις καί ἀκεραιότης ἐν
τῇ Ὀρθοδόξῳ Ὁµολογίᾳ
καί Ἐκκλησιολογίᾳ.
Τό ὅλον γεγονός τοῦ
1971, τῆς ἑνώσεως δηλαδή
µετά τῶν Ρώσσων τῆς ∆ιασπορᾶς καί πολύ περισσότερον τῆς ἀντικανονικῆς
χειροθεσίας, ἔτυχε τῆς
ἀµέσου ἀρνητικῆς ἀντιΣυνέχεια καί τέλος τῆς ἀπό 23-4-1981 ἐπιστολῆς
δράσεως καί ἀντιµετωπίτοῦ π. Εὐγενίου Τόμπρου πρός τήν Ἱ. Σύνοδον
σεως, ὄχι µόνον ὑπό τῆς
Ἱερᾶς Συνόδου ἀλλά καί ὑπό τοῦ συνόλου τοῦ πληρώµατος τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Τοῦτο συνειδητοποίησαν καί οἱ τρεῖς κληρικοί,
οἱ ἐνεργήσαντες τά ἐν Ἀµερικῇ µονοµερῶς καί µέ ἰδίαν πρωτοβουλίαν. ∆ι᾽αὐτό,
ὑπακούσαντες εἰς τήν Ἱεράν Σύνοδον ὑπέγραψαν τήν Ὁριστικήν ∆ιακοπήν.
Ἐκτός τῆς ὑπογραφείσης ∆ιακοπῆς ὑπάρχει καί ἡ δηµοσιευθεῖσα Ἀπάντησις
τοῦ Πρωτοσυγκέλλου π. Εὐγενίου Τόµπρου εἰς κατηγορίας ἐναντίον του, ὅτι ἦτο
ἀπεσταλµένος καί πράκτωρ τῶν Νεοηµερολογιτῶν. Αὐταί αἱ συκοφαντίαι εἶχον δηµοσιευθῆ εἰς τό, µέ ἡµεροµηνίαν 13-12-1980 σελίς 2 καί 14-1-1981 σελίς 3, φυλλάδιον «Ἁγιορείτης» ὑπό τοῦ Μοναχοῦ Θεοδωρήτου Μαύρου, καθώς καί εἰς τό,
ὑπ᾽ ἀριθµ. 443/6-2-1981, φύλλον τῆς ἐφηµερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος».
Ἡ Συκοφαντική αὐτή κατηγορία εἶναι Κατάπτυστος, Αἰσχρά καί Ἀνήθικος. Ἐξ
αἰτίας αὐτῆς τῆς κατηγορίας, ὁ πατήρ Εὐγένιος, εἰς τάς δυσµάς τοῦ βίου του, τούς ἀπέ-
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στειλεν Ἐπιστολήν πρός ∆ιάψευσιν τήν ὁποίαν ἐκοινοποίησεν πρός τήν Ἱεράν Σύνοδον καί ἡ ὁποία ἐδηµοσιεύθη εἰς τόν «Κ.Γ.Ο.» Μάρτιος 1981, σελ. 62-63.
Ἐπίσης ἀπέστειλε καί ἄλλην Ἐπιστολήν εἰς τήν Ἱεράν Σύνοδον πρός ἀποκατάστασιν τῆς Ἀληθείας καί ὅπως παύσουν τινές νά συγχέουν τά προσωπικά του
σφάλµατα µέ τό ἔργον τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας. ∆ιά τά προσωπικά του σφάλµατα τά ὁποῖα ἀναιρεῖ καί ἀποκηρύσσει ζητεῖ τήν Συγγνώµην τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτή
ἡ Ἐπιστολή ἐδηµοσιεύθη εἰς τόν «Κ.Γ.Ο.» Ἀπρίλιος 1981, σελ. 112 -114 καί εἰς
αὐτήν στηλιτεύει διά µίαν ἀκόµη φοράν τούς ἐχθρούς τῆς Ἐκκλησίας.
Εἰς τήν Ἐπιστολήν του πρός τήν Ἱεράν Σύνοδον ὁ π. Εὐγένιος µεταξύ ἄλλων λέγει:
«Ἡ Ὀρθόδοξος ὁµολογία µου, ἡ σαφεστάτη θέσις µου ἔναντι τῆς Καινοτόµου Σχισµατικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Νέου Ἡµερολογίου, ὅτι δηλαδή αὕτη διά τῆς εἰσαγωγῆς τῆς
ἐπαράτου Καινοτοµίας τό 1924 κατέστη Σχισµατική καί τά Μυστήρια αὐτῆς ὡς ἐκ
τούτου Ἄκυρα. . . . ∆έν δύναµαι νά ἀρνηθῶ, Σεβασµιώτατοι Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, ὅτι καί
ἐγώ ὡς ἄνθρωπος, φέρων τήν ἀνθρωπίνην ἀδυναµίαν, διέπραξα σφάλµατα κατά τήν
µακράν διακονίαν µου ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ. Ἀλλά περί αὐτῶν ἐπικαλοῦµαι τήν συγγνώµην
τῆς Ἐκκλησίας. . . . . . . . . . Ἐπί προσθέτως τονίζω, ὅτι ἡ θέσις µου διά τό 1971
(Ἕνωσις µέ τήν Ρωσσικήν Σύνοδον τῆς ∆ιασπορᾶς καί Χειροθεσία) εἶναι σαφής, ὡς
καί ἄλλοτε ἔγραψα. Τήν Ἕνωσιν τήν ἐδέχθηµεν ἐφ᾽ ὅσον ἡ Ρωσσική ∆ιασπορά ἐπισήµως ἐν Συνόδῳ ἐδέχθη τήν Ἐκκλησιολογίαν - Ὁµολογίαν τῆς Ἀκαινοτοµήτου Ἐκκλησίας τήν ὁποίαν ἐγγράφως καί προφορικῶς διετυπώσαµεν . . . . . Τήν δέ Χειροθεσίαν
σαφῶς ἐδέχθηµεν οὐχί, ὡς συµπληροῦσαν τήν Ἀρχιερωσύνην, ἀλλ᾽ ὡς µίαν ἐξωτερικήν τυπικήν Πρᾶξιν, διά νά παύσουν τινές νά βλασφηµοῦν κατά τοῦ Μυστηρίου τῆς
Ἀρχιερωσύνης, λέγοντες ὅτι δῆθεν οἱ ὑφ᾽ ἑνός χειροτονηθέντες δέν ἦσαν Ἀρχιερεῖς. .
. . . Ἐάν καί ἡµεῖς ἐπταίσαµεν εἰς θέµατα διαδικασίας, ζητῶµεν καί διά ταῦτα τήν
συγγνώµην τῆς Ἐκκλησίας, διότι οὐδεµίαν πρόθεσιν εἴχοµεν ποτέ νά βλάψωµεν τήν
Ἐκκλησίαν. . . . καί ἵνα παύσουν τινές νά συγχέουν τά προσωπικά σφάλµατα µέ τό
ἔργον τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας. Ἐπί πᾶσι τούτοις αἰτούµενος τήν συγγνώµην τῆς
Ἐκκλησίας καί τάς Ἁγίας σας Εὐχάς, διατελῶ µετά υἱϊκοῦ σεβασµοῦ. ΠΡΩΘΙΕΡΕΥΣ
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΤΟΜΠΡΟΣ».
Αἱ δύο Ἐπιστολαί παρατίθενται αὐτούσιαι, ὥστε ὁ ἀναγνώστης νά δύναται νά τάς µελετήσῃ καί διά νά µάθῃ τήν Ἱστορίαν καί λόγῳ τοῦ ὅτι ὁ π. Εὐγένιος ἀναφέρεται εἰς τό
ἰδιαιτέρας σηµασίας θέµα τῆς ἑνώσεως µετά τῶν Ρώσσων καί τῆς χειροθεσίας τοῦ 1971.
Εἶναι σηµαντικόν ὅταν κρίνῃ κανείς ἱστορικά γεγονότα καί ὀλισθήµατα τοῦ παρελθόντος, νά ἔχῃ εἰς τήν διάθεσίν του καί τήν γνώµην τῶν πρωταγωνιστῶν, ἰδιαιτέρως
ἐκείνων οἱ ὁποῖοι παραδέχονται τό σφάλµα των. Ὁ π. Εὐγένιος ὁµολογεῖ ὅτι ἔσφαλεν
εἰς τήν διαδικασίαν ἡ ὁποία ἠκολουθήθη τό 1971, ἀλλά δέν ἀφήνει κανένα περιθώριο
νά ὑποπτευθῇ κανείς ὅτι ἔσφαλεν ἤ αὐτός ἤ ἡ Ἱερά Σύνοδος εἰς τήν Ὁµολογίαν τῆς
Πίστεως καί εἰς τό Ὀρθόδοξον φρόνηµα τό ἀπ᾽ ἀρχῆς τοῦ Ἱεροῦ ἡµῶν Ἀγῶνος.
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Τά γεγονότα τοῦ 1971, ἡ ἕνωσις µέ τούς
Ρώσσους τῆς ∆ιασπορᾶς καί ἡ χειροθεσία,
ἦσαν καθαρῶς ἀτοµικά καί ὄχι Συνοδικά
σφάλµατα. Ἦσαν σφάλµατα διαδικασίας
καί ὄχι σφάλµατα οὐσίας. ∆έν ἦσαν σφάλµατα ἐφθαρµένης Πίστεως ἤ νοθευµένου
Ἐκκλησιαστικοῦ φρονήµατος. ∆έν ἦσαν
σφάλµατα περί τῆς ἀκεραιότητος καί πληρότητος τῆς Ἀρχιερωσύνης τῶν ἀπό τοῦ
Βρεσθένης Ματθαίου τό 1948 ἑλκόντων τήν
διαδοχήν. Ἦσαν σφάλµατα τά ὁποῖα διεπράχθησαν λόγῳ ἁπλότητος καί ἀγνοίας,
λόγῳ ἐλλειποῦς Ἐκκλησιαστικῆς καταρτήσεως καί µόνον. Τό συµπέρασµα αὐτό ἐξάγεται ἐκ τῆς ὅλης πίστεως καί βιοτῆς τῶν
Ἀρχιερέων, οἱ ὁποῖοι οὐδέποτε ἀµφέβαλλον
περί τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως καί τῆς Ἀρχιερωσύνης των. ∆ι᾽ αὐτό ἡ Ἐκκλησία διά τῆς
Ἱερᾶς Συνόδου τούς ἀντιµετώπισεν µέ σύνεσιν καί προσοχήν µέχρις ὅτου διελευκανθῇ
καί διορθωθῇ ἡ ὅλη ὑπόθεσις, ὡς καί ὁ Θεός
ᾠκονόµησεν νά γίνῃ ἡ ἀποκατάστασις καί
νά ἀποφευχθῇ Σχίσµα.
Ὁ Βρεσθένης Ματθαῖος, Ὁμολογητής
μέχρι τέλους, ψάλλων εἰς τήν πομπήν τῶν
Θεοφανείων πρός τό Φάληρον τό 1949

ΑΠΟΚΟΠΗ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ
ΕΚ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Γ.Ο.Χ.
Εἶναι γνωστόν ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία κατά τήν πορείαν της ἀνά τούς
αἰῶνας ἀντιµετώπιζε πάντοτε προβλήµατα Σχισµάτων καί Αἱρέσεων, τά ὁποῖα δέν
προήρχοντο µόνον ἐκ τῶν ἔξω ἀλλά κυρίως ἐκ τῶν ἔσω, π.χ. τό Σχίσµα τῶν Παπικῶν
τό 1054, τό Σχίσµα τῶν Νεοηµερολογιτῶν τό 1924, τό Σχίσµα τῶν Φλωρινικῶν τό
1937, καί παλαιότερον αἱ Αἱρέσεις τῶν Εἰκονοµάχων, τῶν Μονοθελητῶν, τῶν Μονοφυσιτῶν, τῶν Νεστοριανῶν, τῶν Ἀρειανῶν, τῶν Μανιχαίων, τῶν Γνωστικῶν, τῶν
Μοντανιστῶν, τῶν Μαρκιωνιστῶν, καί τόσων ἄλλων ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθµός.
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Οὕτω συνέβη καί εἰς τήν πρόσφατον πορείαν τῆς Ἐκκλησίας. Εἰς τούς κόλπους τῶν ἀπό Βρεσθένης Ματθαίου προερχοµένων Γ.Ο.Χ., προεκλήθησαν ἀνόσια Σχίσµατα καί Αἱρέσεις τό 1977, τό 1995 καί τό 2002.
Τό 1977, ὁ διά τῶν χειρῶν τοῦ Βρεσθένης λαβών τήν Ἀρχιερωσύνην Κορινθίας
Κάλλιστος Μακρῆς, ἀπεσκίρτησεν ἐκ τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας καί ηὐτοµόλησεν
πρός τήν ΟΥΝΙΑΝ τῶν Φλωρινοσεραφειµικῶν. Ἀπεµπόλησε τήν Ὀρθόδοξον Πίστιν καί Ὁµολογίαν του καί ἀνεκίνησε θέµα Εἰκονοµαχίας κατά τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Ἁγίας Τριάδος, παρασυρθείς ὑπό τοῦ ἀνευθύνου περιβάλλοντός του καί
ἄλλων ἐξωεκκλησιαστικῶν παραγόντων, ἐγκαθέτων τοῦ Νέου Ἡµερολογίου καί
τῶν Φλωρινοσεραφειµικῶν, πρός ἐξυπηρέτησιν προσωπικῶν καί ἰδιοτελῶν σκοπῶν.
Προσεχώρησεν εἰς τήν παράταξιν τοῦ Αὐξεντίου, εἰς τήν καθαίρεσιν τοῦ ὁποίου
τό 1949 εἶχεν ὁ ἴδιος συµµετάσχει καί ὑπογράψει. Ἡ Ἱερά ἡµῶν Σύνοδος τότε
τόν καθῄρεσε διά ἕξι συνολικῶς λόγους τόν Ὀκτώβριον τοῦ 1977.
Εἰς τήν συνέχειαν ὡδηγήθη εἰς Πραξικοπηµατικάς χειροτονίας καί εἰς τήν δηµιουργίαν ἰδίας ὁµάδος Ἐπισκόπων ὑπό τήν προεδρίαν του, δι᾽ ὅ καί καθῃρέθη
ὑπό τῶν Αὐξεντιανῶν τόν Φεβρουάριον τοῦ 1979. Ἐν συνεχείᾳ, προσπαθῶν νά
ἐπανορθώσῃ τό λάθος τῆς συµπροσευχῆς του µετά χορωδίας Νεοηµερολογιτῶν
ψαλτῶν, ἐξέδωσε φυλλάδιον κατά τοῦ Νέου Ἡµερολογίου, δι᾽ ὅ τόν Ὀκτώβριον
τοῦ 1983 ἐτέθη εἰς ἰσόβιον Ἀργίαν ὑπό τῆς νέας Συνόδου του καί ἐν συνεχείᾳ ἐξεδιώχθη καί ἀπό τήν Μονήν Ταξιαρχῶν Ἀθηκίων Κορινθίας, τῆς ὁποίας ἦτο ὁ
ἀναστηλωτής καί πνευµατικός ἡγέτης.
Ἔκτοτε ἀπεσύρθη εἰς τήν Μονήν Ἁγίας Μαρίνης Σοφικοῦ Κορινθίας, ἡ ὁποία
ἀνῆκεν εἰς ἀκέφαλον παραφυάδα τῶν Φλωρινοσεραφειµικῶν καί διοικεῖτο ὑπό τῶν
κατά σάρκα ἀδελφῶν του, Νικοδήµου Ἀρχιµανδρίτου καί Στεφάνου ∆ιακόνου.
Ἐκεῖ ἀπεβίωσε τήν 12ην Σεπτεµβρίου 1986 µόνος του, χωρίς ἐπικοινωνίαν µεθ᾽
οὐδενός Ἐπισκόπου, ὡς ἄγονος Φλωρινική παραφυάς. Ἀδίστακτοι καιροσκόποι
καί τυχοδιῶκται, ἀφοῦ τόν ἐχρησιµοποίησαν πρός ἐξυπηρέτησιν τῶν προσωπικῶν
των φιλοδοξιῶν, παραπλανῶντες αὐτόν κάθε φορά ὅτι θά γίνῃ Ἀρχιεπίσκοπος διά
νά ὑπακούῃ εἰς τά σκοτεινά καί ἀπαίσια σχέδιά των, τόν ἀπέρριψαν εἰς τό τέλος
σκαιοτάτῳ τῷ τρόπῳ ὡς ἄχρηστον καί ἀξιοκαταφρόνητον.
Ὁ Κορινθίας Κάλλιστος ἐπρόδωσεν ὅσους τόν ἐνεπιστεύθησαν ὡς διάδοχον
τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου καί ἐπίστευσεν τούς Φλωρινικούς, ὅσους ἐπολέµησαν
τήν Ἀποστολικήν Πίστιν καί ∆ιαδοχήν τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου. Οἱ δέ Φλωρινικοί, ἀφοῦ τόν ἐχρησιµοποίησαν ἰταµῶς, τόν ἐπέταξαν εἰς τόν κάλαθον τῶν ἀχρήστων, χωρίς σπλάχνα οἰκτιρµῶν, ὅπως ὁ ∆ιάβολος ὅσους ποιοῦν τό θέληµά του.
Τό 1995, ὁ διά τῶν χειρῶν τοῦ Βρεσθένης λαβών τήν Ἀρχιερωσύνην Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνδρέας Ἀνέστης, ἡγήθη τῆς Αἱρετικῆς φατρίας τῶν Νέων Εἰκονοµάχων τοῦ 20οῦ αἰῶνος καί προέβη µετά τοῦ Πειραιῶς Νικολάου καί τοῦ
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Ἀργολίδος Παχωµίου εἰς ἀντικανονικάς καί πραξικοπηµατικάς χειροτονίας
Ἐπισκόπων. Οὕτω προεκάλεσε Πόλεµον ἐν καιρῷ εἰρήνης, Σχίσµα ἀθεράπευτον ἐν καιρῷ ἑνότητος εἰς τό Σῶµα τῆς Ἐκκλησίας.
Οὗτος ἐδέχθη νά χαρακτηρισθοῦν Αἱρετικαί καί Εἴδωλα, καί νά καταργηθοῦν,
ἀκόµη καί νά καταστραφοῦν, Ἱεραί Εἰκόναι ἀποδεκταί ὑπό τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας καί προσκυνηταί ἀπό αἰώνων, καί ἐπέτρεψε νά κηρυχθοῦν Αἱρετικοί, Εἰδωλολάτραι, Παγανισταί καί Λατινόφρονες οἱ προσκυνοῦντες αὐτάς.
Ἀποδεχόµενος τάς Αἱρετικάς, Παραλόγους, Ἀστηρίκτους, Ἀντιφατικάς, Φρενοβλαβεῖς καί Σχιζοφρενικάς θεωρίας τῶν Ἀρχιαιρεσιαρχῶν Νεοεικονοµάχων
τούς ὁποίους περιέθαλπεν, ἀπέρριψε τήν ΣΥΜΒΟΛΙΚΗΝ εἰκόνισιν τοῦ ἀοράτου, ἀΰλου, ἀσωµάτου, ἀπεριγράπτου, ἀσχηµατίστου πνευµατικοῦ κόσµου,
τήν ὁποίαν ἀποδέχεται καί διδάσκει ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἐπί 2000 ἔτη
διά τῶν Ἁγίων, ὅπως ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ ∆αµασκηνός καί λοιποί, καί ἔφθασεν εἰς τό σηµεῖον νά ὁδηγῇ εἰς τήν καταστροφήν τό 90% τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων.
Οἱ Αἱρετικοί Νεοεικονοµάχοι ἀρνοῦνται τήν εἰκονογράφισιν τῶν Θεοφανειῶν
τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ἐναντιούµενοι εἰς τήν Ἁγίαν Ζ´ Οἰκουµενικήν Σύνοδον ἡ ὁποία
τάς δέχεται. Οὗτοι διά τῶν βλασφήµων Αἱρέσεών των διεκήρυξαν ὅτι:
1) ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΣΑΡΚΩΣΕΩΣ ΟΥ∆ΕΜΙΑ ΕΙΚΟΝΙΣΙΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ.
2) Ο,ΤΙ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΥΛΙΚΟΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙ∆ΩΛΟΝ ΚΑΙ ∆ΕΝ ΕΙΚΟΝΙΖΕΤΑΙ.
3) ΑΙ ΚΛΑΣΣΙΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΙ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΙ ΑΛΛΑ ΚΑΚΕΚΤΥΠΑ ΤΟΥ
∆ΙΑΒΟΛΟΥ.
4) ∆ΙΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΙΚΟΝΙΖΕΤΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΩΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ, ΕΝΩ ∆ΙΑ ΤΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΜΟΝΟΝ ΩΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ !!! (∆ι᾽ αὐτοῦ

ὁδηγοῦνται εἰς τήν εἰκονολατρείαν καί Βυζαντινολατρείαν ἀποδίδοντες εἰς
αὐτήν ὑπερφυσικάς Θεϊκάς ∆υνάµεις.)

5) ΟΣΟΙ ΕΙΚΟΝΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΛΑΣΣΙΚΗΝ ΤΕΧΝΗΝ ΤΟΝ
ΧΩΡΊΖΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΝΕΣΤΟΡΙΑΝΟΙ !!!
6) Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ ∆ΙΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟ ∆ΟΓΜΑ
ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΝΣΑΡΚΩΣΕΩΣ ΕΝΩ ∆ΙΑ ΤΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗΝ
ΑΠΛΗΝ ΠΑΙ∆ΟΥΛΑΝ ΤΗΣ ΝΑΖΑΡΕΤ.
7) Η ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΚ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ
ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΝ ΓΕΓΟΝΟΣ. (∆ιότι πιστεύουν ὅτι ὁ Χριστός Ἀνεστήθη ἀπό τόν Ἅδην

καί ὄχι ἀπό τόν Τάφον, καί θεωροῦν «∆ογµατικόν Λάθος καί Αἵρεσιν τήν διατύπωσιν Ἔνσωµος Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ ἐκ τοῦ Τάφου».)
8) Η ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΝΕΣΤΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟΝ Α∆ΗΝ. (∆ηλαδή αὐτοί πιστεύουν
ὅτι ἀνεστήθη ἡ τεθεωµένη καί ἀθάνατος καί ἀναµάρτητος ψυχή τοῦ Χριστοῦ!!!)
9) ∆ΕΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΟΥΝΤΑΙ ΑΙ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ.
10) ΕΙΣ ΤΑΣ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑΣ ∆ΕΝ ΕΝΕΦΑΝΙΣΘΗ Ο ΠΑΤΗΡ, ΑΛΛΑ Ο ΥΙΟΣ.
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Δύο δογματικῶς σημαντικαί φωτογραφίαι τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ματθαίου
ἐν ὥρᾳ Θείας Λειτουργίας, ἔχοντος ἐπί τῶν Ἱερῶν Ἀμφίων του
τήν εἰκόνα τῆς Ἁγίας Τριάδος καί τήν εἰκόνα τῆς ἐκ Τάφου Ἀναστάσεως
τοῦ Χριστοῦ, τάς ὁποίας πολεμοῦν οἱ Αἱρετικοί Νεοεικονομάχοι.

Ἐπολέµησαν δολίως τήν εἰκονογράφησιν τοῦ Θεοῦ Πατρός µέ τήν διαστροφικήν διδασκαλίαν ὅτι οὕτω ἐπιχειρεῖται ἡ εἰκόνισις τῆς Θείας φύσεως. «Ἡ γο3ν
Ἁγα το3 Θεο3 Ἐκκλησα, -ς παρλαβεν παρ τ4ν Ἁγων Ἀποστ:λων
κα Πατρων, α1τ: τ: ε*δος τ: ,ραθν το2ς .νθρ'ποις .ναζωγραφε2 »
(Πρακτικά Οἰκουµενικῶν Συνόδων, Τόµ. Γ´ σελ. 363/863). Τό ὀραθέν εἰκονίζεται, καί
τό κατά συγκατάβασιν Θεοῦ ὀραθέν ἐνέργεια ἐστί Θεοῦ καί οὐχί φύσις. Ἡ Ἐκκλησία διά τῶν Ἁγίων µᾶς διδάσκει ὅτι δέν εἶναι δυνατόν νά εἰκονισθῇ οὔτε τοῦ Θεοῦ ἡ
οὐσία οὔτε τῶν Ἀγγέλων οὔτε τῶν δαιµόνων οὔτε τῆς ψυχῆς. Ἀλλ᾽ οὔτε καί τοῦ
ἀνθρώπου ἡ φύσις ὡς φύσις εἰκονίζεται: «Παντός εἰκονιζοµένου, οὐχ ἡ φύσις, ἀλλ᾽ ἡ
ὑπόστασις εἰκονίζεται» (Ἅγιος Θεόδωρος Στουδίτης, Λόγος Ἀντιρρητικός Γ´, P.G.
99, 405Α καί 392). Ὁ προσκυνῶν καί τιµῶν τήν Εἰκόνα, προσκυνεῖ ἐν αὐτῇ τοῦ
ἐγγραφοµένου τήν ὑπόστασιν, κατά τήν Ἁγίαν Ἑβδόµην Οἰκουµενικήν Σύνοδον, καί
οὐχί τήν φύσιν. «Οἴδαµεν οὖν, ὅτι οὔτε Θεοῦ, οὔτε ψυχῆς, οὔτε δαίµονος δυνατόν
θεαθῆναι φύσιν, ἀλλ᾽ ἐν µετασχηµατισµῷ τινί θεωροῦνται ταῦτα, τῆς Θείας Προνοίας τύπους καί σχήµατα περιτιθείσης τοῖς ἀσωµάτοις καί ἀτυπώτοις . . . . Μή
θέλων οὖν ὁ Θεός παντελῶς ἀγνοεῖν ἡµᾶς τά ἀσώµατα, περιέθηκεν αὐτοῖς τύπους,
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Ἡ Ἁγία Τριάς, εἰκών ἐκ τοῦ περιοδικοῦ
«Πολύτιμος Θησαυρός Μετανοίας »,
Μάϊος 1947, ἐκδόσεως τοῦ
Βρεσθένης Ματθαίου
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Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ, εἰκών ἐκ
τοῦ περιοδικοῦ «Πολύτιμος Θησαυρός Μετανοίας », Ἀπρίλιος 1949,
ἐκδόσεως τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου

Ἐκ τοῦ ἡμᾶς γεννήσαντος εἰς τήν Ὀρθοδοξίαν τιμίου πατρός, Βρεσθένης Ματθαίου,
προσκυνεῖν μεμαθήκαμεν ὡς Ὀρθοδόξους τάς Ἱεράς Εἰκόνας τῆς τε Βυζαντινῆς
καί τῆς Κλασσικῆς Ἁγιογραφίας, παρομοίως καί τάς εἰκόνας τοῦ Θεοῦ Πατρός
καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καθώς καί τῆς ἐκ Τάφου Ἀναστάσεως τοῦ Κ.Η.Ι.Χριστοῦ.

καί σχήµατα, καί εἰκόνας κατά τήν ἀναλογίαν τῆς φύσεως ἡµῶν . . . Καί ταῦτα
σχηµατίζοµεν καί εἰκονίζοµεν », καθώς ἐπίσης ὅτι, «’Αλλά καί ΘΕΟΥ ΣΧΗΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ἡ Γραφή ἔχει», κα «∆υνάµεθα ποιεῖν εἰκόνας πάντων τῶν ΣΧΗΜΑΤΩΝ ὦν εἴδοµεν», (Ἅγιος Ἰωάννης ∆αµασκηνός, P.G. 94, 1344-1345).
Ἡ εἰκών ἔχει ὁµοιότητα πρός τήν ὑπόστασιν, ἀπεικονίζουσα ἐξωτερικά τινα σχήµατα καί χρώµατα τῆς ὑποστάσεως. ∆έν ἔχει ὅµως ὁµοουσιότητα µέ τό εἰκονιζόµενον διότι διαφέρει εἰς τήν οὐσίαν (Ἅγ. Θεόδωρος Στουδίτης, P.G. 99, 1640).
«Οἱ Χριστιανοί οὔτε τήν ἐν Πνεύµατι καί Ἀληθείᾳ προσκύνησιν ταῖς Εἰκόσι
ἀπένειµαν, οὔτε τῆς Ἀοράτου καί Ἀκαταλήπτου Φύσεως εἰκόνα ποτέ πεποιήκασιν» (Πρακτικά Οἰκουµενικῶν Συνόδων, Τόµ. Γ´ σελ. 347/847).
«Οὐδέ γάρ τῆς Ἀοράτου Θεότητος Εἰκόνα ἤ ὁµοίωµα ἤ σχῆµα ἤ µορφήν
τινά ἀποτυποῦµεν» (Πρακτικά Οἰκουµενικῶν Συνόδων, Τόµ. Γ´ σελ. 297/797).
«Οἱ ἐν τῇ Καθολικῇ Ἐκκλησίᾳ ὡς τέκνα γνήσια γεννηθέντες . . . τάς σεπτάς Εἰκόνας ἀποδεχόµεθα, εἰκόνας µόνον καί οὐδέν ἕτερον αὐτάς γινό-
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σκοντες, καθό τοῦ πρωτοτύπου τό ὄνοµα µόνον ἐχούσας καί οὐχί τήν οὐσίαν»
(Πρακτικά Οἰκουµενικῶν Συνόδων, Τόµ. Γ´ σελ. 342/842).
«Ἄλλο γρ /στν ε0κ'ν κα )λλο πρωτ:τυπον. Καί τά ἰδιώµατα τοῦ πρωτοτύπου οὐδαµῶς τις τῶν εὖ φρονούντων ἐν τῇ εἰκόνι ἐπιζητεῖ» (Πρακτικά
Οἰκουµενικῶν Συνόδων, Τόµ. Γ´ σελ. 340/840).
Τό ὄνοµα µόνον ἔχει κοινόν ἡ εἰκών µετά τοῦ πρωτοτύπου, οὐχί δέ καί τά
ἰδιώµατα τῆς φύσεως.
Οἱ ὑπό τόν Ἀρχ/πον Ἀνδρέαν Ἀνέστη Αἱρετικοί Νεοεικονοµάχοι ἀπεδείχθησαν λοιπόν πολέµιοι καί συγκεκριµένων τεχνοτροπιῶν, ὅπως ἡ Κλασσική, καί
συγκεκριµένων εἰκόνων, ὅπως:
Ἡ Συµβολική Εἰκών τῆς Ἁγίας Τριάδος, Πατρός Υἱοῦ καί Ἁγίου Πνεύµατος.
Τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ ἐκ τοῦ Τάφου, διότι πιστεύουν εἰς τήν Ἀνάστασιν τῆς Ψυχῆς τοῦ Χριστοῦ ἐκ τοῦ Ἅδου.
Τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ ἄνευ µαιῶν καί λουτροῦ.
Τῆς Πεντηκοστῆς µετά τῆς Θεοτόκου, προτιµῶντες νά συµπεριλαµβάνουν τόν
Ἀπόστολον Παῦλον, τόν τότε ὄντα ∆ιώκτην, καί τούς Εὐαγγελιστάς Μάρκον
καί Λουκᾶν, τούς µή ὄντας ἐκ τῶν ∆ώδεκα.
Τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος ἐν εἴδει Περιστερᾶς, ἀλλά καί
ὅλων τῶν εἰκόνων πάσης µή Βυζαντινῆς τεχνοτροπίας καθώς καί ὅλων τῶν ἐπί χάρτου τυπωµένων εἰκόνων. Ἐδηµοσίευσαν πολλά αἰσχρά καί ἀηδῆ κατά τῆς εἰκόνος
τοῦ Θεοῦ Πατρός, τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος καί τοῦ ἐκ Τάφου Ἀναστάντος Χριστοῦ.

Δύο φωτογραφίαι τοῦ Ἱεροῦ
Παρεκκλησίου τῆς Ἁγίας
Τριάδος εἰς τήν Ἱ. Μ. Παναγίας Κερατέας Ἀττικῆς,
ἧς κτίτωρ ἦτο ὁ Ἀοίδιμος
Ἱεράρχης Ματθαῖος.

Εἰς τό τέμπλον τοῦ Ναοῦ ὑπάρχει ἡ παροῦσα Εἰκών τῆς Ἁγίας
Τριάδος μετά τῆς Θεοτόκου καί
τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων ἁγιογραφηθεῖσα κατ᾽ ἐντολήν τοῦ κτίτορος Βρεσθένης Ματθαίου.

Τό ἀνωτέρω παρεκκλήσιον τῆς Ἁγίας Τριάδος ὅπου ἡ Ἱερά Εἰκών τῆς
Ἁγίας Τριάδος μετά τῆς Θεοτόκου (ἥτις ἐστί Συμβολική Εἰκών τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ), ἀποτελεῖ ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΙΝ καί Αἰώνιον
Μαρτυρίαν τοῦ Ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου Ματθαίου κατά τῶν νεοφανῶν Αἱρετικῶν Νεοεικονομάχων, ὅτι ἡ Εἰκών αὐτή εἶναι Ὀρθόδοξος.
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Πολεµοῦντες δέ τάς Ἱεράς Εἰκόνας ἐγένοντο πολέµιοι καί τῶν Ἁγίων τῆς
Ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ, καί τῆς Ἱερᾶς ∆ιδασκαλίας τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ,
καί αὐτοῦ τοῦ Θεοῦ, ὅς κατηξίωσεν ἡµᾶς διά Θεοφανειῶν γνωρῖσαι Αὐτόν.
Ἐγένοντο οὕτω οὐχί µόνον Εἰκονοµάχοι ἀλλά καί Ἁγιοµάχοι καί Ἐκκλησιοµάχοι καί Θεοµάχοι.
ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ: Πρέπει νά ἀναφερθῇ ὅτι εἰς τήν Ἀναφυεῖσαν Αἵρεσιν τῶν
Νεοεικονοµάχων συµµετεῖχεν ἀπολύτως µετά τῶν Πρωτεργατῶν αὐτῆς καί
τῶν Ἀρχιαιρεσιαρχῶν ὁ Κιτίου Κύπρου Ἐπιφάνιος, ἀποδεχθείς τά Αἱρετικά
αὐτῶν φρονήµατα καί διατηρῶν µετ᾽ αὐτῶν πλήρη Πνευµατικήν καί Ἐκκλησιαστικήν Ἐπικοινωνίαν µέχρι τοῦ θανάτου του τό 2005. Πάντες οὗτοι κατεδικάσθησαν καί καθῃρέθησαν ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τόν Ἰούνιον τοῦ 1995
καί συνεκατεριθµήθησαν µετά τῶν ἀπ᾽ αἰώνων Αἱρετικῶν.
Τό 2002, ὁ ἀπό τό 1958 χειροτονηθείς διά τήν Μητρόπολιν Μεσσηνίας
Γρηγόριος Ρούσσης ἤ Βενιζέλος ἡγήθη τῆς πλέον Ἀντιθέου, Θεοµάχου καί
Ἀντιχρίστου Σατανικῆς Αἱρέσεως τῶν Ἐκκλησιοµάχων, Χριστοµάχων καί
Τριαδοµάχων. Ἀπεδέχθη Αἱρέσεις τάς ὁποίας ὄχι µόνον οἱ Νεοηµερολογῖται
δέν ἔχουν, ἀλλ᾽ οὔτε καί οἱ Αἱρετικοί ΠΑΠΙΚΟΙ. Αἱ Αἱρέσεις τάς ὁποίας διεκήρυξεν εἶναι τό συνονθύλευµα ὅλων τῶν ἐπί δύο χιλιάδας ἔτη ἐµφανισθέντων
Αἱρέσεων, τῶν ἤδη καταδικασθέντων ὑπό τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Οὗτος,
ἐνῶ δέν ἦτο µόνος, διότι ὑπῆρχεν καί ἄλλος Ἐπίσκοπος τῆς αὐτῆς Συνόδου τόν
ὁποῖον ἠγνόησε, προέβη µόνος του εἰς Ἀντικανονικάς καί Πραξικοπηµατικάς
χειροτονίας Ἐπισκόπων, καί προεκάλεσεν ἐν καιρῷ εἰρήνης νέον ἀθεράπευτον ΣΧΙΣΜΑ εἰς τό Σῶµα τῆς Ἐκκλησίας, δηµιουργῶν Σατανικῶς νέαν Θεοστυγῆ ΑΙΡΕΤΙΚΗΝ ἐκκλησίαν.
Τό Σχίσµα τοῦ πρώην Μεσσηνίας Γρηγορίου εἶναι διά δύο λόγους ΚΑΤΑ∆ΙΚΑΣΜΕΝΟΝ καί ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΕΝΟΝ.
α) ∆ιότι ἐκήρυξεν Ἀντιχρίστους καί Πρωτοφανεῖς Σατανικάς ΑΙΡΕΣΕΙΣ, ἐνῶ
εἶχε παραλάβει ἀνόθευτον τήν Ὀρθόδοξον ∆ιδασκαλίαν τῆς Ἐκκλησίας διά
τοῦ Ἁγίου Πατρός Ματθαίου καί ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.
β) ∆ιότι προέβη µόνος του εἰς Ἀντικανονικάς καί Πραξικοπηµατικάς χειροτονίας
Ἐπισκόπων, παραβαίνων τούς σχετικούς Ἱερούς Κανόνας, ἐνῶ ὑπῆρχε καί ἄλλος
Ἐπίσκοπος τῆς αὐτῆς Συνόδου, ὁ Θεσσαλονίκης Χρυσόστοµος (Μητρόπουλος),
ὅστις παρέµεινεν καί παραµένει εἰς τήν παρά τοῦ Ἁγίου Πατρός Ματθαίου παραδοθεῖσαν Ὀρθόδοξον Πίστιν, Ὁµολογίαν καί Ἐκκλησιολογίαν, ἤτοι, τήν Πίστιν περί τῆς Ἁγίας Τριάδος, περί Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, περί τῆς Ἐκκλησίας καί
περί τῶν Ἁγίων Εἰκόνων, ἥν παρέλαβεν ἐκ τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
καί τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἡ ὁποία τόν ἀνέδειξεν Ἐπίσκοπον καί Μητροπολίτην.
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Ἀποδεχόµενος ὁ Μεσσηνίας Γρηγόριος τάς Αἱρετικάς, Σατανικάς, Παραλόγους, Ἀντιφατικάς, Φρενοβλαβεῖς καί Σχιζοφρενικάς θεωρίας τῶν Ἀντιχρίστων Ἀρχιαιρεσιαρχῶν τούς ὁποίους καί αὐτός περιέθαλπεν, ἔφθασεν εἰς τό
σηµεῖον νά κηρύξῃ ἀλλοιωτόν τό Πρόσωπον τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ,
καί συνεπῶς ἀλλοιωτήν τήν Ἁγίαν Τριάδα. Ἐκήρυξε ∆ιαφορετικόν τό Πρόσωπον τοῦ Υἱοῦ ἀπό τό Πρόσωπον τοῦ Χριστοῦ. Ἐκήρυξε ∆ιπλοῦν τό Πρόσωπον τοῦ Χριστοῦ. Ἐκήρυξεν:
Ὅτι τό Πρόσωπον τοῦ Χριστοῦ δέν εἶναι Προαιώνιον καί Ἄναρχον, ἀλλά ἔχει
χρονικήν ἀρχήν ὑπάρξεως.
Ὅτι «ὁ Χριστός µόνον ὡς Σχέδιον εἰς τήν Βουλήν τοῦ Θεοῦ εἶναι Προαιώνιος»,
(ὑποβιβάζων οὕτω τήν Ὑπόστασιν τοῦ Χριστοῦ εἰς τήν τάξιν τῶν κτισµάτων).
Ὅτι «τήν Ἐκκλησίαν τήν οἰκοδόµησεν ὁ Χριστός καί ὄχι ἡ Ἁγία Τριάς, καίτοι ἡ Ἁγία Τριάς ταυτουργεῖ».
Ὅτι «Κεφαλή τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὁ Χριστός καί ὄχι ἡ Ἁγία Τριάς».
Ὅτι «βγάζουν τόν Χριστόν ἀπό Κεφαλήν τῆς Ἐκκλησίας καί βάζουν τήν Ἁγία
Τριάδα».
Ὅτι «ὁ Χριστός δέν θά ἀφήσῃ τήν Ἐκκλησίαν Του νά περάσῃ εἰς τά χέρια
τῆς Ἁγίας Τριάδος». (∆ηλαδή, κατ᾽ αὐτούς, ὁ Χριστός εἶναι µία ἐξωαγιοτριαδική Ὑπόστασις, ἤτοι ἕνα ἄλλο τέταρτο πρόσωπον.)
Ὅτι «Κεφαλή τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὁ Χριστός καί ὄχι ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ
Θεοῦ, ὁ ὁποῖος δέν ὑπῆρξε ποτέ Κεφαλή καµµίας Ἐκκλησίας».
Ὅτι «ἡ Κεφαλή τῆς Ἐκκλησίας δέν εἶναι Θεϊκή, ἀλλά Κεφαλή εἶναι ἡ ἀνθρωπίνη φύσις τοῦ Χριστοῦ».
Ὅτι ἡ Ἐκκλησία, ὡς Κεφαλή καί Σῶµα, εἶναι κτιστή. (∆ηλαδή, κατ᾽ αὐτούς,
ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι Θεανθρώπινος Ὀργανισµός, ἀλλά µόνον ἀνθρώπινος,
ἤτοι, ΑΘΕΟΣ.)
Ὅτι «ὅποιος πιστεύει ὅτι ὑπῆρχεν ἡ Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ πρό τῆς Γενννήσεως
τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἐκ τοῦ ∆ιαβόλου».
Ἐκτός αὐτῶν ἐκήρυξαν καί ἄλλα πολλά παρεµφερῆ Αἱρετικά, Παρανοϊκά,
Φρενοβλαβῆ καί Σχιζοφρενικά, τά ὁποῖα µόνον ὁ Ἀντίχριστος θά διακηρύξῃ.
Χαρακτηριστικόν εἶναι τό ἐνώπιον δύο Ἀρχιερέων καί ἐν Συνάξει τριάκοντα
περίπου κληρικῶν, µοναχῶν καί λαϊκῶν µεγαλοφώνως ἐκστοµιθέν ὑπό τοῦ Μεσσηνίας Γρηγορίου, «ΑΝΑΘΕΜΑ, ΑΝΑΘΕΜΑ, ΑΝΑΘΕΜΑ στίς Ἐκκλησίες
τῶν Ἀγγέλων καί σ᾽ αὐτούς πού πιστεύουν σέ Ἐκκλησίες Ἀγγέλων. Αὐτοί εἶναι
κάλτσες τοῦ ∆ιαβόλου» (π ρχει µαγνητοφωνηµνη χητικ µαρτυρα).
Οἱ Αἱρετικοί Νεοεικονοµάχοι τοῦ 1995 καί οἱ Αἱρετικοί Ἐκκλησιοµάχοι καί
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Θεοµάχοι τοῦ 2002 ἐκήρυξαν
Ἀντιχρίστους καί Πρωτοφανεῖς
Αἱρέσεις, τάς ὁποίας ἐδέχθησαν
ἐκ τῶν ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας Αἱρετικῶν, Νεοηµερολογιτῶν καί Φλωρινοσεραφειµικῶν, Αἱρέσεις αἱ
ὁποῖαι ἀντιβαίνουν πρός τήν
Ὀρθόδοξον ∆ιδασκαλίαν ἥν παρά
τοῦ Ἀειµνήστου Ἀρχιεπισκόπου
ΜΑΤΘΑΙΟΥ ἐδιδάχθησαν καί
παρέλαβον ὡς παρακαταθήκην,
τόσον περί τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων,
ὅσον περί Χριστοῦ τοῦ ΘΕΟΥ
ἡµῶν, ὅσον περί τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὅσον καί περί τῆς ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ τοῦ ΘΕΟΥ.
Ὁ Ἀείµνηστος Ἀρχιεπίσκοπος
Ματθαῖος δέν ἐδίδαξεν οὐδεµίαν
ἐκ τῶν Αἱρέσεων τάς ὁποίας ἐκήρυξαν οἱ περί τόν Ἀνδρέαν Νεο- Τό Ἅγιον Μανδήλιον, ἔργον τοῦ ἀειμνήστου
εικονοµάχοι ἤ οἱ περί τόν Γρηγόριον Ἀρχιεπισκόπου Ματθαίου, ἁγιογραφηθέν
Ἐκκλησιοµάχοι - Χριστοµάχοι ἐν Ἁγίῳ Ὄρει εἰς τήν περιοχήν τοῦ Ἁγίου
Βασιλείου καί ὑπογραφόμενον ἰδίοις χερκαί Τριαδοµάχοι. Πόθεν αὐτοί τάς σίν: «Ἱερόν ἡσυχαστήριον «Εἰσόδια τῆς
ἐδιδάχθησαν; Ἐκεῖσε καί ὑπό τῆς Θεοτόκου» Μεγίστης Λαύρας, Ματθαῖος
Ἱερομόναχος, ἔτει 1926». Σύμφωνα μέ
Ἐκκλησίας ἐξεβλήθησαν.
∆ιά τῶν Ἀντιχρίστων αὐτῶν τήν Αἵρεσιν τῶν Νέων Εἰκονομάχων πρέπει νά ἀπορριφθῇ διότι δέν εἶναι ΒυζανΑἱρέσεων, τάς ὁποίας ΕΚΗΡΥ- τινῆς τεχνοτροπίας καί σύμφωνα μέ τήν
ΞΑΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΣ καί ἐγγράφως, Αἵρεσιν τῶν Νέων Χριστομάχων, ὅτι ὁ
ΑΠΩΛΕΣΑΝ καί τήν Ἀποστολι- Χριστός δέν εἶναι Προαιώνιος, πρέπει νά
κήν Πίστιν καί τήν Ἀποστολικήν ἀπορρίπτεται ἐκ τῆς Ἁγιογραφίας τοῦ
Χριστοῦ ὁ διακριτικός τίτλος «Ο ΩΝ».
∆ιαδοχήν, καί συνεκατεριθµήθησαν µετά τῶν ἀπ᾽ αἰώνων Αἱρετικῶν.
Ὁ Βρεσθένης Ματθαῖος τό 1948 ἐχειροτόνησεν Ἐπισκόπους ἐν τῇ Ἀποστολικῇ Πίστει, καί κατέλειπεν Ἐπισκόπους ἐν τῇ Ἀποστολικῇ ∆ιαδοχῇ. Ὅπερ εἶχεν
ἀκεραίως καί κανονικῶς παραλάβει, τήν Ὀρθόδοξον Πίστιν καί τήν Ἀρχιερωσύνην, αὐτό καί παρέδωκεν κανονικῶς καί ἀκεραίως.
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∆ιάδοχοι τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου, τό µέν 1995 ὁ Ἀθηνῶν Ἀνδρέας µετά τοῦ
Πειραιῶς Νικολάου, τοῦ Ἀργολίδος Παχωµίου καί τοῦ Κιτίου Κύπρου Ἐπιφανίου,
τό δέ 2002 ὁ Μεσσηνίας Γρηγόριος, ἐχειροτόνησαν ἐπισκόπους ἐγκαταλείποντες
καί ἀρνηθέντες τήν Ἀποστολικήν Ὀρθόδοξον Πίστιν καί τάς Ἱεράς Παραδόσεις,
ἅς παρέλαβον παρά τοῦ Ἁγίου Πατρός Ματθαίου καί παρά τῶν Ἁγίων Πατέρων
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, καί οὕτω ἀπώλεσαν τήν κανονικότητα τῆς Ἀποστολικῆς ∆ιαδοχῆς. ∆ι᾽ ὅ καί ὅ,περ εἶχον, τήν Ἀρχιερωσύνην, οὐ µόνον οὐ µετέδωσαν ἀλλά µᾶλλον καί ἐξ αὐτῶν ἀφῃρέθη.
Ὁ Βρεσθένης Ματθαῖος τό 1948 ἐχειροτόνησεν Ἐπισκόπους καί ἥνωσεν,
ἥνωσεν ἀνθρώπους µετά τοῦ Θεοῦ, ἥνωσε τάς ἑποµένας γενεάς µετά τῶν Ἀποστόλων ἐν τῇ ΕΚΚΛΗΣΙᾼ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.
∆ιάδοχοι τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου, τό 1995 καί τό 2002 ἐχειροτόνησαν ἐπισκόπους καί ἐχώρισαν, ἐχώρισαν ἀνθρώπους ἀπό τόν Θεόν, ἐχώρισαν ἐπερχοµένας γενεάς ἀπό τούς Ἀποστόλους καί ἀπό τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ κατά
τρόπον ἀθεράπευτον.
Ἐχειροτόνησεν Ἐπισκόπους τό 1948 ὁ Βρεσθένης Ματθαῖος ἐπί τῆς γῆς καί ὁ
Θεός ἐκύρωσεν τάς χειροτονίας ἐν Οὐρανοῖς. Ἐχειροτόνησεν καί ἥνωσεν. Ἐχειροτόνησεν καί ἥλκησεν τήν ἐπίσκεψιν τοῦ Θεοῦ εἰς τήν Ἄµπελον ἥν ἐφύτευσεν ἡ ∆εξιά
τοῦ Κυρίου (Ψαλµ. ΟΘ´ 15-16).
Ἐχειροτόνησαν ἐπί τῆς γῆς ἐπισκόπους τό 1995 καί τό 2002 οἱ ἀνάξιοι φανέντες διάδοχοι τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου καί ὁ Θεός ΑΚΥΡΩΣΕΝ τάς χειροτονίας ἐν Οὐρανοῖς. Ἐχειροτόνησαν καί ἔσχισαν. Ἐχειροτόνησαν καί ἥλκησαν
ἐπί τῶν κεφαλῶν αὐτῶν τήν ΑΡΑΝ τοῦ Θεοῦ καί τό ΑΝΑΘΕΜΑ τῆς Ἐκκλησίας.
Ἐχειροτόνησεν Ἐπισκόπους τό 1948 ὁ Βρεσθένης Ματθαῖος καί ἔφερεν
Εἰρήνην εἰς τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ καί Εὐλογίαν εἰς τά πιστά τέκνα Αὐτῆς.
Ἐχειροτόνησαν ἐπισκόπους τό 1995 καί τό 2002 οἱ ἀπό Ματθαίου προαναφερθέντες, µή σεβασθέντες τήν Ὀρθόδοξον Πίστιν καί τάς Ἱεράς Παραδόσεις
ἅς παρέλαβον παρά τοῦ Ἁγίου Πατρός Ματθαίου, καί ἐν καιρῷ εἰρήνης εἰς τήν
Ἐκκλησίαν τοῦ ΘΕΟΥ ἔφερον πόλεµον κατ᾽ αὐτῆς, ἐκήρυξαν Ἀντιχρίστους
Αἱρέσεις, ἐδηµιούργησαν Σχίσµατα καί ἥλκυσαν κατάραν ἐπί πολλῶν κεφαλῶν.
Οὗτοι «ἐξ ἡµῶν ἐξῆλθον, ἀλλ᾿ οὐκ ἦσαν ἐξ ἡµῶν· εἰ γὰρ ἦσαν ἐξ ἡµῶν, µεµενήκεισαν ἂν µεθ᾿ ἡµῶν· ἀλλ᾿ ἵνα φανερωθῶσιν ὅτι οὐκ εἰσὶ πάντες ἐξ ἡµῶν»
(Α´ Ἰωάν. Γ´ 19). Ἐξεπλήρωσαν καί αὐτοί τόν προφητικόν λόγον τοῦ Ἀποστόλου Παύλου λέγοντος, «καὶ ἐξ ὑµῶν αὐτῶν ἀναστήσονται ἄνδρες λαλοῦντες διεστραµµένα τοῦ ἀποσπᾶν τοὺς µαθητὰς ὀπίσω αὐτῶν» (Πράξ. Κ´ 30).
Αἱ Χειροτονίαι Ἐπισκόπων ὑπό τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου τό 1948 συνιστοῦν νέον µέτρον µετρήσεως τοῦ Ὀρθοδόξου φρονήµατος. Καί εἶναι νέον τό
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µέτρον, ὄχι διότι ἔχει διαφορετικόν µέγεθος καί ζυγοστάθµιον ἀπό τό µέτρον
τῆς Πίστεως τῶν Ἀποστόλων καί τῶν Προφητῶν καί τοῦ Πατριάρχου Ἀβραάµ.
Εἶναι νέον διότι τό αὐτό µέγεθος καί ζυγοστάθµιον τῆς ἐκείνων ἀρχαίας Πίστεως ἐφαρµόζεται µέ ἐξ ἴσου σταθεράν χεῖραν εἰς τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ
κατά τάς τρικυµιώδεις περιστάσεις τῆς γενικῆς ἀποστασίας τοῦ ὀγδόου αἰῶνος.
Εἶναι νέον καί ξένον συγκρινόµενον πρός τό ἦθος τοῦ αἰῶνος τούτου τοῦ ἀπαταιῶνος, διότι εἶναι ἐκ Θεοῦ καί ὄχι ἐκ τῆς ἁµαρτίας καί τῆς πλάνης, εἶναι ἐκ
τῆς Νύµφης τοῦ Χριστοῦ, τῆς Ἐκκλησίας, ἥτις ἀείποτε νεανίζει καί ζωοποιεῖ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΝΕΚΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Εἰκών τῆς Ἀναστάσεως τῶν νεκρῶν καί τῆς Β´ Παρουσίας τοῦ Χριστοῦ,
ἐμπνευσμένη ἀπό τό ὅραμα τοῦ Προφήτου Ἰεζεκιήλ ΛΖ´ 1-14, καί τάς περικοπάς Ματθ. ΚΕ´ 31, Ἰωάν. Ε´ 28, Α´ Θεσ. Δ´ 13. Ἁγιογραφηθεῖσα κατά
παράδοσιν ὑπό τοῦ Ἀειμνήστου Ἀρχ/που Ματθαίου καί εὑρισκομένη εἰς τό
Δεσποτικόν τῆς Ἱ. Μ. Παναγίας Κερατέας Ἀττικῆς (διαστάσεις 1,70 Χ 2,20).
Βάσει τῆς θεωρίας τῶν Νεοεικονομάχων, ἡ Συμβολική Εἰκών αὐτή τοῦ Ἀΰλου
κόσμου ἀπορρίπτεται ὡς Εἰδωλολατρική διότι δέν ἔχει ὑλικόν πρωτότυπον
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Ἡ ἑξηκοστή (60ή) Ἐπέτειος τῶν ὑπό
τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου Χειροτονιῶν
Ἐπισκόπων, κατά τό ἔτος 1948, ἀπετέλε
σεν εὐκαιρίαν διά νά γίνῃ ἀναφορά εἰς
ὅλα σχεδόν τά διατρέξαντα τότε ἱστορικά
γεγονότα, τά πρό τοῦ 1948 καί τά πρό τοῦ
1924, ἀλλά καί τά µετά τό 1948 καί µετά τό
1950, καί νά παρουσιασθῇ ὅσον τό δυνα
τόν ἐκτενέστερον ἡ Ἀληθής Ἱστορική καί
Ἐκκλησιαστική εἰκών ὅλων τῶν σχετικῶν
πραγµάτων, καταστάσεων καί προσώπων.
Ἐκτός τῶν ἐδῶ χρησιµοποιηθέντων
ἱστορικῶν πηγῶν, ἀσφαλῶς ὑπάρχουν
καί ἄλλαι. Συµπεριελήφθησαν ὅµως αἱ
πλέον ἀντιπροσωπευτικαί.
Τό Ἐκκλησιολογικόν µάθηµα καί
συµπέρασµα τοῦ Ἀφιερώµατος τούτου Ἡ Ἁγία Τριάς μετά τῆς Θεοτόκου
εἶναι ὅτι, Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΙΣΤΙΣ καί τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων. Κάτωθεν
καί Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΟΧΗ, µαζί ὁ Προφήτης Δανιήλ, ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης καί ὁ Πρωτομάρτυς
ὡς ἑνιαῖον κριτήριον, ἀποτελοῦν τήν Στέφανος. Ἐκ τῶν ὁραμάτων τῶν
ἀπόδειξιν τῆς ταυτότητος τῆς Μιᾶς, Ἁγίων αὐτῶν εἶναι ἐμπνευσμένη ἡ
Ἁγίας, Καθολικῆς, καί Ἀποστολικῆς Συμβολική αὐτή εἰκών τῆς ἘκκληἘκκλησίας τοῦ ΘΕΟΥ. Ἐκκλησία ἡ σίας τοῦ Θεοῦ. (Φορητή εἰκών,
ὁποία στερεῖται ἤ τήν Ἀποστολικήν Πί ἔργον Ἀλεξάνδρου Σεϊρεκίδη, 2006)
στιν ἤ τήν Ἀποστολικήν ∆ιαδοχήν ἤ καί τάς δύο, ὅπως συµβαίνει µέ τάς
περισσοτέρας Αἱρέσεις καί τά χρονίσαντα Σχίσµατα, καταχρηστικῶς καί
βλασφήµως λέγεται «Ἐκκλησία», διότι δέν εἶναι. Καί δέν εἶναι Ἐκκλη
σία, διότι στερεῖται τῆς Θε?κῆς Κεφαλῆς καί τῶν ἐξ Αὐτῆς πηγαζόντων
Ἀκτίστων Θε?κῶν Ἐνεργειῶν, αἱ ὁποῖαι τήν Ἁγιάζουν καί τῆς δίδουν
τήν ἱκανότητα νά σώζῃ καί νά ἐπιτελῇ τό Ἀπολυτρωτικόν της Ἔργον.
Ἡ Θε?κή Κεφαλή καί αἱ Ἄκτιστοι Θε?καί Ἐνέργειαι καθιστοῦν τήν
Ἐκκλησίαν ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΘΕΟΥ, τήν ἐπικυρώνουν ὡς τήν Μίαν, Ἁγίαν,
Καθολικήν Ἐκκλησίαν τῶν Προφητῶν καί τῶν Ἀποστόλων, καί τήν κα
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θιστοῦν Εὐλογηµένην Βασιλείαν τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου
Πνεύµατος, δυναµένην νά ἑνώσῃ κατά χάριν τά κτίσµατα µετά τοῦ Τρι
συποστάτου Θεοῦ καί νά τά καταστήσῃ Σῶµα Ἕν, Σῶµα Ἅγιον, Σῶµα
Μυστικόν τοῦ Τρισηλίου Ἐκκλησιαστοῦ, Σέσωσµα τῆς Ἁγίας Τριάδος.
Ἡ Ἀποστολική Πίστις καί ἡ Ἀποστολική ∆ιαδοχή, ἐκτός ἀπό ἀπόδει
ξιν τῆς ταυτότητος τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς, καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλη
σίας, ἀποτελοῦν τάς δύο βασικάς ἐνεργείας τῆς Θε?κῆς Κεφαλῆς πρός τό
Σῶµα τῆς Ἐκκλησίας. Ἐν τῷ Σώµατι τῆς Ἐκκλησίας µαρτυροῦνται, ἀλλ᾽
ἐκ τῆς Κεφαλῆς τῆς Ἐκκλησίας τελεσιουργοῦνται. Ἐν τῷ Σώµατι ἐπιτε
λοῦνται, ἀλλ᾽ οὐκ ἐκ τοῦ Σώµατος συντελοῦνται. Τῆς Θε?κῆς γάρ Κεφαλῆς
τυγχάνουν Ἄχρονον µέληµα καί δώρηµα τέλειον καί Ἄκτιστος ἐνέργεια
καί Θε?κή Χάρις. Οὐκ ἔστιν ἐκ τῆς γῆς ἡ Πίστις οὐδέ ἡ ∆ιαδοχή, ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ
Οὐρανοῦ ἀποστέλλεται, ἐκ Πατρός δι᾽ Υἱοῦ ἐν Ἁγίῳ Πνεύµατι, δι᾽ ὅ καί
Ἀποστολική λέγεται, καί Ἁγία τυγχάνει, καί Καθολική διαµένει, καί Μία
ἐξ Ἑνός, καί τήν τῶν µελῶν Ἑνότητα πάντοτε κατεργάζεται.

Αἱ Χειροτονίαι Ἐπισκόπων ὑπό τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου τό 1948,
ἑδράζονται ἐπί τῶν Ἐκκλησιαστικῶν κελευσµάτων τῆς Ἀποστολικῆς
Πίστεως καί τῆς Ἀποστολικῆς ∆ιαδοχῆς, ἐπί τῶν Ἀποφάσεων τῶν
Πανορθοδόξων Συνόδων τοῦ 1583, 1587 καί 1593, τάς ὁποίας, µετά
ἀπό 340 ἔτη ἐφαρµογῆς, πᾶσαι αἱ κατά τόπους Ἐκκλησίαι ἠθέτησαν
καί πάντες οἱ Ἐπίσκοποι τῆς ἐποχῆς του κατεπάτησαν.

Αἱ Πανορθόδοξοι Σύνοδοι αὗται ἦσαν Ἔγκυροι καί Κανονικαί καί
ὄχι µόνον δέν ἤρθη τό κῦρος τούτων ὑπό οὐδεµιᾶς µεταγενεστέρας
Πανορθοδόξου Συνόδου, ἀλλά µᾶλλον καί ἐπικυρώθησαν αἱ Ἀποφά
σεις αὐτῶν ὑπό τῶν µεταγενεστέρων Συνόδων καί ὑπό τῆς πράξεως τῆς
Ἐκκλησίας ἐπί 340 ἔτη, καθιστάµεναι οὕτω Οἰκουµενικῶς ἔγκυροι,
Οἰκουµενικῶς Κραταιαί, Οἰκουµενικῶς Ἰσχυραί καί εἰς τούς αἰῶνας
Ἀµετάκλητοι ὑπό τυχόν ἄλλης Συνόδου.
Αἱ Χειροτονίαι Ἐπισκόπων ὑπό τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου τό 1948,
ἀποτελοῦν τεκµήριον ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙ
ΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΟΧΗΣ . Μαρτυροῦνται δέ ὑπό τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς
καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας ὡς ἔργον τῆς Ἀκτίστου Θε?κῆς Χάριτος
τοῦ Θεοῦ, ὡς δῶρον ∆υνάµεως πρός τούς ἐνδεεῖς καί ἀδυνάτους τοῦ
ὀγδόου αἰῶνος, ὡς καταισχύνη τῶν δυνατῶν ὑπό τῶν ἀδυνάτων, ὡς
ὑπερίσχυσις τῆς Οἰκοδοµῆς τοῦ Σώµατος τοῦ Χριστοῦ κατά τῶν Πυλῶν
τοῦ Ἅδου, ὡς ∆όξα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος,
νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς ἀπεράντους αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν.
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Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Εἰκών εὑρισκομένη εἰς τό τέμπλον τοῦ παρεκκλησίου τῆς Ἁγίας Τριάδος
τῆς Μονῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Πευκοβουνοϊατρίσσης (Κερατέα
Ἀττικῆς), ἀπό τάς ἡμέρας τοῦ κτίτορος αὐτῆς Βρεσθένης Ματθαίου
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